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OP-001 
 

Yüksek hemoglobin A1c düzeyleri ile kardiyak cerrahiden sonra renal 
yetmezlik gelişiminin öngörülmesi 

İbrahim Öztürk 
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, İstanbul 

 
AMAÇ: Son 2-3 aydaki kan glikoz düzeyinin düzenlenmesini belirlemek için kullanılan hemoglobin a1c, birçok medikal durum 
için değerli bir belirteçtir. Diyabetes mellitusun, böbrek gibi birçok organ ve sistemi etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle 
kardiyak cerrahi geçiren yetişkin hastalarda renal yetmezlik açısından hemoglobin A1c’nin rolünü araştırmayı amaçladık. 
YÖNTEM: Literatur taraması Pubmed elektronik veritabanında uygulandı. Tarih sınırlaması kullanmadık. Preoperatif 
hemoglobin A1c düzeyleri ve kardiyak cerrahiden sonra postoperatif renal yetmezlik gelişiminin kaydedildiği araştırmalar 
dahil edildi. Makale dili olarak sadece İngilizce kulanıldı. Araştırmaların bulguları heterojenite varlığına göre (I2>%25) 
rastgele ya da sabit etki modeli ile değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirme Open metaAnalyst® yazılımı ile yapıldı. 
BULGULAR: Veritabanı taramasından toplam 1325 makale elde edildi. Makale özetleri ve başlıkları incelendikten sonra 
13374 hastadan oluşan ve dahil etme kriterlerini kapsayan dokuz makale meta-analize dahil edildi. Bulgular preoperatif 
hemoglobin A1c ile postoperatif renal yetmezlik arasında ilişki olduğunu göstermiştir (OD: 0,61, %95 CI: 0,46- 0,798 ve 
p<0,001). Araştırmalar arasında heterojenite gözlendi (Q:12,8, df(8), I2 >%25). Eterojenite nedenleri hem araştırma 
tasarımları hem de hemoglobin A1c eşik değerleri idi. Yayın yanlılığı Begg testine göre anlamlı idi (tau2: 0,04). 
SONUÇ: Yüksek preoperatif hemoglobin A1c düzeylerinin, kardiyak cerrahiden sonra postoperatif renal yetmezlik gelişimi ile 
ilişkili olduğu sonucuna vardık. Fakat bulguların heterojenliğini önlemek için daha büyük randomize kontrollü çalışmalara 
ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Hemoglobin A1c, kardiyak cerrahi, renal yetmezlik. 
 

Prediction of renal failure development after cardiac surgery with high levels 
of haemoglobin A1c 

İbrahim Öztürk 
Göztepe Education and Research Hospital, Anesthesiology Clinics, Istanbul 

 
AIM: Haemoglobin A1c that is used for determining regulation of blood glucose level in the last 2-3 months, is also a 
valuable marker for several medical status. It is known that diabetes mellitus may affect many organs and systems such as 
kidneys. Therefore, we aimed to investigate the role of haemoglobin A1c for renal failure in adults who undergone cardiac 
surgery. 
METHODS: Literature review was performed in PubMed electronic database. We didn’t use any limitations for date. 
Included studies were that recorded the preoperative levels of haemoglobin A1c and postoperative renal failure developed 
after cardiac surgery. We used only English as article language. Results of the trials were evaluated based on either random 
or fixed effect model in accordance with the presence of heterogeneity (I2>25%). Statistical evaluation was performed with 
Open metaAnalyst® software. 
RESULTS: A total of 1325 articles were found upon a database screening. After the article titles and abstracts were 
analysed, nine articles were included in the meta-analysis that cover 13374 patients and comply with inclusion criteria. The 
results pointed out that there was a relationship between preoperative haemoglobin A1c levels and postoperative renal 
failure (OD: 0.61, 95% CI: 0.46- 0.798 and p<0.001). Heterogeneity was observed among trials (Q:12.8, df(8), I2 >25%). The 
reasons of heterogeneity were both trial desing and cutt-off level of haemoglobin A1c. Publication bias was significant 
according to Begg test (tau2: 0.04). 
CONCLUSION: We concluded that preoperative high haemoglobin A1c levels were associated with development of 
postoperative renal failure after cardiac surgery. However, there was a need larger randomised controlled trials to prevent 
the heterogeneity of results. Keywords: Haemoglobin A1c, cardiac surgery, renal failure. 
 

 
Şekil 1: Forest grafiği, Figure 1: Forest Plot 
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İlçe Devlet Hastanesinde 1 Yıllık Cerrahi Operasyonların Değerlendirilmesi: 
Kayseri İli Develi İlçesi Örneği 

 
Selda Kayaaltı 

Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi 
 

Giriş ve Amaç: Çeşitli kısıtlılıklar nedeniyle ilçe hastanelerinde cerrahiye alınan hasta popülasyonu ve yapılan cerrahiler il 
merkezindeki hastanelere göre farklılık göstermektedir. Bu çalışmada hastanemizde yapılan cerrahi operasyonların 1 yıllık 
(2018 yılı) dağılımının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Hastanemizde 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında cerrahi operasyon geçiren hastaların tamamı 
çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalara ait bilgilere gerekli izinler ve etik kurul onayı (Erciyes Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu 2019/641 nolu kararı) alındıktan sonra hastanemiz hasta bilgi sisteminden ulaşılmıştır. Hastalar yaş, cinsiyet, 
Amerikan Anesteziyoloji Derneği (ASA) gibi demografik veriler; cerrahi işlemlerde operasyonun türü, operasyonu 
gerçekleştiren klinik ve kullanılan anestezi yöntemi açısından değerlendirilmiştir. 
Bulgular: 2018 yılında hastanemizde toplam 2606 cerrahi işlem yapılmış olup günde yaklaşık 10 hasta operasyona alınmıştır. 
Hastaların yaş ortalaması 33,16 ± 23,99 dur. Hastaların demografik verileri ve anestezi türü ve operasyon günü dağılımları 
Tablo 1’de verilmiştir. Hastaların klinik ve cerrahi işlemlere göre dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. Cerrahi sonrası hastaların 
hiçbiri sevk edilmemiş ve yoğun bakım ihtiyacı olmamıştır. 
Tartışma ve sonuç: İlçelerde cerrahi imkanlarından faydalanmak isteyen kişi sayısı fazladır ve bunun için gerekli/ yeterli 
uzman hekimler bulundurulmalıdır. Ancak ilçe hastanelerinde yeterli ekipman ve deneyimli personel eksikliği, 2.-3. basamak 
yoğun bakım ve kan bankası gibi merkezlerin bulunmaması gibi ileri tanı ve tedaviye yönelik çeşitli kısıtlılıklar mevcuttur. Bu 
sayılan sınırlılıklar nedeniyle cerrah ve anestezist her ikisi de potansiyellerinin altında performans gösterebilmektedir. 
Bunların dışında yeterli sayıda cerrah olmadığında poliklinik hizmetleri nedeniyle cerrahi için zaman ayırılamaması ameliyat 
sayılarında düşmeye neden olabilmektedir. Ameliyathanemizde lokal anestezi altında yapılan minör cerrahi girişimlerin 
sayısı 966 (%37,07) iken, anestezi uzmanı eşliğinde gerçekleştirilen genel veya rejyonel cerrahi operasyonların sayısı 1640 
(%62,93)’tır. İlçe hastanelerinde daha komplike majör vakaların sınırlılıklar nedeniyle daha az alınması beklenen bir 
durumdur. Çalışmamız sonucunda cuma günü diğer günlere kıyasla daha az sayıda cerrahi operasyon yapıldığı bulunmuştur. 
Bu durumun sebebi merkez hastanelerde 7/24 uzman hekim bulunmasına rağmen ilçelerde bu imkanın olmaması nedeniyle 
hafta sonu postoperatif hasta takibinin güçlüğü olabilir. Ayrıca bazı kliniklerin (beyin cerrahi, ortopedi ve kadın doğum gibi) 
beklenenin çok altında performans gösterdikleri görülmüştür. Bunun nedeni olabilecek cerrahi ekipman yetersizliği, 
poliklinik hizmeti bekleyen hasta sayısının fazlalığı, cerrahların ameliyat almama eğilimleri veya postoperatif takipteki 
kısıtlılıklar vb. gibi durumlar araştırılarak çözüm yolları bulunabilir. Benzer bir çalışmada Başak [1] sadece genel cerrahi 
hastalarını çalışmaya dahil etmiştir. 4312 hastaya poliklinik hizmeti verilmiş ancak sadece 35 major ve 121 minör cerrahi 
işlem gerçekleştirilmiştir. Bu ve benzeri çalışmaların yapılması ilçelerdeki durumun ortaya konulması açısından faydalı 
olacaktır.  
Anahtar Kelimeler: İlçe hastanesi, Cerrahi operasyonlar, Anestezi türleri. 
 
 

Evaluation of 1-Year Surgical Operations in District State Hospital: Case of 
Develi District of Kayseri 

 
Selda Kayaaltı 

Develi Hatice-Muammer Kocatürk State Hospital 
 
Introduction and purpose: Due to various limitations, the population of patients who underwent surgery in district 
hospitals and the surgeries performed differed from those in the city center. The aim of this study was to evaluate the 1-
year (2018) distribution of surgical operations performed in our hospital. 
Material and methods: All patients who underwent surgical operation in our hospital between 01/01/2018-12/31/2018 
were included in the study. After obtaining the necessary permissions and approval of the ethics committee (Erciyes 
University Clinical Research Ethics Committee, Decision No: 2019/641), information about the patients was obtained from 
the patient information system. Patients were evaluated in terms of demographic data such as age, sex, and American 
Society of Anesthesiologists (ASA), and surgical procedures were evaluated in terms of type of operation, the clinic where 
the operation was performed, and anesthesia type. 
Results: A total of 2606 surgical procedures were performed in 2018, and approximately 10 patients were operated per 
day. The mean age was 33.16±23.99. The demographic data of patients and the distribution of anesthesia type and 
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operation day were given in Table 1. The distribution of patients according to clinics and surgical procedures was given in 
Table 2. After surgery, none of the patients were dispatched and needed intensive care. 
 
Discussion and conclusion: There are various limitations for advanced diagnosis and treatment, such as lack of adequate 
equipment and experienced personnel in district hospitals, lack of centers such as level 2/3 intensive care and blood banks. 
Because of these limitations, both surgeon and anesthesiologist may perform below their potential. In addition, when there 
are not enough surgeons, the lack of time for surgery due to policlinic services may cause a decrease in the number of 
surgeries. The number of general or regional surgical operations performed under anesthesia was 1640 (62.93%), while the 
number of minor surgical procedures performed under local anesthesia was 966 (37.07%). It is expected that the more 
complicated major cases in district hospitals should be taken less due to limitations. As a result of our study, it was found 
that fewer surgical operations were performed on Friday compared to other days. The reason for this situation may be the 
difficulty of postoperative patient follow-up at the weekend due to the lack of such facilities in districts although there are 
24/7 specialist physicians in the central hospitals. In addition, some clinics (such as brain surgery, orthopedics, and 
obstetrics and gynecology) were found to perform well below expectations. The possible causes of this (such as lack of 
surgical equipment, the high number of patients waiting for polyclinic service, the tendency of surgeons not to undergo 
surgery or limitations in postoperative follow-up, and so on) can be investigated and solutions can be found. In a similar 
study, Başak [1] included only the general surgery patients in the study. In his study, 4312 patients were given outpatient 
services, but only 35 major and 121 minor surgical procedures were performed. This and similar studies will be useful for 
revealing the situation in districts.  
Keywords: District hospital, Surgical operations, Anesthesia types. 
 
 

Tablo 1. Hastaların demografik verileri ve anestezi türü ve operasyon günü dağılımları 
Table 1. Demographic data of patients and distribution of anesthesia type and operation day 

Parametreler 
 

Ortalama+SS 
n (%) 

Parameters  
Mean+SD 

n (%) 

Yaş (Yıl) 
 

33,16 ± 23,99 Age (Year)  33.16 ± 23.99 

Yaş Grubu <18 782 (30,01) Age Group <18 782 (30.01) 

 
18-65 1468 (56,33)  18-65 1468 (56.33) 

 
>65 356 (13,66)  >65 356 (13.66) 

Cinsiyet Erkek 1515 (58,14) Gender Male 1515 (58.14) 

 
Kadın 1091 (41,86)  Female 1091 (41.86) 

ASA 1 1896 (72,76) ASA 1 1896 (72.76) 

 
2 710 (27,24)  2 710 (27.24) 

Anestezi Türü Genel 1312 (50,35) Anesthesia Type General 1312 (50.35) 

 
Lokal 966 (37,07)  Local 966 (37.07) 

 
Spinal 316 (12,13)  Spinal 316 (12.13) 

 
RİVA/Sedoanaljezi 12 (0,46)  RIVA/Sedoanalgesia 12 (0.46) 

Ameliyat Günü Pazartesi 312 (19,02) Operation Day Monday 312 (19.02) 

 
Salı 342 (20,85)  Tuesday 342 (20.85) 

 
Çarşamba 348 (21,22)  Wednesday 348 (21.22) 

 
Perşembe 447 (27,26)  Thursday 447 (27.26) 

 
Cuma 191 (11,65)  Friday 191 (11.65) 

ASA: Amerika Anestezistler Derneği, SS: Standart Sapma 
ASA: American Society of Anesthesiologists, SD: Standard 

Deviation 

 
 

Tablo 2. Hastaların klinik ve cerrahi işlemlere göre dağılımı 
Table 2. The distribution of patients according to clinics and surgical procedures 

Klinik Adı 
(Uzman Hekim Sayısı)/ 

Clinic Name (Number of 

Toplam Hasta 
Sayısı (Yüzdesi)/ 
Total Number 

Cerrahi İşlem Adı/ Name of 
Surgical Procedure 

Hasta 
Sayısı/ 

Number of 

Yüzdesi/ 
Percentage 
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Specialist Physicians) of Patients 
(Percentage) 

 

Patients 

Beyin Cerrahi/ Brain Surgery 
(1) 

8  
(%0,31) 

Minör girişim/ Minor operation 8 100,00 

Genel Cerrahi/ Surgery  
(2) 

1094 
(%41,98) 

Minör girişim/  Minor operation 431 39,40 

  
Sünnet/ Circumcision 389 35,56 

  
Fıtık onarımı/ Hernia repair 104 9,51 

  
Kolesistektomi laparoskopik/ 

Cholecystectomy laparoscopic 
68 6,22 

  
Pilonidal sinus excision/ 
Pilonidal sinus excision 

66 6,03 

  
Diğer/ Other 36 3,29 

Göz/ Ophthalmology 
(2) 

325 
(%12,47) 

Katarakt cerrahisi/ 
Cataract surgery 

196 60,31 

  
Pterjiyum 67 20,62 

  
Minör girişim/ 

Minör operation 
62 19,08 

K.B.B/ Ear, Nose, and Throat 
(1) 

268 
(%10,28) 

Septoplasti/ Septoplasty 162 60,45 

  
Tonsillektomi / Tonsillectomy 

Adenoidektomi/ Adenoidectomy 
63 23,51 

Kadın Doğum/ 
Obstetrics and Gynecology 

(2) 

399 
(%15,31) 

Minör girişim/ 
Minör operation 

39 14,55 

  
Nazal fraktür onarımı 4 1,49 

  
Minör girişim/ Minör operation 165 41,35 

  
Sezaryen/ Cesarean 137 34,34 

  
Sterilizasyon operasyonları/ 

Sterilization operations 
40 10,03 

  
Terapötik küretaj/ 

Therapeutic curettage 
25 6,27 

  
Diğer/ Other 32 8,02 

Ortopedi/ Orthopedics  
(2) 

172 
(%6,60) 

Minör girişim/ Minör operation 124 72,09 

  
Kırık onarımı/ Fracture repair 29 16,86 

  
Diz artroplastisi/ 

Knee arthroplasty 
12 6,98 

  
Diğer/ Other 7 4,07 

Üroloji/ Urology 
(1) 

340 
(%13,05) 

Sünnet/ Circumcision 190 55,88 

  
Minör girişim/ Minör operation 76 22,35 

  
URS / PNL 25 7,35 

  

Hidroselektomi / 
Hydroselectomy 
Varikoselektomi/ 
Varicocelectomy 

21 6,18 
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Diğer/ Other 17 5,00 

  
TUR-P / TUR-M 11 3,24 
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Preoperatif Anestezi Bilgilendirmesinde Sözel Yöntem veya Broşür 
Kullanımının Preoperatif Anksiyeteye Olan Etkisi 
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2
Kent Hastanesi Algoloji, İzmir 

 
Giriş ve Amaç: Ameliyat kararı ve bekleme süreci hastalarda farklı düzeylerde heyecansal endişe, kaygı haline (anksiyete) 
neden olmaktadır. Preoperatif görülen anksiyete düzeylerinin %60-92 oranında olduğu saptanmıştır. Preoperatif 
anksiyetenin derecesi hastanın tanısı, tutulan organ ve sistemi, operasyonun zorluk ve risk derecesini ve hastanın buna 
ilişkin önyargılarıyla ilişkilidir. Preoperatif anksiyete, hem cerrahi hem de anesteziye bağlı endişeleri kapsamaktadır. 
Anksiyete ölçümü için tıpta en yaygın kullanılan literatürde altın standart olarak kabul edilen State- Trait Anxiety 
Inventory(STAI) skalası, durumluk ve sürekli kaygı düzeylerini ölçmektedir. Durumluk Kaygı Ölçeği ile ani değişiklik gösteren 
heyecansal reaksiyonların değerlendirilmesi, Sürekli Kaygı Ölçeği yardımıyla ise kişinin genelde, yaşama eğilimi gösterdiği 
kaygının sürekliliğinin ölçülmesi amaçlamaktadır. Preoperatif anksiyeteyi azaltmak için, hasta bilgilendirmesinin etkili 
olduğu, iyileşme sürecini hızlandırdığı, hastanede yatış süresini kısaltarak ve maliyeti azalttığı belirtilmiştir. Çalışmamızda, 
hasta bilgilendirmesinde sözel yöntem veya broşür kullanımının, preoperatif anksiyeteyi azaltmadaki etkinliğini saptamayı 
amaçladık. 
Gereç ve Yöntem: 20 hastadan oluşan alt grup ile yapılan güç analizi ile %95 güç,%5 hata payı ile, dahil edilmesi gereken 
minimum toplam hasta sayısı 60 olarak belirlendi. Ege Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde elektif operasyon 
planlanan, ASA I-II, 18-65 yaşları arasında 86 hasta ile yapılan çalışmada, katılımcılar, randomize olarak broşürlü grup(n=44) 
ve kontrol(sözel) grubu(n=42) şeklinde iki gruba ayrıldı. Demografik özellikler kayıt edildikten sonra, tüm hastaların bazal 
anksiyete düzeyleri Durumluk (STAI-1)ve Sürekli(STAI-2) Kaygı Ölçeği uygulanarak anestezi muayenesi sırasında ve 
operasyon öncesi premedikasyon odasında olmak üzere iki aşamalı olarak ölçüldü. Hastalara operasyonlarına uygun olan 
anestezi yöntemi belirtilerek, anesteziyolog tarafından her iki gruba normal standart sözel bilgilendirme yapıldı. Görsel 
gruptaki hastalara ek olarak bilgilendirme broşürü verildi. 
Bulgular: Broşür ve sözel grup arasında yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, operasyon sınıfı, anestezi geçmişi 
açısından fark bulunamadı. Broşür ve sözel grubun bazal ve preoperatifSTAI-1 skorları karşılaştırıldığında ise istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık izlenmedi ama bazal değerlere göre azalma olduğu görüldü(p>0,05). Bazal ve preoperatifSTAI-2 
skorları karşılaştırıldığında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu(p=0,007). Görsel grubun preoperatif STAI-2 skoru, 
kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti. 
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda, broşürle yapılan görsel bilgilendirmenin anksiyeteyi azaltmak için yeterli olmadığı, sözel 
bilgilendirmenin ise süreklilik anksiyetesi üzerine daha olumlu bir etkisi olduğu sonucuna vardık. Kullanılacak bilgilendirme 
yönteminden bağımsız olarak, bilgilendirme öncesi ve sonrası anksiyete skorlarında istatistiksel düzeyde anlamlı olmasada 
azaldığı görüldü. Preoperatif anksiyeteyi azaltmak için, hekim tarafından hastaya yeterli ve doğru bilgi verilmesinin, hasta-
hekim ilişkisini güçlendirerek anksiyeteyi azaltacağını düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: anksiyete, STAI, preoperatif anestezi bilgilendirmesi 
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Introduction: Surgical decision and waiting process causes different levels of anxiety in patients.Preoperative anxiety levels 
were found to be 60-92%.The degree of preoperative anxiety is related to the diagnosis of the patient, the organ and 
system involved, the degree of difficulty and risk of the operation, and the patient's biases. Preoperative anxiety includes 
both surgical and anesthesia-related concerns.The State-Trait Anxiety Inventory (STAI) scale, which is considered the gold 
standard in the most widely used literature in the measurement of anxiety, measures state and trait anxiety levels.The 
State Anxiety Scale aims to evaluate the sudden changes in the excitement reactions, and Trait Anxiety Scale is aimed to 
measure the continuity of the anxiety in which the person tends to live. In order to reduce preoperative anxiety, it was 
stated that patient information was effective, it accelerated the healing process, shortened the length of hospital stay and 
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reduced the cost. In this study, we aimed to determine the effectiveness of verbal method or brochure in patient 
information in reducing preoperative anxiety. 
Methods: Power analysis performed with a subgroup of 20 patients, the minimum total number of patients to be included 
was determined as 60 with 95% power and 5% error margin.The study included 86 ASA I-II patients, aged between 18-65 
years who were scheduled for elective surgery in Ege University Orthopedics and Traumatology Clinic. The participants 
were randomly divided into two groups for the brochure group (n = 44) and the control (verbal) group (n = 42). After 
demographic characteristics were recorded, basal anxiety levels of all patients were measured in two stages, during the 
anesthesia examination and in the premedication room by the State (STAI-1) and Trait(STAI-2) Anxiety Scale.The patients 
were informed about the appropriate anesthesia method for their operations and the standard verbal information was 
given to both groups by the anesthesiologist. Information brochure was given to patients in visual group. 
Results: There was no difference between the brochure and verbal groups in terms of age, gender, marital status, 
educational status, operation class and anesthesia history.When the basal and preoperative STAI-1 scores of the verbal and 
brochure groups were compared, no statistically significant difference was observed but there was a decrease compared to 
baseline values (p> 0.05).When the basal and preoperative STAI-2 scores were compared, a statistically significant 
difference was found (p = 0.007).The preoperative STAI-2 score of the visual group was significantly higher than the control 
group. 
Conclusions: In our study, we concluded that the visual information provided by the brochure was not sufficient to reduce 
anxiety and verbal information had a more positive effect on trait anxiety. Regardless of the information method to be 
used, it was seen that anxiety scores decreased after the information, although not statistically significant. In order to 
reduce preoperative anxiety, we think that providing adequate and correct information to the patient by the physician will 
strengthened the patient-physician relationship and reduce the anxiety. 
Keywords: Anxiety, STAI, preoperative anesthesia information 
 

Anestezi Bilgilendirme Broşürü (Orjinal), Anesthesia information leaflet (original) 

 
Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği tarafından hastalara anestezi hakkında bilgi vermek amacıyla özel olarak 

hazırlatılmış bilgilendirme broşürü 
Information leaflet specially prepared by Turkish Society of Anesthesiology and Reanimation to inform patients about 

anesthesia 
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Anestezi Bilgilendirme Broşürü, Anesthesia information leaflet 

 
Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği tarafından hazırlanan broşürün, çalışmamıza uyarlanmış versiyonu 
The version of the leaflet prepared by Turkish Society of Anesthesiology and Reanimation adapted to our study 

 
 

Anestezi Bilgilendirme Broşürü, Anesthesia information leaflet 

 
Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği tarafından hazırlanan broşürün, çalışmamıza uyarlanmış versiyonu 

The version of the brochure prepared by Turkish Society of Anesthesiology and Reanimation adapted to our study 
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GİRİŞ-AMAÇ: Laringoskopi ve endotrakeal entübasyona bağlı sempatoadrenerjik aktivitenin artışına bağlı olarak 
hipertansiyon, taşikardi yanıtı görülebilir. Bu yanıt özellikle intrakraniyal ve kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda yaşamı 
tehdit eden komplikasyonlara neden olabilmektedir. Biz bu çalışmada çalışmada, remifentanil, amiodaron, fentanil, esmolol 
ve lidokain'in trakeal entübasyonda hemodinamik yanıt üzerindeki göreceli etkinliğini karşılaştırdık. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmaya elektif cerrahi geçirecek 20–60 ASA I-II, 90 hasta dahil edildi. Hastalar kapalı zarf tekniği ile 
altı gruba ayrıldı. Entübasyona yanıtı engellemek için Birinci grup kontrol grubu (G1) hariç, ikinci gruba (G2) fentanil, üçüncü 
gruba (G3) remifentanil, dördüncü gruba (G4) esmolol, beşinci guruba (G5) amiodaron, altıncı gruba (G6) ise lidokain 
entübasyon öncesi ek olarak uygulandı. Tüm hastalara aynı anestezi tekniği uygulandı. Sistolik kan basıncı (SKB), diastolik 
kan basıncı (DKB) ve kalp atım hızı (KAH) için belirlenen zamanlarda ölçüm-ler yapılarak kaydedildi. 
BULGULAR: Gruplar arasında demografik veriler açısından fark bulunmadı (p>0.05). Remifentanil grubundaki SKB stabilitesi 
esmolol ve fentanil gruplarına göre daha fazlaydı. Remifentanil grubundaki DKB’daki düşüş diğer gruplara göre daha 
fazlaydı. KAH’daki düşüş remifentanil grubunda 1. 3. ve 5. dakikalarda daha fazla idi. 
Tartışma ve SONUÇ: Bizim çalışmamıza gore, entübasyona hemodinamik yanıtı önlemede remifentanilin 0.5 mikrogram/kg 
infüzyon dozunda diğer ilaç gruplarına en etkin ilaç olabileceğini söyleyebiliriz. 
Anahtar Kelimeler: Endotrakeal entübasyon, hemodinamik yanıt, hipertansiyon, taşikardi. 
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Introduction and AIM: Hypertension and tachycardia response may occur due to increased sympathoadrenergic activity 
due to laryngoscopy and tracheal intubation. This response may result in life-threatening complications, especially in 
patients with intracranial and cardiovascular disease. In this study, we compared the relative efficacy of remifentanil, 
amiodarone, fentanyl, esmolol and lidocaine on hemodynamic response in tracheal intubation. 
MATERIAL-METHODS: In this study, 90 patients with ASA I-II physical status and between the ages of 20 and 60 were 
included. The patients were divided into six groups with closed envelope technique. In order to prevent the intubation 
response, except for the first group control group (G1), fentanyl to the second group (G2), remifentanil to the third group 
(G3), esmolol to the fourth group (G4), amiodarone to the fifth group (G5), and sixth group (G6) lidocaine before the 
intubation to the additionally applied. All pa¬tients received the same anesthetic technique. Systolic blood pressure (SBP), 
diastolic blood pressure (DBP) and heart rate(HR) measure¬ments were done at specified times and recorded. 
RESULTS: There was no difference between the groups in terms of demographic data (p> 0.05). SBP stability in remifentanil 
group was higher than esmolol and fentanyl groups. The decrease in DBP in the remifentanil group was higher than in the 
other groups. The decrease in HR was higher in the remifentanil group at the 1st, 3rd and 5th minutes. 
Discussion and CONCLUSION: According to our study, we can say that remifentanil may be the most effective drug for 
other drug groups at 0.5 microgram / kg infusion dose to prevent hemodynamic response to intubation. 
Keywords: Endotracheal intubation, hemodynamic response, hypertension, tachycardia. 
 
Giriş:  
Anestezi indüksiyonunda endotrakeal entübasyona bağlı fizyopatolojik değişimler önem taşımaktadır. Larinkoskopi ve endotrakeal 
entübasyona yanıt olarak, laryngeal ve trakeal dokuların uyarılmasının neden olduğu katekolamin deşarjı, arter basıncı ve kalp atım hızında 
artış meydana getirmektedir(1). Bu yanıt özellikle kardiyovasküler ve serebrovasküler problemi olan hastalarda riski daha da artırmakta ve 
yaşamı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilmektedir(2). Laringoskopi ve entübasyonun neden olduğu olumsuz hemodinamik yanıtı 
en aza indirmek için kullanılan yöntemler arasında; duyusal reseptörlerin ve afferent sinirlerin lokal anestezik ajanlarla blokajı, ağrılı 
uyaranın santral etkilerinin opioidlerle engellenmesi ve efferent yollar ile effektör reseptörlerin lokal anestezik ajanlarla, beta blokerler, 
kalsiyum kanal blokerleri ve sempatik ganglion blokerleri ile baskılanması sayılabilir(3). Biz bu çalışmada, entübasyonun neden olduğu 
hemodinamik yanıtı önleme de esmolol, remifentanil, lidokain, amiodaron ve fentanilin etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. Esmolol, 
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kardiyoselektif  beta1 blokerdir. Kısa eliminasyon yarı ömrüne sahiptir(ortalama 9 dakika). Bolus uygulamayı takiben 2 dakika içinde etkisini 
gösterir. Beş dakika içinde %90 oranında beta blokaj etkisini gösterir. Remifentanil, kısa etkili, yarı ömrü 8-10 dakika olan bolus 
uygulamadan sonra 1.5 dakikada pik seviyelere ulaşan sentetik opioittir. Lidokain, sodyum kanallarını bloke ederek etki gösteren antiaritmik 
ve lokal anestezik ajandır. İntravenöz bolus enjeksiyondan sonra etkisi hemen başlar, 10-20 dakika surer, eliminayon yarı ömrü 1-2 saattir. 
Fentanil ise yine sentetik opioiddir. Etki başlangıcı 1 dakikadan azdır. Zirve etkisi 2-5 dakikada başlar. Yarılanma ömrü 3-5 saattir. 
Amiodaron, 3. sınıf antiaritmik ajandır. Çalışmamızda bu ilaçların farklı etki mekanizmalarıyla da olsa, artmış kan katekolamin düzeylerinin 
oluşturduğu hemodinamik yanıtı önleyip önleyemeyeceğini ve bunu ne ölçüde yapabileceklerini görmek istedik. 

Gereç ve Yöntemler:  
Çalışmamız 2006 yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane’sinde17.02.2006 tarihli Etik Kurul onayı ve bilgilendirilmiş hasta 
onamları alınarak prospektif randomize olarak yapıldı. Elektif cerrahi geçirecek 20–60 yaş arası, American Society of Anesthesiologists (ASA) 
I-II, 90 hasta dahil edildi. Kardiyovasküler sistem hastalığı olan, obez (BMI >30 kg.m2), bazal tansiyon arteriyel(TA) 140/90 mmHg den daha 
yüksek olan gebe ve  entübasyon güçlüğü beklenen hastalar çalışma dışı bırakıldı.  Hastalar kapalı zarf tekniği ile altı gruba ayrıldı. 
Operasyon odasına gelmeden 30 dakika önce preoperatif değerlendirme odasında kardiyak ve solunum monitorizasyon eşliğinde 
damaryolu açılarak 0.03mg/kg midazolam yapıldı. Ameliyathaneye alınan hastalar monitörize edilip, bazal noninvaziv TA, kalp atım 
hızı(KAH), oksijen saturasyonu(Spo2) değerleri kaydedildi. Kas gevşeticinin fonksiyonun değerlendirilmesi amacıyla train-of-four (TOF) ile 
monitörize edildi. Hastalar 6 gruba ayrıldı. Birinci grup kontrol grubu (G1) olarak kabul edilip, indüksiyon ajanı ve kas gevşeticiden başka ek 
ajan kullanılmadı. İkinci gruba (G2) fentanil, üçüncü gruba (G3) remifentanil, dördüncü gruba (G4) esmolol, beşinci guruba (G5) amiodaron, 
altıncı gruba (G6) ise lidokain entübasyon öncesi ek olarak uygulandı(Tablo1). Anestezi indüksiyonu propofol (Propofol 200mg-Abbott) 
1mg/kg ve vekuronyum (Norcuron 10mg- MerckSharp& Dohme İlaçları Ltd. Şti.) 0,1mg/kg ile yapıldı,  anestezi %50 oksijen(O2)+%50 hava 
(2lt/dk+2lt/dk) ve desfluran ekspirasyon havasında 1 Minimum alveolar konsantrasyon (MAC) olacak şekilde sağlandı. Hemodinamik 
ölçümler bazal değerler, indüksiyondan sonrası (İS-1), İS-3 dk, entübasyondan sonra (ES-1), ES-3, ES-5, ES-10), non-invazif TA, KAH, değerleri 
kaydedildi. Çalışmaya dahil edilen 90 hasta istatistiksel olarak değerlendirildi.  

Bulgular:  
Hastaların demografik özelliklerine bakıldığında istatistiksel olarak  anlamlı farklılık tespit edilmedi. Sistolik kan basınçları arasında bazal 
değerlerde beş grup arasında fark bulunmadı. Gruplar arası karşılaştırmada ise entübasyondan sonra 3.dakikadaki sistolik kan basınçları 
karşılaştırıldığında fentanil, remifentanil, esmolol grupları kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı bulundu 
(p<0.05,p<0.01, p<0.05). Remifentanil grubundaki sistolik kan basıncı stabilitesi esmolol ve fentanil gruplarına göre daha fazlaydı. Beşinci 
dakikada ise kontrol grubuyla; fentanil, esmolol ve aritmal grupları arasında anlamlı fark saptandı. Entübasyondan sonraki 10. dakikada 
gruplar karşılaştırıldığında ise fentanil grubunda anlamlı düşüş vardı. Bazal diyastolik kan basınçlarında gruplar arasında fark yoktu. 
Diyastolik kan basınçları açısından gruplar karşılaştırıldığında, entübasyon sonrası 5.dakikada kontrol grubu ile fentanil, remifentanil ve 
amiodaron grubu arasında anlamlı fark vardır. Remifentanil grubundaki diyastolik kan basıncındaki düşüş diğer gruplara göre daha fazlaydı. 
Grupların diyastolik kan basınçları karşılaştırıldığında ise aritmal grubunda 10. dakikada anlamlı bir fark vardır. Gruplar arasında giriş kalp 
hızları açısından fark yoktu. Gruplar arası karşılaştırmada ise indüksiyondan sonra 1. dakikada; kontrol grubu ile remifentanil arasında ciddi 
anlamlı fark bulundu. Entübasyondan sonra 1, 3 ve 5. dakikalarda ise kontrol grubu ile diğer tüm gruplar arasında anlamlı fark bulundu. Kalp 
hızındaki düşüş remifentanil grubunda 1. 3. ve 5. dakikalarda daha fazla idi.  
Tartışma:  
Anestezi indüksiyonu ve endotrakeal entübasyon sırasında anestezik ilaçlar ve hastaların katekolamin seviyelerine bağlı olarak 
hemodinamik parametrelerde bazı değişiklikler görülebilir. Laringoskopinin supraglottik stimülasyonu sonrasında arteryel basınç artışı 
görülür. Endotrakeal tüp sonrasında infraglottik reseptör uyarısına bağlı olarak katekolamin seviyesi de artar (4). Oluşan hemodinamik 
yanıtı baskılamak için sıklıkla kullanılan ilaçlar; beta blokerler, lokal anestezik ajanlar, opioidler ve antiaritmiklerdir. Khan FA ve arkadaşları 
ise 1950’den 2012’ye kadar olan yayınlarda entübasyona hemodinamik yanıtta kullanılan ilaçların etkilerini değerlendirmişlerdir. Trakeal 
entübasyonla ilişkili aritmilerin insidansının lokal anestezikler, kalsiyum kanal blokerleri, beta blokerler ve narkotiklerin kullanımının 
plaseboya oranla azaldığı görülmüştür (5). Biz bu çalışmada, endotrakeal entübasyonun neden olduğu hemodinamik yanıtı önlemede 
esmolol, remifentanil, lidokain, amiodarone ve fentanilin etkilerini karşılaştırdık. Çalışmamızda remifentanilin endotrakeal entübasyona 
yanıt olarak gelişen sistolik ve diyastolik kan basıncı artışı ile kalp hızı artışlarında diğer ilaçlara göre daha anlamlı kontrol sağladığını bulduk. 
Ancak diğer ilaçlarda kontrol grubuna göre anlamlı farklılık sağlamışlardır. Araştırmamızda remifentanil 0.5µg/kg dozunda kullanılmıştır.  
Kan basıncında entübasyondan sonra 3. dakikada sistolik ve entübasyondan sonra 5. dakikada diyastolik anlamlı düşüşler, kalp hızında ise 
indüksiyon dan sonra 1. dakikada ve entübasyondan sonra 1.,3. ve 5. dakikalarda anlamlı düşüşler olmuştur. Üç hastamızın vazopressör 
(efedrin 10 mgr) ve iki hastamızın da parasempatolitik (atropin 0,5 mg) ihtiyacı oldu. Del Rio Vellosillo M. ve ark. nın (6) yaptıkları bir 
çalışmada fentanil ve remifentanil verilen gruplardaki hemodinamik yanıtı karşılaştırmışlar ve remifentanil verilen grupta hemodinamik 
kontrolü, fentanil grubuna oranla daha stabil olarak bulmuşlardır. Myless ve ark.nın yaptıkları çalışmada ise remifentanil infüzyonuna karşın 
fentanil kullanmışlar ve remifentanil grubunda derin hipotansiyon ve bradikardi izlemişlerdir. Fentanil grubunda bu oran daha az 
saptanmıştır.(7)Bizim çalışmamızda ise fentanil 1 mgr/kg dozunda kullandı. Entübasyondan sonra 5. ve 10. dakikada sistolik kan 
basınçlarında anlamlı düşüşler gözlendi. Yine 5. dakikadaki diyastolik kan basıncında da anlamlı düşüş olmuştur. Kan basıncında ise  
endotrakeal entübasyonan sonra 1.,3. ve 5. dakikalarda anlamlı düşüşler olmuştur. Ancak vazopressör veya parasempatolitik bir ilaç 
uygulamayı gerektiren hipotansiyon veya bradikardi ile karşılaşılmamıştır. Postoperatif uzamış solunum depresyonu, bulantı-kusma, kas 
rijiditesi ve histamin deşarjına bağlı alerjik yan etkiler görülmemiştir. Bu etkiyi ise yüksek doz opioid kullanmamaya bağladık ve bu durum 
Mylessve Salihoğlu ve ark.’nın yaptıkları çalışmalar (7,8) ile uyumlu idi. Entübasyona hemodinamik yanıtı engellemede beta 1 selektif 
antagonist özellikle esmolol bolus yada infüzyon olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda esmolol 0,5 mg/kg dozunda kullanılmıştır. 
Endotrakeal entübasyona öncesi intravenöz puşe yapılmış infüzyon olarak uygulanmamıştır. Sistolik kan basıncında entübasyondan sonra 5. 
dakikada esmolol gurubunda anlamlı fark vardır.Kalp hızında ise entübasyondan sonra 1.,3. ve 5. dakikalarda anlamlı düşüşler olmuştur. 
Uygulama sırasında ve sonrasında derin hipotansiyon, bradikardi, bronkokonstrüksiyon vb. yan etkiler görülmemiştir. Bu nedenle reaktif 
hava yolu öyküsü bulunan hastalarda da kardiyoselektif olması nedeniyle güvenle kullanılabileceğini düşünüyoruz. Kalp hızını kan basıncına 
oranla daha iyi baskılaması özellikle taşikardisi ön planda olan hastalarda avantajlı gibi olabilir. Çalışmamızda literatürdeki çeşitli çalışmalara 
paralel olarak esmololün kalp atım hızı üzerine daha etkili olduğu bulunmuştur. Literatürdeki esmolol ile ilgili çalışmaları incelediğimizde: 
Thomas ve ark’larının (9) yaptığı çalışmada farklı esmolol dozları entübasyona bağlı gelişen sistolik ve diyastolik kan basıncı artışlarına ve 
nabız hızının artışını engelleme potansiyeline bakılmıştır. Sistolik arter basıncındaki artışı engelleme bakımından farklı esmolol dozları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlememişlerdir. Kalp atım hızını azaltmada esmolol 200 mg grubu, esmolol 100 mg ve plasebo 
grubundan daha etkili bulunmuştur. Tuzcu K ve ark ise remifentanil ve esmolol kullanımının entübasyon sonrası ortalama arter basıncı ve 
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kalp hızı  arasında fark bulunamamış (10). Rajbhandari PK ve arkadaşları daentübasyona yanıtta esmolol ve lidokaini karşılaştırmışlar. 
Esmolol lidokainegöre daha etkili bulunmasına karşın  iki ajanda  hemodinamik yanıtı baskılamada  etkin bulunmamış  (11). Efe EM ve ark 
yaptığı çalışmada koroner arter by-pass cerrahisi yapılan hastalarda esmolol hemodinamik yanıtı önlemede esmolol infüzyon gurubu, 
esmolol bolus uygulamasına oranla daha etkili bulunmuştur  (12). Hancı V ve ark yaptıkları çalışmada esmolol, lidokain ve fentanil 
uygulamasını karşılaştırmışlar ve esmololün hemodinamik stabilitede daha etkin olduğu sonucuna varmışlardır (13).Çalışmamızda lokal 
anestezik olan lidokain’in %2’lik solüsyonundan 1 mg/kg olarak ete öncesi uygulandı. Kindlerve ark’larının (14) yaptığı çalışmada esmolol ile 
lidokainin ve hemodinamik yanıtı önlemede etkinlikleri karşılaştırılmıştır. Esmolol 2 mg/kg ve lidokain 1,5 mg/kg birlikte kullanımının 
plasebo’ya karşı endotrakeal entübasyona hemodinamik yanıtı etkin bir şekilde engellendiğini bulmuşlardır.  Endotrakeal entübasyona 
yanıtı önlemede lidokainin zamanlaması da önemlidir. Wang ve ark (15) yaptıkları çalışmada hemodinamik cevabı önlemek için en iyi 
zamanın 1. ile 3. dakika arasında olduğuna kanaat getirmişlerdir. Min JH ve ark remifentail, esmolol ve lidokaini karşılaştırdıkları bir 
çalışmada remifentanilin diğer iki ajana karşı hemodinamik yanıtı önlemede daha etkin olduğunu bulmuşlardır(16).Hussain AM ve ark 
yaptığı çalışmada esmolol ve fentanilin bolus uygulamalarında endotrakeal entübasyona yanıtı önlemede esmolol bolus uygulamasının 
daha tutarlı ve güvenilir hemodinami sağladığı görülmüştür(17). Literatürdeki esmolol ve lidokain bolus uygulamasının karşılaştırıldığı iki 
çalışömada da esmolol daha etkin ve güvenilir olduğunu görmüşlerdir(18-19). Ergönenç T va ark ise yaptıkları bir çalışmda esmolol ve 
lidokainin entübasyona hemodinamik yanıtı baskılamada birbirlerine üstünlüğü olmadığını kanısına varmışlardır (20). Bizim çalışmamızda 
amiodaronun kan basıncına etkisi; entübasyondan sonra 5. dakikada diyastolik kan basıncında anlamlı düşüş şeklindeydi. Yine aynı grupta 
endotrakeal entübasyon sonrası 1., 3. ve 5. dakikalarda kalp hızları anlamlı olarak düşük çıkmıştır. Amiadoronun kalp atım hızına daha etkin 
olduğu görülmüştür. Amiodaron ventriküler taşikardi ve fibrilasyonda ve kardiyopulmoner arrest sırasındaki kullanımının yanı sıra, 
endotrakeal entübasyona hemodinamik yanıtı önlemede özellikle kalp hızını azaltmada kullanılabileceğini düşünüyoruz. 

Sonuç: Gruplar arası karşılaştırmada; endotrakeal entübasyona karşı oluşan arteryel lkan basıncını önlemede sırasıyla remifentanil, 
fentanil,  ve esmolol, kalp hızı artışını önlemede ise remifentanil  esmolol ve fentanil  diğerlerine gore daha etkin olduğu kanatine 
varılmıştır. Bizim çalışmamıza gore, entübasyona hemodinamik yanıtı önlemede remifentanilin 0.5 mikrogram/kg infüzyon dozunda diğer 
ilaç gruplarına en etkin ilaç olabileceğini söyliyebiliriz.  
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Giriş: Hayvan araştırmaları bilimin gelişmesinde önemli rol oynar. Bilimsel yayınların sayısı ve kalitesi bir ülkenin bilimsel 
aktivitesinin önemli bir göstergesidir (1). Ülkemizde bu alanda ilerlemek için geçmişte yapılan araştırmaları incelemek iyi bir 
araştırma planı yapmak için şarttır. Bu konuda genel bakış açısı kazanmanın en iyi yolu bibliografik çalışmalardır. Son yıllarda 
literatürde bibliografik yayınlarda bir artış olmuştur (3). Bu bibliografik çalışmalar ışığında son 10 yıl içerisinde Türkiye’deki 
anestezi kliniklerinin yüksek etki değerli uluslararası dergilerde yer alan yayın sayısı azalma eğilimindedir ve ortalama atıf 
sayısı dünya ortalamasının altındadır (2). Yaptığımız literatür analizinde pek çok branşta ülkemiz kaynaklı yayınların 
bibliografik analizlerinin yapıldığı belirlenilirken, ülkemizde anestezi alanında hayvan araştırmaları kaynaklı yayınların 
bibliografik analizini yapan çalışma bulunmamaktadır. 
Çalışmamızın amacı: Science Citation İndex (SCI) ve SCI–Expanded (SCI-E) kapsamındaki dergilerde Türkiye kaynaklı anestezi 
alanında hayvan araştırmalarını belirlemek ve değerlendirmektir. 
Yöntemler: Çalışmamız retrospektif kesitsel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. “Thomson Reuters Web of Science” veri 
tabanında Scıence Cıtatıon Index Expanded dergilerde, Ek1’de paylaşılan anahtarı kullanılarak Türkiye kaynaklı makaleler 
belirlendi (19.10.19 tarihli) ve çeşitli özelliklerine göre analiz edildi.  
Bulgular: Anestezi alanında hayvan çalışmaları SCI/SCI-E dizinine giren 31 dergide 279 yayın bulunmaktadır. Dergiler 
incelendiğinde ülkemizden en fazla yayın yüzdesine giren dergiler sırasıyla European Journal of Anaesthesiology (%15,41), 
Anesthesia and Analgesia (%13,97), Acta Anaesthesiologica Scandinavica (%11,82) olarak tespit edilmiştir. Anestezi alanında 
hayvan çalışmalarının günümüze kadar yılları dağılımı incelendiğinde en çok yayın %30,81 ile 2002-2006 yılları arasında 
olduğu gözlenmiştir. Türk yazarların anestezi alanında yaptıkları hayvan çalışmalarında yabancı araştırmacıların ülkelerine 
bakıldığında en çok Amerikalı (%8,24) ve Hollandalı (%1,43) yazarlar ön plana çıkmaktadır. Yayın diline bakıldığında 
çalışmaların %96,41’i İngilizce %3,58 oranında Portekizce göze çarpmaktadır. Bu sonuç Revista Brasileira de Anesthesiologia 
isimli derginin kabul oranı ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Türkiye’de anestezi alanında yapılan hayvan çalışmalarından en 
çok atıf alan (150) Pain dergisinde yer alan Dogrul A. ve arkadaşlarının ‘‘Reversal of experimental neuropathic pain by T-type 
calcum channel blockers’’ isimli 2003 yılında yaynlanan çalışmasıdır.  
Tartışma ve Sonuç: Kanıt piramidinin en tabanında yani temelinde bulunan hayvan çalışmaları olmadan bilimsel ilerleme 
mümkün değildir. Ülkemizde anestezi alanında bilimsel ilerleme kaydetmek için hayvan çalışmalarına gereken önem 
verilmelidir. Bu konuda alt yapı hazırlanması için gerekli destek sağlanmalıdır. Bu konuda çalışma yapan anestezi 
hekimlerine bu yayının yol gösterici olacağı kanaatindeyiz. Çalışmamızın en önemli kısıtlılığı Web of Science veri tabanında 
tarama yaparken kullanılan ve algoritmanın ilgili yayınları bulup listelemesini sağlayan tarama anahtarlarının Web of 
Science’in kendisi tarafından verilmesine bağlı olarak tarama sonucu çıkan listede konuyla ilgili bazı çalışmaların yer 
alamamasıdır. Ancak bu oran çok düşük olup, sadece bu çalışmaya has bir kısıtlılık değildir ve bu konu ile ilgili yapılan tüm 
çalışmalarda aynı kısıtlılık bulunmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Science Citation Index, Türkiye, hayvan araştırması, anestezi 
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Introduction: Animal researches play an important role in the development of science The number and quality of scientific 
publications is an important indicator of the scientific activity of a country. In order to advances in this field in our country, 
it is essential to make a good research plan in order to examine past researches. This is a bibliographic study in light of the 
number of publications in high impact decreasing trend situated valuable international journal of clinical anesthesia in 
Turkey in the last 10 years and the average number of citations is below the world average In our literature analysis while 
bibliographic analysis of publications originating from our country has been determined in many branches there is no study 
that makes bibliographic analysis of publications from animal researches in the field of anesthesia in our country. 
Aim: The aim of our study Science Citation Index SCI and SCI-Expanded SCI-E to determine the scope of the journal is to 
evaluate animal researches in the field of anesthesia from Turkey. Our study was designed as a retrospective cross-sectional 
study "Thomson Reuters Web of Science" in the database SCIE in magazines Turkey was determined using a shared key in 
Appendix 1 originating articles dated (19.10.2019) and were analyzed according to various characteristics.  
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Results: There are 279 animal studies in the field of anesthesia studies a in 31journals included in the SCI SCIE index When 
the journals were examined the journals which were in the highest percentage of publications in our country were found to 
be European Journal of Anaesthesiology (15.41%) Anesthesia and Analgesia (13,97%) and ACTA Anaesthesiologica 
Scandinavica (11,82%) respectively When the distribution of animal studies in anesthesia field to date is examined it is 
observed that the most publications are between 2002 and 2006 with 30,81% In the animal studies conducted by Turkish 
authors in the field of anesthesia when the foreign researchers' countries are examined the most American (8,24%) and 
Dutch(1,43%) authors come to the fore Looking at the publication language the 96,41% of the studies are in English and 
3,58% in Portuguese This result is thought to be related to the acceptance rate of the journal Revista Brasileira de 
Anesthesiologia. Most cited the animal studies in the field of in anesthesia from Turkey (150) located in the Pain journal 
Verification Doğrul A et al '' Reversal of experimental neuropathic pain by T type Calcium Channel Blockers' is a work 
broadcast.   
Conclusion: Scientific progress is not possible without animal studies at the base of the evidence pyramid In our country 
animal studies should be given importance in order to make scientific progress in the field of anesthesia Necessary support 
should be provided for the preparation of infrastructure We believe that this publication will provide guidance to 
anesthesiologists working on this subject. 
Keywords: Science Citation Index, Turkey, animal research, anaesthesiology 
 
 
Introduction 
Humanity has been working since the day it existed to understand the phenomena in nature and its own body with the 
scientific methods it developed by investigating the cause-effect relationship with curiosity. In this process; Some of the 
studies aimed at the physiology of the human body, the pathology of the diseases and their treatment were carried out in 
the form of observational studies on humans, and the other part was conducted as experimental study. In preliminary 
studies, experimental animals were the most important alternative to human subjects.  ‘‘Animal researches’’ are controlled 
scientific studies on animals. (1) Animal researches play an essential role in the development of science. The best way to do 
proper animal research is to evaluate the best way of planning and the conditions of the country.  
The high quality of the animal experiments provides reliable information for the development of randomised controlled 
trials with high evidence value. These randomised controlled trials are the primary source for the development of clinical 
guidelines. (2).  
The first bibliographic study was written by Garfield et al. regarding the 100 Citation Classics From The Journal of the 
American Medical Association and published in The Journal of the American Medical Association (JAMA) (1987) (3). Since 
then, numerous studies investigating most cited articles have been presented not only in general medicine but also in 
specific journals (4, 5). For instance, while Ahmad et al. (6). Bibliometry is a widely used method to assess the quantity, 
characteristics, and quality of published scientific literature within a discipline, a specific field, or a particular topic (3). The 
number of scientific publications is an essential indicator of the scientific activities of a country. (7). In the last decade the 
number of bioscience journals has increased enormously, with many filling specialised niches reflecting new disciplines and 
technologies. 
Nevertheless, a wealth of evidence shows that across many areas, the reporting of biomedical research is often inadequate, 
leading to the view that even if the science is sound, in many cases the publications themselves are not “fit for purpose,” 
meaning that incomplete reporting of relevant information effectively renders many publications of limited value as 
instruments to inform policy or clinical and scientific practice. One of the reasons for poor reporting and waste is that there 
is not enough literature before the research. The bibliographic analysis gives scientists a global perspective.(8) 
The Institute for Scientific Information (ISI)" ISI is the USA centred scientific research association. The main functions of ISI 
are to determine the candidate journals for indexing and to control these regularly. Nowadays, ISI does not index all 
scientific journals because the journals have to meet the specified criteria. Nonetheless, ISI serves as a citation, and index 
database search engine and this service contain published scientific papers since 1945. Also, it is possible to access some 
valued information such as personal and mean, annular citation statistics via Web of Science search engine(9,10,11).   
Animal research tremendously contributes to increasing medical knowledge. A variety of animals have been used as 
experimental models in many biomedical research areas to evaluate unproven techniques or devices before they are used 
in humans. There have been several bibliometric studies that have focused on scientific animal research in biomedical fields 
(12) 
It is vital for a researcher who wants to conduct an animal study in the field of anaesthesia in a bibliographic perspective. 
This bibliographic study in the field of anaesthesia will help broaden the researcher's horizon through earlier studies in our 
country and also through his scientific theory of animal ethics concerning the use of fewer animals. 
In our literature analysis while bibliographic analysis of publications originating from our country has been determined in 
many branches there is no study that makes bibliographic analysis of publications from animal researches in the field of 
anaesthesia in our country. 
The aim of our study Science Citation Index SCI and SCI-Expanded SCI-E to determine the scope of the journal is to evaluate 
animal researches in the field of anaesthesia from Turkey.  
Methods 
Our study was designed as a retrospective cross-sectional stud. The study was performed by‘’ advanced mode’’ of the 
search engine server “Institute for Scientific Information (ISI) Web of Science (WOS)”. For this purpose ‘‘CU=Turkey AND 
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SU=anest* AND TI=rat OR CU=Turkey AND SU=anest* AND TS=rat OR CU=Turkey AND SU=anest* AND TI=rodent OR 
CU=Turkey AND SU=anest* AND TS=rodent OR CU=Turkey AND SU=anest* AND TI=mice OR CU=Turkey AND SU=anest* 
AND TS=mice OR CU=Turkey AND WC=anest* AND TI=rat OR CU=Turkey AND WC=anest* AND TS=rat OR CU=Turkey AND 
WC=anest* AND TI=rodent OR CU=Turkey AND WC=anest* AND TS=rodent OR CU=Turkey AND WC=anest* AND TI=mice 
OR CU=Turkey AND WC=anest* AND TS=mice OR CU=Turkey AND WC=anest* AND TI=rabbit OR CU=Turkey AND 
WC=anest* AND TS=rabbit OR CU=Turkey AND SU=anest* AND TI=rabbit OR CU=Turkey AND SU=anest* AND TS=rabbit OR 
CU=Turkey AND WC=anest* AND TI=pig OR CU=Turkey AND WC=anest* AND TS=pig OR CU=Turkey AND SU=anest* AND 
TI=pig OR CU=Turkey AND SU=anest* AND TS=pig OR CU=Turkey AND WC=anest* AND TI=animal OR CU=Turkey AND 
WC=anest* AND TS=animal OR CU=Turkey AND SU=anest* AND TI=animal OR CU=Turkey AND SU=anest* AND TS=animal 
OR CU=Turkey AND WC=anest* AND TI=dog OR CU=Turkey AND WC=anest* AND TS=dog OR CU=Turkey AND SU=anest* 
AND TI=dog OR CU=Turkey AND SU=anest* AND TS=dog OR CU=Turkey AND WC=anest* AND TI=monk* OR CU=Turkey AND 
WC=anest* AND TS=monk* OR CU=Turkey AND SU=anest* AND TI=monk* OR CU=Turkey AND SU=anest* AND TS=monk* 
OR CU=Turkey AND WC=anest* AND TI=ewe* OR CU=Turkey AND WC=anest* AND TS=ewe* OR CU=Turkey AND SU=anest* 
AND TI=ewe* OR CU=Turkey AND SU=anest* AND TS=ewe* OR CU=Turkey AND WC=anest* AND TI=sheep OR CU=Turkey 
AND WC=anest* AND TS=sheep OR CU=Turkey AND SU=anest* AND TI=sheep OR CU=Turkey AND SU=anest* AND 
TS=sheep’’words were searched and articles published between 1975 and 2019 were included. The search was done at 
19/10/2019. 
Results: There are 279 animal studies in the field of anaesthesia studies an in 31 journals included in the SCI SCIE index. 
When the journals were examined the journals which were in the highest percentage of publications in our country were 
found to be European Journal of Anaesthesiology (15.41%) Anesthesia and Analgesia (13,97%) and ACTA Anaesthesiologica 
Scandinavica (11,82%) respectively When the distribution of animal studies in anaesthesia field to date is examined it is 
It is observed that most publications are between 2002 and 2006 with 30,81%. Investigating the countries of foreign 
researchers with which the Turkish authors collaborated of animal studies in the field of anaesthesia revealed that they 
were American (8.24%) and Dutch (1.43%) authors. Looking at the publication language the 96,41% of the studies are in 
English and 3,58% in Portuguese This result is thought to be related to the acceptance rate of the journal Revista Brasileira 
de Anesthesiology. The most cited study among animal studies in the field of anaesthesia is Doğrul A. et all. It was founded 
in 2003 in the journal Pain under the name of ‘‘Reversal of experimental neuropathic pain by T-type channel blockers 
calcium channel blockers’’ Institutions in Animal studies in the field of anaesthesia in Turkey, organisations, journals, 
publication types, publication issues, the distribution of the year are shown in Table 1. 
Discussion: The legal structure that governs animal use in Turkey is in line with that of the European Union (EU). In 2004, 
legislation on the use of animals for experimental and other scientific purposes was established in Turkey for the first time. 
(13). In Turkey, a total of 2,104,828 animals were used for experimental and other scientific purposes during 2008–2017. 
Compared with the other countries, fewer animals were used in Turkey, although the national trend seems to indicate that 
the number is fluctuating. Further studies are required to uncover the reasons behind this reduced animal use in Turkey, as 
compared to other countries. (13) . As a result of our study, we see that the researchers who can carry out animal 
experiments in the field of anaesthesia in our country work only in organisations in our major cities.We believe that animal 
anaesthesia testing will increase in the coming years. The extension of multidisciplinary studies and the training and 
support of anaesthesiologists on this topic are of great importance. 
Study Limitations: The main limitation of our study is that since for searching the Web of Science database and to locate 
the relevant publications of the algorithm used scan key from the Web of Science lists themselves, some studies on the 
subject can not be added to the list. However, this rate is meagre, not only is it a limitation of this study, and all studies on 
this topic have the same restriction. 
Conclusions: Recently, bibliometric studies have been conducted in several fields of medicine worldwide. Scientific progress 
is not possible without animal studies at the base of the evidence pyramid In our country animal studies should be given 
importance in order to make scientific progress in the field of anaesthesia Necessary support should be provided for the 
preparation of infrastructure We believe that this publication will provide guidance to anesthesiologists working on this 
subject Furthermore, such studies should be updated regularly for a reliable data analysis.  
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Tablo 1: Türkiye kaynaklı anestezi alanında yayınlanan hayvan çalışmalarının özelliklerinin dağılımı 
Table 1: Features of Turkey induced anaesthesia in animal researches 

 
Subgrup Years Subgrup Sayı (n) Yüzde (%) 

Yıl 1990-1994  1990-1994 4 1,41 

 
1995-1999  1995-1999 36 12,89 

 
2000-2004  2000-2004 62 22,19 

 
2005-2009  2005-2009 68 24,35 

 
2010-2014  2010-2014 49 17,55 

 
2015-2019  2015-2019 60 21,48 

Yayın 
tipleri 

makale 
Type of 
publications 

Article 243 87,09 

 
toplantı özeti  Meeting abstract 24 8,60 

 
bidiri  Report 14 5,01 

 
editöre mektup  Letter 7 2,50 

 
derleme  Review 4 1,43 

Dergiler 
European Journal of 
anaesthesiology 

Journals European Journal of anaesthesiology 43 15,41 

 
Anesthesia and analgesia  Anesthesia and analgesia 39 13,97 

 
ACTA anaesrthesiologica 
scandinavica 

 ACTA anaesthesialogica scandinavica 33 11,82 

 
Revista Brasileria de 
anestesiologia 

 Revista brasileria de anestesiologia 20 7,16 

 
British journal of anesthesia  British journal of anaesthesia 20 7,16 

 

Turkish journal o0f 
anesthesialogy and 
reanimation 

 
Turkish journal of anaesthesiology and 
reanimation 

13 4,65 

 
journal of neurosurgical 
anesthesiology 

 Journal of neurosurgical anesthesiology 10 3,58 

 
Pain  Pain 10 3,58 

 
Journal of Cardiothorasic 
and vascular anesthesia 

 
Journal of cardiothocic and vascular 
anesthesia 

9 3,22 

kurumlar İstanbul üniversitesi Organizations İstanbul University 27 9,67 

 
Dokuz Eylül üniversitesi  Dokuz Eylul University 24 8,60 

 
Gazi Üniversitesi  Gazi university 24 8,60 

 
Cerrahpaşa üniversitesi  Cerrahpaşa University 23 8,24 

 
Hacettepe Üniversitesi  Hacettepe University 22 7,88 

 
GATA  GATA 19 6,81 

 
Ankara Üniversitesi  Ankara University 18 6,45 

 
Ankara Numune eğitim 
hastanesi 

 Ankara Numune traning hospital 12 4,30 

 
Ankara eğitim hastanesi  Ankara traning hospital 12 4,30 
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Giriş- AMAÇ: Cerrahi sonrası görülen ateşe enfeksiyon ve enfeksiyon dışı faktörler neden olabilir. Postoperatif ilk saatlerdeki 
ateş ise genellikle enfeksiyon dışı faktörlerden kaynaklanmaktadır. Ameliyat travmasının indüklediği sistemik inflamatuar 
yanıt, kan transfüzyonları, atelektazi önemli bir etkenlerdendir. Biz de asendan aort diseksiyon cerrahisi sonrası ilk saatlerde 
ateş görülen hastalarımızdaki ateş üzerine etkili olabilecek faktörleri inceleyerek sonuçlarını paylaşmayı amaçladık. 
 
MATERYAL-METOD: Etik kurul onayından sonra asendan aort diseksiyon cerrahisi yapılan toplam 42 hasta, arşiv 
dosyalarından ve hastane bilgi işlem sisteminden retrospektif olarak incelendi. Hastaların intraoperatif verileri ile 
postoperatif dönemde mortalite ve morbitideyi içeren verileri kaydedildi. Verilerin istatiksel olarak analizinde SPSS 21.0 
(Statistic Inc. version Chicago, IL, A.B.D.) yazılım programı kullanılmıştır. 
 
BULGULAR: Kliniğimizde 1 Ocak 2014 - 1 Mayıs 2017 tarihleri arasında asendan aort diseksiyon cerrahisi yapılan 42 hastanın 
3’de (%7.1) ilk 48 saat içinde ateş görülmüştür. Hastaların üçü de erkek hasta ve yaş ortalaması 46,67±3,68 olarak belirlendi. 
Postoperatif ilk 24 saatteki ortalama vücut sıcaklıklarının ortalaması 39,1±0,21 derece, postoperatif ikinci 24 saatteki vücut 
sıcaklıklarının ortalaması 38,76±0,54 derece olduğu saptandı. Hipertermi reaksiyonu olan hastalarımızın operasyon süresi 
303,67±8,21 dakikaydı. Bu hastalara kardiyopulmoner bypasstan çıktıktan sonra intraoperatif transfüze edilen eritrosit 
süspansyonu miktarı 6,3±0,47 Ünite olarak belirlendi. Hastalardan bir tanesi hipertermiye yönelik medikal tedavilere yanıt 
vermeyerek ilk 48 saat içinde exitus oldu. 
 
TARTIŞMA: Cerrahi ve anestezinin immün sistem üzerine olumsuz etkisi olmaktadır. Ayrıca kardiyopulmoner bypass 
kullanılarak yapılan kalp cerrahisinde de kanın yabancı yüzeye teması inflamatuar reaksiyon oluşturmaktadır. Aort 
diseksiyonu cerrahisinde olduğu gibi olası kan ve kan ürünü kullanımının yüksekliği de bu immün yanıtı artırabilir. 
Postoperatif ateşte erken dönemde enfeksiyon dışı nedenler olarak; kullanılan ilaçlar, kan transfüzyonları, derin ven 
trombozu, hematom, atelektazi, pulmoner emboli, cerrahiye bağlı inflamatuar reaksiyonlar önemli yer tutmaktadır. 
Ameliyattan sonraki daha geç dönemde (4-5 gün sonra) ise postoperatif ateşte cerrahi alan, üriner sistem, pnömoni, kateter 
enfeksiyonları gibi enfeksiyöz etkenler rol oynar. Hastalarımızda ortaya çıkan hipertermi reaksiyonu ilk 24 saat içinde 
başlayarak 48 saate kadar devam etmiştir. Hastalarımızın ortak özellikleri ise intraoperatif dönemde 4 saatlik süre içinde 5 
Üniteden fazla eritrosit süspansiyonu (6,3±0,47 Ünite ) verilerek masif kan transfüzyonu uygulanmış olmasıdır. Literatürde 
postoperatif dönemde infeksiyon dışı ateşin genç hastalarda görüldüğü belirtilmektedir. Febril reaksiyon gördüğümüz 
hastalarımızın yaş ortalamasının yaşlı olarak nitelendiremeyeceğimiz 46,67±3,68 olması literatürü desteklemektedir. 
 
SONUÇ: Kompleks ve uzun süreli cerrahi operasyonlarda postoperatif erken dönemde ortaya çıkacak ateşte enfeksiyon dışı 
nedenler olabileceği de düşünülmelidir. Mortaliteye sebep olabilecek ateş konusunda medikal tedaviler geç kalınmadan 
yapılmalı ve intraoperatif gereksiz kan transfüzyonlarından kaçınılmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Asendan Aort Diseksiyon, ateş, cerrahi operasyon 
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Introduction-PURPOSE: The fever which exists after surgery might be caused by infectious factors or non- infection factors. 
Fever in the first post operative hours is usually caused by non infectious factors. The trauma of the surgery-induced 
systemic inflammatory response, blood transfusions and atelectasis are important factors. We aimed to examine the factors 
of fire and share the results of our patients who have fever in the first few hours after ascending aortic dissection surgery. 
 
MATERIALS-METHODS: 42 patients who had ascending aortic dissection surgery were examined by a retrospective analysis 
of the hospital files from the archive and processing information from the system. Intraoperative data and patients in the 
postoperative period including morbidity and mortality data were recorded. Data statistically using SPSS 21.0 software 
program was used. 
 
FINDINGS: In our clinic from January 2014 to May 2017 ascending aortic dissection surgery in patients between the dates of 
3 of 42 (7.1%) had fever within the first 48 hours has been observed. Three of the patients were male, the average age of 
patients 46,67±3,68 has been identified as. In the first postoperative 24 hours, the average body temperatures was found 
to be of 39,1±0,21 degrees, in the second postoperative 24 hours the average body temperatures was found to be of 
38,76± 0.54 degrees. The operation duration of the patients who had hyperthermia reactions was 303,67±8,21minutes. The 
amount of red cells transfused to these patients intraoperatively after cardiopulmonary bypass has been identified as 
6.3±0,47 units. One of these patients was exitus in the first 48 hours because of not responding to medications for 
hyperthermia. 
 
Discussions: There has been a negative effect of surgery and anesthesia on the immune system. Also in cardiac surgery 
performed using cardiopulmonary bypass,exposure of blood to foreign surfaces creates an inflammatory reaction. Also; the 
high use of blood and blood products in surgery of aortic dissection, may increase that immune response. Non-infectious 
causes of early postoperative fever are; medications used, blood transfusions, deep vein thrombosis, hematoma, 
atelectasis, pulmonary embolism and also inflammatory reactions caused by surgery have an important role. These factors 
has a big role of fever which exists in the later period after surgery (4-5 daysafter)surgical area, urinary tract, pneumonia 
and catheter infections. Hyperthermia reaction which starting within the first 24 hours in our patients continued up to 48 
hours. The common properties of our patients are; in the intraoperative period they are given more than 5 units of 
erythrocyte suspension (6,3±0,47 Unit ) as massive blood transfusion within a 4-hour period. The literature is stated that; in 
the postoperative period non-infectious fever seen in young patients. We observed that the febrile reaction was seen at the 
average age of patients 46,67±3,68 so it supports the literature. 
 
RESULTS: The fever that will arise in the early postoperative period of complex and long-term surgical operations could be 
because of non-infectious factors. Medical treatments should be done before it is too late about the fire that may cause 
mortality and we should avoid unnecessary intraoperative blood transfusions. 
 
Keywords: Ascendıng Aortıc Dıssectıon, fever, surgery 
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GİRİŞ-AMAÇ: Abdominal cerrahilerde postoperatif analjezi amacıyla Transvers Abdominis Plane (TAP) blok başarıyla 
uygulanmaktadır. Laparoskopik Kolosistektomi’de uygulanan TAP blok postoperatif analjezi ve tüketilen opiyat miktarında 
azalma sağlamakta böylece opiyat kullanıma bağlı oluşan yan etkileri azaltmaktadır. Laparoskopik Kolosistektomi (LK) 
ameliyatında cerrahi insizyonlar ağırlıklı olarak sağ tarafta yer almasına rağmen TAP blok uygulaması bilateral olarak 
uygulanmaktadır. Çalışma kontrol grubu (Grup1), unilateral grup (Grup2) ve bilateral grup (Grup3) olarak planlandı. Bu 
çalışmada Tek taraflı (sağ) TAP blok uygulamasının etkinliğinin belirlenmesi amaçlandı. 
 
GEREÇ-YÖNTEM: Her grupta 30 hasta olacak şekilde 18-80 yaş arası toplam 90 hasta çalışmaya dahil edildi. TAP blok oblik 
subkostal olarak ultrason eşliğinde gerçekleştirildi. Unilateral grupta, TAP blok 20ml %0,25 konsatrasyonda bupivacain ile 
sağ subkostal bölgeden uygulandı. Bilateral grupta ise TAP blok her iki subkostal bölgeden toplam 40 (20+20) ml %0,25 
konsatrasyonda bupivacain ile uygulandı. Kontrol grubuna blok uygulanmadı. Postoperatif istirahatte-öksürükle ağrı (VRNS 
İ-Ö), omuz ağrısı ve bulanı-kusma (PONV) skorları postoperatif 1., 2., 4., 8., 12. ve 24. saatlerde değerlendirildi. Postoperatif 
24. Saatte hasta memnuniyeti Lickert’in 5 kademeli memnuniyet skalası ile ölçüldü. Her grup için tüketilen toplam tramadol 
ve ondansetron miktarı kayıt edildi. 
 
BULGULAR: Tüm gruplar yaş, cinsiyet, ASA, BMI, anestezi süresi ve cerrahi süresi açısından değerlendirildi ve tüm gruplar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Unilateral ve bilateral gruplar arasında tüm zaman dilimlerinde VRNS-İ 
ve VRNS-Ö değerleri arasında fark yoktu. Aynı şekilde unilateral ve bilateral gruplar arasında tüketilen toplam opioid miktarı 
(p:0,303), omuz ağrısı (p:1,000) ve hasta memnuniyeti (p:0,743) açsından fark gözlenmedi. Bulantı-kusma ve Ondansetron 
kullanım miktarları açısından tüm gruplar arasında fark tespit edilmedi. Tüm zaman dilimlerinde kontrol grubunun VRNS-İ ve 
VRNS-Ö skorları diğer iki grubun VRNS-İ ve VRNS-Ö skorlarından istatistiksel olarak anlamlı fark olacak şekilde daha yüksekti. 
Kontrol grubunda tüketilen toplam opioid miktarı unilateral (p<0,01) ve bilateral (p<0,01) gruplarda tüketilen opioid 
miktarından istatistiksel olarak anlamlı fark olacak şekilde daha yüksekti. Postoperatif 24. saatte omuz ağrısı varlığı kontrol 
grubunda istatistiksel olarak anlamlı fark olacak şekilde yüksekti (unilateral p:0,006 ve bilateral p:0,006). 
 
TARTIŞMA: Unilateral olarak gerçekleştirilen Şok Dalga Litotripsi (ESWL), gastrostomi, peritona diyaliz kateteri 
yerleştirilmesi, tek port ile giriş yapılan jinekolojik onkolojik girişimler gibi işlemlerde unilateral TAP blok analjezi hatta 
anestezi amacıyla kullanılmıştır. Unilateral olarak farklı hacim ve konsantrasyonda TAP blok uygulaması LK operasyonunda 
kullanılmıştır, ancak bu çalışma kontrol ve bilateral TAP blok gruplarını içermemekteydi.Bizde çalışmamızda LK 
ameliyatlarında sağ unilateral TAP blok uygulamasının postoperatif analjezi ve hasta memnuniyeti açısından bilateral TAP 
blok uygulaması kadar efektif olduğunu tespit ettik. 
 
SONUÇ: Laparoskopik Kolosistektomi ameliyatlarında Unilateral (sağ) TAP blok Bilateral TAP blok kadar efektif postoperatif 
analjezi sağlamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Laparoskopik Kolosistektomi,Postoperatif Analjezi, Transversus Abdominus Plan blok,TAP Blok, 
Unilateral, Bilateral 
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Background and OBJECTIVES: Transverse Abdominis Plane(TAP) block is successfully applied for postoperative analgesia in 
abdominal surgeries. TAP block in laparoscopic colocystectomy provides a decrease in postoperative analgesia and the 
amount of opiate consumed, thus reducing the side effects of opiate use.In Laparoscopic Cholecystectomy (LC),TAP block is 
performed bilaterally,although surgical incisions are predominantly on the right side.The study was planned as control 
group (Group 1),unilateral group(Group 2) and bilateral group(Group3).The aim of this study was to determine the 
effectiveness of unilateral (right) TAP block application. 
 
Material/ METHODS: A total of 90 patients, aged 18-80 years, with 30 patients in each group were included in the 
study.TAP block was performed obliquely subcostally under ultrasound guidance.In the unilateral group,TAP block was 
administered from the right subcostal region with 20ml 0.25% bupivacain concentration.In the bilateral group, TAP block 
was applied with a total of 40 (20 + 20) ml 0.25% concentration of bupivacain from both subcostal regions. No block was 
applied to the control group. Postoperative rest-cough pain (VRNS R-C), shoulder pain, and nausea-vomiting (PONV) scores 
were evaluated at the 1st, 2nd, 4th, 8th, 12th and 24th postoperative hours. Patient satisfaction at the 24th postoperative 
hour was measured by Lickert's 5-stage satisfaction scale. Total tramadol and ondansetron consumed for each group were 
recorded. 
 
RESULTS: All groups were evaluated in terms of age, sex, ASA,BMI,duration of anesthesia and duration of surgery, and there 
was no statistically significant difference between all groups. There was no difference between VRNS-R and VRNS-C values 
in unilateral and bilateral groups at all time periods. Similarly, no difference was observed between the unilateral and 
bilateral groups in terms of total opioid consumption (p:0.303),shoulder pain (p:1,000), and patient 
satisfaction(p:0.743).Nausea-vomiting and Ondansetron usage amounts were not different between all groups.The VRNS-R 
and VRNS-C values of the control group were significantly higher than the VRNS-R and VRNS-C values of the two block-
treated groups at all time periods. The VRNS-R and VRNS-C scores of the control group were significantly higher in all time 
periods than the VRNS-R and VRNS-C scores of the other two groups. The total amount of opioid consumed in the control 
group was significantly higher than the amount of opioid consumed in the unilateral(p<0.01) and bilateral(p<0.01) groups. 
The presence of shoulder pain at 24 hours postoperatively was significantly higher in the control group (unilateral p:0.006 
and bilateral p:0.006). 
 
DISCUSSION: Unilateral TAP block was used for analgesia and even anesthesia for operations such as Shock Wave 
Lithotripsy (ESWL), gastrostomy, peritoneal dialysis catheter placement, single port access gynecological oncologic 
procedures.Unilateral TAP block at different volume and concentration was used in LC operation, but that study did not 
include control and bilateral TAP block groups.In our study,we found that the right unilateral TAP block application was as 
effective as the bilateral TAP block application in terms of postoperative analgesia and patient satisfaction. 
 
CONCLUSIONS: Unilateral (right) TAP block provides effective postoperative analgesia as well as bilateral TAP block in 
laparoscopic colocystectomy operations. 
 
Keywords: Laparoscopic Cholocystectomy, Postoperative Analgesia, Transversus Abdominis Plan Block, TAP Block, 
Unilateral, Bilateral 
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AMAÇ: Spontan intraserebral hematomlar için kortikal lobar hematomlarda cerrahi, derin lezyonlarda konservatif 
yaklaşımlar önerilmektedir. Spontan intraserebral hematom saptanarak 2 saat içinde kraniyotomi ile hematom drenajı ve 
dekompresyon yapılan hastalardaki cerrahi sonuçlarımızı sunmak istiyoruz. 
YÖNTEMLER: 2016-2019 yılları arasında kliniğimizde supratentoryal bölgede en az 4 cm ve üzeri intraserebral hematom 
sebebiyle acil cerrahi uygulanan hastalar değerlendirmeye alınmıştır. Hastalar demografik özellikler, cerrahi öncesi Glasgow 
koma skoru(GKS), intraventriküler hematom varlığı, lokalizasyon, intraserebral hematom skoru, hidrosefali varlığı ve 
Glasgow outcome skoru (GOS) açısından değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Operasyon öncesi GKS’ ları değerlendirildiğinde 5 hastanın giriş GCS’ si 4, 1 hastanın 5, 3 hastanın 6, 2 hastanın 
8, 2 hastanın 11, 1 hastanın 12’ dir. 7 hastada bazal ganglion kanaması, 6 hastada lobar kanama + bazal ganglion kanaması, 
1 hastada lobar kanama saptanmıştır. Hastaların GOS’ ları değerlendirildiğinde 13 hastada GOS 1, 1 hastada 3’ tür. 
SONUÇ: Spontan intraserebral hematomlar yüksek mortaliteye sahip lezyonlardır. Özellikle bazal ganglionu içine alan ve 
derin yerleşimi de bulunan lezyonlar için cerrahinin faydası sınırlıdır, mortalite riski yüksektir. İntraventriküler kanama 
cerrahi sonuçları negative yönde etkiler. Sadece lobar olan, derin yerleşimi olmayan lezyonlarda cerrahinin-
dekompresyonun anlamı daha belirgindir. 
Anahtar Kelimeler: dekompresyon, Glasgow outcome skor, intraserebral hematom, intraventriküler hemoraji. 
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OBJECTIVE: The treatment recommendations for spontaneous cerebral hematomas include a surgical approach for cortical 
lobar hematomas and a conservative approach for deep lesions. We would like to present our surgical results in patients 
who were found to have a spontaneous intracerebral hematoma and underwent hematoma drainage and decompression 
with craniotomy within 2 hours. 
METHODS: Patients who underwent emergency surgery between 2016 and 2019 at our clinic for an intracerebral 
hematoma 4 cm or more in size in the supratentorial region were evaluated. The patients were assessed in terms of 
demographic characteristics, preoperative Glasgow Coma Score (GCS), intraventricular hematoma presence and 
localization, intracerebral hematoma score, hydrocephalus presence and Glasgow outcome score (GOS). 
RESULTS: Of the 14 patients who underwent surgery, 7 were female and 7 were male. The mean age was 74 (54-94) years. 
The admission GCS score was 4 in 5 patients, 5 in 1 patient, 6 in 3 patients, 8 in 2 patients, 11 in 2 patients and 12 in 1 
patient. Basal ganglion hemorrhage was present in 7 patients, lobar hemorrhage + basal ganglion hemorrhage in 6 patients 
and lobar hemorrhage in 1 patient. The GOS was 1 in 13 patients and 3 in 1 patient. 
CONCLUSION: Spontaneous intracerebral hematomas have a high mortality rate. The benefit of surgery is limited and the 
risk of mortality is high, especially for lesions involving the basal ganglion and with deep localization. Intraventricular 
hemorrhage has a negative effect on the surgical results. The benefits of surgery and decompression are more significant in 
lesions that are only lobar and do not have deep localization. 
Keywords: decompression, Glasgow outcome score, intracerebral hematoma, intraventricular hemorrhage. 
 
INTRODUCTION 
Spontaneous intracerebral hematomas make up 10-15% of all stroke cases. The mortality rate is generally accepted to be 
over 40% in one year. The functional improvement ratio after a hematoma develops is 16.7-24.6%. The theoretical benefits 
of early hematoma drainage are recognized but there is no consensus on the treatment. The general tendency is to use 
surgical methods for superficial lobar hematomas and a conservative approach for deep lesions. However, performing 
surgery for hematomas 4 cm or more in size seems to be the main criterion for the supratentorial region (1,2,3). 
 
MATERIAL AND METHODS 
Patients who underwent surgery for intracerebral hematoma at our clinic between 2016 and 2019 were investigated 
retrospectively. Cases who presented to the emergency department with an intracerebral hematoma 4 cm or more in size 
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in the supratentorial region and underwent hematoma drainage with craniotomy within 2 hours were evaluated. Cranial CT 
angiography or cranial MR angiography was performed in cases with a suspected vascular anomaly before the surgery, and 
no vascular anomaly was found. The patients were evaluated in terms of age, gender, preoperative Glasgow coma score, 
intraventricular hematoma presence, localization, intracerebral hematoma score, massive hemorrhage status, 
hydrocephalus presence and the Glasgow outcome score. Patients with anticoagulant use and hypertension were indicated 
as a proportion. Preoperatively, 10 mg vitamin K was administered intravenously and 2 units of fresh frozen plasma was 
started and then continued preoperatively for patients with a history of anticoagulant use. The localization was classified as 
lobar, basal ganglion or both. Massive hemorrhage was accepted as hemorrhage covering half or more of a hemisphere.  
Statistical analysis: All statistical analyses were performed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
version 22.0. Continuous variables were expressed as means. All procedures performed in studies involving human 
participants were in accordance with the ethical standards of the institutional and/or national research committee and with 
the 1964 Helsinki declaration and its later amendments or comparable ethical standards. 
 
RESULTS 
Of the 14 patients, 7 (50%) were female and 7 (50%) were male. The mean age was 74 (54-94) years. There was a history of 
hypertension in 8 (57.1%) patients and of anticoagulant/antiaggregant treatment in 4 (28.5%) patients. Admission GCS was 
4 in 5 (35.7%) patients, 5 in 1 (7.1%) patient, 6 in 3 (21.4%) patients, 8 in 2 (14.2%) patients, 11 in 2 (14.2%) patients and 12 
in 1 (7.3%) patient. An intraventricular hematoma was found in 12 (85.7%) patients.  
The hemorrhage type was lobar hemorrhage (right) in 1 (7.1%) patient, basal ganglion hemorrhage in 7 (50%) patients (4 
left; 28.5% / 3 right; 21.4%), and lobar + basal ganglion hemorrhage in 6 (42.8%) patients (3 left; 21.4% / 3 right; 21.4%). The 
intracerebral hematoma score (ICHS) was 1 in 1 (7.1%) patient, 2 in 1 (7.1%) patient, 3 in 4 (28.5%) patients, 4 in 6 (42.8%) 
patients and 5 in 2 (14.2%) patients. Massive hemorrhage was found in 6 (42.8%) patients. Hydrocephaly was present in 3 
(21.4%) patients. These patients underwent external ventricular drainage placement during the craniotomy session.  
The GOS was 1 in 13 (92.8%) patients and 3 in 1 (7.1%) patient. Death was the end result in 13 of the 14 patients who 
underwent surgery for spontaneous intracerebral hematoma (a mortality rate of 92.8%). Of these patients, 7 had basal 
ganglion hemorrhage and 6 had hemorrhage extending to the basal ganglion in addition to lobar hemorrhage. 
Postoperatively increased intracranial pressure have controlled by correcting the patient's position, temperature, drainage 
of CSF via external drainage, induced hypocapnea (hyperventilation; paCO2 < 35 mmHg), hyperosmolar therapy (mannitol, 
hypertonic saline) and induced arterial hypertension (CPP concept). Demographic characteristics of the patients, 
intracerebral hemorrhage characteristics, hemorrhage scores, preoperative GCS scores and postoperative GOS are 
summarized in Table-1. Among the presented cases, the surgery was for lobar hemorrhage in 1 case (Figure 1), lobar + basal 
ganglion hemorrhage in 1 case (Figure 2) and basal ganglion hemorrhage in 1 case. 
 
DISCUSSION 
Supratentorial intracerebral hematomas are especially common in the senile population. The disorder has a high mortality 
rate. Conservative and surgical approaches are recommended for its treatment and operating on intracerebral hematomas 
4 cm or larger in size has gained widespread acceptance for the supratentorial region (1,4). Cordonnier et al. have described 
spontaneous intracerebral hematomas as life-threatening disorders with a poor prognosis, global importance, and few 
proven treatment methods (5). We find their article striking in terms of the significance of the threat on human life. Survival 
and recovery are related to the location of the hematoma, mass effect, intracranial pressure, cerebral edema and 
prolonged neurological dysfunction. One of our aims in publishing the current study was similarly to emphasize the high 
mortality rate as 13 of our 14 patients operated for intracerebral hematoma died. These patients had basal ganglion 
hemorrhage or basal ganglion + lobar hemorrhage. All patients with intraventricular hemorrhage died in the current study. 
Our only case that was discharged (with sequelae) had isolated lobar hemorrhage. Seppo et al. treated 52 patients 
surgically or conservatively in their prospective randomized study. Patients with poor consciousness and severe 
neurological deficits were also included in this study. The mean mortality rate was 42%. The mortality rate was 38% in the 
26 patients treated conservatively and 46% in the 26 patients treated surgically. The mortality-decreasing effect of surgery 
was found to be statistically significant in those with a GCS of 7 to 10 (6). The mortality rate was also low in patients treated 
surgically in their study and this was significantly different from our study. Zuccarello et al. reported the rate of 
postoperative GOS of 3 or higher as 56% in supratentorial intracerebral hematomas that had undergone early surgery. The 
treatment was surgical in 9 patients and conservative in 11 patients. No significant difference was found between the two 
treatment forms in the first 3 months in terms of GOS. The same result is also valid for the above mentioned study of Sepoa 
et al. (7).  
However, Fernandes et al. reported in their meta-analysis on mortality and addiction after intracerebral hematoma surgery 
that the tendency for these two conditions increased postoperatively and resulted in a rate of 95%. It must be mentioned 
that it was conducted by a survey of the 1966-1999 period and includes different preoperative and postoperative 
conditions compared to today (8). Hematomas of this size are often accompanied by midline shift and advanced 
hemispheric edema. Godoy DA et al. reviewed 6 different publications with 381 patients and ICP was found to be above 20 
mmHg in 67% of the subjects. If intraventricular hematoma is present, the possibility of developing acute hydrocephalus 
should always be kept in mind. Patients usually are in stupor or coma when they are evaluated at the emergency 
department. All of the above-mentioned clinical conditions pave the way for a surgical indication. Prompts surgery is then 
performed considering that it may provide an improvement in the condition of the patient (9).  
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Chen et al. published articles with the main theme of the predictors of surgical intervention in patients with spontaneous 
intracerebral hemorrhage. The independent factors of young age, good baseline neurological function, extensive 
intracerebral hemorrhage, and infratentorial hematoma were predictors for preferring surgical intervention (10). Luzzi et al. 
reported that surgery should be preferred in patients with a GCS score between 5-12 and hematoma volume over 30 ml. 
They suggested a timing of 7-24 hours after the incident (11). The incidence of hypertension, amyloid angiopathy, 
anticoagulant/antiaggregant use and intracerebral hematoma (ICH) due to vascular pathologies are usually high in the 
senile population. Concomitant systemic diseases and especially hypertension and cardiac and pulmonary pathologies play 
a role in the morbidity and mortality. On the other hand, ICH usually develops due to an underlying pathology such as 
arteriovenous malformation/fistula, aneurysm or tumor. We investigated vascular anomalies with CT angiography or MR 
angiography as required in our study cases.  
The age of the patient, preoperative GCS score, size and mass effect of the hematoma, comorbid disorders and 
anticoagulant use influence the prognosis in supratentorial intracerebral hematomas. Large case series with individual 
evaluation of all these factors may elucidate the matter. However, we have observed that the most important factor in the 
surgical decision is the hematoma size. Standardization was therefore based on hematoma size in our series. A total of 14 
cases underwent surgical decompression due to intracerebral hematoma of 4 cm or more and hematoma drainage was 
performed with craniotomy. An external ventricular drainage catheter was placed in the same session if there was 
concomitant hydrocephalus. Although craniotomy is the most important surgical interventional method, stereotactic 
thrombolysis and aspiration in addition to endoscopic methods are also used (12,13,14). Fu C et al. have emphasized the 
superiority of endoscopic intervention as regards the final surgical and clinical results in basal ganglion hemorrhages (15). 
Despite prompt surgery, 13 patients died during the intensive care process. Although this rate seems to be higher than in 
the general literature, it is correlated with the ‘intracerebral hemorrhage score’. We believe that this score constitutes the 
most important factor for determining the prognosis and also acts as a partial guideline when determining the surgical 
indication. 
 
CONCLUSION 
Although surgery is still the preferred treatment method for spontaneous intracerebral hematoma, the pathology is 
associated with a high mortality rate. It is difficult to make a general judgment about choosing between a surgical or 
conservative approach. Each patient should be evaluated individually. However, acting more selectively may be an 
appropriate approach for the surgical decision. We would like to make it clear that we have doubts about the benefit of 
surgery in cases with advanced age, comorbid systemic disorders, a deep localized hemorrhage, anticoagulant use, or 
preoperative low GCS.  
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Table-1: Patients who were found to have spontaneous intracerebral hematoma and underwent hematoma drainage and 
decompression with craniotomy within 2 hours. 

No Age Sex Preop 
GCS 

IVH Loc ICH-
Score 

Massive HDS GOS 

1 68 M 4 + L+BG 4 + - 1-Ex 
2 78 F 5 + L+BG 3 + + 1-Ex 
3 54 M 8 - L 1 - - 3 
4 84 F 4 + BG 5 - - 1-Ex 
5 61 M 6 + BG 3 - - 1-Ex 
6 82 F 11 + BG 4 - - 1-Ex 
7 72 M 4 + L+BG 4 + + 1-Ex 
8 64 F 6 + BG 3 - - 1-Ex 
9 82 F 6 + L+BG 4 + - 1-Ex 

10 66 F 11 - BG 2 - - 1-Ex 
11 94 M 4 + L+BG 5 + - 1-Ex 
12 69 F 8 + BG 3 - - 1-Ex 
13 84 M 12 + BG 4 - - 1-Ex 
14 78 M 4 + L+BG 4 + + 1-Ex 

IVH: Intraventricular hematoma, Loc: Localization, ICH score: Intracerebral hematoma score, Massive: Massive hematoma, 
HDS: Hydrocephaus. 

 
Figür 1, Figure 1 

 
Figure 1: Preoperative (A) and postoperative (B) brain tomography of a patient who was operated due to lobar 

hemorrhage. 
 

Figür 2, Figure 2 

 
Figure 2: Preoperative (A) and postoperative (B) brain tomography of a patient who was operated due to lobar + basal 

ganglion hemorrhage. 
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GİRİŞ-AMAÇ: İntrakranial basınç artışı yaratan durumlarda; yüksek ICP'yi kontrol ederek serebral kan akımı ve serebral 
perfüzyon basıncını normale yakın tutmak gerekir. Bu retrospektif klinik çalışmada; akut iskemik inme, intraserebral kanama 
ve travmatik beyin yaralanmasına bağlı gelişen intrakraniyal hipertansiyon tedavisinde dekompresif kraniektominin etkileri 
araştırıldı. 
GEREÇ-YÖNTEM: 2014-2017 yılları arasında, serebral enfarkt, kanama ve travma sonrası kafa içi basınç artışıyla yoğun 
bakımda takip edilen, medikal tedaviye cevap alınamayan ve dekompresif kraniektomi yapılan hastalar retrospektif 
incelendi. 
BULGULAR: 7 erkek, 5 kadın toplam 12 hasta vardı. Yaş ortalaması 66.1( 34-89). 7 hastada mca tıkanıklığı, 1 hastada mca ve 
aca tıkanıklığı, 1 hastada sağ mca anevrizması için yapılan endovasküler tedavisi sonrasında hematom ve mca distal 
tıkanıklığı, 1 hastada sağ frontal hematom ve yaygın sak, 1 hastada karotis stenozu için stent uygulanması ve antiagregan 
başlanması sonrası sol putaminal kanama ve yaygın ödem, 1 hastada travmatik subdural hematom, ağır kontüzyon 
mevcuttu. 10 hasta ilk 24 saatte opere edilirken 2 hasta 24 saatten daha geç opere edildi. 7 hasta yaşarken 5 hasta öldü. 
Yaşayan hastalar arasında dominant/non-dominant hemisfer farkı yoktu. 68 yaş üstü hastalardan yaşayan olmadı. Ölen 
hastalarının hepsinin GKS 8’in altındaydı. Glascow sonuç skalasına göre; 5 hastada ölüm (GSS 1), 1 hasta iyi derecede 
iyileşme (GSS 5), 3 hastada orta derecede sakatlık (GSS 4), 3 hastada ciddi derecede sakatlık (GSS 3) saptandı. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dekompresif cerrahi; akut iskemik inme, intraserebral kanama ve travmatik beyin yaralanmasında 
hayatta kalma oranlarını arttırır. Yaş,ek sistemik hastalıklar, GKS, enfarkt veya travma alanının büyüklüğü, cerrahinin erken 
yapılması, kraniektominin genişliği gibi faktörler sonucu etkileyebilir 
 
Anahtar Kelimeler: akut iskemik inme, dekompresif kraniektomi, intraserebral kanama, intrakraniyal hipertansiyon, 
travmatik beyin yaralanaması 
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Introduction and OBJECTIVE: In cases where intracranial pressure increases, it is necessary to keep cerebral blood flow and 
cerebral perfusion pressure close to normal by controlling high ICP. In this retrospective clinical study; the effects of 
decompressive craniectomy in the treatment of intracranial hypertension due to acute ischemic stroke, intracerebral 
hemorrhage and traumatic brain injury were investigated. 
METHODS: Between 2014-2017, patients who were followed up in the intensive care unit with increased intracranial 
pressure after cerebral infarction, bleeding and trauma, who did not respond to medical treatment and underwent 
decompressive craniectomy were retrospectively analyzed. 
RESULTS: There were 7 men and 5 women, aged 34 to 89(66,1). Seven patients had MCA occlusion, one had mca and aca 
occlusion, one had traumatic subdural hematoma and severe contusion, one had Left putaminal hemorrhage and diffuse 
edema following stenting and antiaggregation for carotid stenosis, one had frontal hematoma and common subarachnoid 
hemorrhage, one had hematoma and mca distal occlusion after endovascular treatment of right mca aneurysm. While 10 
patients were operated in the first 24 hours, 2 patients were operated later than 24 hours. 5 patients died while 7 patients 
lived. There was no dominant/non-dominant hemisphere difference between living patients. No living patients over the age 
of 68. All of the patients who died had under GCS 8. Using the Glasgow outcome Scale (GCS), 1 patients had good recovery, 
3 patients had moderate disability, 3 remained severely disabled, and 5 died. No patients were left in a vegetative state. 
CONCLUSION: Decompressive surgery improves survival rates in acute ischemic stroke, Intracerebral hemorrhage and 
traumatic brain injury. Factors such as age, additional systemic diseases, size of infarction or trauma area, GCS, early 
surgery, and width of craniectomy may affect the outcome 
 
Keywords: acute ischemic stroke, decompressive craniectomy, intracerebral hemorrhage, intracranial hypertension, 
traumatic brain injury 
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Giriş ve Amaç: Yüksek mekanik kuvvetlere karşı güvenilir bir fiksasyon elde etmedeki zorluklar nedeniyle L5- S1 
spondilolistezisin cerrahi tedavisi zordur. Bu nedenle, spondilolistezsin cerrahi fiksasyon tekniği hala tartışmalı bir konudur. 
Cerrahi tedavide transpediküler vidalama tekniği altın standart olarak kabul edilse de son yıllarda transdiscal vidalama 
tekniği tek başına ya da pedikül vidası ile kombine edilerek kullanılmaya başlanmıştır. Bu fiksasyon tekniği genellikle yüksek 
dereceli L5-S1 spondilolistez tedavisinde kullanılır. Bu çalışmanın amacı; L5-S1 transdiskal vidaların aksiyel yüklenme ve 
bunun sonucunda oluşan makaslama kuvvetlerine karşı biyomekanik açıdan tek başına yeterli olup olmadığını araştırmaktır. 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 1 yaşını geçmemiş 18 taze dana omurgası kullanıldı. Biyomekanik testler sakrum ve bir 
üstündeki vertebra üzerinde gerçekleştirildi. Rastgele seçilen 2 tanesi test materyali olarak belirlendi. Bu ikisinin çeşitli 
yükler altındaki deformasyonu gözlendi. Bu testler sonucunda yüklenme üst sınırı 5000 N, test hızı 5 mm/dakika olarak 
belirlendi. Geriye kalan 16 taze donmuş dana omurgasından rastgele olarak seçilmiş olan 7 tanesinin inferior faseti ve 
ligamentum flavumu çıkartılarak lamina ve istmusta defekt oluşturuldu. L5-S1 spondilolistezis modeli oluşturulan bu gruba 
L5-S1 arası bilateral iki adet transdiskal vida uygulandı. Kalan 9 omurga önce intakt olarak daha sonra listezis modeli 
oluşturularak teste tabi tutuldu. Gruplarda (hasarlı grup, intakt grup, transdiskal vida grubu) aksiyel yüklenme sonucu 
oluşan deplasman miktarları kayıt altına alınarak yük deplasman eğrileri saptandı. 
Bulgular: Ardışık 5000 N aksiyel yüklenmeler sonucu oluşan ortalama deplasman miktarı; intakt grupta 3 mm (aralık; 2.4 - 4 
mm), L5-S1 transdiskal vida grubunda 3.5 mm (aralık; 3 - 4.5 mm), hasarlı grupta 4.5 mm (aralık; 3.9 - 5 mm) olarak bulundu. 
Bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Transdiskal vida uygulanan grupta, dağılma (failure) testleri dahil hiç bir 
örnekte vida kırığı, vida deformasyonu ya da vida dislokasyonu gözlenmedi. 
Sonuç ve Tartışma: Bu sonuçlar bize tek başına kullanılan transdiskal vidaların aksiyel yüklenme sonucu oluşan makaslama 
kuvvetlerine karşı biyomekanik açıdan yeterli olabileceğini göstermiştir. L5-S1 transdiskal vidalar kemik içinde daha uzun yol 
katederler. Bu durum kemik ile vida arası temas yüzeyini arttırır. Ayrıca 3 korteksi tutmaları ve vertikal aksa daha yakın 
durmaları aksiyel yüklenme sonucu oluşan makaslama kuvvetlerine karşı biomekanik açıdan avantaj sağlar. Sonuç olarak L5-
S1 transdiskal vidaların teorik olarak birçok avantajı vardır. Biz bu tekniğin listezis hastalarında füzyon sağlamak amacıyla iyi 
bir alternatif fiksasyon yöntemi olabileceği düşüncesindeyiz. 
Anahtar Kelimeler: Biyomekanik, spondilolistezis, transdiscal vida 
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Introduction and Purpose: The surgical management of L5-S1 spondylolisthesis is a challenge because of the difficulties in 
achieving a reliable fixation against high mechanical forces. Therefore, surgical fixation technique of spondylolisthesis is still 
a controversial issue. Although transpedicular screwing technique is accepted as the gold standard in surgical treatment, 
transdiscal screwing technique has been used alone or in combination with pedicle screw. This fixation technique is 
generally performed in the treatment of high-grade L5-S1 spondylolisthesis. The aim of this study is to investigate whether 
L5-S1 transdiscal screws are sufficient for biomechanical purposes against axial loading and shear forces. 
Materials and Methods: In this study, 18 fresh calf spine which were not more than 1 year old were used. Biomechanical 
tests were performed on the sacrum and the vertebrae above. Two randomly selected test materials were determined. 
Deformation of these two under various loads was observed. As a result of these tests, the upper limit of load was 
determined as 5000 N and the test speed was 5 mm/min. Out of the remaining 16 fresh frozen calf vertebrates, the inferior 
facet and ligamentum flavum of 7 randomly selected were removed and a defect was created in the lamina and isthmus. 
Two transdiscal screws between the L5 and S1 bilaterally were applied to the L5-S1 spondylolisthesis model. The remaining 
9 vertebrae were tested intact and then the listesis model. In the groups (damaged group, intact group, transdiscal screw 
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group), the displacement amounts resulting from axial loading were recorded and load displacement curves were 
determined. 
Results: Average displacement caused by consecutive 5000 N axial loads; 3 mm (range; 2.4 - 4 mm) in the intact group, 3.5 
mm (range; 3 - 4.5 mm) in the L5-S1 transdiscal screw group, and 4.5 mm (range; 3.9 - 5 mm) in the damaged group. This 
difference was statistically significant (p <0.05). In the transdiscal screw group, no fracture, screw deformation or screw 
dislocation was observed in any sample, including failure tests. 
Conclusion and Discussion: These results showed that transdiscal screws used alone can be biomechanically sufficient 
against shear forces resulting from axial loading. L5-S1 transdiscal screws travel longer in the bone. This increases the 
contact surface between the bone and the screw. In addition, they hold the 3 cortex and stand closer to the vertical axle 
biomechanical advantage against shear forces resulting from axial loading. As a result, L5-S1 transdiscal screws have 
theoretically many advantages. We believe that this technique may be a good alternative fixation method for fusion in 
listesis patients. 
Keywords: Biomechanics, spondylolisthesis, transdiscal screw 
 
 
 
Giriş ve Amaç 
 Güvenilir bir fiksasyon elde etmedeki zorluklar nedeniyle spondilolistezisin cerrahi fiksasyon tekniği hala tartışmalı 
bir konudur. Spinal füzyon; anormal hareketi olan vertebra segmentlerinin stabilizasyonunda uzun süredir kullanılan bir 
yöntemdir (1). Başta L5-S1 seviyesi olmak üzere spondilolistezisin cerrahi tedavisinde enstrumantasyonsuz olarak 
uygulanacak olan posterolateral füzyon tekniğinin yüksek oranda psödoartroz oranlarına sahip olduğu bilinmektedir. 
Listezisin derecesi arttıkça füzyon gerçekleştirmek daha da zorlaşmakta buna paralel olarak yetmezlik ve psödoartroz 
oranlarında artış görülmektedir (2,3). Hareketi engelleyen segment enstrümantasyonuyla birlikte füzyon oranlarında 
belirgin artış gözlenmiştir (1,4). Segment fiksasyon tekniklerinin tarihsel süreci incelendiğinde pedikül vidalarının önemli bir 
basamak olduğu ancak bu konudaki arayışın ise hala devam ettiği görülmektedir. Transpediküler vidalama tekniği ilk defa 
1969 yılında Harrington ve Tullos tarafından tanımlanmıştır (5). Bu teknik biyomekanik avantajları ve yüksek füzyon oranları 
nedeniyle bazı yazarlar tarafından hala altın standart olarak kabul edilmektedir.  
 Abdu ve ark. 1994 yılında trandiskal vidalama tekniğini tarif etmişler ve bu vidaları pedikül vidaları ile kombine 
ederek kullanmışlardır (6). Daha sonra birçok yazar tarafından bu kombine tekniğin biyomekanik ve klinik avantajları 
gösterilmiştir (3,7,8). Grob ve ark. 1996 yılında tek başına transdiskal vida kullandıkları 16 hastalık bir seri yayımlamıştır. 
Tüm hastalarda radyolojik olarak füzyon elde edilen bu çalışmada yazarlar tek başına uygulanan transdiskal vidalama 
tekniğinin hem basit hemde minimal travmatik olduğunu, klinik sonuçlarının da oldukça başarılı olduğunu belirtmişlerdir (9). 
Bir fiksasyon yönteminin spondilolistezis cerrahisi için uygun ya da ideal olabilmesi için füzyon oluşuncaya kadar geçen 
sürede maruz kalacağı yüksek mekanik kuvvetlere karşı direnebilmesi hayati öneme sahiptir. Bu nedenle yöntemin 
biyomekanik olarak test edilmesi fiksasyon tekniğinin uygun olup olmadığının belirlenmesi için oldukça önemlidir. Biz bu 
çalışmada; L5-S1 transdiskal vidaların aksiyel yüklenme ve bunun sonucunda oluşan makaslama kuvvetlerine karşı 
biyomekanik açıdan tek başına yeterli olup olmadığını araştırmayı amaçladık. 
Gereç ve Yöntem 
 Bu çalışmada 1 yaşını geçmemiş 18 taze dana omurgası kullanıldı. Bu omurgalar test edilecekleri güne kadar 
(ortalama 1 hafta) -20°’de saklandı. Biyomekanik testler sakrum ve bir üstündeki vertebra üzerinde gerçekleştirildi. Rastgele 
seçilen 2 model test materyali olarak belirlendi. Bu iki omurganın çeşitli yükler altındaki deformasyonu gözlendi. Bu testler 
sonucunda yüklenme üst sınırı 5000 N, test hızı 5 mm/dakika olarak belirlendi. Geriye kalan 16 taze donmuş dana 
omurgasından rastgele olarak seçilmiş olan 9 tanesi öncelikle intakt olarak teste alındı. Bu grubun test sonuçları intakt grup 
olarak dökümante edildi. Daha sonra bu 9 omurganın inferior faseti ve ligamentum flavumu çıkartılarak lamina ve istmusta 
defekt oluşturuldu. L5-S1 lizis modeli oluşturulan bu grup tekrar teste tabi tutuldu. Test sonuçları hasarlı grup olarak 
dökümante edildi. Üçüncü grup olarak kalan 7 omurgada öncelikle lizis modeli oluşturuldu. Posteriorda birinci sakral 
foramenlerin hemen lateralinden bilateral 7 mm çaplı titanyum vidalar kaudalden kraniyale ve lateralden mediale olmak 
üzere önce sakrum posterior duvarı, sonra sakrum endplate’i ve L5’in endplate’inden olmak üzere toplam 3 kortikal 
yüzeyden geçecek şekilde yerleştirildi. L5-S1 arası bilateral iki adet transdiskal vida uygulanan bu grup transdiskal vida grubu 
olarak adlandırılarak teste tabi tutuldu. Takiben yüklenmedeki 5000 N’luk üst sınır kaldırılarak bu grup tekrar teste tabi 
tutuldu. Örneklerde yetersizlik meydana gelinceye kadar teste devam edildi. Tüm testler Schimadzu.co marka kompresyon 
test  cihazında gerçekleştirildi. Gruplarda (hasarlı grup, intakt grup, transdiskal vida grubu) aksiyel yüklenme sonucu oluşan 
deplasman miktarları kayıt altına alınarak yük deplasman eğrileri saptandı. Wilcoxon Nonparametrik Test kullanılarak 
gruplardaki deplasman miktarları karşılaştırıldı. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
Bulgular 

Ardışık 5000 N aksiyel yüklenmeler sonucu oluşan ortalama deplasman miktarı; intakt grupta 3.07 ± 0.53 mm 
(aralık; 2.4 - 4.0 mm), L5-S1 transdiskal vida grubunda 3.5 ± 0.52  mm (aralık; 3.0 - 4.5 mm), hasarlı grupta 4.5 ± 0.34  mm 
(aralık; 3.9 - 5.0 mm) olarak bulundu. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p = 0.007, 0.018, 0.034) (p<0.05). Transdiskal 
vida uygulanan grupta, yüklenmenin 5000 N’luk üst sınırının kaldırılmasıyla gerçekleştirilen dağılma testleri dahil hiç bir 
örnekte vida kırığı, vida deformasyonu ya da vida dislokasyonu gözlenmedi. Bu gruptaki tüm yetersizlikler L5 vertebra 
seviyesinde meydana geldi. 
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Sonuç ve Tartışma 
 Spondilolistezis, spinal cerrahların uzun süredir üzerinde çalıştığı bel ve bacak ağrısı ile nörolojik kladikasyo gibi 
belirtilere yol açan dinamik bir durumdur. Cerrahi dışı tedavilerden fayda görmeyen ileri evre listezis hastaları cerrahi 
tedaviye adaydır. Cerrahi tedavideki temel amaç ise rijid füzyon elde etmektir. İnternal fiksasyon uygulanmadan yapılan 
füzyon ameliyatlarında %40’lara varan psödoartroz oranları bildirilmişdir (2,3). İnternal fiksasyon ile füzyon oranlarında 
belirgin artış gözlenmiştir (1,4). Bilimsel kanıtlar yetersiz olsa da özellikle istmik spondilolistezislerde dekompresyon, 
instrumantasyon ve posterolateral füzyon altın standart olarak kabul edilmektedir (10). Ancak özellikle yüksek derece 
spondilolistezislerde kayma derecesi arttıkça posterior füzyon yetersiz kalmakta buna bağlı olarakta psödoartroz 
oranlarında artış görülmektedir (2,3,8,11). Bu durum enstumanlara fazla yük binmesine neden olarak enstruman 
yetmezliklerine yol açmaktadır (11). Bu nedenle spinal cerrahlar daha rijid fiksasyon elde etmenin yollarını aramaya 
başlamıştır. Lehman ve ark. trikortikal olarak yerleştirilen vidaların biomekanik açıdan bikortikal vidalara kıyasla daha güçlü 
olduğunu göstermiştir (12). Biz transdiskal vidaları; sakrumun arka duvarı, S1 son plağı ve L5 son plağı olmak üzere üç 
korteksi tutacak şekilde yerleştirdik. Bu nedenle bu vidaların sıyrılma kuvvetlerine karşı oldukça dayanıklı olduğunu 
düşünüyoruz. Spondilolistezis operasyonlarında iyi sonuç elde etmek ancak solid füzyonla mümkün olabilmektedir (13). İyi 
bir füzyon için ise füzyon gerçekleşene kadar rijid internal fiksasyona ihtiyaç bulunmaktadır.  
 Geleneksel pedikül vidası ile yapılan L5-S1 yüksek grade spondilolistezislerde, anterior kolondaki aksiyel yüklenme 
sonucu ortaya çıkan makaslama kuvvetleri sonucu yetersizlik meydana gelmekte bunun sonucu olarakta kaymada ilerleme 
görülmektedir. Bu durum anteriordan ek destek gerekliliğini gündeme getirmiştir. Beringer ve ark. yüksek grade 
spondilolistezislerde transvertebral interbody kafes kullanmanın makaslama kuvvetlerine karşı yeterli anterior destek 
sağladığını bildirmiştir (7).  
 Pedikül vidası ile transdiskal vidaların kombine olarak kullanıldığı çalışmalarda klinik sonuçların oldukça tatminkar 
olduğu belirtilmiştir (6,11). Minamide ve ark. pedikül vidası ile kombine olarak kullanılan transdiskal vidaları biomekanik 
olarak test etmişler ve transdiskal vidaların sistemin gücünü 1.8 kat arttırdığını bildirmişlerdir (3). Biz transdiskal vidaların 
kafes gibi davranarak ön kolona destek sağladığını, bu nedenle de biyomekanik açıdan oldukça yeterli olduğunu 
düşünüyoruz.  Çünkü bu vidaların lokalizasyonu; korpuslar arası (interbody) kafeslerin konulması gereken yere oldukça 
yakındır. Ayrıca bu vidalar aksiyel yüklenme sonucu oluşan makaslama kuvvetlerine karşı yaklaşık olarak dik açıda 
durmaktadırlar. Bu durum biyomekanik açıdan bir avantaj olup makaslama kuvvetlerine karşı göstermiş olduğu yüksek 
direncide açıklamaktadır.  

Sonuç olarak biz tek başına kullanılan transdiskal vidaların aksiyel yüklenme sonucu oluşan makaslama 
kuvvetlerine karşı biyomekanik açıdan yeterli olduğunu, bu nedenle transdiskal vidaların spondilolistezis hastalarında füzyon 
sağlamak amacıyla iyi bir alternatif fiksasyon yöntemi olabileceği düşüncesindeyiz. 
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Giriş ve Amaç: Adölesan idiopatik skolyoz en sık görülen spinal deformitedir. Pedikül vidası ile posterior enstrumantasyon 
ve füzyon primer cerrahi tedavi seçeneğidir. Sıklıkla majör osteotomiler gerekmese de bazı yazarlar düzelme miktarını 
artırmak için kot rezeksiyonunu önermektedir. Perop kanama miktarı tüm cerrahilerde olduğu gibi skolyoz cerrahisinde de 
büyük önem arz etmektedir Her ne kadar idiopatik skolyoz cerrahisindeki kanama miktarı rigid eğriliklerle karakterize 
konjenital ve nöromusküler skolyoz cerrahisinden daha az olsa da bazen beklenenden fazla olabilmektedir. Literaturde 
skolyoz cerrahisinde perop kanama miktarı ve bu miktarın uygun hesaplanması ile ilgili birçok çalışma mevcuttur. Perop 
kanama arttıkça kanama miktarının hesaplanmasındaki hata oranı da artmaktadır Ayrıca artmış kanama miktarı ameliyat 
süresinde uzama ve enfeksiyon riskinde artış gibi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Kot rezeksiyonu deformiteyi 
düzeltmekte etkin bir müdahale olsa da özellikle akciğer ile ilgili komplikasyonlara neden olabilmektedir ancak kanama 
miktarına etkisi ile ilgili çalışma yoktur. Biz bu çalışmada kot rezeksiyonunun kanama miktarına etkisini araştırmayı 
amaçladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: Perop yeterli düzelme sağlanamadığı için kot rezeksiyonu yapılan 11 adolesan idiopatik skolyoz hastasını 
retrospektif olarak inceledik. Major eğriliğin 40 derecenin üstünde olması cerrahi endikasyon olarak kabul edilmişti. Eşlik 
eden hastalığı olan, daha önce spinal cerrahi öyküsü olan, konjenital anomalisi olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. 
Adolesan idiopatik skolyoz 10-20 yaş arası hastaları tanımlamak için kullanılsa da biz adölesan dönemde herhangi bir tedavi 
görmeyen ve yetişkin yaşta ameliyat edilen hastaları da çalışmaya dahil ettik. Tüm hastalara sadece posterior yaklaşım ile 
pedikül vidası ile füzyon yapıldı. Pedikül vidaları tüm seviyelerde tek bir cerrah tarafından free-hand tekniği ile segmental 
olarak yerleştirildi. Hiçbir hastaya majör osteotomi yapılmadı. Kot rezeksiyonu konkav tarafta apikal vertebra çevresindeki 2 
ila 5 vertebraya yapıldı (Figure 1). Perop kanama miktarı anestezi ekibi tarafından ‘visual estimation’ yöntemi ile hesaplandı. 
Literaturdeki diğer çalışmalarla karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Hastaların 4 ü kadın 7 si erkek idi. Ortalama yaş 18.64, ortalama main torasik eğrilik cobb açısı preop 86, postop 
25,91, ortalama T5-T12 kifozu preop 44,09, postop 25,91 ortalama lomber lordoz preop 39,91 postop 37,18, ortalama 
perop kanama miktarı 1318 ml ± 393,ortalama ameliyat süresi 358 ± 43 dk idi.2 hastada pnomotoraks gelişti. Tüm hasta 
verileri tablo 1 de belirtildi. 
Tartışma ve SONUÇ: Pedikül vidasının kullanılmaya başlanması ile skolyoz cerrahisinde cok daha fazla miktarda ve 3 boyutlu 
düzelme sağlanabilmektedir. Özellikle AIS cerrahi tedavisi çoğu zaman sadece posterior yaklaşım ile yapılmaktadır ve majör 
osteotomiler gerekmemektedir. Ancak özellikle yüksek dereceli rigid eğriliklerde kot rezeksiyonu düşük komplikasyon oranı 
ile tercih edilebilir bir seçenektir. Skolyoz cerrahisinde kanama miktarı çok değişken düzeylerde olabilmektedir ve doğru 
hesaplanıp uygun replasmanı hem hayati fonksiyonlar hem de nörolojik kompolikasyonları önlemek açısından önemlidir. 
Literaturde skolyoz cerrahisinde kanama miktarı ve buna etki eden faktörler ile ilgili birçok çalışma mevcuttur. Literaturdeki 
diğer çalışmalarla kıyaslandığında ortalama 1318 ml kanama her ne kadar yüksek gibi görünse de minimum eğriliğin 70 
derece olduğu ve buna bağlı olarak ortalama ameliyat süresinin uzunluğu göz önünde bulundurulduğunda kot rezeksiyonun 
perop kanama miktarrı üzerine ciddi olumsuz bir etkisi yoktur. Hasta sayısının az olması ve kontrol grubunun olmaması 
çalışmanın majör limitasyonlarıdır. 
Anahtar Kelimeler: Adölesan idiopatik skolyoz, kot rezeksiyonu, perioperative kanama miktarı 
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Introduction and Aim: Posterior instrumentation and fusion with pedicle screw is the primary surgical treatment option for 
AIS. Although major osteotomies are not often required, some authors recommend rib resection to increase the amount of 
correction. Although the amount of perioperative blood loss (PBL) is of great importance in scoliosis surgery, the amount of 
PBL in idiopathic scoliosis surgery is mostly less than the congenital and neuromuscular scoliosis surgery which are 
characterized by rigid curvatures. There are many studies in the literature regarding the amount of PBL in scoliosis surgery 
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and the appropriate calculation of this amount. Although rib resection is an effective intervention to correct deformity, it 
may cause some complications especially pulmonary system, but there is no study on the effect of bleeding. In this study, 
we aimed to investigate the effect of rib resection on the amount of PBL 
MATERIALS-METHODS: We retrospectively reviewed 11 adolescent idiopathic scoliosis (AIS) patients who underwent rib 
resection to improve the amount of correction. Major curvature above 40 degrees was accepted as surgical indication. 
Patients with concomitant disease, previous history of spinal surgery and congenital anomaly were not included in the 
study. Although AIS was used to describe patients aged 10-20 years, we also included patients who did not receive any 
treatment during adolescence and who were operated on at adulthood. All patients underwent fusion with a pedicle screw 
with a posterior approach only. The pedicle screws were inserted at all levels by a single surgeon using a free-hand 
technique. None of the patients underwent major osteotomy. Rib resection was performed on 2 to 5 vertebrae around the 
apical vertebrae on the concave side (Figure 1). PBL was calculated by anesthesiologists by visual estimation method It was 
compared with other studies in the literature. 
RESULTS: Four of the patients were female and 7 were male. Mean age 18.64, preoperative mean main thoracic curvature 
cobb angle was 86, postoperative 25.91, mean preoperative T5-T12 kyphosis angle was 44.09, postoperative 25.91 
meanpreoperative lumbar lordosis angle was 39.91 postoperative 37.18, mean PBL wsas 1318 ml ± 393, mean operative 
time was 358 ± 43 min. Pnomothorax developed in 2 patients. All patients data are listed in table 1. 
Discussion and CONCLUSION: AIS surgical treatment is often performed with the only posterior approach and major 
osteotomies are not required. However, especially in high grade rigid curvatures, rib resection is a preferable option with 
low complication rate. There are many studies in the literature on the amount of bleeding in scoliosis surgery and the 
factors affecting it. Compared to other studies in the literature, although 1318 ml of bleeding seems to be high, when 
consider the the minimum curvature is 70 degrees and, accordingly, the length of the mean operation time is long, it does 
not have a significant negative effect on the amount of PBL. The small number of patients and the absence of a control 
group were the major limitations of the study. 
Keywords: Adolescent idiopathic scolisis, rib resection, perioperative blood loss 

 
 

 
 

Figür 1: Kot rezeksiyonu yapılan hastanın ameliyat sonrası grafisi 
Figure 1: Postoperative radiography of the patient who underwent rib resection 

 
 

Table 1: Demographics and surgical results 
Tablo 1: Demografik ve ameliyat ile ilgili sonuçlar,  
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Makromastili hastalarda redüksiyon mammoplastisinin boyun ve bel 

semptomları üzerine etkisi 
 

Cem Karaali 
SBU İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 
 

GİRİŞ VE AMAÇ: Makromastili hastalarda sıklıkla fiziksel ve psikolojik sorunlar görülmektedir. Büyük memeler hastaların 
kıyafet seçiminde ve fiziksel egzersizlerinde zorlanmalara neden olmakta ayrıca kötü koku ve intertrigo gibi rahatsızlıklara da 
yol açmaktadır. Fiziksel sorunlar arasında sıklıkla baş, boyun, omuz ve bel ağrısı şikayetleri yer almaktadır. Bu fiziksel 
sorunların çözümünde konservatif tedaviler kullanılabildiği gibi memelerin cerrahi ile küçültülmesi(reduction mammoplasty) 
bir diğer yöntemdir. Bu çalışmada redüksiyon mammoplasti uygulanmış hastaların preoperatif boyun ve bel semptomları, 
postoperatif dönemdeki semptomları ile kıyaslanarak ameliyatın boyun ve bel semptomları üzerine etkilerini araştırmayı 
amaçladık. 
METOD: Çalışmaya ocak 2016-2018 yılları arasında makromasti şikayeti ile opere edilmiş ve redüksiyon mammoplastisi 
uygulanmış 34 hasta alındı. Tüm hastalar tek cerrah tarafından superomedial flep yöntemi ile opere edildi. Hastalara 
preoperatif rutin olarak bel ve boyun ağrısı değerlendirme formu doldurtuldu. Daha sonra aynı anket formları hastalar 
telefon ile aranarak ya da polikliniğe davet edilerek tekrar doldurtuldu. Meme spesmenlerinin ağırlığı patoloji raporlarından 
elde edildi. 
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 44.2±10,7 (min-max 20-65) idi. Hastalardan çıkartılan doku miktarı her iki meme için 
ortalama 1749.3±672.3 gr (min-max 720-3512gr) ağırlığında saptandı. Bel ve boyun değerlendirme skalası 
değerlendirildiğinde postoperatif dönemde hastaların semptomlarında düzelme olduğu saptandı (Tablo 1). 
SONUÇ: Redüksiyon mammoplastisi makromastiye bağlı şikayetlerin gerilemesini sağlayarak hastaların bel ve boyun 
yakınmalarını azaltmaktadır. Makromastiye bağlı şikayetler için her ne kadar egzersizler önerilmiş olsa da kalıcı rahatlama 
sağlamadığı konusunda yayınlar mevcuttur. Bu nedenle polikliniğe makromastinin yol açtığı fiziksel şikayetler ile başvuran 
hastalara semptomları azaltmak için redüksiyon mammoplastisi önerilmesi uygun bir seçenek olarak ön plana çıkmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: makromasti, semptom, cerrahi 
 
 

The effect of reduction mammoplasty on neck and low back symptoms in 
patients with macromastia 

 
Cem Karaali 

SBU Izmir Tepecik education and Research Hospital 
 

 
AIM: Physical and psychological problems are frequently seen in patients with macromastia. Large breasts cause difficulties 
in the choice of clothes and physical exercises of the patients and also cause discomfort such as bad smell and intertrigo. 
Physical problems often include headache, neck, shoulder and low back pain. Conservative treatments can be used to solve 
these physical problems and reduction mammoplasty is another method. In this study, we aimed to investigate the effects 
of surgery on neck and back symptoms by comparing preoperative neck and back symptoms with postoperative symptoms 
in patients who had undergone reduction mammoplasty. 
METHODS: Thirty-four patients who were operated for macromastia between January 2016-2018 were included in the 
study. All patients underwent superomedial flap operation by a single surgeon. Patients were routinely filled with a back 
and neck pain evaluation form preoperatively. Afterwards, the same questionnaire forms were filled again by calling the 
patients or inviting them to the policlinic. The weight of the breast specimens was obtained from pathology reports. 
RESULTS: The mean age of the patients was 44.2 ± 10.7 year (min-max 20-65). The amount of tissue extracted from the 
patients was 1749.3 ± 672.3 g (min-max 720-3512 g) for both breasts. When the back and neck evaluation scale was 
evaluated, it was found that the symptoms improved in the postoperative period (Table 1). 
CONCLUSION: Reduction mammoplasty reduces the symptoms of macromastia and reduces back and neck symptoms. 
Although exercises have been suggested for macromastia-related symptoms, there are reports that it does not provide 
permanent relief. Therefore, reduction mammoplasty is recommended as an appropriate option in patients presenting with 
physical symptoms caused by macromastia to reduce symptoms. 
 
Keywords: macromastia, symptom, operation 
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Tablo 1, Table 1:  Bel ve boyun semptomlarının preoperatif ve postoperatif değişimi. 
 

 

Preoperatif 
min-max mean±SD/ 

Preoperative 
min-max mean±SD 

Postoperatif 
min-max mean±SD/ 

Postoperative 
min-max mean±SD 

p 

Bel ağrısı/ Back Pain 
   

Ağrınızın şiddeti nasıl?/ How is the severity of pain? 1-6 3,55±1,43 1-3 1,67±0,58 0,000 

Kişisel bakımınızı ne kadar etkiliyor?/ How much it affects 
your personal care? 

1-5 2±0,98 1-3 1,29±0,52 0,000 

Yük kaldırmada ne kadar etkileniyorsunuz?/ How much are 
you affected by lifting? 

2-5 3,17±1,05 1-3 1,882±0,64 0,000 

Yürümede ne kadar etkileniyorsunuz?/ How impressed are 
you with walking? 

1-5 2,76±1,18 1-3 1,73±0,56 0,000 

Oturmada ne kadar etkileniyorsunuz?/ How impressed are 
you with sitting? 

1-6 2,88±1,24 1-3 1,58±0,65 0,000 

Ayakta durmakta ne kadar etkileniyorsunuz?/ How 
impressed are you standing? 

1-6 3,17±11,19 1-3 1,82±0,57 0,000 

Uyumanıza engel oluyor mu?/ Does it stop you from 
sleeping? 

1-6 2,73±1,46 1-3 1,52±0,56 0,000 

Sosyal yaşamı ne kadar etkiliyor?/ How much does it affect 
social life? 

1-6 2,7±1,24 1-3 1,61±0,69 0,000 

Seyahat etmenizi etkiliyor mu?/ Does it affect your travel? 1-5 2,67±0,94 1-3 1,52±0,66 0,000 

Ağrının değişim derecesi (iyleşme/kötüleşme)/ Degree of 
pain change (recovery / deterioration) 

1-5 3,23±1,15 1-3 1,64±0,59 0,000 

Boyun ağrısı/ Neck pain 
   

Ağrınızın şiddeti nasıl?/ How is the severity of pain? 1-6 3,88±1,55 1-4 1,82±0,75 0,000 

Kişisel bakımınızı ne kadar etkiliyor?/ How much it affects 
your personal care? 

1-6 2,32±1,19 1-2 1,32±0,47 0,000 

Yük kaldırmada ne kadar etkileniyorsunuz?/ How much are 
you affected by lifting? 

1-6 3,24±1,37 1-3 1,58±0,55 0,000 

Rahatça okuyabiliyor musunuz?/ Can you read comfortably? 1-6 3,32±1,29 1-3 1,79±0,68 0,000 

Baş ağrınız oluyor mu?/ Do you have a headache? 1-6 3,29±1,26 1-4 1,94±0,64 0,000 

Konsantre olmakta güçlük çekiyor musunuz?/ Are you 
having difficulty concentrating? 

1-6 2,74±1,65 1-5 1,73±0,93 0,000 

Rahatça çalışabiliyor musunuz?/  Can you work 
comfortably? 

1-6 3,1±1,19 1-3 1,52±0,66 0,000 

Seyahat etmenizi etkiliyor mu?/ Does it affect your travel? 1-6 3,2±1,29 1-3 2,02±0,67 0,000 

Uyumanıza engel oluyor mu?/ Does it stop you from 
sleeping? 

1-6 2,6±1,47 1-4 1,6±0,71 0,000 

Sosyal yaşamı ne kadar etkiliyor?/ How much does it affect 
social life? 

1-6 2,82±1,46 1-3 1,47±0,56 0,000 

Puanlamalar 1-6 arasında değişmekte olup 1 puan şikayetinin olmadığını, 6 puan şikayetinin maksimum düzeyde olduğunu göstermektedir/ 
The scores ranged from 1 to 6, indicating that there were no symptoms for 1-point and that 6-point symptoms were at the maximum level. 

Hastaların preoperatif ve postoperatif olarak ankete verdikleri cevapların karşılaştırılmasında bağımlı örneklem T testi (Paired Samples T 
Statistics) kullanıldı/ Paired Samples T Statistics were used to compare the preoperative and postoperative questionnaire responses of the 

patients. 
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Bilateral İnguinal Herni Onarımlarında Klinik Deneyimimiz 
 

Selami Ilgaz Kayılıoğlu, Sercan Subaşı 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Muğla 

 
 

Giriş: İnguinal herniler cerrahi pratiğinin önemli bir parçasıdır. Bilateral inguinal herniler ise görece nadir izlenmesine karşın 
her cerrahın karşılaştığı bir durumdur. Tek taraflı inguinal herni onarımlarında kullanılan tekniklerin tamamı bilateral 
onarımlarda kulanılbilirse de, bilateral onarımlarda avantaj-dezavantaj dengesi değişmektedir.  
Materyal- Metot: Kliniğimizde 2017-2019 tarihleri arasında bilateral inguinal herni nedeniyle yapılan onarımların dağılımları 
ve ameliyat sonuçlarının incelenmesi için bu çalışmayı planladık. Bu yıllar arasında bilateral inguinal herni ameliyatı yapılan 
hastaların dosyaları incelendi ve hastalara telefon yoluyla ulaşıldı.  
Bulgular: Toplam 45 hasta dosyasına ulaşıldı. Hastaların 43'ü erkekti (%95,6). 35 hastaya Lichtenstein onarımı, 6 hastaya 
Laparoskopik Tamamen Ekstraperitoneal Onarım, 3 hastaya Stoppa onarımı ve 1 hastaya ise Transabdominal Preperitoneal 
Onarım yapıldığı görüldü. 36 hastanın spinal anestezi altında ameliyat edildiği, 9 hastada ise genel anestezi tercih edildiği 
görüldü. Toplam 31 hastaya telefonla ulaşıldı. Ortalama takip süresi 19,45 ay olarak hesaplandı. Toplam 3 hasta (%6.67) 
ameliyat sonrası sorun yaşadığını ifade etti. Bir hastada sol kasık ağrısı devam ederken, bir hastanın kasıkta hematom 
nedeniyle tedavi aldığı bir hastada ise tekrar fıtık şikayetlerinin meydana geldiği öğrenildi.  
Tartışma ve Sonuç: Kliniğimiz verileri bilateral inguinal herni onarımlarında en çok spinal anestezinin ve cerrahi olarak 
Lichtenstein yönteminin tercih edildiğini ve düşük nüks ve geç komplikasyon oranları izlendiğini ortaya koymuştur. Bilateral 
onarımlarda posterior yaklaşım yöntemlerinin postoperatif ağrı üzerindeki etkisinin araştırılması ve buna göre klinik 
eğilimlerin gözden geçirilmesi gerekliliği görülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bilateral, Cerrahi teknik, İnguinal herni 
 
 
 

Clinical Experience in Bilateral Inguinal Hernia Repairs 
 

Selami Ilgaz Kayılıoğlu, Sercan Subaşı 
Department of General Surgery, Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine, Muğla, Turkey 

 
 
Aim: Inguinal hernias are an important part of the daily routine of general surgery. Besides, although bilateral hernia is seen 
relatively rare, it is not uncommon. All of the surgical techniques used for unilateral hernias can also be used for bilateral 
hernia. However pros and cons may differ.  
Material and Method: We planned this study to evaluate our clinical experience on bilateral inguinal hernias between 2017 
and 2019. Files of patients who underwent bilateral inguinal hernia surgery during this period are included in the study. 
Patients are also reached by phone.  
Results: A total of 45 patient files were obtained. Fourty-three (95.6 %) of the patients were male. Preferred surgical 
technique was Lichtenstein's Repair in 35 patients, Laparoscopic Totally Extraperitoneal Repair in 6 patients, Stoppa Repair 
in 3 patients and Laparoscopic Transabdominal Repair in one patient.Thirty-six patients were operated with spinal 
anaesthesia whereas general anaesthesia was preferred in nine. Total of 31 patients could be reached by phone. Mean 
follow-up was 19.45 months in these patients. Three patients (6.67%) reported ongoing problems. One patient had pain in 
left groin, one patient was still under treatment for hematoma and one patient was suffering from recurrent hernia on left 
side.  
Conclusion: Our experience shows that Lichtenstein's repair and spinal anaesthesia are the preferred methods in treating 
bilateral inguianal hernia, with low late complication rates. Evaluation of pain in posterior approaches in bilateral hernias 
and altering clinical management accordingly, may be necessary. 
 
Keywords: Bilateral, Inguinal hernia, Surgical technique 
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Kolorektal Kanser Tarama Programında Uygulanan Gaitada Gizli Kan Testi Pozitifliği Nedeni 
İle Kolonoskopi Yapılan Hastaların Sonuçları: Alsancak Devlet Hastanesi Pilot Çalışma 

Sinan Binboğa 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

 
Giriş-Amaç: Kolorektal kanserler tüm dünyada büyük bir sağlık sorunudur. Mortalite açısından erkeklerde 2., kadınlarda 3. 
sırada yer almaktadır. Amerikan Kanser Derneği’ne göre, kolorektal kanser (CRC), Batı’nın gelişmiş ülkelerinde kanser 
ölümlerinin ikinci önde gelen nedenidir. Ülkemizde de T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanılmaya başlanan, kolorektal 
kanseri gelişmeden önlemek ve erken evrede yakalayabilmek için tarama testleri kullanılmaktadır. Erken tanı için pek çok 
yöntem olsa da son yıllarda fekal, kolonoskopik, radyolojik ve kan testleri en sık kullanılanlardır. Ülkemizde de bu program 
çerçevesinde aile sağlığı merkezine başvuran 50 yaş üzerindeki tüm bireylere gaitada gizli kan testi (GGK) taraması 
yapılmıştır. Bu çalışmada, hastanemizde yapılan tarama sonuçlarında pozitif değer elde edilen hastalara, bölge devlet 
hastanesi tarafından uygulanan kolonoskopi sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. 
Gereç-Yöntem: Hastanemiz genel cerrahi kliniğinde Ocak 2016-Ocak 2019 tarihleri arasında GGK testi pozitifliği nedeniyle 
kolonoskopi yapılmak üzere Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine yönlendirilen olgular çalışmaya dâhil edildi. 3 
yıllık sürede ki sonuçları bening ve malign nedenler gözetilerek kıyaslama yapıldı. Olguların verileri retrospektif dosya 
taraması şeklinde derlendi. Olguların demografik verileri, kolonoskopi bulguları ile kolonoskopi sonrası patoloji sonuçları 
retrospektif olarak değerlendirildi. 
Bulgular: Çalışmaya toplam 2620 hasta dahil edildi. Hastaların 1716(%65,4) erkek, 904 (%34,6) kadın, ortalama yaşları 62,7 
idi. Endoskopik tanıları; normal kolonoskopik bulgular 1460 (%55,7), polip 955(%36,4), perianal hastalık 225 (%8,5), 
divertikül 386 (%14,7), kolon kanseri 15 (%0,57), displazi 30(%0,82),melanozis koli 5(%0,19) hasta şeklinde idi. Endoskopik 
olarak polip saptanan hastaların 742 (%77,6) kadarı tubuler adenom, 9 (%10) hiperplastik polip, 48 (%5) tübülovilloz 
adenom olarak bulunmuştur. Kolon kanseri tespit edilen hastalarda adenokarsinom 10 (%66,6), taşlı yüzük hücreli karsinom 
5 (%33,3) şeklinde değerlendirildi. Kolonoskopik olarak polip saptanan 29(%1,1) hastanın patolojisinde erken evre karsinom 
saptandı. 
Tartışma-Sonuç: Ölüm oranlarını azaltmak erken tarama testleri ile mümkün olacaktır. Gaitada gizli kan testi pozitifliği ile 
gelen hastaların yaklaşık yarısında kolonoskopi sonuçlarının normal olduğu tespit edilmiştir. Kolon kanseri ve öncü 
lezyonlarının tespitinde, literatürle aynı oranlarda pozitifliğe sahip olması, ucuz ve kolay uygulanabilir bir yöntem olması 
öncelikli tetkik olarak kullanılmasını gerektirmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Gaitada gizli kan testi, Kolorektal Kanser, Kolonoskopi, kanser tarama 
 

Results of Patients Undergoing Colonoscopy for Fecal Occult Blood Test Positivity Applied 
in Colorectal Cancer Screening Program: Alsancak State Hospital Pilot Study 

Sinan Binboğa 
Cerrahpaşa Istanbul University, Department of General Surgery, Intensive Care Department, Istanbul, Turkey 

 
Aim: Colorectal cancers are a major health problem all over the world. It ranks 2nd in males, 3rd in females for mortality. 
According to the American Cancer Society, colorectal cancer (CRC) is the second leading cause of cancer death in developed 
countries of the West. In our country, screening tests are being used to prevent colorectal cancer before it develops and to 
detect it at an early stage by T.C. Ministry of Health. Although there are many methods for early diagnosis, fecal, 
colonoscopic, radiological and blood tests are the most frequently used in recent years. In our country, all individuals over 
the age of 50 who applied to the family health center under this program were screened for fecal occult blood test (GGK). In 
this study, we aimed to evaluate the results of colonoscopy performed by the regional state hospital to the patients with 
positive results in the screening results performed in our hospital. 
Materials and Methods: Patients who were referred to Alsancak Nevvar Salih İşgören State Hospital for colonoscopy 
between January 2016 and January 2019 in the general surgery clinic of our hospital were included in the study. Benign and 
malignant causes were compared for 3 years. The data of the cases were reviewed retrospectively. The demographic data, 
colonoscopy findings and the pathology results after colonoscopy were evaluated retrospectively. 
Results: A total of 2620 patients were included in the study. 1716 (65.4%) of the patients were male and 904 (34.6%) were 
female. The mean age was 62.7 years. Endoscopic diagnoses; normal colonoscopic findings were 1460 (55.7%), polyp 955 
(36.4%), perianal disease 225 (8.5%), diverticulum 386 (14.7%), colon cancer 15 (0.57%), dysplasia 30 (0.82%) and 5 (0.19%) 
of the melanosis coli were present. Of the patients with endoscopic polyps, 742 (77.6%) were tubular adenomas, 9 (10%) 
hyperplastic polyps and 48 (5%) tubulovillous adenomas. Adenocarcinoma was determined as 10 (66.6%) and signet ring 
cell carcinoma 5 (33.3%) in patients with colon cancer. Early colon carcinoma was detected in pathology of 29 (1.1%) 
patients who were diagnosed with polyp via colonoscopy. 
Discussion: Reducing mortality will be possible by early screening tests. Colonoscopy results were found to be normal in 
approximately half of the patients presenting with fecal occult blood test positivity. In the detection of colon cancer and 
precursor lesions, the same rates of positivity as the literature, being an inexpensive and easily applicable method 
necessitates its use as a preliminary examination. 
Keywords: Fecal occult blood test, Colorectal Cancer, Colonoscopy, cancer screening 
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Otoimmün tiroid hastalıklarında selenyum ve çinkonun tiroid antikor 
düzeylerine etkisi 

Çağrı Akalın 
Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Departmanı, Ordu 

 
GİRİŞ-AMAÇ: Otoimmun tiroid hastalıkları (OİTH), tiroid parankiminde inflamasyonla seyredip çoğu zaman tiroid 
fonksiyonlarında bozulmalara yol açmaktadır. Bazı çalışmalar, selenyum ve çinkonun antiinflamatuar etkileri ile tiroid 
metabolizması üzerine olumlu yanıtın olduğuna göstermiştir. OİTH'da inflamasyonu belirlemek için anti-tiroid peroksidaz 
(anti-TPO) ve anti-tiroglobulin (anti-TG) gibi antikor testleri kullanılır. Bu çalışmada amaç, OİTH'da selenyum ve çinkonun, 
beyaz kan hücresi (WBC) ve C-reaktif protein (CRP) gibi geleneksel inflamatuar belirteçler eşliğinde, tiroid antikorlarına 
etkisini araştırmaktır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Prospektif planlanan bu çalışmada, Ocak 2018- Eylül 2019 arasında Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde, OİTH'li ve tiroid fonksiyon testleri normal hastalar analiz edildi. Yaş, cinsiyet, WBC, CRP, tiroid fonksiyon 
(serbest T4, TSH) ve antikor düzeyleri (anti-TPO, anti-TG) kaydedildi. Hastalar 4 gruba ayrılmış olup; grup 1'e 16 mg/gün 
metilprenizolon tablet, grup 2'ye 100 mg/gün selenyum tablet, grup 3'e 22 mg/gün çinko tablet, grup 4'e 100 mg/gün 
selenyum tablet+22 mg/gün çinko tablet verildi. Çalışmanın birinci ve ikinci ayında WBC, CRP ve tiroid antikor değerleri 
tekrar kaydedildi. Grupların çoklu ölçümlerindeki değişkenlerin analizinde Friedman testi kullanıldı. 
BULGULAR: Çalışmaya 37'si (%78.7) kadın, 10'u (%21.3) erkek toplam 47 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 
28.53±5.98 idi. Gruplar arasında cinsiyet ve yaş açısından anlamlı fark saptanmadı (p=0.93, p=0.69 sırasıyla). TSH ve T4 
değerleri 3.31±0.94 mU/L ve 1.38±0.37 ng/dl olarak saptandı. Hastaların diğer laboratuvar parametreleri; WBC: 8890/mm3, 
CRP: 2.21±2.1 mg/dl, anti-TPO: 244.73±175.3 IU/ml, anti-TG: 339.66±191.8 IU/ml olarak belirlendi. 1. ve 2. aylarda tüm 
gruplarda WBC, CRP, anti- TPO ve anti-TG değerleri açısından anlamlı düzeyde gerileme saptandı (p<0.05). Grupların 
laboratuvar parametreleri Tablo 1'de verilmiştir. 
Tartışma ve SONUÇ: OİTH'nın başlangıç tedavisinde, prednol tedavisi gibi antiinflamatuar tedaviler inflamasyonu azaltmak 
amacıyla kullanılmaktadır. Bu dönemde etkin bir antiinflamatuar tedavi hastayı olası bir tiroid hormon bozukluğundan 
koruyabilir. OİTH'de, selenyum ve çinkonun oral alımı, steroid tedavisi ile beraber kıyaslandığında, tiroid antikor 
düzeylerinin anlamlı derecede düşmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak, selenyum ve çinkonun otoimmün tiroid 
hastalıklarında antiinflamatuar tedaviyi destekleyici olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Otoimmün tiroid hastalığı, tiroid otoantikorları, selenyum, çinko 

 

The effect of selenium and zinc on thyroid antibody levels in autoimmune 
thyroid diseases 

Çağrı Akalın 
Ordu Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Ordu, Turkey 

 
Introduction and PURPOSE: Autoimmune thyroid diseases (AITD) are characterized by inflammation of the thyroid 
parenchyma and often lead to impaired thyroid function. Some studies have found that positive response of selenium and 
zinc with anti-inflammatory effects on thyroid metabolism.Antibody tests such as anti-thyroid peroxidase (anti-TPO) and 
anti-thyroglobulin (anti-TG) are used to detect inflammation in OITH. The aim of this study was to research the effect of 
selenium and zinc in AITD on thyroid antibodies with the presence of traditional inflammatory markers such as white blood 
cell (WBC) and C-reactive protein (CRP). 
MATERIALS- METHODS: In this prospective study, between January 2018 and September 2019 at Ordu Training and 
Research Hospital, patients with diagnosed AITD and normal thyroid function values were analyzed. Age, sex, WBC, CRP, 
thyroid function (TSH and free T4) and antibody values (anti-TPO, anti-TG) were recorded. Patients were divided into 4 
groups; 16 mg/day methylprednisolone tablet to group 1, 100 mg/day selenium tablet to group 2, 22 mg/day zinc tablet to 
group 3, 100 mg/day selenium tablet + 22 mg/day zinc tablet to group 4 were given. WBC, CRP and thyroid antibody values 
were recorded at first and second months of study again. The Friedman test was used to analyze the variables in multiple 
measurements of the groups. 
RESULTS: A total of 47 patients, 37 females (78.7%) and 10 males (21.3%) were included in the study. The mean age of the 
patients was 28.53 ± 5.98. There was no significant difference between the groups in terms of gender and age (p = 0.93, p = 
0.69 respectively). TSH and fT4 values were 3.31±0.94 mU/L and T4: 1.38±0.37 ng/dl determined. Laboratory other 
parameters of all patients; WBC: 8890 / mm3, CRP: 2.21 ± 2.1 mg / dl, anti-TPO: 244.73 ± 175.3 IU / ml, anti-TG: 339.66 ± 
191.8 IU / ml were determined. There was a significant regression in terms of WBC, CRP, anti-TPO and anti-TG values at first 
and second months in all groups (p<0.05). Laboratory parameters of all groups are given in Table 1. 
CONCLUSION: Anti-inflammatory therapies such as steroid treatment are used to reduce inflammation in the initial 
treatment of OITH. During this period, effective anti-inflammatory therapy may protect the patient from a possible thyroid 
hormone disorder. In AITD, the oral intake of selenium and zinc provides a significant reduction in thyroid antibodies when 
compared with prednol therapy. In conclusion, we believe that selenium and zinc may be used as supportive of anti-
inflammatory treatment in AITD. Keywords: Autoimmune thyroid disease, thyroid autoantibodies, selenium, zinc 
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Hastaların laboratuvar parametreleri, Laboratory parameters of patients 

 
Tablo 1. Hastaların laboratuvar parametreleri 

Gruplar WBC (103/mm3) CRP (mg/dl) Anti-TPO (IU/ml) Anti-TG (IU/ml) 
Ortalama P değeri* Ortalama P değeri* Ortalama P değeri* Ortalama P değeri* 

Grup 1 
0 (ay) 
1 (ay) 
2 (ay) 

 
9.13 
7.18 
6.82 

<0.001  
2.32 
1.05 
0.68 

0.003  
238.95 
129.48                    
93.36 

<0.001  
357.08 
198.46 
164.45 

<0.001 

Grup 2 
0 (ay) 
1 (ay) 
2 (ay) 

 
9.22 
6.93 
5.81 

<0.001  
2.31 
1.19 
0.69 

0.001  
225.53 
148.18 
117.73 

<0.001  
343.60 
247.71 
193.99 

<0.001 

Grup 3 
0 (ay) 
1 (ay) 
2 (ay) 

 
8.74 
5.83 
5.07 

<0.001  
2.01 
0.63 
0.54 

0.001  
238.53 
179.58 
132.05 

<0.001  
321.09 
262.02 
197.92 

<0.001 

Grup 4 
0 (ay) 
1 (ay) 
2 (ay) 

 
8.55 
6.12 
5.42 

0.001 
 

 
2.25 
0.75 
0.50 

0.001  
275.44 
171.92 
114.88 

<0.001  
338.41 
212.17 
169.08 

<0.001 

*Friedman testi kullanıldı ve p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
WBC: Beyaz kan sayımı, CRP: C-reaktif protein, Anti-TPO: Anti-tiroid peroksidaz, Anti-TG: Anti-tiroglobulin 

 

 
 
Giriş ve Amaç:  

Selenyum, ilk defa 1817'de tanımlanan esansiyel bir element olup immün ve endokrin sistem gibi birçok sistemde 
aktif rol oynadığı saptanmıştır. Ayrıca tiroid dokusu içerisinde konsantre bir şekilde bulunan selenyumun, tiroid hücrelerini 
antioksidan etkilerden koruyan selenoproteinleri oluşturduğu ifade edilmiştir (1). Çinko, selenyum gibi esansiyel bir element 
olup hemostaz, enzim aktivitesi ve antioksidan etki gibi özelliklere sahiptir (2). Yapılan çalışmalarda çinkonun endokrin 
sistem ve glikoz metabolizması gibi birçok alanda olumlu etkisinin olduğu ifade edilmiştir (3).  

Otoimmün tiroid hastalığı (OİTH), tiroid dokusunun inflamasyon ile karakterize otoimmün yıkımı ile karakterizedir 
(4). OİTH, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmekte olup, bu hastalığın yaklaşık %90'nı Hashimoto tiroiditi 
oluşturmaktadır (5). OİTH'de, tiroglobulin antikoru (anti-TG) ve tiroid peroksidaz antikoru (anti-TPO) tanı amacıyla 
kullanılmaktadır (6). Selenyum ve çinkonun tiroid metabolizması üzerine olumlu etkilerinin olduğunu bilinmekle beraber 
OİTH'de bu elementlerin kullanımı ile ilgili klinik çalışmalar devam etmektedir. 

Bu çalışmada amaç, OİTH'de selenyum ve çinkonun, beyaz kan hücresi (WBC) ve C-reaktif protein (CRP) gibi 
geleneksel inflamatuar belirteçler eşliğinde, tiroid antikorlarına etkisini araştırmaktır. 
 
Gereç ve Yöntem:  

Prospektif planlanan bu çalışmada, Ocak 2018- Eylül 2019 arasında Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi genel cerrahi polikliniğine başvuran ilk defa OİTH tanısı konulmuş ve tiroid fonksiyon testleri (TFT) normal olan 47 
hasta analiz edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, WBC, CRP, TFT (serbest T4, TSH) ve antikor düzeyleri (anti-TPO, anti-TG) 
kaydedildi. 18 yaş altı, TFT'si anormal olan (hipotiroidi, hipertiroidi), gebe, WBC ve CRP'yi etkileyecek ilaç kullanımı (steroid 
vs.) ya da hastalığa (diğer otoimmün hastalıklar, malignite, aktif enfeksiyon vs.) sahip hastalar çalışmaya dahil edilmedi. 
Hastalar çalışma öncesi sözel olarak bilgilendirildi. 

Çalışmada hastalar 4 gruba ayrılmış olup; grup 1'e 16 mg/gün metilprednisolon tablet (Prednol, Mustafa Nevzat, 
İstanbul, Türkiye), grup 2'ye 100 mg/gün L-selenomethionin tablet (Selenium, Solgar, ABD), grup 3'e 22 mg/gün çinko tablet 
(Zinc picolinate, Solgar, ABD), grup 4'e 100 mg/gün L-selenomethionin tablet (Selenium, Solgar, ABD) + 22 mg/gün çinko 
tablet (Zinc picolinate, Solgar, ABD) verildi. Çalışmanın birinci ve ikinci ayında WBC, CRP ve tiroid antikor değerleri tekrar 
kaydedildi.  

Tüm istatistiksel hesaplamalar Statistical Package for Social Science (SPSS 24) istatistik programı kullanılarak 
yapıldı. Kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak ifade edildi. Sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama, 
standart sapma, minimum ve maksimum değerler olarak ifade edildi. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede ki-
kare testi kullanıldı. Sürekli değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede Mann-Whitney U testi yapıldı. Bağımlı iki değişkenin 
arasındaki ilişkiyi belirlemede Wilcoxon testi yapıldı. Grupların çoklu ölçümlerindeki değişkenlerin analizinde Friedman testi 
kullanıldı. İstatistiksel değerlendirmelerde p<0.05 değeri önem düzeyi olarak kabul edildi. 
 
Bulgular:  

Çalışmaya, 37'si (%78.7) kadın, 10'u (%21.3) erkek olmak üzere toplam 47 hasta dahil edildi. Hastaların yaş 
ortalaması 28.53±5.98 (18-39) idi. Gruplar arasında cinsiyet ve yaş açısından anlamlı fark saptanmadı (p=0.93, p=0.69 
sırasıyla). Tüm hastaların TSH ve T4 değerleri 3.31±0.94 mU/L (0.69-4.45) ve 1.38±0.37 ng/dl (0.88-2.34) olarak saptandı. 
Hastaların diğer laboratuvar parametreleri; WBC: 8890/mm3, CRP: 2.21±2.1 mg/dl, anti-TPO: 244.73±175.3 IU/ml, anti-TG: 
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339.66±191.8 IU/ml olarak belirlendi. Tedavinin 1. ve 2. aylarında tüm gruplarda WBC, CRP, anti- TPO ve anti-TG değerleri 
açısından anlamlı düzeyde gerileme saptandı (p<0.05). Ayrıca gruplar arasında, 1. ve 2.ayda bu laboratuvar 
parametrelerindeki gerileme açısından anlamlı fark saptanmadı (p<0.05). Grupların laboratuvar parametreleri Tablo 1'de 
verilmiştir. 
 
Tartışma ve Sonuç:  

OİTH'de hem tiroid metabolizmasını düzenlemek hem de tiroid bezinde olan yıkımı azaltmak hastayı gelişebilecek 
olası tiroid hormon yetersizliğinden koruyabilir. Bu nedenle araştırmacılar, son zamanlarda bu etkilere sahip olabilecek 
potansiyel elementler üzerine yoğunlaşmıştır.  Literatürde, OİTH'de selenyum ve çinkonun etkisini araştıran çalışmalar 
mevcuttur.  Gartner ve ark.nın çalışmasında, günde 200 mcg selenyum verilen OİTH'li hastalarda 90 gün sonunda tiroid 
antikor düzeylerinde %40 gerileme olduğu ifade edildi (7). Bizim çalışmamızda, yazarların çalışmasına benzer şekilde tiroid 
otoantikor düzeylerinde gerileme saptandık. Diğer yandan, Duntas ve ark.nın çalışmasında OİTH'li hastalar 200 mcg 
selenyum ile tiroid hormon replasmanı verilen olmak üzere iki gruba ayrılmış olup gruplar arasında 3. ve 6.ay ölçülen 
otoantikor ve TFT değerleri arasında anlamlı fark saptanmamıştır (8). Bizim çalışmamızda, benzer bir şekilde 200 mcg 
selenyum verilmiş olup, otoantikor sonuçlarını değerlendirme süremiz toplamda 60 gün idi. Ayrıca, grupların objektif bir 
şekilde değerlendirilmesi açısından sadece ötiroid hastalar çalışmaya dahil edilmiş olup, selenyum ve/veya çinko verilen 
gruplar antiinflamatuar etkiye sahip prednol tedavisi alan grup ile karşılaştırılmıştır. Çalışmamızda selenyum kullanılan 
hastalarda hem otoantikor hem de WBC ve CRP değerlerinde anlamlı derecede gerileme saptanmıştır. 

Çinko, hormon metabolizmasında yer alan birçok enzimin katalizörü olarak görev yapan önemli bir eser 
elementtir. Çinkonun tiroid hormonları üzerindeki etkileri kompleks olup hem hormon sentezini ve hem de fonksiyon 
mekanizmasını değiştirebilir (9). Ertek ve ark.nın çalışmasında, OİTH'li hastalarda çinko düzeyinin eksilmesinin otoantikor 
düzeyini arttırdığı ve tiroid hormonu (T3) ile çinko düzeyinin arasında pozitif korelasyon olduğu saptanmıştır (10). Yazarlar 
bu çalışmada, OİTH'da çinko eksikliğinin hem otoantikor düzeyinin yükselmesine hem de azalmış tiroid fonksiyonuna neden 
olduğunu vurgulamış, çinko eksikliğinin OİTH'de kısmen de olsa kötü prognoza yol açabileceğini ifade etmişlerdir. Bizim 
çalışmamızda, hastaların serum çinko düzeyleri ölçülmemiş olup çinko kullanımının otoantikor düzeylerinde anlamlı şekilde 
gerilemeye yol açtığını saptadık. Bu sonucun yazarların çalışmasına bir bakıma benzerlik gösterdiğini ifade edebiliriz. Ayrıca, 
OİTH'de hem selenyum ve hem de çinko kullanımının selenyum ve çinko verilen gruplara benzer şekilde otoantikor 
düzeylerinde düşmeye yol açtığını saptadık. Bu iki elementin sinerjik bir şekilde tiroid dokusunda oluşan inflamasyonu 
azalttığını düşünüyoruz.  

Sonuç olarak, selenyum ve çinkonun OİTH'de inflamasyonu azalttığını saptadık. Yapılacak olan geniş ölçekli ve 
prospektif çalışmaların OİTH'de selenyum ve çinko kullanımının aydınlatılmasında faydalı olacağını düşünmekteyiz. 
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7. Gärtner R, Gasnier BC, Dietrich JW, et al. Selenium supplementation in patients with auto- immune thyroiditis 
decreases thyroid peroxidase antibodies concentrations. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 
2002;87.4:1687-1691. 

8. Duntas LH, Mantzou E, Koutras DA. Effects of a six month treatment with selenomethionine in patients with 
autoimmune thyroiditis. European Journal of Endocrinology 2003;148(4):389-393. 

9. Arthur JR, Beckett GJ. Thyroid function. British Medical Bulletin 1999;55(3):658-668.  
10. Ertek S, Cicero A, Caglar O, et al. Relationship between serum zinc levels, thyroid hormones and thyroid volume 

following successful iodine supplementation. Hormones 2010;9:263-268. 
 

 
 
 
 

 
 



36 
 
 

 
 

OP-016 
 
 
 

Elektronik ortamda oluşturulan nütrisyonel değerlendirme ve yönlendirme 
programının tıpda güncel ve gelecek uygulamaları 
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Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İzmir 
 
 

GİRİŞ: Malnütrisyon çok önemli bir klinik ve halk sağlığı sorunudur. Nütrisyonel değerlendirme, malnütrisyonu olan veya 
malnütrisyon riski taşıyan hastaların tespiti ve tedavisi için çok kritik bir aşamadır. Bunun için bilgisayar yardımlı, uygulaması 
basit, hızlı ve güvenilir sistemlerden yararlanılabilir. 
 
AMAÇ: Çalışmamızda hastanemizde 2009 yılından itibaren kullanılan elektronik ortamda oluşturulan nütrisyonel 
değerlendirme ve yönlendirme sistemi (NDYS) ile ilgili güncel uygulamalarımız, karşılaşılan sorunlar, sorunların çözümü ve 
gelecek uygulamaları konusunda deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık. 
 
GEREÇ-YÖNTEM: NDYS, Nutrition Risk Screning (NRS) 2002 2. basamak soruları, Harris–Benedict (HB) ve Schofield (SC) 
denklemlerine ait soruları içerir. Sisteme bilgiler girildikten sonra hesapla butonuna basıldığında NRS 2002, HB ve SC 
denklemleriyle hesaplanan skor ve kalori değerlerini otomatik olarak gösterir. 2009-2017 ve 2017-2019 yılları arasında NDYS 
gerçekleşen değişikliklerin doğru sonuca ulaşmada katkısı incelendi. 
 
BULGULAR: 2009-2017 yılları arasında elektronik ortamda oluşturulan NDYS hastalara beslenme ürünü order edileceği 
zaman sistem doktora bu formun doldurulmasını zorunlu kılar ve NRS 2002 skoru 3 ve üzerinde çıkar ise ürünü almasına izin 
verirdi. Yaptığımız çalışmalarda forma girilen bilgilerin doğru olmadığı farklı kullanıcılar tarafından farklı bilgilerin girilerek 
tamamen ürünü alabilmek için skoru 3 ve 3’ün üzerinde çıkaracak şekilde kodlandığı izlendi. Buna yönelik olarak servislere 
kalibre edilebilen boy ve kilo ölçerler alındı. Sisteme hastanın boyu ve kilosunu gösteren bir buton eklendi. NRS 2002 
haftada bir tekrarlanması gereken bir değerlendirme yöntemi olduğundan uygulayıcıların bir önceki skorlamayı 
görebilecekleri ayrı bir buton daha eklendi. Bunun dışında hem doktor hem de hemşirelere sistem ile ilgili eğitimler yapıldı. 
2016-2017 yılları arasında hastanemizde gerçekleştirdiğimiz 1 yıllık Optimal Nutritional Care for All (ONCA) çalışmasının 
ardından, Sağlık Bakanlığı kalite standartları gereği olarak hastaneye yatan hastaların ilk yatışta nütrisyonel 
değerlendirilmesinin yapılması mecburi olmuştur. Çok önemli olmasına karşın nütrisyonel tarama, sağlık çalışanlarının iş 
yükünü önemli ölçüde artırabilir ve yoğun iş ortamında formların doldurulmasında eksikliklere sebep olabilir. Hastanın 
nütrisyonel durumunun değerlendirilmesi ve takibi ancak hemşire, diyetisyen ve doktorların ortak çalışması ile mümkün olur 
ve bu iş yükünün birlikte paylaşılması durumunda daha doğru sonuçlara ulaşılabilir. Bu nedenle hastanemizde nütrisyonel 
değerlendirme formu olarak kullanılan NRS 2002 ilk basamak değerlendirmesini elektronik ortamda hemşire formuna 
ekleyerek hemşirelerin yapması sağlandı. Hastanın boyunun ve kilosunun doğru bir şekilde kayıt altına alınması da sağlanmış 
oldu. NRS 2002 2. Basamak değerlendirme formu doktor ekranına tanımlandı. İlk basamak değerlendirmede herhangi bir 
soru evet ise doktor order ekranına geldiğinde formu doldurması zorunlu hale getirildi. NRS 1. Basamak sorularının doğru 
olarak cevaplanması durumunda, doktorların doldurması gerekecek hasta sayısı ciddi bir şekilde azaltılarak iş yükü 
hafifletildi ve doğru değerler ile doğru sonuçlara ulaşılması sağlandı. 
 
Tartışma ve SONUÇ: Özellikle yatak kapasitesi yüksek büyük hastanelerde beslenme destek ekipleri yetersiz kaldığında, 
elektronik ortamda oluşturulan nütrisyonel değerlendirme ve yönlendirme sistemleri ile nutrisyonel tarama uygulayıcıya çok 
ciddi kolaylık sağlayacaktır. Bununla birlikte uygulayıcıların sistem hakkında bilgi sahibi olması ve sisteme doğru bilgileri 
girmesi durumunda ancak doğru sonuçlar alınarak beslenme desteğine ihtiyacı olan malnutrisyonu olan ve/veya 
malnutrisyon riski taşıyan gerçek hastaları saptayabiliriz. Bunun için sağlık personeli arasında malnutrisyonun tanınması ve 
beslenme desteğinin önemi konusunda düzenli eğitimler ile bilincin artırılması gereklidir. 
Uygulamada yapılacak görev paylaşımlarının, iş yükünü azaltarak doğru sonuçlara ulaşmada önemli katkısı olacağını 
düşünüyoruz. 
 
Anahtar Kelimeler: Malnutrisyon, bilgisayar yardımlı, nutrisyonel değerlendirme sistemi, 
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INTRODUCTION: Malnutrition is a very important clinical and public health problem. Nutritional assessment is a critical 
stage for the detection and treatment of patients with or at risk of malnutrition. For this, computer-aided, simple to 
implement, fast and reliable systems can be utilized.In this study, we aimed to share our experiences about the current 
applications, problems encountered, solution of problems and future applications related to the nutritional evaluation and 
guidance system (NEGS) which has been used in our hospital since 2009. 
 
MATERIALS-METHODS: The contribution of changes in the NEGS between 2009-2017 and 2017-2019 in reaching the 
correct result was examined. 
 
RESULTS: The system would require the physician to fill out this form when ordering nutritional products to The system 
would require the physician to fill out this form when ordering nutritional products to NEGS patients created in electronic 
environment between 2009 and 2017, and would allow him to buy the product if his NRS 2002 score was 3 or higher. In our 
studies, it was observed that the information entered in the form was not correct and that different information was 
entered by different users and it was coded to increase the score above 3 and 3 in order to get the product completely. For 
this purpose, height and weight meters that can be calibrated to the services were taken. A button showing the height and 
weight of the patient was added to the system. Since NRS 2002 is an evaluation method that needs to be repeated once a 
week, a separate button is added, allowing practitioners to see the previous scoring. In addition, both physicians and nurses 
were trained about the system. Following the 1-year Optimal Nutritional Care for All (ONCA) study conducted in our 
hospital between 2016 and 2017, it was obligatory to perform nutritional assessment of the hospitalized patients at the first 
hospitalization as per the quality standards of the Ministry of Health. NRS 2002, which is used as a nutritional assessment 
form in our hospital, was added to the nurse form in the electronic environment. Correct recording of the patient's height 
and weight was also ensured. NRS 2002 sekond stage form was defined on the physician screen. If the first step questions 
were answered correctly, the number of patients required to be filled by doctors was significantly reduced, the workload 
was mitigated and correct results were achieved. 
 
DISCUSSION: Especially in large hospitals with high bed capacity nutritional screening and electronic guidance systems will 
provide the practitioner with a great ease. However, if the practitioners are familiar with the system and enter the correct 
information in the system, we can only identify true patients with malnutrition who need nutritional support. To do this, it 
is necessary to raise awareness with regular trainings on the importance of nutrition support and recognition of 
malnutrition among health personnel. We believe that the sharing of tasks to be performed in practice will contribute to 
achieving the right results by reducing the workload. 
 
Keywords: Malnutrition, computer assisted, nutritional assessment system 
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Kalın İğne Biyopsi Sonucu Benign Olan Meme Lezyonlarının Eksizyonel Biyopsi 
Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Abdullah Durhan, Ender Ergüder 
T. C. S. B. Ü. Ankrara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara 

 
GİRİŞ-AMAÇ: Kalın iğne biyopsisi (KİB) meme lezyonlarının tanısında güvenli, minimal invaziv ve ucuz bir yöntemdir. Ancak 
pek çok lezyonda kalın iğne biyopsisinin eksizyonel sonuçlar ile uyumluluğu yüksek olmasına rağmen, kalın iğne biyopsisi 
lezyonun yalnızca küçük bir parçasının temsil ettiğinden yanlış negatif sonuçlar verebilir. Bu nedenle radyopatolojik 
uyumsuzluk olan hastalarda eksizyonel biyopsi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı KİB sonucu benign olarak gelen ve 
eksizyon yapılan lezyonların sonuçlarının karşılaştırılması ve radyolojik bulguları ile birlikte değerlendirilmesidir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda kliniğimizde 2015 ile Ekim 2018 tarihleri arasında KİB sonucu benign gelen ancak 
radyopatolojik uyumsuzluk, hasta kaygısı ya da takip zorluğu nedeni ile cerrahi eksizyon yapılan hastaların sonuçları 
retrospektif olarak araştırılmıştır. KİB ya da eksizyonel biyopsi sonucu olmayan hastalar ile KİB sonucu malign olarak gelen 
hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Lezyonların KİB ile eksizyonel patoloji sonuçları arasındaki uyum istatistiksel olarak 
değerlendirilmiş, radyolojik bulguları ile eksizyonel patoloji sonuçları karşılaştırılmıştır. 
SONUÇLAR: Eksizyonel biyopsi sonuçlarında çok sayıda benign patoloji raporu olduğu görülmüştür. 110 hastadan çıkarılan 
eksizyonel biyopsiler incelendiğinde 95’nin (% 86,3) benign, 15’i ( % 13,7) malign olarak raporlandığı görülmüştür. Benign 
eksizyonel biyopsilerin 54 tanesi ‘nonproliferatif meme lezyonu’ olarak tanımlanırken, 32 tanesi ‘atipisiz proliferatif meme 
lezyonu’ olarak tanımlanmış, 9 tanesi ise ‘atipili proliferatif lezyon’ olarak tanımlanmıştır. Eksizyonel biyopsi sonucu malign 
gelen 15 hasta, benign olarak sonuçlanan kalın iğne biyopsisi öncesinde USG, MRG veya mamografi ile değerlendirilmiş olup 
BI-RADS 4a veya BI-RADS 4b lezyonlar olarak raporlanmıştır. Radiyopatolojik uyumsuzluk nedeniyle bu hastalar eksizyonel 
biyopsi işlemine yönlendirilmiş ve invaziv duktal karsinom veya duktal karsinoma insitu olarak sonuçlandığı tespit edilmiştir. 
TARTIŞMA: KİB ile eksizyonel patoloji sonuçları yüksek uyumluluk göstermekte olup, çoğu zaman doğru sonuca ulaşmak 
mümkündür. KİB sonucu benign gelen hastalarda radyoloji de uyumlu ise takip yeterlidir. Ancak radyopatolojik uyumsuzluk 
var ise KİB lezyonun küçük bir parçasını temsil ettiğinden lezyonun eksizyonu tercih edilmelidir. Diğer taraftan KİB sonucu 
proliferatif lezyon gibi yüksek riskli lezyonlarda da yakın takip ya da hastaya göre eksizyon tercih edilmelidir. 
Anahtar Kelimeler: Kalın İğne Bİyopsi, Benign Meme Kitlesi, Meme Kanseri, Eksizyonel Biyopsi 

 
 
Evaluation of Excisional Biopsy Results of Breast Lesions Diagnosed as Benign 

with Core Needle Biopsy 
Abdullah Durhan, Ender Ergüder 

Department of General Surgery, T. C. H. S. U. Ankara Research and Training Hospital 
 
PURPOSE: Core needle biopsy (CNB) is a safe, minimal invasive and cheap procedure for diagnosis of breast lesions. 
Although the CNB results show good correlation with excisional biopsy results, core needle biopsy only reflects a small part 
of the mass, so this procedure may give false negative results. For this reason, excisional biopsy is necessary for 
radiopathologic discordant lesions. We aimed to investigate excisional biopsy results of breast lesions diagnosed as benign 
with CNB and evaluate them with radiologic results. 
MATERIALS-METHODS: Between April 2015 and October 2018, patients diagnosed as benign with core needle biopsy and 
undergoing to excisional biopsy procedure were analyzed retrospectively. Excisional biopsy was performed because of 
radiopathological discordance, difficult follow-up and patient anxiety. The patients without CNB or excisional biopsy 
pathology result and malignant core needle biopsies were excluded from the study. The agreement between CNB and 
excisional pathology results were investigated statistically. Radiologic findings were compared with pathological findings. 
RESULTS: We observed that there were too much benign results after exsicional biopsy. 95 (86,3 %) of 110 excisional 
biopsies were benign and 15 (13,7 %) of them were malignant. 54 of benign excisional biopsies were defined as 
nonproliferative disorders, 32 of them were proliferative breast disorder without atypia and 9 of them were atypical 
proliferative lesion. Before CNB procedure 15 malignant breast masses had evaluated with ultrasonography, mammography 
and magnetic resonance imaging and reported as BI-RADS 4a and BI-RADS 4b. Because of radiopathological discordance 
they were referred to the excisional biopsies and they reported as invasive ductal carcinoma and ductal carcinoma in situ. 
DISCUSSION: The results of CNB show high correlation with the results of excisional biopsy results and give accurate results 
commonly. If CNBs and radiologic outcomes show correlation, follow-up of the patient can be adequate. CNBs reflect only a 
small part of lesions. So, patients should be referred to excisional biopsy when a radiopathological discordance occurs. On 
the other hand, benign but high risk lesions like proliferative lesions can require close follow-up or excisional biopsy. 
Keywords: Core Needle Biopsy, Benign Breast Mass, Breast Carsinom, Excisional Biopsy 
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Saptirici ileostomi kapatilmasi sonrasi komplikasyonlarin klinik sonuclarini 
nasil degerlendirebiliriz? 

Nadir Adnan Hacim 
Bagcilar Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bolumu, Istanbul 

 
Giriş ve Amaç: Stoma ile ilişkili morbiditelerin bildirilen insidansı literatürde değişiklik göstermektedir. Rektal kanser 
nedeniyle ameliyat edilen hastalarda ileostominin kapatılması için optimal zamanlama ile ilgili olarak, cerrahlar stoma 
reversal cerrahi uygulaması arasında birçok farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada, ileostomi kapatilmasinin 
komplikasyonlarla ilişkili faktörlerin total mezorektal eksizyonu olan hastalarda arastirilmasi amaçlandı. 
Gereç ve Yöntem: Bu bir retrospektif çalışmadir. Geçici sureli ileostomy acilan, rektal kanser nedeniyle total mezorektal 
eksizyon yapılan 133 hasta nin klinik bulgularini içermektedir. Hastaların ileostomi kapanma sonrası komplikasyonları içeren 
demografik özellikleri değerlendirildi. Istatiksel analiz icin RStudio kullanildi. 
Bulgular: Yaş 61.3 ± 13.5 (63, 32-87) idi. Erkek 82 (% 61,7) idi. Adenokarsinom 121 (% 91.0) hastada değerlendirildi. 44 (% 
33,1) hastaya neoadjuvan radyokimoterapi uygulandı. İleostomi süresi 194.8 ± 120.0 (195, 16-670) gündü. % 52.6'sı 
neoadjuvan tedavi aldı ve% 46.6'sı adjuvan tedavi aldı. İleostomi kapanmasından sonraki komplikasyonlar,> 6 ay ileostomi 
süresi (21 (% 15) ve 45 (% 34), p <0.05) olan hastalarda daha muhtemel gözlendi. Retraksiyon, parastomal herni, ileostomi 
darlığı gibi ileostomi bölgesi komplikasyonları 6 aydan fazla ileostomili (14 (% 10) ve 44 (% 33), p <0.05) olan hastalarda 
daha muhtemel olarak gözlendi. Herhangi bir ileostomi bölgesi, distal anastomoz ile ilişkili ve ileostomi sırasında metabolik 
komplikasyonlar, 6 aydan fazla ileostomi (21 (% 16) ve 57 (% 43), p <0.05) olan hastalarda daha muhtemel gözlendi. 
İleostomi kapandıktan sonra stoma bölgesi enfeksiyonu, 6 aydan fazla ileostomi (4 (% 3) ve 20 (% 15), p <0.05) olan 
hastalarda daha muhtemel gözlendi. 
Tartışma ve sonuç: İleostomi süresi ileostomi ve ileostomi kapanması ile ilgili komplikasyonları etkiliyor gibi görünmektedir. 
Daha uzun ileostomi süresinin ileostomi bölgesinin komplikasyonları üzerinde bir etkisi olduğu daha net anlasildi. İleostomi 
ve ileostomi kapanması sonrasi ile ilgili komplikasyonlar açısından daha büyük sayida ve farkli hasta populasyonlarinda daha 
fazla klinik çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadir. 
Anahtar Kelimeler: rental kanser, ileostomy kapatılması, ileostomy alanı, gecici saptirici ileostomi 
 
 

How we can evaluate the clinical results of complications for the diverting 
ileostomy closure? 

Nadir Adnan Hacim 
Bagcilar Research and Training Hospital, General Surgery Department, Istanbul 

 
 
Introduction: The reported incidence of stoma-associated morbidities varies in the literature. Regarding optimal timing for 
the closure of ileostomy in patients who underwent surgery for rectal cancer, surgeons display many differences among the 
practice of stoma reversal surgery. This study aimed to investigate factors associated with the complications following 
ileostomy closure among the patients with total mesorectal excision. 
Methods: This is a retrospective study included 133 patients who underwent total mesorectal excision for rectal cancer 
with temporary diverting ileostomy. Patients’ clinical and demographic characteristics including the complications of the 
ileostomy after closure were evaluated.R Studio was performed fo thr statistical analysis. 
Results: Age was 61.3±13.5 (63, 32-87) years old. Male was 82 (61.7%). Adenocarcinoma was evaluated in 121 (91.0%) 
patients. Neoadjuvant radiochemotherapy was performed for 44 (33.1%) patients. Duration of ileostomy was 194.8±120.0 
(195, 16-670) days. 52.6% patients received neoadjuvant therapy and 46.6% received adjuvant therapy. Complications after 
ileostomy closure was observed more likely with patients who had >6 months duration of ileostomy (21(15%) vs. 45(34%), 
p<0.05). Complications of ileostomy site related such as retraction, parastomal hernia, stomal stenosis during ileostomy 
period was observed more likely with patients who had >6 months duration of ileostomy (14(10%) vs. 44(33%), p<0.05). 
Any ileostomy site, distal anastomosis related and metabolic complications during ileostomy was observed more likely with 
patients who had >6 months duration of ileostomy (21(16%) vs. 57(43%), p<0.05). Stoma site infection after ileostomy 
closure was observed more likely with patients who had >6 months duration of ileostomy (4(3%) vs. 20(15%), p<0.05). 
Discussion and Conclusions: The duration of ileostomy seems to affect the complications related ileostomy and ileostomy 
closure. Apparently, we noted that the longer duration of ileostomy has an impact on the complications of ileostomy site. 
Further clinical trials with larger sample size and different patient polpulations will be needed in terms of complications 
related to ileostomy and ileostomy closure. 
Keywords: rectal cancer, closure of ileostomy, complications, ileostomy site, temporary diverting ileostomy 
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Bir kanser kliniğinde mide kanserli hastaların presentasyonunun incelenmesi, 

496 hastanın incelenmesi 
 

Ogün Erşen, Salim Demirci 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara 

 
 

Giriş ve Amaç: Mide kanserli hastaların çoğu erken evrede bile semptomatiktir ancak semptomların gastrit, peptik ülser, 
reflü gibi midenin yaygın iyi huylu hastalıklarına ait olabileceği düşünülmesi nedeniyle tanıda gecikilmektedir. Genelde 
hastalar ileri derecede kilo kaybı, tıkanma semptomları ve kanama oluştuğunda hekime başvurmaktadır. Genel hastalık 
doğası itibariyle agresif ve tedaviye dirençlidir. Bu nedenle tüm güncel tedavilere rağmen sağkalım halen düşüktür. Teşhiste, 
yaklaşık yüzde 50'si, bölgesel sınırların ötesine geçen bir hastalığa sahiptir ve lokal hastalık olan hastalarda bile yarısı 
potansiyel olarak iyileştirici bir rezeksiyon uygulanabilir. Cerrahi olarak tedavi edilebilir erken gastrik kanserler genellikle 
daha önce benign hastalık nedenli devam eden bir tarama programı ile tespit edilir. Cerrahi tedavi aşamasına geç 
kalındığında ise diğer tedaviler küratif olmaktan uzaktır. 
 
Gereçler ve Yöntem: 2014-2019 yılları arasında Ankara Üniversitesi Cerrahi Onkoloji polikliniğinde muayene edilmiş mide 
adenokanserli hastalar hastane elektronik veritabanından taranarak bulundu. Toplam 496 hastadan klinikopatolojik 
verilerine ulaşılamayan, başvuru bilgileri tam olarak bulunamayan hastalar 58 hasta çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya 438 
hasta dahil edildi. Hastaların poliklinik ve klinik anamnezlerinden başvuru semptomları icelenerek not edildi. 
 
Bulgular: 438 hastanın 241'i (%55.1) erkek, 197'si (%44.9)kadın idi. Ortalama yaş 60.9±12. Hastaların 377'si cerrahi olarak 
tedavi edilmiş(laparoskopik gastrektomi, diyagnostik laparoskopi, gastrektomi, gastrostomi), 61 hasta ise palyatif ayaktan 
tedaviler ve tıbbi onkolojiye yönlendirilerek medikal tedavi (perkütan endoskopik gastrostomi açılması, endoskopik stent 
uygulaması, kemoterapi, radyoterapi, immunoterapi) almıştır. Hastaların presentasyonları semptomatoloji açısından Tablo 
1'de incelenmiştir. 
 
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda da görüldüğü üzere hastalar çoğunlukla iyi huylu mide hastalıklarına ait bulgularla 
başvurmaktadır. Geç döneme ait obstrüksiyon, kanama, tümör kaşeksisine bağlı kilo kaybı veya bası semptomları ile 
başvuran hastaların büyük çoğunlukla lokal ileri hastalık taşıdığı görülmüştür. Çalışmamız ayrıca ülkemizde tarama esnasında 
saptanan mide kanseri oranlarının tüm mide kanseri hastalarına göre oldukça az olduğunu bir kez daha göstermiştir. 
Japonya, kore gibi mide kanserinin sık görüldüğü ülkelerde tarama programları sayesinde hastalar çoğunlukla erken evrede 
yakalanmaktadır. Ülkemizde ise mide kanserinin bir halk sağlığı sorunu oluşturacak kadar sık görülmediği bilinmekle birlikte 
bu şekilde bir tarama programına ihtiyacın gözden geçirilmesi düşünülebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: mide kanseri, semptom, presentasyon 
 
 
 

Examination of the presentation of gastric cancer patients in a cancer clinic, 
examination of 496 patients 

 
Ogün Erşen, Salim Demirci 

Ankara University Medicine Faculty, General Surgery Department, Clinic of Surgical Oncology 
 
 
Introduction and purpose: Most of the patients with gastric cancer are symptomatic even in the early stages, but the 
diagnosis is delayed because the symptoms are thought to be related to common benign diseases of the stomach such as 
gastritis, peptic ulcer and reflux. In general, patients present to the physician when severe weight loss, obstructive 
symptoms and bleeding occur. The general disease is aggressive in nature and resistant to treatment. Therefore, despite all 
current treatments, survival is still low. In the diagnosis, about 50 percent have a disease that goes beyond regional 
boundaries, and even half of the patients with local disease can potentially undergo a curative resection. Early gastric 
cancers that can be treated surgically are usually detected by an ongoing screening program previously caused by benign 
disease. When the surgical treatment is late, the other treatments are far from curative. 
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Materials and Methods: Between 2014-2019, patients with gastric adenocarcinoma who were examined in Ankara 
University Surgical Oncology Outpatient Clinic were scanned from hospital electronic database. Out of 496 patients, the 
patients whose clinicopathological data could not be reached and the application information could not be found, 58 
patients were excluded. 438 patients were included in the study. The presenting symptoms were noted from the polyclinic 
and clinical history of the patients. 
 
Results: 241 (55.1%) of the 438 patients were male and 197 (44.9%) were female. The mean age was 60.9 ± 12 years. 377 of 
the patients were surgically treated (laparoscopic gastrectomy, diagnostic laparoscopy, gastrectomy, gastrostomy), 61 
patients received medical treatment (percutaneous endoscopic gastrostomy opening, endoscopic stenting, chemotherapy, 
radiotherapy, immunotherapy). Presentations of patients were examined in Table 1 in terms of symptomatology. 
 
Discussion and Conclusion: As seen in our study, patients mostly present with findings of benign gastric diseases. Patients 
presenting with late obstruction, hemorrhage, weight loss due to tumor cachexia or compression symptoms were mostly 
found to have locally advanced disease. Our study also showed once again that the rates of gastric cancer detected during 
screening in our country are quite low compared to all gastric cancer patients. In countries where gastric cancer is common, 
such as Japan and Korea, patients are often caught at an early stage through screening programs. In our country, although it 
is known that gastric cancer is not seen frequently enough to cause a public health problem, the need for a screening 
program can be considered in this way. 
 
Keywords: gastric cancer, symptom, presentation 

 
 

Sıklığına göre hastaların başvuru anındaki belirti ve semptomları 
 

Belirtiler, semptomlar Görülme Sıklığı (n, %) 

Erken doyma, şişkinlik 332, 75 

Bulantı, kusma 262, 59.8 

Kilo kaybı 186, 42.4 

Ağrı 170, 38.8 

Kanama, anemi 89, 20.3 

Tarama esnasında 32, 7.3 

Sıklığına göre hastaların başvuru anındaki belirti ve semptomları 
 
 

Signs and symptoms of patients at presentation 
 

Signs, symptoms Incidence (n, %) 

Indigestion, Bloating 332, 75 

Nausea, vomiting 262, 59.8 

Weight loss 186, 42.4 

Pain 170, 38.8 

Bleeding, anemia 89, 20.3 

Suring screening 32, 7.3 

Signs and symptoms of patients at presentation 
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Acil ve elektif şartlarda opere edilen kolorektal kanserli hastaların 
klinikopatolojik özelliklerinin karşılaştırılması 

Nihan Acar, Mustafa Peşkersoy, Turan Acar, Fevzi Cengiz, Evren Durak, Kemal Atahan, Mehmet Hacıyanlı 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Turkey 

 
GİRİŞ- AMAÇ: Kolorektal kanserde onkolojik prensiplerin önemi, son yıllarda özellikle vurgulanmaktadır. Bunu sağlama 
konusunda acil operasyon koşullarının niteliği ve acil opere olan hastaların elektif opere olan hastalara göre evre, mortalite 
ve morbidite oranları hakkında çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada kolorektal kanser tanılı hastaların acil ve elektif 
opere olma koşullarına göre klinikopatolojik özelliklerinin araştırılması ve karşılaştırılması amaçlandı. 
MATERYAL-METOD: Hastanemizde Ocak 2011-Mart 2017 tarihleri arasında kolorektal rezeksiyon yapılmış ve patolojik 
inceleme sonucunda kolon/rektum adenokarsinomu tanısı almış 564 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. 
BULGULAR: Acil olarak opere edilen grupta 104 (%18.4) ve elektif opere edilen grupta 460 (%81.6) hasta mevcuttu. 
Hastaların %61.2’si erkek, %38.8’i kadın ve ortalama yaşı 64.27 idi. Beş yüz altmış dört hastanın %19.7’sinde tümör rektum 
yerleşimli, %80.3’ünde ise kolon yerleşimli idi. Hastaların genelinde %23.2 oranıyla low anterior rezeksiyon en sık yapılan 
işlem olarak saptanmıştır. Acil vakalarda ise %27.9 oranıyla en sık uygulanan prosedür anterior rezeksiyondu. Tüm olguların 
%25.2’si laparoskopik olarak tamamlandı. Acil vakaların sadece üçü laparoskopik yapılabilirken, elektif vakalarda 
laparoskopik işlem oranı %30.2 idi. Ameliyat koşulu bazında, ameliyat türlerine göre diseke edilen ortalama lenf nodu 
sayıları arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Yeterli lenf nodu diseksiyonunda etkisi olabilecek yaş, cinsiyet, tümör 
yerleşimi, uygulanan ameliyat türü ve hastalığın evresi gibi faktörler incelendiğinde, yalnızca transvers kolon tümörlerinde 
acil ve elektif vakalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Postoperatif komplikasyon durumunun yatış 
süresine etkisi bulunmazken, ostomi uygulanmasının ve ileri evre hastalığa sahip olmanın yatış süresini uzattığı görüldü 
(p<0.05). Acil vakaların %15.4’ünde, elektif vakaların %11.3’ünde cerrahi komplikasyon geliştiği görüldü ve komplikasyon 
açısından iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). 
SONUÇ: Sonuçlarımız acil operasyonun morbidite açısından fark yaratmadığını göstermiştir. Hastanın onkolojik sürecini 
belirleyen önemli bir faktör olan lenf nodu diseksiyonunda da, acil ve elektif opere olma koşulları arasında fark olmadığı 
ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, acil, elektif, lenf nodu diseksiyonu. 
 

A comparison of clinicopathologic features of patients with colorectal cancer after 
emergency and elective surgery 

Nihan Acar, Mustafa Peşkersoy, Turan Acar, Fevzi Cengiz, Evren Durak, Kemal Atahan, Mehmet Hacıyanlı 
İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, General Surgery Clinic, İzmir, Turkey 

 
INTRODUCTİON: The importance of oncologic principles in colorectal cancer has been particularly emphasized in recent 
years. There are several studies on the quality of the conditions of emergency surgery and comparison of stage, mortality 
and morbidity rates between patient who underwent emergency and elective surgery. In this study, it was aimed to 
investigate and compare the clinicopathologic characteristics of patients with colorectal cancer according to their surgical 
conditions whether urgent or elective. 
MATERIAL- METHOD: Medical records of 564 patients, who underwent colorectal resection between January 2011 and 
March 2017 in our hospital and diagnosed with colon/rectum adenocarcinoma after pathological examination, were 
investigated retrospectively. 
RESULTS: There were 104 (18.4%) patients in the group that underwent emergency surgery and 460 (81.6%) patients in the 
group that underwent elective surgery. 61.2% of the patients were male, 38.8% were female and the mean age was 64.27. 
The patients who have rectum tumor were 19.7% of all cases and the tumor was located in other colonic segments in the 
rest 80.3%. Low anterior resection was determined as the most frequent procedure with the percentage of 23.2%. Anterior 
resection was the most frequent operation with the percentage of 27.9% in emergency surgery group. In 25.2% of the all 
cases were completed laparoscopically. While only three of the emergency cases were performed laparoscopically, 
percentage of laparoscopic resection in elective cases was 30.2%. There was no significant difference between the average 
lymph node count according to type of the operation, on the basis of surgical condition (p>0.05). When factors like age, 
gender, tumor location, type of the operation and stage of cancer that have effects on adequate lymph node dissection, 
were analyzed; the only statistically meaningful difference was found between emergency and elective cases of the 
transverse colon tumors (p<0.05). While postoperative complications had no effect on length of hospital stay, having an 
ostomy and an advanced cancer found to be prolonging this duration (p<0.05). Surgical complications occured in 15.4% of 
the emergency group and 11.3% of the elective group; no statistically significant difference was found between two groups 
(p>0.05). 
CONCLUSION: Our results show that emergency surgery does not create any difference in terms of morbidity. It is also 
proved that, there is no difference between emergency and elective conditions in the lymph node dissection, which is a 
determinative, vital factor in the oncologic process of the patient. Keywords: Colorectal cancer, emergency, elective, lymph 
node dissection. 
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Pankreas Kanseri Nedeniyle Opere Edilen Hastaların Klinikopatolojik 
Özellikleri 

Ahmet Sencer Ergin 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara 

 
GİRİŞ VE AMAÇ: Pankreas kanseri, dünya çapında kansere bağlı ölümlerin yedinci önde gelen nedenidir. Küresel olarak, 2018'de 458.918 
yeni pankreas kanseri vakası bildirilmiştir. Pankreas kanserinin saptanması ve yönetimindeki gelişmelere rağmen, 5 yıllık sağ kalım oranı 
hala sadece % 9'dur. Dünyada pankreas kanseri insidansı ve mortalitesi artan yaşla ilişkilidir ve erkeklerde kadınlardan biraz daha yaygındır. 
Pankreas kanseri nedeni karmaşık ve çok faktörlü olmasına rağmen, alkol ve tütün ürünü kullanımı ve aile öyküsü baskındır. Mevcut tanı 
testleri spesifik değildir ve hastalığın erken evrede tanısını koymak güçtür. Cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi geleneksel olarak sağkalım 
süresini uzatmak ve / veya hastaların semptomlarını azaltmak için kullanılır. Bununla birlikte, ileri evre pankreas kanseri vakalarının 
üzerinde konsensüs sağlanmış kesin bir tedavisi yoktur. 
GEREÇ – YÖNTEM: Ocak 2015 ve Ocak 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji Kliniğinde pankreas 
adenokanseri nedeniyle küratif ya da palyatif amaçlı opere edilen 146 hastanın dosyası hastane veritabanı üzerinden incelendi. Takiplerine 
devam etmeyen, verileri eksik olan ve tedavisine dış merkezde devam eden hastalar çalışma dışı bırakıldı. Kriterlere uygun 98 hasta 
çalışmaya dahil edildi. Hastaların klinikopatolojik, demografik verileri ve takip bilgileri hastane veri tabanı üzerinden retroskopektif olarak 
belirlendi. 
BULGULAR: Çalışmada incelenen hastaların 62 (%60,7) 'si pankreas başı tümörü, 36 (%29,3) 'sı pankreas gövde ve kuyruk tümörü tanısı 
almıştı. Hastaların 56 (%54,8) 'sı erkekti ve ortalama yaş 61,2±8,3 olarak bulundu. Vakaların %82,5’i 60 yaş üzerindeydi. Vücut kitle indeksi 
ortalama 26±4,1 kg/m2 olarak saptandı. Komorbid hastalıklar olarak 52 (%50,9)’sinde diyabetes mellitus, 63 (%61,7)’ünde hipertansiyon ve 
12 (%11,7)’sinde KOAH tanısı olduğu görüldü. Hasta popülasyonunun genel olarak düşük sosyoekonomik düzeyi olan bireylerden oluşmakta 
olduğu görüldü. Hastaların 28 (%27,4)’inin ailesinde pankreas dışı kanser öyküsü olduğu öğrenildi. Hastaların başvuru semptomları 
pankreas baş tümörü tanısı alan hastalarda sırasıyla en sık kilo kaybı, karın ağrısı ve tıkanma ikteri idi. Gövde ve kuyruk tümörü olan 
hastalarda ise tıkanma ikteri şikayeti gelişmediği görüldü. Opere edilen hastaların 57 (%55,8) ’ine whipple ameliyatı, 34 (% 33,3) ’üne distal 
pankreatektomi ve 7 (% 6,86) ’sine palyatif amaçlı bypass ve drenaj cerrahisi uygulandı. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Gelişmiş görüntüleme yöntemleri ve tanı metodlarına rağmen pankreas kanseri tanısı ve tedavisi oldukça zor olan 
malignitelerden olmaya devam etmektedir. Son yıllarda özellikle ileri yaş grubundaki hastalarda pankreas kanseri insidansının artmakta 
olduğu görülmektedir. Erken evrede tanısı için geliştirilmiş bir tarama programı bulunmamaktadır. Cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi 
hastaların sağ kalım süresini uzatmak ve / veya hastaların semptomlarını azaltmak için kullanılır. Bununla birlikte, ileri evre kanser 
vakalarının kesin bir tedavisi yoktur. Yaşam tarzı değişikliği, alkol ve tütün ürünü kullanımının azaltılması ile pankreas kanserinde 
değiştirilebilir risk faktörlerinden uzak durmak günümüzde pankreas kanseri riskini azaltmak için yapılması gereken yegane önlemler olarak 
gözükmektedir. 
Anahtar Kelimeler: klinikopatoloji, pankreas başı, pankreas kanseri 
 

Clinicopathological Features of Patients Operated for Pancreatic Cancer 
Ahmet Sencer Ergin 

Ankara University Faculty of Medicine Departmant of Surgical Oncology 
 

INTRODUCTION: Pancreatic cancer is the seventh leading cause of cancer-related deaths worldwide. Globally, 458,918 new cases of 
pancreatic cancer have been reported in 2018. Despite improvements in the detection and management of pancreatic cancer, the 5-year 
survival rate is still only 9%. The incidence and mortality of pancreatic cancer in the world is associated with increasing age and is slightly 
more common in men than in women. Although the cause of pancreatic cancer is complex and multifactorial, alcohol and tobacco use and 
family history predominate. Existing diagnostic tests are nonspecific and it is difficult to diagnose the disease at an early stage. Surgery, 
chemotherapy and radiotherapy have traditionally been used to prolong survival and / or reduce patients' symptoms. However, there is no 
conclusive consensus on advanced pancreatic cancer. 
MATERİAL AND METHOD: Between January 2015 and January 2019, 146 patients who underwent surgery for pancreatic adenocarcinoma 
in the surgical oncology clinic of Ankara University Faculty of Medicine were examined through the hospital database. The patients who did 
not continue their follow-up, whose data were missing, who continued their treatment at the external center, and who had preoperative 
mortality were excluded from the study. 98 patients who met the criteria were included in the study. Clinicopathological, demographic and 
follow-up information of the patients were determined retrospectively on the hospital database. 
RESULTS: 62 patients (60.7%) were diagnosed as pancreatic head tumors and 36 (29.3%) were diagnosed as pancreatic body and tail 
tumors. 56 (54.8%) of the patients were male and the mean age was 61.2 ± 8.3. 82.5% of the cases were over 60 years old. The mean body 
mass index was 26 ± 4.1 kg / m2. Diabetes mellitus was detected in 52 (50.9%), hypertension in 63 (61.7%) and COPD in 12 (11.7%). The 
patient population was generally composed of individuals with low socioeconomic status. It was learned that 28 (27.4%) had a family 
history of non-pancreatic cancer. The most common symptoms were weight loss, abdominal pain and obstructive jaundice in patients with 
pancreatic head tumors. In patients with trunk and tail tumors, no occlusion symptoms were observed. Of the operated patients, 57 
(55.8%) underwent whipple surgery, 34 (33.3%) underwent distal pancreatectomy and 7 (6.86%) underwent palliative bypass and drainage 
surgery. 
CONCLUSİON: Despite advanced imaging and diagnostic methods, pancreatic cancer remains one of the most difficult malignancies to 
diagnose and treat. In recent years, the incidence of pancreatic cancer has been increasing, especially in elderly patients. There is no 
screening program developed for early stage diagnosis. Surgery, chemotherapy and radiotherapy are used to prolong the survival of 
patients and / or reduce the symptoms of patients. However, there is no definitive treatment for advanced cancer cases. Avoiding 
modifiable risk factors in pancreatic cancer with lifestyle change, reducing alcohol and tobacco use seems to be the only precautions to be 
taken to reduce the risk of pancreatic cancer today.  
Keywords: clinicolathology, pancreatic head, pancreatic cancer 
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Bir Kanser Kliniğine Başvuran ve Kolorektal Kanser Tanısı Koyulan Hastaların 

Epidemiyelojik ve Semptomatolojik Değerlendirilmesi 
Ümit Mercan, Salim Demirci 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, ANKARA 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kolorektal kanser (KRK) her iki cinsiyette en sık görülen üçüncü kanser 
türüdür ve kanserle ilişkili en sık ölüm nedenleri arasında erkeklerde ikinci ve kadınlarda ise üçüncü sırayı alan önemli bir 
sağlık problemi olmaya devam etmektedir. Hastalık farklı bireylerde farklı klinik semptomlarla kendini gösterebilmektedir ve 
benign gastrointestinal hastalıklarla sıklıkla karışabilen başvuru semptomlarının ve hastaların epidemiyolojik özeliklerinin 
bilinmesi riskli bireylerin belirlenmesi, erken tanı ve tedavi açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada kliniğimize 
başvuran ve KRK tanısı koyulan hastaların epidemiyolojik ve semptomatolojik özelliklerini belirlemeyi amaçladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2015 ve Ocak 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Cerrahi Onkoloji Kliniğinde kolonoskopi ve 
patolojik biyopsiler ile KRK tanısı koyulan 335 hastanın epidemiyolojik verileri ve başvuru semptomları hastane veri tabanı 
üzerinden retrospektif olarak belirlendi. Anamnez ve verilerine ulaşılamayan hastalar çalışmadan dışlandı. 
BULGULAR: Çalışmada incelenen hastaların 90 (%20,8)’ı rektum, 245 (%73,1)’ i ise kolon kanseri tanısı almıştı. Hastaların 
195 (%58,2)’ i erkekti ve ortalama yaş 58,24 ± 12,14 olarak bulundu. Erkek/Kadın oranı 1,4/1 idi. Vakaların %86,4’ ü 50 yaş 
üzerindeydi. Hastaların çoğunluğu düşük sosyoekonomik durumu olan bireylerdi. 18 (%0,5) hasta ailesel KRK sendromu 
tanısı aldı. Sol kolon ve rektum kanserlerinde en sık başvuru semptomu rektal kanama (%42) iken, sağ kolon kanserlerinde 
karın ağrısı (%32,5) ve anemi semptomları (%30,2) idi. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Son yıllarda görülme insidansı giderek artan KRK’ ler önemli sağlık problemlerinden biri olmaya 
devam etmektedir. Erken tanı KRK tedavisinin en önemli basamağıdır ve tarama programları ile birlikte hastalık ilişkili ölüm 
oranları azalmıştır. KRK’ ler erkeklerde, 50 yaş üzerinde ve düşük sosyoekonomik durumu olan kişilerde daha sık 
görülmektedir. Hastalar karın ağrısı, rektal kanama, dışkı alışkanlığında değişme, kilo kaybı ile yada obstrüktif ve anemik 
semptomlarla başvurabilmektedir. Bu semptolardan biri veya birkaçı ile başvuran ve KRK şüphesi olan tüm hastalara mutlak 
rektal muayene ve kolonoskopi yapılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: epidemiyoloji, kolorektal kanser, semptomatoloji 
 
 

Epidemiological and Symptomatological Evaluation of Patients Diagnosed 
with Colorectal Cancer in a Cancer Clinic 

Ümit Mercan, Salim Demirci 
Ankara University Faculty of Medicine Clinic of Surgical Oncology 

 
INTRODUCTION: According to World Health Organization data, colorectal cancer (CRC) is the third most common type of 
cancer in both sexes and remains the second most common cause of cancer-related death among men and third among 
women. The disease may present with different clinical symptoms in different individuals, and knowing the symptoms and 
presentation of the epidemiological features of patients who are often confused with benign gastrointestinal diseases is 
important for the identification of risky individuals, early diagnosis and treatment. In this study, we aimed to determine the 
epidemiological and symptomatological characteristics of patients with CRC who were admitted to our clinic. 
MATERIALS-METHODS: Epidemiologic data and presentation symptoms of 335 patients diagnosed with CRC by colonoscopy 
and pathological biopsies at Ankara University Surgical Oncology Clinic between January 2015 and January 2019 were 
retrospectively determined from the hospital database. Patients whose anamnesis and data were not available were 
excluded from the study. 
RESULTS: 90 (20.8%) patients were diagnosed as rectum and 245 (73.1%) were diagnosed as colon cancer. 195 (58.2%) of 
the patients were male and the mean age was 58.24 ± 12.14. The male / female ratio was 1.4 / 1. 86.4% of the cases were 
over 50 years of age. The majority of the patients were individuals with low socioeconomic status. Eighteen (0.5%) patients 
were diagnosed with familial CRC syndrome. Rectal bleeding was the most common presenting symptom in left colon and 
rectal cancers (42%), while abdominal pain (32.5%) and anemia symptoms (30.2%) were in right colon cancers. 
DISCUSSION AND CONCLUSION: CRCs with increasing incidence in recent years continue to be one of the major health 
problems. Early diagnosis is the most important step in the treatment of CRC, and disease-related mortality rates have 
decreased with screening programs. CRCs are more common in men, people over 50 years of age and people with low 
socioeconomic status. Patients may present with abdominal pain, rectal bleeding, change of fecal habits, weight loss or 
obstructive and anemic symptoms. All patients presenting with one or more of these symptoms and suspected CRC should 
undergo absolute rectal examination and colonoscopy. 
Keywords: colorectal cancer, epidemiology, symptomatology 
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Meme Kanseri Nedeni ile Opere Edilen Hastaların Retrospektif İncelenmesi 
 

Şeref Dokcu, Serkan Akbulut, Aydan Eroğlu 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara 

 
 

AMAÇ: Meme kanseri nedeni ile opere edilen hastaların demografik ve tümöre ait özelliklerinin retrospektif olarak 
incelenmesi amaçlanmıştır. 
 
GEREÇ-YÖNTEM: Üçüncü basamak bir eğitim ve araştırma hastanesinde 4 yılda meme kanseri nedeni ile opere edilen 198 
kadın hasta yaş, tümör boyutu, grade, lenf nodülü tutulumu, östrojen reseptör (ER) pozitifliği, progesteron reseptör (PR) 
pozitifliği, insan epidermal büyüme faktör reseptör (HER2) pozitifliği, tanı anında menapoz durumu ve moleküler alt tipleri 
açısından retrospektif olarak incelenmiştir. 
 
BULGULAR: Meme kanseri nedeni ile opere edilen kadın hastaların %78,3’ ü(155/198) 40 yaşından büyüktür. Olguların %51’ 
i tanı anında premenopozaldır. Olguların T büyüklüğüne göre dağılımı T1 %30,8; T2 % 57,1; T3 veya T4 %12,1 olarak 
saptanmıştır. Patoloji sonuçlarına göre hastaların %71,7’sinde ER pozitifliği, %57,6’ sında PR pozitifliği, %19,7’ sinde HER2 
pozitifliği saptanmıştır. Olguların %27,8’ i grade 3’ tür. Olguların % 53’ ünde aksiller lenf nodülü metastazı vardır. Moleküler 
alt tiplere göre değerlendirildiğinde olguların:% 54,5’ i Luminal A tip olup, en az görülen tip HER2’ den zengin tiptir (%7,6). 
 
SONUÇ: Kadınlarda en sık görülen kanser tipi olan meme kanseri günümüzde 40 yaş altında da azımsanmayacak miktarda ve 
agresif formlarda izlenmektedir. Meme kanseri farkındalığı ve tarama programları arttırılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: meme kanseri, ER, PR, HER2, menopoz 
 
 
 
 

Retrospective Analaysis of Patients Operated for Breast Cancer 
 

Şeref Dokcu, Serkan Akbulut, Aydan Eroğlu 
Department of Surgical Oncology, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey 

 
 
AIM: The aim of this study was to investigate the demographic and tumor characteristics of patients operated for breast 
cancer retrospectively. 
 
MATERİAL AND METHODS: 198 female patients operated in a tertiary education and research hospital for breast cancer in 
4 years, age, tumor size, grade, lymph node involvement, estrogen receptor (ER) positivity, progesterone receptor (PR) 
positivity, human epidermal growth factor receptor (HER2) ) positivity, menopausal status at diagnosis and molecular 
subtypes were retrospectively analyzed. 
 
RESULTS: 78.3% (155/198) of women who were operated for breast cancer were older than 40 years. 51% of the cases are 
premenopausal at the time of diagnosis. Distribution of cases according to T size T1 30.8%; T2 57.1%; T3 or T4 was found to 
be 12.1%. According to the pathology results, ER positivity was found in 71.7%, PR positivity was found in 57.6% and HER2 
positivity was found in 19.7%. 27.8% of the cases were grade 3. Axillary lymph node metastasis is present in 53% of the 
cases. When evaluated according to molecular subtypes, 54.5% of the cases were Luminal A type and the least seen type 
was HER2-rich type (7.6%). 
 
CONCLUSION: : Breast cancer, which is the most common type of cancer in women, is observed in a significant amount and 
aggressive forms under 40 years of age. Breast cancer awareness and screening programs should be increased. 
 
Keywords: breast cancer, ER, PR, HER2, menopause 
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Laparoskopik Total Ekstraperitoneal Herni Onarımında Mesh Sabitleyici 
Stapler Kullanılmalı Mıdır? Kilis Devlet Hastanesi Deneyimi 

 
Cemil Yüksel 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı 
 
 

Giriş-Amaç: Fıtık onarımı için kullanılan teknolojilerin gelişmesine rağmen rekürrens oranları %5-20 civarında değişmektedir. 
Kasık anatomisinin karmaşık ve zor olması nükslerin gelişmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte laparoskopik yöntem ile 
tüm inguinal bölgeye posteriordan yaklaşıldığı için tüm potansiyel fıtık olabilecek boşluklar net bir şekilde görülmektedir. 
Laparoskopik fıtık onarımında en zor aşama mesh sabitlemesi olup nükslerin büyük kısmı da burdaki hatalardan dolayı 
gelişmektedir. Çalışmanın amacı mesh sabitleyici stapler kullanımının nüks gelişimine etkisini araştırmaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Mart 2017- Kasım 2017 tarihleri arasında inguinal herni nedeniyle laparoskopik total ekstraperitoneal(TEP) 
herni onarımı yapılan hastaların sonuçları retrospektif olarak incelendi. 
 
Bulgular: Laparoskopik TEP yapılan 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya katılan hastaların 32’si (%80) erkek 8’ i (%20) 
kadındı. Yaş ortalaması 40’idi (18-78). Hastaların 12’si(%30) blateral 18’i(%45) sağ ve 10’u(%25) sol inguinal herni tanısı 
almıştı. 18 hastada operasyon sırasında mesh sabitleyici stapler kullanılırken 22 hastada ise herhangi bir sabitleyici yöntem 
kullanılmadı. Hastaların hepsi postop 1. gün taburcu edildi. Hastalara operasyondan 6 saat sonra rejim başlandı. 
Postoperatif komplikasyonlara bakılacak olursa 2 hastada seroma, 1 hastada hematom ve 2 hastada skrotal şişlik gelişmiş 
olup hepsi medikal tedavi ile gerilemiştir. Takiplerde mesh sabitleyici grupta 1 vakada nüks gelişmiştir. 
 
Tartışma- Sonuç: Laparoskopik fıtık onarımında mesh sabitleyici stapler kullanılmamasının nüks ile ilişkili olmadığı 
gösterilmiştir. Hatta ameliyat süresinin kısalmasına ve postoperatif ağrının daha az olmasına katkıda bulunacağını 
düşündürmektedir. Bu çalışmaya göre mesh fiksasyonu olmadan güvenle laparoskopik fıtık onarımı uygulanabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: İnguinal herni, Laparoskopi,Total ekstraperitoneal onarım 
 
 

Should Mesh Stabilizer Stapler be Used in Laparoscopic Total Extraperitoneal 
Hernia Repair? Kilis State Hospital Experience 

 
Cemil Yüksel 

Ankara University School f Medicine, Department of Surgical Oncology 
 

İntroduction- Aim: Despite the development of the technologies used for hernia repair, recurrence rates vary between 5-
20%. The complex and difficult anatomy of the groin causes recurrence. However, as the whole inguinal region is 
approached posteriorly by laparoscopic method, the gaps that may develop potential hernia are clearly seen. The most 
difficult stage in laparoscopic hernia repair is mesh fixation, and most of the recurrences are due to errors. The aim of this 
study was to investigate the effect of mesh fixation stapler on recurrence. 
 
Material-Method: The results of patients who underwent laparoscopic total extraperitoneal (TEP) hernia repair for inguinal 
hernia between March 2017- November 2017 were retrospectively reviewed. 
 
Results: Forty patients who underwent laparoscopic TEP were included in the study. 32 (80%) of the patients were male 
and 8 (20%) were female. The mean age was 40 (18-78). 12 (30%) patients were diagnosed as bilateral, 18 (45%) right and 
10 (25%) left inguinal hernia. In 18 patients mesh stabilizer stapler was used during the operation and in 22 patients no 
stabilizer method was used. All patients were discharged on the first postoperative day. The regimen was started 6 hours 
after the operation. Postoperative complications were seroma in 2 patients, hematoma in 1 patient and scrotal swelling in 2 
patients, all of which regressed with medical treatment. Recurrence occurred in 1 patient in the mesh fixation group. 
 
Discussion-Concluison: The absence of mesh fixation stapler in laparoscopic hernia repair was not associated with 
recurrence. It even suggests that it will contribute to shortening the operation time and less postoperative pain. According 
to this study, laparoscopic hernia repair can be safely performed without mesh fixation. 
 
Keywords: Inguinal hernia,Laparoscopy,Total extraperitoneal repair 
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Tiroid papiller kanser tanılı hastaların boyun disseksiyonu sonuçları 
 

İsmail Zihni 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Isparta 

 
 

Giriş-AMAÇ: Diferansiye tiroit kanserleri (DTC)’ni oluşturan folikül epitel hücrelerinden kaynaklanan papiller ve foliküler 
tiroit kanserleri tiroit kanserlerinin %95’den fazlasını kapsar. DTC’de özellikle papiller tiroit kanserinde boyun lenf düğümü 
metastazı sıktır. DTC’de lenf düğümü diseksiyonunun yaşam ve rekürrens üzerine olumlu katkıda bulunabilmesi için sadece 
metastatik lenf düğümlerinin çıkarılması (berry picking) yeterli olmamakta, boyunda sistematik lenfatik diseksiyon yapılması 
gerekmektedir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Eylül 2018 ve Eylül 2019 yılları arasında kliniğimizde santral ve lateral boyun disseksiyonu yapılan 19 
hastanın sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. 
BULGULAR: Opere olan hastaların 14 kadın 5 erkekti. En genç hastamız 7 yaşında en yaşlı hastamız 64 yaşında idi. 
Preoperatif görüntülemede servikal lenfadenopatisi olan ve biopsi sonucu metastaz yada kuşkulu gelen 6 hastaya total 
tiroidektomi ile birlikte santral ve lateral boyun disseksiyonu dış merkezde opere olan bir hastaya tamamlayıcı lateral 
disseksiyon uygulandı. En fazla 84 lenf bezi en az ise tamamlayıcı lateral disseksiyonda 5 adet lenf bezi çıkarıldı. 6 hastanın 
tamamında lateral ve santral bölgelerde metastatik lenf nodları mevcuttu. 14 hastaya total tiroidektomi ile birlikte santral 
lenf bezi disseksiyonu uygulandı. En fazla 16 en az 2 lenf nodu eksize edildi. Lenf nodlarınında metastaza rastlanmadı. 
SONUÇ: Papiller tiroid kanserinde lenf nodu metastazı sıktır. Tiroid dışı yayılım, multifokalite ve lenfovasküler invazyon 
varlığında santral metastaz riski yüksektir. Santral metastaz gelişen hastalarda lateral metastaz gelşime riski daha yüksektir. 
Preoperatif lenf nodu metastazını kesin olarak ortaya koyabilecek net bir klinik veya patolojik bulgu olmamasına rağmen, 
tüm hastalar ameliyat öncesi görüntüleme yöntemleri ile lenf düğümü metastazı ve ekstratiroidal yayılım açısından dikkatli 
bir şekilde değerlendirilmelidirler. 
 
Anahtar Kelimeler: cerrahi, lenf metastazı, papiller tiroid kanser 
 
 

 
Neck dissection results of patients with papillary thyroid cancer 

 
İsmail Zihni 

Department of General Surgery, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey 
 
 

OBJECTIVE: Papillary and follicular thyroid cancers originating from follicular epithelial cells that make up differentiated 
thyroid cancers (DTC) comprise more than 95% of thyroid cancers. Neck lymph node metastasis is common in DTC 
especially in papillary thyroid cancer. In order for lymph node dissection to contribute positively to life and recurrence, only 
metastatic lymph nodes (berry picking) are not sufficient and systematic lymphatic dissection of the neck is required. 
MATERIALS-METHODS: The results of 19 patients who underwent central and lateral neck dissection in our clinic between 
September 2018 and September 2019 were evaluated retrospectively. 
RESULTS: Of the patients who underwent surgery, 14 were female and 5 were male. The youngest patient was 7 years old 
and the oldest patient was 64 years old. In 6 patients who had cervical lymphadenopathy on preoperative imaging and who 
had suspected metastasis or biopsy, total thyroidectomy and central and lateral neck dissection were performed in one 
patient who underwent external dissection. A maximum of 84 lymph nodes and at least 5 complementary lateral 
dissections were removed. All 6 patients had metastatic lymph nodes in the lateral and central regions. Total thyroidectomy 
and central lymph node dissection were performed in 14 patients. A maximum of 16 and at least 2 lymph nodes were 
excised. No metastasis was detected in lymph nodes. 
CONCLUSION: Lymph node metastasis is common in papillary thyroid cancer. The risk of central metastasis is high in the 
presence of non-thyroid spread, multifocality and lymphovascular invasion. Patients with central metastasis have a higher 
risk of developing lateral metastasis. Although there is no clear clinical or pathological finding that can accurately predict 
preoperative lymph node metastasis, all patients should be carefully evaluated for lymph node metastasis and extrathyroid 
spread by preoperative imaging. 
 
Keywords: lymph node metastasis,papillary throid carcinoma, treatment. 
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Meme Koruyucu Onkoplastik Cerrahi Sonrası Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi 
Gülçin Ercan, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye 

 
Giriş ve Amaç: Meme koruyucu onkoplastik cerrahi (OBCS), onkolojik ve cerrahi alanda yaygın olduğu kadar meme kanseri hastaları 
arasında da oldukça fazla kabul görmektedir. Post-operatif deformasyonlar ve tatmin edici olmayan kozmetik sonuçlar OBCS'nin 
popülaritesini arttırmaktadır. Ameliyatın kozmetik ve fonksiyonel sonuçları, yaşam kalitesi ile oldukça ilişkilidir. Meme tümörlerinin 
histopatolojik sonuçları ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki daha önce araştırılmamıştır. Bu çalışmada, OBSC uygulanan hastaların 
meme tümörlerinin histopatolojik sonuçlarını ve yaşam kalitesi skorlarını değerlendirmeyi amaçladık. 
Gereç ve Yöntem: İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ocak 2015 - Ocak 2019 tarihleri arasında meme kanseri 
nedeniyle onkoplastik meme koruyucu cerrahi uygulanan 49 kadın hastanın klinik ve patolojik verileri retrospektif olarak incelendi. 
Tüm hastalara preoperatif radyolojik görüntüleme uygulandı. Tümörün lokalizasyonuna göre, insizyon paternleri olarak yuvarlak 
blok tekniği, raket yöntemi veya J-mamoplasti kullanılmıştır. Hastalara yaşam kalitesi ve hasta memnuniyeti değerlendirme anketi 
(EORTC QLQ-BR23) yapıldı ve bulgular bildirilen histopatolojik bulgularla korele edildi. 
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 48.1 ± 9.3 [26-68] idi. En yaygın insizyon paterni raket paterniydi (%85). En sık görülen 
histopatolojik bulgular invaziv duktal karsinom (IDC 45) (%91,8), en az görülenler ise 3 hastada (%6,1) in situ duktal karsinom ve 1 
hastada (%2,04) papiller karsinomdu. Tümörün en sık yerleşim yeri hastaların %65,3'ünde üst dış kadrandı (n=32) ve diğerlerin in % 
12,2’sinde retroareolar kadranda (n=6), % 10,2’sinde (n=5) alt içte, % 8,2’sinde (n=4) üst içte, % 4,1’inde (n = 2) alt dışta tespit 
edildi. Tümörlerin cerrahi sınıra uzaklığı yaklaşık 7 mm idi [1-20 mm]. Patolojik olarak Ki67 pozitifliği, hastaların %22,4'ünde (n = 11) 
ortalama % 26,8 [%5-%90] ve CERBB-2 pozitifliği ise %55,1'inde (n = 27) ortalama 2,2 idi [1-3] idi. ER pozitifliği ortalama %74 [%5-
%100] ve PR pozitifliği ortalaması %61,7 [%5-%98] idi. En yaygın tümör gradi Grade 2 (%57,1) idi ve diğerleri Grade 1 (% 22,4) ve 
Grade 3 (% 20,4) idi. Histolojik tipler ile tümör yerleşimleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı (P=0.125). Bununla birlikte, en 
yaygın IDC üst dış kadranda tespit edildi. Hastaların % 61,2'si kemoterapi, %36,7'si radyoterapi aldı. Anket sonuçlarına göre (Tablo 
1), ortalama yaşam kalitesi ve memnuniyet skoru ortalaması 34,4 ± 4,2 [25-47] idi ve bu skorun sadece tümörün histolojik tipi ile 
istatistiksel olarak ilişkili olduğu saptandı. 
Tartışma ve Sonuç: OBCS, meme kanseri olan hastalar için yenilikçi bir terapötik seçenektir, meme rekonstrüksiyonunu takiben 
tümör rezeksiyonu için özel yaklaşımları ile karakterizedir. OBCS'nin asıl amacı, uzun süreli sağkalım dahil hastaların yaşam kalitesini 
korurken veya potansiyel olarak geliştirirken iyi bir meme görünümü sağlamaktır. Ancak, sonuçlarımız OBSC'nin hastalığın 
evresinden bağımsız olarak yaşam kalitesini ve memnuniyetini önemli ölçüde etkilemediğini göstermektedir. Anahtar 
Kelimeler: Histopatolojik tip, meme kanseri, meme koruyucu onkoplastik cerrahi, yaşam kalitesi. 

 
Evaluation of Quality of Life Following Oncoplastic Breast-Conserving Surgery 

Gülçin Ercan, Istanbul Bagcilar Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey 
 
Background: Oncoplastic breast-conserving surgery (OBCS) represents a considerable widespread acceptance within the 
oncological and surgical community, as well as among patients with breast cancer. Post-operative deformities and unsatisfactory 
cosmetic results have contributed to the increasing popularity of OBCS. The cosmetic and functional outcomes of the surgery are 
highly correlated with quality of life. The relationship between histopathological results of breast tumors and quality of life was not 
investigated before. In this study, we aimed to evaluate the histopathological results of breast tumors and quality of life scores of 
the patients undergoing OBSC. 
Materials and Methods: The clinical and pathological data of 49 female patients who underwent oncoplastic breast-conserving 
surgery in Istanbul Bagcilar Training and Research Hospital between January 2015 and January 2019 for breast cancer were 
retrospectively evaluated. All patients undergone a preoperative radiological imaging. According to the location tumor, the round 
block technique, the racket method, or J-mammoplasty was used as an incision pattern of tumors. Quality of life and patient 
satisfaction assessment questionnaire (EORTC QLQ-BR23) was performed to patients and the findings were correlated with the 
histopathological findings reported. 
Results: The mean age the patients was 48.1 ± 9.3 [26-68]. The most common incision pattern was the racket pattern (85%). The 
most common histopathologic findings were invasive ductal carcinoma (IDC 45) (91.8%), and least one was ductal carcinoma in situ 
(DCIS) in 3 patients (6.1%) and papillary carcinoma in 1 patient (2.04%). The most frequent location of tumor was the upper outer 
quadrant in 65.3% of patients (n=32), and the other locations were retroareolar quadrant in 12.2% (n=6), lower inner 10.2% (n=5), 
upper inner 8.2% (n=4), lower outer 4.1% (n=2). The distance to the surgical margin was approximately 7 mm [1-20 mm]. 
Pathological Ki67 positivity was 26.8% [5%-90%] in 22.4% of patients (n=11), and CERBB-2 positivity was 2.2 [1-3] in 55.1% of 
patients (n=27). The mean of estrogen receptor (ER) positivity was 74% [5%-100%] and of progesterone receptor (PR) positivity 
was 61.7% [5%-98%]. The most common grade was Grade 2 (57.1%), and others were Grade 1 (22.4%) and Grade 3 (20.4%). There 
was no significant correlation between the histological types and tumor locations (P=0.125). However, the most common IDC was 
detected in the upper outer quadrant. 61.2% of patients had chemotherapy while 36.7% had radiotherapy. According to the results 
of questionnaires (Table 1), the mean score of quality of life and satisfaction was 34.4 ± 4.2 [25-47], and was statistically correlated 
only with the histological type of tumor (P<0.05). 
Conclusion: OBCS is an innovative therapeutic option for patients with breast cancer, characterized by specialized approaches to 
tumor resection followed with breast reconstruction. The main goal of OBCS is to provide a well breast appearance while 
maintaining or potentially improving a patient’s quality of life including long-term survival. However, our results suggest that OBSC 
does not significantly affect the quality of life and satisfaction regardless of the stage of the disease. Keywords: Histopathologic 
type, breast cancer, oncoplastic breast-conserving surgery, quality of life. 
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İnflamatuvar Barsak Hastalığında Sarkopeni ile Akut İnflamatuvar Parametreler ve 
Postoperatif Morbidite Arasındaki İlişki 
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Giriş: İnflamatuvar barsak hastalıkları (İBH) protein enerji malnütrisyonuyla birliktelik gösteren kronik gastrointestinal hastalıklardır. Protein 
enerji malnütrisyonu iskelet kası ve adipoz doku hacminin azalmasına neden olur. Sarkopeni onkolojik ve transplantasyon cerrahisinde 
morbidite ve mortaliteyi artıran bir parametredir. Sarkopeni, İBH’nı da içeren inflamatuar durumlarda yüksek oranlarda görülür. İBH için 
uygulanan cerrahi süreçlerde sarkopeni arasındaki bağlantı henüz gösterilememiştir. Bu çalışmanın amacı İBH’da inflamatuar parametreler, 
postoperatif morbidite, postoperatif hastanede kalış süresi ve sarkopeni arasındaki bağlantıyı saptamaktır. 
Materyal ve Metod: Crohn hastalığı (CH) ve ülseratif kolit (ÜK) nedeniyle 2013-2018 tarihleri arasında kiniğimizde opere edilen hastalar 
çalışmaya dahil edildi. Hasta dosyaları retrospektif olarak incelendi. Bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerine erişilemeyen hastalar çalışma 
dışı bırakıldı. Yaş, postoperatif hastanede kalış süresi, viseral yağ alanı, kas alanı (BT bulgularına göre) ve lökosit, nötrofil, lemfosit, monosit, 
C reaktif protein (CRP), hemoglobin gibi akut inflamatuvar parametreler kayıt altına alındı. İskalet kas indeksi (İKİ) kas kütlesi (cm2)’nin 
boyun (m) karesine bölünmesi ile bulundu. 40 cm2/m2 cut-off değeri olarak kabul edildi. İKİ değeri <40 cm2/m2 oan hastalar grup 1 ve ≥40 
cm2/m2 olan hastalar grup 2 olarak kabul edildi. Grup 1 sarkopenik hasta grubunu oluşturuyordu. Gruplar tüm parametrelere göre 
karşılaştırıldı ve p<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edildi. 
Bulgular: Çalışamaya 39 hasta dahil edildi. Ortalama İKİ değeri 40,6 (22,3-57,72) cm2/m2 olarak bulundu. Grup 1’de 18 hasta ve grup 2’de 
ise 21 hasta vardı. Ortalama CRP değeri grup 1’de 5,7±5,8 (mg/L) ve grup 2’de 1,8±2,1 (mg/L) olarak bulundu (p=0,0001). Lökosit grup 1 ve 
grup 2’de sırasıyla 9,3±3,8 and 8,1±1,8 olarak bulundu (p=0,007). Grup 1’de Monosit ve nötrofil değerleri 0,6±0,3 ve 6,9±3,5 olarak 
bulunurken aynı değerler grup 2’de 0,5±0,1 ve 4,9±1,0 olarak bulundu. Bu değerler grup 1’de anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05). Nötofil 
lenfosit oranı (NLR) grup 1’de (7,6±10,5) grup2’ye göre (2,5±1,2) anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,005). Diğer parametreler iki grup 
arasında istatistiksel olarak farklı değildi (p<0,05).  
SONUÇ: Sonuç olarak lökosit, nötrofil, monosit, CRP ve NLR sarkopeni ile bağlantılıdır. Cerrahi tedavi uygulanan İBH’larında sarkopeninin 
hastanede kalış süresi ve morbidite ile ilişkisi saptanamamıştır. İBH’da sarkopeninin postoperatif etkisinin araştırılması için daha geniş hasta 
sayılarına sahip çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: inlamatuvar barsak hastalığı, sarkopeni, postoperatif morbidite 
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Background: Inflammatory bowel diseases (IBD) are chronic gastrointestinal diseases that are associated with protein-
energy malnutrition. It leads to decreases in skeletal muscle and adipose tissue volumes. Sarcopenia is associated with 
increased morbidity and mortality in oncologic and transplant surgery. It has a high incidence in chronic inflammatory 
states including IBD. The validity of existing data in IBD and of sarcopenia’s correlation with surgical outcomes is limited. 
The aim of this study was to determine the relationship between acute inflammation parameters, postoperative morbidity, 
length of stay and sarcopenia in IBD underwent surgery. Material and Method. Patients who underwent surgery for 
Crohn's disease (CD) and ulcerative colitis (UC) in our clinic between 2013-2018 were included in the study. Patient files 
were reviewed retrospectively. Patients without computed tomography (CT) scan were excluded from the study. Age, 
postoperative hospital stay, visceral fat areas, muscle areas (according to CT scan findings) and acute inflammatory 
parameters such as leukocyte, neutrophil, lymphocyte, monocyte, c reactive protein (CRP), hemoglobin, were recorded. 
Skeletal muscle index (SMA) of the patients was calculated by taking muscle mass (cm2) divided by square of height (m). 40 
cm2/m2 was accepted as cutoff value. The patients with <40 cm2/m2 was Group 1 and ≥40 cm2/m2 was Group 2. Group 1 
was accepted as sarcopenia. Groups was compared according to all parameters and P<0,05 was accepted as significant. 
Results: Thirty-nine patients were included in the study. The mean value of SMI was 40,6 (22,3-57,72) cm2/m2. 18 patients 
was in Group 1 and 21 patients was in Group 2. The mean CRP was 5,7±5,8 mg/L in group 1 and 1,8±2,1 (mg/L) in group 2 
(p=0,0001). The leucocyte value was 9,3±3,8 and 8,1±1,8 in Group 1 and 2, respectively (p=0,007). The monocyte was 
0,6±0,3 and the neutrophil was 6,9±3,5 in Group 1. The same values were 0,5±0,1 and 4,9±1,0 in group 2, respectively. 
Monocyte and neutrophil were significantly higher in Group 1 than Group 2 (p<0,05). Neutrophil lymphocyte ratio (NLR) 
value was significantly higher in Group 1 (7,6±10,5) than Group 2 (2,5±1,2) also (p=0,005). The other parameters were not 
significant between two groups (p<0,05). Conclusion: In conclusion inflammatory parameters as leucocyte, neutrophil, 
monocyte, CRP and NLR are correlated with sarcopenia. Sarcopenia had not association with length of stay and the 
morbidity in IBD who underwent surgery. The high volume studies should be designed to investigate the postoperative 
effect of sarcopenia in IBD. Keywords: Inflammatory bowel diseases, Sarcopenia, postoperative morbidity 
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Günübirlik Laparoskopik Kolesistektomi güvenle uygulanabilir mi? Tek merkez 
deneyimi. 

Gülden Balli 
Izmir Özel Egepol Hastanesi 

 
 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; semptomatik kolelitiazis hastalarında günübirlik laparoskopik kolesistektomi işleminin 
güvenliğini değerlendirmektir. 
 
YÖNTEM: Ocak 2012 ile Temmuz 2019 tarihleri arasında semptomatik kolelitiazis nedenli kliniğimizde değerlendirilen ve 
elektif ameliyat planı yapılan 996 hastanın 102 tanesine günübirlik LC planlanmıştır. Hasta seçim kriterleri komplike 
kolelitiazis (geçirilmiş pankreatit, tıkanma sarılığı, akut kolesistit) olmaması, 45 yaş altı olması, ASA (American Society of 
Anesthesiologists classification) 1-2 olması ve geçirilmiş abdominal cerrahi olmaması olarak belirlenmiştir. 
 
BULGULAR: Günübirlik laparoskopik kolesistektomi (LK) amacı ile işleme alınan 102 hastanın 84 tanesi, işlem günü taburcu 
edilebilmiştir. 18 hasta ise, perioperatif ve postoperatif dönemdeki morbiditeler nedeni ile taburcu edilmemiştir. 2 hastada 
intraoperatif safra yolu yaralanması şüphesi ile açık cerrahiye konversiyon olmuştur. Hastaların 3 tanesinde geçmeyen karın 
ağrısı olması, 2 tanesinde göğüs ağrısı yakınması olması, 3 tanesinde ameliyat süresinin uzun olması, 3 tanesine dren 
konması ve 5 tanesinde de bulantı kusma olması nedeni ile yatış verilmiştir. Günübirlik LK başarı ile tamamlanan 84 hastanın 
yaş ortalaması 36(23-44), hastaların 62 tanesi kadın (%74) dır. Hastaların ortalama ameliyat süresi 48 (32-57) dakikadır. 
Hastalar postoperatif tek doz analjezik ile 4. saat oral alımı takiben taburcu edilmiştir. Taburculuk sonrası 3 hasta ilk 24 
saatte karın ağrısı nedeni ile acil servise başvurmuş olup hastalarda biyokimyasal ve sonografik olarak patoloji tespit 
edilmemiştir. Tüm hastaların 4. ve 10. gün kontrolleri normaldir. 
SONUÇ: Günübirlik laparoskopik kolesistektomi, seçilmiş hasta gruplarında güvenle uygulanabilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: günübirlik laparoskopik kolesistektomi, kolelitiasis, kolesistit 
 

 
Could outpatient laparoscopic cholecystectomy be performed safely? Single 

center experience. 
Gülden Balli 

Izmir Egepol Hospital 
 
 
AIM: The aim of this study is to evaluate the safety of outpatient laparoscopic cholecystectomy in patients with 
symptomatic cholelithiasis. 
 
METHODS: Between January 2012 and July 2019, 102 out of 996 patients who underwent elective surgery were evaluated 
in our clinic for symptomatic cholelithiasis. Patient selection criteria were as follows: absence of complicated cholelithiasis 
(history of biliary pancreatitis, obstructive jaundice or acute cholecystitis), age under 45, ASA (American Society of 
Anesthesiologists classification) 1-2, and absence of previous abdominal surgery. 
 
RESULTS: 84 out of 102 patients who were treated for outpatient laparoscopic cholecystectomy (LC) were discharged on 
the day of the procedure. Eighteen patients were not discharged same day due to perioperative and postoperative 
morbidities. Two patients had conversion to open surgery with suspicion of intraoperative biliary tract injury. Three patients 
had persistent abdominal pain, two had chest pain, three had prolonged operative time, three had drains, and five had 
nausea and vomiting. The mean age of 84 patients who completed the outpatient LC was 36 (23-44), 62 of them were 
female (74%). The mean operative time of the patients was 48 (32-57) minutes. The patients were discharged on the 4th 
hour after oral administration with a single dose of analgesic. After discharge, 3 patients readmitted to the emergency 
department for abdominal pain in the first 24 hours and no biochemical or sonographic pathology was detected. 4. and 
10th day controls of all patients were normal. 
CONCLUSION: Outpatient laparoscopic cholecystectomy can be performed safely in selected patient groups. 
 
Keywords: outpatient laparoscopic cholecystectomy, cholelithiasis, cholecystitis 
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yanık yaralanmalarında deneyim 
İsa Sözen, İsmail Zihni 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Isparta 
 
 

GİRİŞ VE AMAÇ: Yanık yaralanmaları her zaman her yerde herkesin başına gelebilir.Erken dönemde etkili bir tedavi ile olası 
morbidite ve mortalitelerin sayısı ve şiddeti azaltılabilir.Yanık tedavisi icin deneyimli bir ekip ve multidisipliner bir yaklaşım 
gerekir. Yanık yaralanmaları sadece hastayı değil yakınlarını hatta çalışanları etkileyebilmektedir.Yanık birimleri oda,ünite ve 
merkez olarak 3 e ayrılmaktadır.Yanık ünitelerinde yatarak tedavisi gereken ama nakil ihtiyacı olamayan hastalara takip 
edilirken,yanık merkezlerinde ise tüm hastalar takip edilebilmektedir. Hastanemize yanık merkezi kurulması ile ilgili 
çalışmalar sürerken yatarak tedavi ettiğimiz ilk 16 hastalık deneyimimizi sizlerle paylaşmak istedik. 
GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimize hastanemiz acil servisinden ve şehir hastanesinden refere edilen tarafımızdan takibi ve 
tedavisi yapılabileceği planlanarak kabul edilen küçük ve orta büyüklükteki 16 yanık hastasından oluşmaktadır. 
BULGULAR: Kliniğimize kabul edilen hastalardan 11 i erkek 5 i kadın hastaydı.Hastaların 7 tanesi alev,4 tanesi sıcak sıvı,2 
tanesi kimyasal,2 tanesi elektrik,1 tanesi temas yanığıydı. Hastalar 6 aylık ve 70 yaş arasında değismekteydi. Hastaların 13 
tanesinde yüz yanığı,11 tanesinde ekstremite yanığı,2 tanesinde gövde yanığı mevcuttu.Sadece 1 hasta da antibiyotik 
kullanıldı.Sepsis ve böbrek yetmezliği ile akciüer sorunlarına rastlanılmadı.Hastaların 11 tanesinde eskarektomi,7 tanesi 
tekrarlayan eskarektomi, 1 tanesinde eskaratomi,1 tanesinde greft ihtiyacı oldu.tedavileri devam eden 2 hasta imza vererek 
kendi isteği ile tedaviyi yarıda bıraktı.Cerrahi dışındaki tedavilerinin tamamı konservatif(silverdin-furacinli pansuman) 
yöntemlerle yapıldı. Yara bakım ürünü ya da deri eşdeğerleri kullanılmadı.Hiçbir hastamızı üst bir merkeze sevk etmedik. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Hastalarımızda yanık etyolojilerine bakınca literatürle uyumlu olarak en sık 2 neden alev ve sıcak sıvı 
yanığı bulunmustur. Sadece 1 hasta major yanık grubuna(yüzde 30 dan fazla yanık) girdiği için yanık merkezine sevk 
endikasyonu bulunmaktaydı.Yine literatürün öngördüğü şekilde erken debritmanlarla hastaların greft ihtiyacları ve olası 
komplikasyon ihtimalleri azaltılmıştır. Bölgemizde halihazırda bir yanık merkezi,şehrimizde de yanık ünitesi 
bulunmamaktadır.Bölgemize en yakın 3 yanık merkezide yaklaşık olarak 400 kilometre uzaklıkta bulunduğu için ihtiyaç 
halinde bu hastalar ciddi problemlerle karşı karşıya kalabileceklerdir.Nüfus ve yanık merkezlerinin dağılımına bakınca 
bölgemizin yanık merkezi ihtiyacı vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: merkez, travma, yanık 

 
experience in burn injuries 

 
İsa Sözen, İsmail Zihni 

süleyman demirel university,general surgery department,ısparta 
 
 

Aim: Burn injuries can happen to anyone anytime, anywhere. Effective treatment can reduce the number and severity of 
possible morbidity and mortality in the early period. An experienced team and a multidisciplinary approach are needed to 
treat burns. Burn injuries can affect not only the patient but also their relatives and even employees. Burn units are divided 
into 3 as room, unit and center. We wanted to share with you our experience of the first 16 diseases that we treated 
inpatient while we were working on establishing a burn center. 
Material and method: Our clinic consists of 16 small and medium-sized burn patients who were planned and accepted for 
follow-up and treatment by our emergency department and city hospital. 
Results: Of the patients admitted to our clinic, 11 were male and 5 were female. 7 of the patients were flame, 4 were hot 
fluid, 2 were chemical, 2 were electrical and 1 was contact burn. Patients ranged from 6 months to 70 years. 13 patients 
had facial burns, 11 had limb burns, 2 had trunk burns. Only 1 patient had antibiotics. 2 patients who continued their 
treatment by signing their own voluntary voluntarily. The treatment was done by conservative (silverdin-furacin dressing) 
methods except surgery. Wound care products or skin equivalents were not used. We did not refer any patients to a higher 
center. 
Conclusion: In terms of the etiology of the burns, flame and hot fluid burns were the two most common causes in 
accordance with the literature. Since only 1 patient was included in the major burn group (more than 30 percent burns), the 
referral to the burn center was indicated. There is currently a burn center in our region and there is no burn unit in our city. 
 
Keywords: burn, center, trauma 
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Giriş: Multinodüler guatr ya da tiroid kanseri nedeniyle bilateral total tiroidektomi (TT) ülkemizde ve tüm dünyada sıklıkla 
uygulanan opersyonlardan biridir. TT’nin en önemli komplikasyonlarından biri nervus laringeus inferior (NLI) sinirinin geçici 
ya da kalıcı olarak hasarlanmasıdır. Bu komplikasyonun azaltılması amacıyla TT ameliyatları sırasında son yıllarda intraoeratif 
nöromoitorizasyon (İONM) kullanılmaktadır.Bu çalışmada özel bir merkezde TT operasyonunda İONM uygulaması 
deneyiminin paylaşılması amaçlanmıştır. 
Materyal ve metod: 2016-2019 tarihleri arasında hastanemiz genel cerrahi kliniğinde TT sırasında İONM uygulanan hastalar 
çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, TT 
endikasyonları, postoperatif patolojik bulguları kayıt altına alındı. İONM bulgularında anormallik olan ve postoperatif 
dönemde NLİ hasarlanması düşünülen hastalara kord vokal muayenesi yapıldı. Bulgular oransal olarak değerlendirildi. 
Bulgular: Çalışma döneminde hastanemiz genel cerrahi klniğinde 91 hastaya İONM kullanılarak TT uygulandı. Hastaların yaş 
ortalaması 50,3 (19-84) ve 73’ü kadın (%80,2)’dı. Hastaların 29’unda tiroid kanseri saptandı (%31,8). Bunların 26’sı (%28,5) 
papiller, 2’si folliküler ve 1 tanesi de mixt karsinom olarak saptandı. Papiller karsinomların 15 tanesi mikrokarsinom (%57,6) 
olarak görülürken 9 tanesi (%34,6)’sı multisentik karsinom olarak görüldü. Hastaların hiçbirinde preoperatif NLİ hasarı 
yoktu. İONM sırasında 2 hastada (%2,1) tek taraflı sinyal kaybı oldu. Bu hastalarda NLI’de anatomik bütünlük bozulmamıştı. 
Sinyal kaybının geri gelmesi amacıyla 30 dakika beklendi ve sinyal geri gelmediği için operasyona son verildi. Bu hastaların 
ikisi de multinoduler guatr nedeniyle opere edilmişlerdi. Postoperatif takipde hastaların her ikisinde de klinik olarak ses 
değişikliği saptanmadı. Kord vokal muayenesinde tek taraflı paralizi görüldü. 3 ay takip sonunda her iki hastada kord vokal 
hareketleri geri geldi. Seride hiçbir hastada postoperatif kord vokal paralizisi olmadı. 
Sonuç: Sonuç olarak İONM total tiroidektomi sırasında cerrahın NLİ’u görüp korumasına rağmen oluşabilecek termal ya da 
traksiyon hasarlarını farketmemizi ve çift taraflı sinir hasarı oluşmasını engeller. 
Anahtar Kelimeler: intraoperatif nöromonitörizasyon, total tiroidektomi, papiller karsinom 
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Background: Bilateral total thyroidectomy (TT) due to multinodular goiter or thyroid cancer is one of the most frequently 
performed operations in our country and all over the world. One of the most important complications of TT is the 
temporary or permanent damage of the nerve laryngeal inferior (NLI) nerve. In order to reduce this complication, 
intraoerative neuromotorization (IONM) has been used during TT operations in recent years. 
In this study, we aimed to share the experience of IONM application in TT operation in a private hospital. 
Material and Method: Patients who were performed IONM during TT in the general surgery clinic of our hospital between 
2016-2019 were included in the study. The files of the patients included in the study were analyzed retrospectively. Age, 
gender, TT indications and postoperative pathological findings of the patients were recorded. Cord vocal examination was 
performed in patients with abnormal IONM findings during surgery and suspected NLI injury in the postoperative period. 
Results: During the study period, 91 patients underwent TT with using IONM in the general surgery clinic of our hospital. 
The mean age of the patients was 50.3 (19-84) and 73 (80.2%) of the patients were female. Thyroid cancer was detected in 
29 patients (31.8%). Of these, 26 (28.5%) were papillary, 2 were follicular and 1 was mixed carcinoma. While 15 of the 
papillary carcinomas were microcarcinoma (57.6%), 9 (34.6%) were multicentic carcinoma. None of the patients had 
preoperative NLI injury. Unilateral signal loss occurred in 2 patients (2.1%) during IONM. In these patients, anatomic 
integrity was not impaired in NLI. The signal was waited for 30 minutes to recover and the operation was terminated 
because the signal did not return. Both of these patients were operated for multinodular goiter. No voice change was 
detected clinically in both patients during postoperative follow-up. Cord vocal examination revealed unilateral paralysis. At 
3 months follow-up, cord vocal movements returned to both patients. None of the patients had postoperative cord vocal 
paralysis. 
Conclusion: In conclusion, IONM alerts us to recognize thermal or traction damages during bilateral TT, although the 
surgeon sees and protects the NLI and IONM prevents the development of bilateral nerve damage. 
Keywords: intraoperative neuromonitorisation, total thyroidectomy, papllary carcinoma 
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Kadaverik ECD (Genişletilmiş Böbrek Donör Kriterleri) Böbrek Transplantasyonu 
Tecrübemiz 

Cenk Şimşek 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir 

 
GİRİŞ-AMAÇ: Böbrek nakli, son dönem böbrek yetmezliği tedavisinde en iyi yöntemdir. Son dönem böbrek yetmezliği olan 
hasta sayısının her geçen gün artması, ancak kadaverik donasyonun aynı oranda artmaması, organ gereksinimi ve arzı 
arasındaki farkı sürekli artırmaktadır.2018 yılında Türkiye’de diyaliz gören hasta sayısı yaklaşık 70000 iken bekleme 
listesindeki hasta sayısı 22.500 dür. Canlı donörden Tx yapılan böbrek sayısı 3011 iken, kadaverik tx sayısı ise 859 dur. 
Aradaki fark her yıl artarak büyümektedir. Bu nedenle organ nakli için bildirilen her donör son derece değerli olmakla 
birlikte aynı zamanda, her beyin ölümü vakası da donör olabilme ihtimali zorlanarak değerlendirilmelidir. Organ havuzunu 
genişletebilmek amacı ile 2002 yılında UNOS (United Network for Organ Sharing),böbrek donasyonu kabul edilebilirlik 
kriterlerini genişletmiş ve 60 yaşın üzerindeki bütün kadaverik donörler ve 50-59 yaşı arasında hipertansiyon, 
serebrovasküler hastalık ve kreatinin 1,5 mg/dl üzeri olan donörler expanded criteria donör (ECD) olarak kabul edilmişlerdir. 
Biz de bu çalışmamız ile ECD donörden böbrek nakli yaptığımız hastalar ile ECD donör olmayan hastaları literatür eşliğinde 
karşılaştırmayı amaçladık. GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2013-Aralık 2018 arasında hastanemizde yapılan tüm kadaverik nakil 
dosyaları geriye yönelik olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, fizik muayene bulguları, tüm immünolojik testleri, 
böbrek fonksiyon testleri, görüntüleme tetkikleri,0.saat böbrek biyopsi sonuçları ve gereğinde nedenli biyopsi sonuçları 
kaydedildi. BULGULAR: Ocak 2013-Aralık 2018 arasında hastanemizde toplam 195 kadaverik nakil yapılmıştır. Alıcı yaş 
ortalaması 49±10 (23-71), donör yaş ortalaması 49±16 (9-81) idi. Bu nakillerin 50’si (%26) ECD kabul ettiğimiz donörden 
yapılmıştır. 70 yaş üzerinde 11 donör (%6) var iken, takip süresi 31±13 (5-72) ay’dır. Sonuçlarımıza bakıldığında; fonksiyone 
graft 167 hasta (%86), serum kreatinin:1.4±0.6(0.7-4.6), graft kaybı 18 (13 primer non fonksiyone graft) %9 olarak 
bulunmuştur. Ölüm 11 (%5,6) hastada görülmüş olup bunların 7’si fonksiyone graft ile olmuştur. Ölümlerin 4’ü enfeksiyon 
(pnömoni+ards,),4’ü KVO, 2’si Gis kanama,1’i Akciğer Ca nedeniyle olmuştur. 31+/-13(3-72 ay) takip sonucunda tüm 
kadaverik nakillerde fonksiyone graft 167 (%86) hastamızda görülmekte iken bu oran ECD donörlerimizde 40 (%80) olarak 
bulunmuştur. TARTIŞMA ve SONUÇ: Standart kriter ve ECD kadaverik nakil sonuçlarımız literatürle uyumlu olup, ECD 
böbrek transplantasyonu diyaliz tedavisine üstün olmasına rağmen,allograft ve alıcı sağkalımı standart donör böbrek 
transplantasyonuna göre kısadır. Donör havuzunun son derece kısıtlı olması nedeniyle yapılması zorunlu olan ECD 
kullanımında; 1. Alıcı etraflıca bilgilendirilmelidir. 2. Transplantasyon ekibinin bilgi ve tecrübesi çok önemlidir. Anahtar 
Kelimeler: kadavra, böbrek nakli, genişletilmiş kriter. 

 
Cadaveric ECD (Expanded Donor Criteria) Renal Transplantation Experience 

Cenk Şimşek 
General Surgery Department, University of Health Sciences, Bozyaka Education and Research Hospital, Izmır, Turkey 

 
INTRODUCTION AND AIM: Renal transplantation is the best method for the treatment of end-stage renal failure. The increase in the 
number of patients with end-stage renal disease, but donation does not increase at the same rate, increases the difference between organ 
requirement and supply continuously. The number of patients undergoing dialysis in Turkey in 2018 is 70000, while the number of patients 
on the waiting list is about 22500, respectively. Tx number of live donors is 3011, while the number of cadaveric tx is 859. The difference is 
increasing every year. In this case, every donor reported for organ transplantation is extremely valuable but at the same time, every case of 
brain death should be evaluated by forcing the possibility of becoming a donor. In 2002, UNOS (United Network for Organ Sharing) 
expanded the criteria for kidney donation acceptability to expand the organ pool. However, all cadaveric donors over the age of 60 and 
donors with hypertension, cerebrovascular disease and creatinine over 1.5 mg / dl between 50-59 years of age were accepted as expanded 
criteria donor (ECD). In this study, we aimed to compare the results of the patients who underwent renal transplantation from ECD donor 
and non-ECD donor in the light of the literature. MATERIALS-METHODS: All cadaveric renal transplantation files between January 2013 and 
December 2018 were examined retrospectively. Demographic data, physical examination findings, all immunological tests, renal function 
tests, imaging tests, renal biopsy results at 0. hour and the results of necessary biopsy were recorded. RESULTS: A total of 195 cadaveric 
transplants were performed between January 2013 and December 2018 in our hospital. The mean age of the recipient was 49 ± 10 (23-71) 
and the mean age of the donor was 49 ± 16 (9-81). 50 of these transplantations were made from ECD (26%). There were 11 donors (6%)> 
70 years of age, and the follow-up period was 31 ± 13 (5-72) months. In our results, 167 patients had functional graft (86%), serum cre: 1.4 
± 0.6 (0.7-4.6), graft loss was seen in 18 patients (13 primary non-functional graft) 9%, death 11 patients (5.6%) 7 of the death were with 
the functional graft. 4 cases were lost due to Infection (pneumonia + ards,) 4 Cardiovascular event, 2 gastrointestinal bleeding and 1 Lung 
Ca. As a result of 31 +/- 13 (3-72 months) follow-up, the functional graft was seen in 167 (86%) patients in all cadaveric transplants, 
whereas this rate was 40 (80%) in our ECD donors. DISCUSSION and CONCLUSION: Our ECD and standart criteria donor results are 
consistent with the literature, however, although ECD is superior to renal transplantation dialysis treatment, allograft and recipient survival 
is less than standard donor kidney transplantation. The use of ECD is mandatory due to the extremely limited donor pool but In the use of 
ECD; 1. The recipient should be thoroughly informed, 2. The knowledge and experience of the transplantation team is very important. 
Keywords: cadaveric, renal transplantation, expanded criteria. 
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İlk yüz vakada ERCP deneyimimiz 
 

Girayhan Çelik, İsmail Zihni 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Isparta 

 
 

GİRİŞ VE AMAÇ: ERCP, safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan endoskopik bir yöntemdir. 
ERCP de endoskop ile beraber X-RAY ışınları kombine olarak kullanımaktadır. Bu işlem tecrübeli kişiler tarafından yapıldıüı 
sürece oldukca etkili ve güvenli bir yöntemdir. Tecribeye rağmen başarı oranları yuzde 90’lardadır. Periampuller tumorler, 
divertiküller ve darlıklar başarısızlıgın diger nedenleri arasında sayılabilir.Bu işlem daha çok gastroenteroloji uzmanları 
tarafından yapılmakla beraber son yılarda artan sayıda genel cerrahlar tarafından da yapılmaktadır. Bu sunumda bir genel 
cerrah olarak tarafımdan yapılan ilk 100 islem deneyimlerimi aktarmak istedim. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM: Merkezimize başvuran ERCP endikasyonu olan ilk 100 hastayı 1 genel cerrahi uzmanı ve 2 ERCP 
hemşiresi beraber sedasyon altında islemimizi gerçekleştirdik. 
 
BULGULAR: Merkezimizde 92 tanesi sedasyon,8 tanesi genel anestezi altında işlem yapılan hastalardan 3 tanesi kanüle 
edilemedi. 10 hastada malignite (6 pankreas -4 kolanjiyoselüler) geldi.8 hastada intraluminal patoloji saptanmadı( oddi 
disfonksiyonu, duedonuma düşen taş vb).Geride kalan 79 hastada koledok taşı saptandı. Komplikasyon olarak 2 hastada 
perforasyon saptandı(1 tanesi kanülasyon aşamasına gecmeden duedonumda retroperitoneal 1 tanesinde kanülasyondan 
sonra retroperitoneal saprandı).Papiller hemorajisi olan hastalarda işlem sırasında kanama durduruldu. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ: ERCP invaziv bir işlem olması sebebiyle olası komplikasyonlar için tam teşekküllü merkezlerde 
yapılması daha uygundur. Aynı zamanda yapan kişi ve merkez çok fazla miktarda değildir. Genel cerrah olarak bu işlemi 
yapmanın avantajı gastroenterolog uzmanına göre olası komplikasyonlarda vakaya müdahale etme açısından daha rahat ve 
cesur olmaktadırlar. Ülkemizin bu işlemi yapan hekim ihtiyacı düşünüldüğünde işlemi yapan hekimlerin uyum icinde 
birbirlerini destekleyerek çalışması en doğru seçenek gözükmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: deneyim, ERCP, Genel cerrah, deneyim 
 
 

 
Our ERCP experience in the first hundred cases 

 
Girayhan Çelik, İsmail Zihni 

Süleyman Demirel university, general surgery department, Isparta 
 

 
Aim: ERCP is an endoscopic method used in the diagnosis and treatment of biliary tract and pancreas diseases. ERCP is used 
in combination with endoscope and X-RAY rays. This procedure is quite effective and safe as long as it is performed by 
experienced people. Despite the success rate of 90 percent of the success. is also done. In this presentation, as a general 
surgeon, I wanted to share my experience with the first 100 procedures. 
 
Material and Methods: The first 100 patients admitted to our center with ERCP indication were performed under sedation 
together with 1 general surgery specialist and 2 ERCP nurse. 
 
Results: In our center, 92 patients underwent sedation and 8 patients under general anesthesia could not be cannulated. 
Malignancy was detected in 10 patients (6 pancreas -4cholangiocellular ). No intraluminal pathology was detected in 8 
patients (oddi dysfunction, stone falling to duodenum, etc.). 79 patients had choledocholithiasis. Complications were 
perforated in 2 patients (1 was retroperitoneal in the duodenum and 1 was retroperitoneal after cannulation before 
cannulation) bleeding was stopped during the procedure in patients with papillary hemorrhage. 
Conclusion: Because ERCP is an invasive procedure, it is more appropriate to perform it in full-fledged centers for possible 
complications. As a general surgeon, the advantage of performing this procedure is more convenient and brave in terms of 
intervening in the case of possible complications compared to gastroenterologist specialist. 
 
Keywords: experience, ERCP,general surgery, 
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Kozmetik Cerrahi Popülerliğinde Neden Sonuç İlişkileri: Etkileyen Faktörlerin 
Analizi 

 
Eyüp Kebapcı 

SBÜ İzmir Tepecik EAH, Genel Cerrahi Kliniği 
 
 

GİRİŞ: Günümüzde kozmetik cerrahi işlemler oldukça popüler hale gelmiştir. Dermatoloji veya cerrahi kliniklerine kozmetik 
tedavi için başvuran hastalarda beden dismorfik bozukluğu sıklığı genel toplumdan daha yüksektir. Ancak farklı pekçok 
faktör Kozmetik cerrahi tercihini etkilemektedir.Yapılacak işlemlerin kişiye katacakları ve beklentiler ise çok değişken 
olabilmektedir.Bu çalışmada kozmetik cerrahi tercihleri ve neden sonuç ilişkileri incelenecektir. 
 
MATERYAL-METOD: çalışmamızda araştırmacı tarafından hazırlanan sosyodemografik veri anketi,Kozmetik Cerrahi Kabul 
Ölçeği ve Beden İmgesinin Yaşam Niteliğine Etkisi ölçeği kullanılmıştır. Anketler internet üzerinden 18 yaş üzeri rastgele 
kişilere yapılmış yaklaşık 511 kişiye ulaşılmıştır.Veriler Jamovi project (2019), Jamovi (Version 0.9.5.12) istatistik programı ile 
analiz edilmiş olup, istatistik analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 (p-value) olarak kabul edilmiştir. 
 
BULGULAR: Araştırmaya dahil edilenlerin yaş ortalaması 39,18 ± 8,9’du ve bireylerin yaşı ile kozmetik cerrahi kabul puanları 
arasında olmasa da beden imgesinin yaşam niteliğine etkisi ölçeği ve günlük yaşantı alt boyutu arasında istatistiksel olarak 
anlamlı, doğrusal, aynı yönlü ve zayıf ilişki olduğu sonucuna varıldı. ve %75,05’si kadın, %24,95’i ise erkekti. Kadın bireylerin 
kozmetik cerrahiyi kabul ölçeği, kişilerarası, sosyal ve düşünceler puan ortalaması, erkek bireylere göre anlamlı düzeyde 
daha yüksekti. Bireylerin %45,6’sı sağlık çalışanı ve %54,4’ü diğer meslek çalışanıydı. Sağlık çalışanlarına göre diğer meslek 
grubundaki bireylerin kişilerarası puan ortalaması, anlamlı düzeyde daha yüksekti ama diğer puanlar arasında fark 
görülemedi. Bireylerin kozmetik cerrahiyi kabul ölçeği toplam puanları arttıkça, karşı cinsle etkileşim puanlarının da arttığı 
söylenebilir. Çalışmaya dahil edilen bireylerin kişilerarası puanları arttıkça, beden imgesinin yaşam niteliğine etkisi ölçeği 
genel toplam, kendilik değeri, günlük yaşantı, karşı cinsle etkileşim ve davranış/tutum puanlarının da arttığı söylenebilir. 
Bireylerin düşünceler puanı arttıkça, karşı cinsle etkileşim puanının da arttığı söylenebilir. kişilerin çoğunlukla kozmetik 
cerrahinin iyi hissettireceğine inandığı, mutlu ediyorsa mutlaka denemesi gerektiğini düşündükleri görülmektedir.Genç 
görünmek için,kariyer için,partnerları veya başkaları çekici bulsun diye yaptırmayı düşünme oranı zayıftı.Asla yaptırmam 
diyen kişi sayısı azdı. Daha çok yan etkilerden korkulduğu ve maddi kaygılar nedeniyle tercih etmeme oranı yüksekti. En 
ilginç sonuç nasıl göründüğün hakkında endişelenmenin tercih sebebi olarak görülme oranının zayıf olması ve benlik 
saygısını artırabileceğine inanan oranının düşük olmasıydı.Kişiler kendi özdeğer ve cinsiyet yeterlilik, sosyal ve aileleriyle 
ilişki becerileri puanlarını çoğunlukla yüksek vermişti ve yaşam memnuniyetleri oldukça fazla orandaydı.Kendilerini karşı cins 
açısından çekici bulma oranı da fazlaydı. Ancak kilo kontrolünde ortalama bir başarı hissi vardı.Görünüşlerine dikkat çekecek 
davranışlar yapma isteği belirgin yüksekti.Kişisel günlük bakımları fazlaydı. Günlük yaşamda kendilerini güvende ve mutlu 
hissediyorlardı. 
 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamıza katılan bireylerin kendilerine yaşam sevinci, özgüven, sosyal ilişkiler,karşı cinse karşı 
çekici görünme ihtiyacı gibi konularda yüksek memnuniyet puanı vermelerine rağmen kozmetik cerrahi işlemlerine bakışları 
olumluydu.Dikkat çekici olan sonuç aslında tercih sebebi olarak düşünülebilecek daha genç görünmek, karşı cinsi etkilemek, 
partnerın isteği, kariyere faydası olması gibi nedenlere verilen puanların düşük olmasıydı. İlgi çekme ihtiyacı,karşı cinsle 
etkileşime odaklanma, daha iyi ve mutlu hissetme gibi sebepler oldukça baskındı. Tatminsizlik duygusunun nedenlerin içinde 
ön plana çıktığı düşünülmüştür.Belki de kozmetik cerrahi endikasyonlarının tekrar değerlendirilmesine neden olabilecek 
sosyolojik ve psikolojik çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kozmetik, Cerrahi Yöntemler, Etkenler 
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Cause and Effect Relationships in Cosmetic Surgery Popularity: Analysis of 
Affecting Factors 

 
Eyüp Kebapcı 

Department of General Surgery, Tepecik Research And Training Hospital, İzmir 
 
 
INTRODUCTION: Nowadays, cosmetic surgery procedures have become quite popular. The incidence of body dysmorphic 
disorder is higher in patients who apply for cosmetic treatment to dermatology or surgical clinics than the general 
population. However, many different factors affect the choice of cosmetic surgery.In this study, cosmetic surgery 
preferences and cause and effect relationships will be examined. 
 
Material METHOD: Sociodemographic data questionnaire prepared by the researcher, Cosmetic Surgery Acceptance Scale 
and Effect of Body Image on Quality of Life scale were used in our study. The questionnaires were conducted on the 
internet for random persons over 18 years of age. Approximately 511 people were reached. 
 
RESULTS: The mean age of the subjects included in the study was 39.18 ± 8.9, and although there was no correlation 
between age and cosmetic surgery acceptance scores, the effect of body image on quality of life scale and daily life subscale 
were statistically significant It was concluded that and 75.05% were female and 24.95% were male. The mean score of 
acceptance of cosmetic surgery, interpersonal, social and thoughts scores of female subjects were significantly higher than 
male subjects.45.6% of the individuals were health workers and 54.4% were other occupational workers. There was no 
difference between the scores of the individuals in the other occupational group according to the health care workers. It 
can be said that as the total score of the acceptance of cosmetic surgery scale of the individuals increased, the interaction 
scores with the opposite sex also increased. As the interpersonal scores of the individuals included in the study increased, it 
can be said that the effect of body image on the quality of life scale of the total, self-value, daily life, interaction with the 
opposite sex and behavior / attitude scores increased. It is seen that people believe that cosmetic surgery will make a good 
feeling and if they are happy, they should definitely try it. The rate of non-preference was high due to fear of side effects 
and financial concerns. The most interesting result was that the preference for worrying about how you looked was a low 
rate of belief and a low rate of belief that it could improve self-esteem. the rate of finding attractive was also high. 
However, there was an average sense of success in weight control. The desire to do behaviors that would draw attention to 
their appearance was markedly high. They felt safe and happy in everyday life. 
 
Discussion and CONCLUSION: Although the participants of our study gave high satisfaction scores on the subjects such as 
joy of life, self-confidence, social relations, and the need to look attractive to the opposite sex, their views on cosmetic 
surgery procedures were positive. to influence, the desire of the partner, the benefits given to reasons such as career 
benefits were low. The need to attract attention, focus on interaction with the opposite sex, feeling better and happier 
were dominant. Sociological and psychological studies that may lead to reassessment of the indications of cosmetic surgery 
are needed. 
 
Keywords: Cosmetics, Surgical Methods, Factors 
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Temel yoga pozlarının göz içi basıncı üzerine etkisi 
Sevinç Şahin Atik 

izmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hast. Ana Bilim Dalı, İzmir,Türkiye 
 
 

GİRİŞ: Göz içi basıncı(GİB), baş aşağı vücut pozisyonlarında artmaktadır. Vücudun ters yönde devam eden duruşuyla artış 
devam eder. Yoga, son yıllarda popüler bir uygulama olarak toplumda giderek yaygınlaşmaktadır. 
Bu çalışmada sağlıklı gönüllülerde, temel yoga derslerinde sık uygulanan 4 farklı yoga pozisyonu sırasında, GİB değişiklerinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: Yirmidört sağlıklı erişkin çalışmaya dahil edildi. Olguların cinsiyet, yaş, kilo, boy ve vücut kitle indeksleri(VKİ) ve 
santral kornea kalınlıkları(SKK) not edildi. Her olguya, uygulanması istenen pozisyonlar anlatıldıktan sonra, Adho Mukha 
Svanasana “aşağı bakan köpek”, Uttanasana “standart öne eğilme”, Viparita Karani “Yukarı bakan iki ayaklı asa” ve Urdvha 
Mukha Svanasana “yukarı bakan köpek” pozisyonları uygulatıldı. Her pozisyondan önce, başladıktan 2 dakika sonra pozisyon 
sırasında, hemen ardından oturur pozisyonunda ve pozisyon tamamlandıktan 5 dakika sonra Tonopen ile her iki gözde GİB 
ölçüldü. 
SONUÇLAR: Yirmidört olgunun 17’si kadındı. Olguların yaş, kilo, boy ve VKİ ortalamaları sırasıyla 40,21yıl(±8,55), 
68,71kg(±12,64), 169,58cm(±9,50) ve 23,78kg/m2(±3,07) olarak belirlendi. SKK'ları sağ ve sol gözde 546,42µm(±25,9) ve 
545,38µm(±25,2) olarak saptandı. Uygulama öncesi GİB değerleri sağ gözde 11,17mmHg±2,33, sol gözde 11,42mmHg±2,43 
olarak ölçüldü. Tüm pozisyonlarda GİB’de başlangıç değerine göre istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı. Pozisyon 
sırasında GİB’de en fazla artış “aşağı bakan köpek” pozisyonunda saptanırken oluşan fark sağ gözde 10,71mmHg±1,75, sol 
gözde 10,46mmHg±2,08 olarak tespit edildi. Diğer pozisyonlar için bu fark “standart öne eğilme” için 8,38mmHg±1,68(sağ) 
ve 8,63mmHg±1,46(sol); “yukarı bakan iki ayaklı asa” için 3,92mmHg±1,95(sağ) ve 5,00mmHg±2,32(sol); “yukarı bakan 
köpek” için 0,75mmHg±1,48(sağ) ve 0,75mmHg±1,39(sol) olarak belirlendi. Tüm pozisyonlarda pozisyonun hemen ardından 
oturur pozisyonunda ve 5 dakika sonra dinlenme pozisyonunda yapılan ölçümler başlangıç ölçümlerinden farklı bulunmadı. 
YORUM: Sağlıklı bireylerde özellikle baş aşağı pozisyonlarda gerçekleştirilen yoga pozisyonları, GİB’de hızlı bir artışla direk 
ilişkilidir. Yükselen GİB, yoga pozisyonunun sonlandırılmasını ve oturur pozisyona gelmeyi takiben hızla normale 
gelmektedir. 
Anahtar Kelimeler: glokom, göz içi basıncı, yoga 
 
 

The effect of basic yoga poses on the intraocular pressure 
 

Sevinç Şahin Atik 
Department of Ophthalmology, University Of Katip Çelebi Atatürk Teaching and Research Hospital, İzmir, Turkey 

 
 
INTRODUCTION: Intraocular pressure(IOP) increases in upside down body positions. The increase continues as the body 
does not continue to reverse. Yoga has become increasingly popular in society as a popular practice in recent years. 
In this study, it was aimed to evaluate the changes of IOP during 4 different yoga positions frequently applied in basic yoga 
classes in healthy volunteers. 
METHOD: Twenty-four healthy adults were included in the study. Gender, age, weight, height, body mass index(BMI) and 
central corneal thickness(CCT) of the cases were noted. After describing the positions required to be practiced, Adho-
Mukha-Svanasana, Uttanasana, Viparita-Karani and Urdvha-Mukha-Svanasana positions were applied to each case. IOP was 
measured using Tonopen in both eyes before each position, 2 minutes after starting, at the position, immediately after 
sitting, and 5 minutes after the position. 
RESULTS: Seventeen of 24 cases were female. The mean age, weight, height and BMI of the cases were 40.21years(±8.55), 
68.71kg(±12.64), 169.58cm(±9.50) and 23.78/m2(±3,07), respectively. The CCTs were 546.42μm(±25.9) and 
545.38μm(±25.2) in the right and left eyes. Before the position was started, IOP values were measured as 11.17mmHg±2.33 
and 11.42mmHg±2.43 in the right and left eye, respectively. Significant increase in IOP was found in all positions compared 
to baseline. The highest increase in IOP was found in "Adho-Mukha-Svanasana". The difference was 10.77mmHg±1.75 and 
10.46mmHg±2.08 in the right and left eye. For other positions, difference is 8,38mmHg±1,68(right) and 
8,63mmHg±1,46(left) for "Uttanasana"; 3.92mmHg±1.95(right) and 5.00mmHg±2.32(left) for “Viparita-Karani”; 
0.75mmHg±1.48(right) and 0.75mmHg±1.39(left) for "Urdvha-Mukha-Svanasana". In all positions, the measurements made 
in position immediately after sitting and resting after 5 minutes were not different compared to the initial measurements. 
CONCLUSION: Yoga poses, particularly in upside down positions in healthy individuals, are directly related to a rapid 
increase in IOP. The rising IOP rapidly improves to normal after the end of the yoga position. 
Keywords: glaucoma, intraocular pressure, yoga 
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Malign göz kapağı tümörlerinin klinik ve histopatolojik özellikleri 
Meryem Altın Ekin, Şeyda Karadeniz Uğurlu 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir 
 
 

AMAÇ: Alt ve üst göz kapağında yer alan malign tümörlerin klinik ve histopatolojik özelliklerini değerlendirmek. 
Gereç ve YÖNTEMLER: Ocak 2009 ve Eylül 2019 tarihleri arasında kliniğimizde malign göz kapağı tümörü nedeniyle takip ve 
tedavi edilen hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastalar ile ilgili yaş, cinsiyet, etkilenen göz, başvuru semptomları, 
tümörün boyutu ve lokalizasyonu, uygulanan cerrahi işlem, eksizyon materyalinin patoloji sonucu ve tümör rekürrensi kayıt 
edildi. Hastaların klinik özellikleri histopatolojik sonuçlarına göre karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 116 hastanın ortalama tümör boyutu 16.8 ± 6.7 mm idi. Hastaların 63’ünde (%54.3) 
tümör alt kapakta, 22’sinde (%19) üst kapakta ve 31’inde (%26.7) ise medial kantusta yer almaktaydı. Malign kapak 
tümörleri köken aldıkları dokuya göre epidermis (n=106, 91.4%), adneksiyal (n=4, 3.5%), melanositik (n=2, 1.7%) ve lenfoid 
(n=4, 3.5%) olarak dört gruba ayrıldı. Seksen (%69) hastada bazal hücreli karsinom, 11 (%9.5) hastada metatipik karsinom, 8 
(%6.9) hastada skuamoz hücreli karsinom, 6 (%5.2) hastada Bowen Hastalığı, 4 (%3.5) hastada sebase hücreli karsinom, 3 
(%2.6) hastada ekstranodal marjinal zon lenfoma, 2 (%1.7) hastada melanom, 1 (%0.9) hastada sarkomatoid karsinom ve 1 
(%0.9) hastada Mantle hücreli karsinom saptandı. Üst kapak (%50), alt kapak (%69.8) ve medial kantusda (%80.6) en fazla 
görülen tümör bazal hücreli karsinomdu. Yaş ortalaması en çok ve en az olan tümörler melanom (77.5± 2.2 yıl) ve Bowen 
Hastalığı (47 ± 9.6 yıl) idi. Tümör boyutu en fazla ve en az olanlar skuamoz hücreli karsinom (21.1 ± 9.5 mm) ve Bowen 
Hastalığıydı (11.8 ± 7.9 mm). Dokuz (%7.8) hastaya sadece eksizyon uygulanırken, 95 (%81.9) hastaya fleple 
rekonstrüksiyon, 10 (%8.6) hastaya flep ve greftle birlikte rekonstrüksiyon ve 2 (%1.7) hastaya ise enükleasyon işlemi 
uygulandı. Sadece 1 (%0.9) hastada tümör rekürrensi izlendi. 
SONUÇLAR: Malign göz kapağı tümörleri çoğunlukla alt kapakta yer alır ve epitel kaynaklıdır. En sık karşılaşılan malign kapak 
tümörü bazal hücreli karsinomdur. Göz kapağı malign tümörlerinin klinik özellikleri histopatolojik sınıflandırmaya göre 
değişkenlik göstermektedir. Klinik ve histopatolojik değerlendirme sonrasında yapılan uygun cerrahi işlem ile tümör 
rekürensi çok nadir izlenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: bazal hücreli karsinom, göz kapağı rekonstrüksiyonu, malign göz kapak tümörü, medial kantus 
 
 

Clinical and histopathological features of malign eyelid tumors 
 

Meryem Altın Ekin, Şeyda Karadeniz Uğurlu 
Department of Ophthalmology, Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey 

 
OBJECTIVE: To evaluate clinical and histopathological features of malignant tumors of upper and lower eyelids. 
MATERIALS-METHODS: We retrospectively evaluated patients with malign eyelid tumors who were followed-up and 
treated in our department between January 2009 and September 2019. Data regarding patients’ age, gender, affected eye, 
symptoms on admission, size and localization of the tumor, surgical procedure, pathology report of excision material and 
tumor recurrence were recorded. Clinical features of patients were compared in terms of histopathological results. 
RESULTS: Mean tumor size of 116 patients who included in the study was 16.8 ± 6.7 mm. Tumor was localized at lower 
eyelid in 63 (54.3%) patients, at upper eyelid in 22 (19%) patients and medial canthus in 31 (26.7%) patients. Malign eyelid 
tumors were categorized as epidermal (n=106, 91.4%), adnexial (n=4, 3.5%), melanocytic (n=2, 1.7%) and lymphoid (n=4, 
3.5%) according to their tissue origin. Basal cell carcinoma was detected in 80 (69%) patients, metatypical carcinoma in 11 
(9.5%) patients, squamous cell carcinoma in 8 (6.9%) patients, Bowen Disease in 6 (5.2%) patients, sebaceous cell carcinoma 
in 4 (3.5%) patients, extranodal marginal zone lymphoma in 3 (2.6%) patients, melanoma in 2 (1.7%) patients, sarcomatoid 
carcinoma in 1 (0.9%) patient and Mantle cell carcinoma in 1 (0.9%) patient. Most common tumor in upper eyelid (50%), 
lower eyelid (69.8%) and medial canthus (80.6%) was basal cell carcinoma. The highest and lowest mean ages were found in 
patients with melanoma (77.5± 2.2 years) and Bowen Disease 47 ± 9.6years). The highest and lowest tumor sizes were 
found in squamous cell carcinoma (21.1 ± 9.5 mm) and Bowen Disease (11.8 ± 7.9 mm). We performed only excision in 9 
(7.8%) patients, reconstruction with flap in 95 (81.9%) patients, reconstruction with flap and graft in 10 (8.6%) patients and 
enucleation in 2 (1.7%) patients. Tumor recurrence was observed in only one (0.9%) patient. 
CONCLUSION: Malign eyelid tumors are mostly localized at lower eyelid and epithelial in origin. Mostly encountered malign 
eyelid tumor is basal cell carcinoma. The clinical features of malign eyelid tumors may change according to histopathologic 
classification. Tumor recurrence was observed rarely with proper surgical technique following clinical and histopathological 
assessment. 
Keywords: basal cell carcinoma, eyelid reconstruction, malign eyelid tumor, medial canthus 
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Lepralı hastalarda sinir lifi tabakası kalınlığı(RSLT) ve santral fovea kalınlığı (SFK) 
ölçümleri hastalığa bağlı körlükleri azaltmada yeni yöntemler olabilir mi? 

Yavuz Oruç 
Göz hastalıkları, Fetih Sekin Şehir Hastanesi,Elazığ,Turkey 

 
 

AMAÇ: Lepralı hastalarda retina sinir lifi tabakası kalınlığı(RSLT) ve santral fovea kalınlığında (SFK) bir değişiklik olup 
olmadığını ortaya koymak maksatlıyla bu çalışma tasarlandı. 
MATERYAL- METOT: Çalışmaya 25 lepralı hastanın 46 psödo fakikgözü ile sağlıklı kontrol grubunda 22 hastanın 44 
psödofakik gözü çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların rutin oftalmolojik muayene sonrasında Optik Koherans Tomografi 
(OCT)ile SFK ve RSLT ölçümü yapıldı. 
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması lepra grubunda 57,3+ 4,2 (13 Erkek,12 Kadın) iken, kontrol grubunda 53,2+-3,8 (8 
Erkek,12 Kadın) idi. Lepralı hastaların SFK’sı kontrol grubuna göre incelme vardı ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi. 
(sırasıyla, 260.68 ± 49.85 μm, 265 ± 16.30 ).Lepralı hastaların ortalama RSLT değeri 99,37 ± 23,05 μm iken, kontrol grubunun 
ortalama RSLT değeri 118,42± 12,4 idi ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p <0.05). Lepralı hastalarda 
RSLT’deki incelme inferiyor ve superiyor kadranda kontrol grubuna göre daha fazla iken (p<0,05 her ikisi için), nazal ve 
temporal kadranlarda her iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05 her iki için). 
TARTIŞMA: Lepra oküler tutulum nedeniyle körlükle sonuçlanabilen komplikasyonlara neden olan bir hastalıktır. Mevcut 
sonuçlara göre Lepra hastalarında retina sinir lifi tabakası kalınlığı(RSLT) bu hastalığın erken teşhisine katkı sağlayayarak 
olası oluşacak körlüklerin önlenebileceği umudunu vaat etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Lepra, OCT, RSLT, SFK 
 

Can nerve fiber layer thickness (RNFL) and central fovea thickness (CFT) measurements be 
new methods to reduce disease-related blindness in patients with leprosy? 

Yavuz Oruç 
Department of ophtalmology, Fethi Sekin City Hospital, Elazig, Turkey 

 
OBJECTIVE: This study was designed to determine whether there is a change in retinal nerve fiber layer thickness (RNFL) 
and central fovea thickness (CFT) in patients with leprosy. 
MATERIAL-METHOD: 46 psodophakic eyes of 25 patients with Iepra and 44 psodophakic eyes of 22 patients in healthy 
control group were included in the study. After routine ophthalmologic examination of all patients, CFT and RNFL was 
measured by spectral optic coherens tomography (OCT). 
RESULTS: The mean age of the patients was 57.3 ± 4.2 (13 males, 12 females) in the leprosy group and 53.2 ± 3.8 (8 males, 
12 females) in the control group. The mean CFT of the patients with leprosy was not significantly the control group (260.68 
± 49.85 μm, 265 ± 16.30 μm). The mean RNFL value of the patients with leprosy was 99.37 ± 23.05 µm, whereas the mean 
RNFL value of the control group was 118.42 ± 12.4, and the difference was statistically significant (p <0.05). In patients with 
leprosy, the thinning in RNFL was higher in the inferior and superior quadrants when compared with the control group (p 
<0.05 for both) and there was no significant difference between these two groups in the nasal and temporal quadrants (p> 
0.05 for both). 
DISCUSSION: Leprosy is a disease that causes complications that can result in ocular involvement. According to the current 
results, retinal nerve layer thickness (RNFL) in Leprosy patients hope to contribute to the early diagnosis of this disease and 
hope to prevent possible blindness. 
Keywords: Leprosy, OCT, RNFL, CFT 
 
 
INTRODUCTION 

Mycobacterium leprae (M. leprae) was first described in 1873 by a Norwegian doctor, Gerhard Henrik Armauer 
Hansen. Leprosy is often characterized by involvement of the skin and nerves, but it is known that the most frequent 
complications occur in ocular structures (1). Worldwide, ocular involvement of leprosy is around 75%, with blindness 
occurring in about 5% of these cases (2,3). Sequelae in ocular structures have been reported to occur 15-20 years after 
systemic infection (4). 

Ocular involvement is often referred to as an anterior segment involvement (conjunctivitis, keratitis, uveitis, etc.) 
and is called primary infection; on the other hand secondary infection is caused by damage to the nerves that provide 
innervation of the orbital structure. According to WHO data, more than 200 thousand new cases of leprosy are detected 
each year worldwide. According to recent data, 210,677 new leprosy patients were reported in 2017 ( 5). In Turkey; The 
number of patients with leprosy is less than 1% and according to the 2017 public health data, 605 patients have leprosy and 
2 of them are newly diagnosed cases for that year (6). 
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Since anterior segment involvement is frequently observed in leprosy patients; studies are also concentrated in 
this field. Due to the limited number of studies performed in the posterior segment area, we aimed to investigate the 
changes in Central Foveal Thickness (CFT) and Retinal Nerve Fiber Layer Thickness (RNFL), which are among the posterior 
segment parameters, by Optical Coherence Tomography (OCT). Canon OCT-Hs100 4.4.0 version model was used.It has been 
shown in clinical studies that OCT has an important role in the evaluation of posterior segment parameters routinely in 
diagnosis and follow-up of treatment (7).  
MATERIAL-METHOD: 
Ophthalmic examination 
Patients were first examined by an ophthalmologist with the aid of a slit lamp built into the biomicroscope. After an eye 
examination, patients were referred to the related technician by the physician. The patients were instructed by the 
technician in the eye measurement room in order to see a cross in the form of a crossed light on the OCT device, and not to 
blink their eyes. After performing segment analysis with OCT device; data were recorded. These analyzes were performed 
by the same technician during working hours (09-16.00 hours). Exclusion criteria were as follows: patients with corneal 
pathology (scar, ulservb), retinal pathology (retinal dystrophies, age-related macular degeneration, macular edema, retinal 
vascular diseases, etc.) and systemic disease (diabetes, hypertension, etc.), patients to whom cataract surgery was applied 
and had complications during surgery (sulcus IOL, anterior chamber IOL, etc.). 
Evaluation of posterior segment parameters 
OCT device was used to analyze CFT and RNFL parameters. Fast macular map protocol was applied to evaluate CFT 
thickness. In this protocol, macular 128 A scan is taken at 6 mm radial section with 1 mm interval and average image is 
obtained. The color macula image obtained by this macular map protocol is manually converted by the technician to black 
and white view; the internan limiting membrane was determined with the help of the software found in the device. After 
drawing a vertical line at right angles with fovea depression, the length was measured and recorded in microns (figure 1). In 
RNFL evaluation, fast RNFL protocol was used. In this protocol, starting from the optic nerve center, 256 A scans are 
obtained, covering four 3.4-mm quadrants (superior-inferior, nasal-temporal) and three images are obtained. With the help 
of the software, these images are averaged and presented as a single image in microns. RNFL measurement analysis was 
obtained in each of the four quadrants and for their average values (superior-inferior, nasal-temporal) (figure 2).  
STATISTICAL ANALYSIS: Descriptive statistics were determined as mean ± standard deviation. Statistical analysis was 
performed using SPSS 22.00 package program. Mann-Whitney U test was used for comparison between the groups. The 
significant difference between the groups was accepted as p <0.05. 
RESULTS 

In our study, 46 eyes of 23 patients were included in the study because 2 of the 25 patients planned to leave the 
study voluntarily. The mean age was 57.3 ± 4.2 (51-67) (13 male, 12 female) and 44 eyes of 22 patients in the control group 
were included in the study. The mean age of these patients was 53.2 ± 3.8 (50-59) (8 male, 12 female). All cases in the 
control and patient groups had cataract operation. Thinning in CFT was observed in the leprosy group compared to the 
control group, but this was not statistically significant (p>0.05) (table 1). Mean RNFL thinning was higher in leprosy patients 
and it was statistically significant when compared with control group. The thinning was the highest in the inferior quadrant 
followed by the superior quadrant and it was statistically significant (p<005). However, changes in temporal and nasal 
quadrants were not significant (table 1). 
DISCUSSION 

Although involvement in leprosy is multi-organ, it leaves most sequelae in ocular structures (1). These sequelae, 
which may occur in ocular tissues, vary depending on many factors such as geographic area, socio-economic level of the 
country, type of leprosy, and age of the patient. Corneal ulceration and scarring, lagophthalmitis and ectropion are seen in 
these patients due to facial nerve involvement, resulting in significant reductions in visual acuity (8). It has also been shown 
to cause atrophy in the iris, myotic pupil, ciliary body damage (9,10) as well as senile cataract (11). 
In our study, there was thinning in CFT in leprosy patient group when compared with control group but it was not 
statistically significant. We could not find any publications in the literature about CFT in the leprosy patient group. 
Similarly, it was observed that mean RNFL thickness was significantly decreased in leprosy patients. This thinning in RNFL 
was mostly in the inferior quadrant followed by superior quadrant. In the literature search, we could not find any data that 
performed RNFL analysis in this patient group. We think that the thinning of the nerve fiber here is probably due to the 
involvement of vascular and nerve fibers in the retina after leprosy infection. Because, in a study performed by Çıtırak et al. 
in cases developing lepramatosis iridocyclitis; they had reported that they showed leprosy bacteria in pars plana vitrectomy 
(2). Because atrophies and scars may develop due to inadequate feeding of the target organ due to hypoxia caused by 
chronic infections (12). The results of this study showed that a significant decrease in RNFL thickness may occur in leprosy 
patients. Therefore, we believe that this information should be known in cases of suspected glaucoma in leprosy patients 
and that treatment should be shaped according to this information. Because studies show that thinning in RNFL is directly 
proportional to glaucoma correlation (13,14). 

In conclusion, in this study, we showed that leprosy does not only produce sequelae such as lagophthalmus, 
ectropion, entropion, ptosis, etc. in ocular involvement (8) and also that posterior segment parameters which have an 
important role in visual function may be affected. With the early diagnosis of these patients, decrease in vision and even 
blindness can be prevented by drug treatment (15). Since our study was performed with limited cases, we believe that 
larger randomized studies are needed. 
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Figure 1: Central Foveal Thickness (CFT),                                         Figure 2: Retinal Nerve Fiber Layer Thickness (RNFL) 

 
    Table 1. Compared  RNFL  and CFT parameters of mean patient and control group (mean ± SD) 

Characteristics Control Patient 
Average RNFL

*
, µm

 
118.42 ± 12.40 99.37 ± 23.05 

Superior
* 

157.80 ± 21.15 114.21 ± 30.99 
İnferior

* 
137.23 ± 13.23 106.54 ± 32.69 

Nasal 92.54 ± 15.26 79.18 ± 27.26 
Temporal 84.33 ± 19.28 85.98 ± 26.28 
CFT, µm 265 ± 16.30 260.68 ± 49.85 

                  RNFL: Retinal Nerve Fiber Layer Thickness,  CFT : Central Foveal Thickness , µm:Micron 
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Çocuk ve Adolesanlarda Baş Ağrısının Nedenleri ve Oftalmolojik Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

Sinan Bekmez 
SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Bilim Dalı, İzmir 

 
GİRİŞ-AMAÇ: Hastanemiz göz polikliniğine baş ağrısı şikayeti ile başvuran pediatrik hastalardaki göz bulgularının ve baş 
ağrısı etyolojisinin belirlenmesi. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu retrospektif çalışmaya, İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Oftalmoloji Bölümünde 2017-2018 yılları 
arasında göz polikliniğine baş ağrısı şikayeti ile başvuran, oküler cerrahi öyküsü bulunmayan, eşele koopere olabilen ve baş 
ağrısına neden olabilen sinüzit, migren… gibi hastalıkları olmayan 3-18 yaş aralığındaki olgular dahil edildi. Tüm hastalara 
görme keskinliği, refraksiyon ölçümü, ön-arka segment muayenelerini içeren tam bir oküler muayene yapıldı. Diğer 
nedenlerin dışlanması sonucu seçilen hastalardan baş ağrısına neden olabilecek refraksiyon kusurları incelendi. 
BULGULAR: Çalışmaya alınan 186 olgunun 82’si erkek 104’ü bayandı; ortalama yaş 11,36 ± 3,18 yıl idi. Baş ağrısına neden 
olabilecek göz dışı nedenlerin dışlandığı olgularda bakılan refraksiyon kusurları sıklık sırasına göre: 68 olguda miyop-astigmat 
(%36,56), 46 olguda hipermetrop astigmat, 45 olguda miyopi (%24,19), 25 olguda hipermetropi (%13,44) ve 2 olguda ise 
konverjans problemi (%1,08) saptandı. Refraksiyon kusurlarına göre olguların yaş dağılımları ve kırma kusurları ortalama 
değerleri tabloda özetlenmiştir (Tablo 1). 
TARTIŞMA: Yapılan çalışmalarda çocuk ve adolesanlarda özelikle 8 yaşına kadar görülen refraksiyon kusuru sıklığı 
hipermetropi>miyopi>astigmatizma şeklinde iken, 8 yaşından sonra bu sıklığın miyopi>astigmatizma>hipermetropi şeklinde 
değiştiği görülmekte. Bizim çalışmamızda özellikle baş ağrısına neden olan diğer nedenlerin dışlanmış olduğu hastalarda 
bakılan refraksiyon kusurlarında astigmatizmanın baş ağrısına daha sık neden olduğunu gördük. 
SONUÇ: Bu çalışmaya göre baş ağrısına neden olan refraksiyon kusurları içinde astigmatizma öne çıkmaktadır. Baş ağrısı 
şikayeti olan çocuk ve adolesanlarda bu durumun göz kaynaklı olabileceğinin hatırlanması ve bu hastalara tam bir göz 
muayenesi yapılması gerektiğini vurgulamaktayız. Özellikle astigmatik kırma kusurunun çocukluk çağında erken yakalanıyor 
olması sonucunda bu durum ileride göz tembelliği gibi kalıcı görme kusurundan korunma anlamında hastalara yarar 
sağlamakta. Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı, refraksiyon kusuru, astigmatizma 

 
Evaluation of Causes and Ophthalmologic Findings of Headache in Children 

and Adolescents 
Sinan Bekmez 

SBU Izmir Dr Behcet Uz Children's Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology 
 
INTRODUCTION AND PURPOSE: To determine the eye findings and the etiology of headache in pediatric patients admitted 
to our ophthalmology clinic with headache. 
MATERIALS-METHODS: This retrospective study was performed in the Ophthalmology Department of the Behcet Uz 
Children's Hospital, İzmir between 2017-2018. Patients who had no history of ocular surgery, who could cooperate to the 
examination and cause headache, without sinusitis and migraine disease were included in the study. All patients underwent 
a complete ocular examination including visual acuity, refraction measurement, and anteroposterior segment 
examinations. Refractive defects that could cause headache were investigated in the selected patients after exclusion of 
other causes. 
RESULTS: Of the 186 subjects included in the study, 82 were male and 104 were female. The mean age was 11.36 ± 3.18 
years. Refractive defects were evaluated in cases where extraocular causes that could cause headache were excluded: 
myopia-astigmatism in 68 cases (36.56%), hypermetropia astigmatism in 46 cases, myopia in 45 cases (24.19%), hyperopia 
in 25 cases (13.44%) and convergence problems (1.08%) in 2 cases. Age distributions and mean values of refractive errors 
according to refraction defects are summarized in the table (Table 1). 
DISCUSSION: Studies have shown that the frequency of refraction defects in children and adolescents, especially up to the 
age of 8, is hypermetropia> myopia> astigmatism; after the age of 8, this frequency changes as myopia> astigmatism> 
hyperopia. In our study, we found that astigmatism caused more frequent headache in refraction defects, especially in 
patients with the exclusion of other causes of headache. 
CONCLUSION: According to this study, astigmatism is the most prominent refractive error that causes headache. It should 
be remembered that this condition may be eye-borne in children and adolescents with headache complaints and that these 
patients should undergo a complete eye examination. In particular, astigmatic refractive error is caught early in childhood 
as a result of this situation in the future, such as amblyopia in terms of protection from permanent visual deficits benefit 
patients. Keywords: Headache, refraction defect, astigmatism 
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Tablo 1: Refraksiyon kusurlarının ortalama değerleri ve yaşlara göre dağılımı/  
Table 1: Average values of refraction defects and distribution by age 

 
Yaş ort. (yıl)/ 

Average age (years) 
Sferik refraksiyon ort/ 

Spherical refraction avg 
Astigmatik refraksiyon ort/ 
Astigmatic refraction avg. 

Miyop astigmat/ Myopic astigmatism 11,85 ± 3,10 2,67 ± 1,37 1,72 ± 0,52 

Hipermetrop astigmat/ Hyperopia astigmatism 11,58 ± 3,18 2,30 ± 1,19 1,76 ± 0,38 

Miyopi/ Myopia 10,88 ± 2,96 2,97 ± 1,39 - 

Hipermetropi/ Hyperopia 10,56 ± 3,73 2,53 ± 0,94 - 

Konverjans problemi/ Convergence problem 10,50 ± 2,12 2,00 ± 0,20 - 

 
 
 

 
 İdiopatik Epiretinal Membranın Cerrahi Tedavisinde Retina Katmanlarındaki Değişiklikler ve Görme Sonuçları: Farklı 

Soyma Tekniklerinin Karşılaştırılması (OP-038) 
Resim 1 (a+b), Figure 1 (a+b) 

 
a. ERM soyulmasından önce OCT görünümü (Beyaz oklar ERM'yi gösterir). b. ERM soyulmasından sonra OCT görünümü. SD-

OCT'de ERM ve retina segmentleri. On iki retina katmanı otomatik segmentasyon ile tanımlandı: iç sınırlayıcı membran 
(ILM), retina sinir lifi katmanı (RNFL), ganglion hücre katmanı (GCL), iç pleksiform katman (IPL), iç nükleer katman (INL), dış 

pleksiform katman (OPL), dış nükleer tabaka (ONL), dış sınırlayıcı membran (ELM), fotoreseptör tabaka (PR1-iç kısım, PR2-dış 
kısım) ve retina pigment epiteli (RPE), bruch membran (BrM) 

 
a. OCT view before ERM peeling (White arrows show ERM) b. OCT view after ERM peeling. ERM with retinal segmentation in 
SD-OCT. Twelve retinal layers were defined by automatic segmentation: internal limiting membrane(ILM), retinal nerve fiber 
layer(RNFL), ganglion cell layer (GCL), inner plexiform layer (IPL), inner nuclear layer (INL), outer plexiform layer (OPL), outer 
nuclear layer (ONL), external limiting membrane (ELM), photoreceptor layer (PR1-inner segment, PR2-outer segment), and 

retinal pigment epithelium (RPE), bruch membrane (BrM) 
 
 

Resim 2 (a+b), Figure 2 (a+b) 

 
a. ERM + ILM soyulmasından önceki OCT görüntüsü (Beyaz oklar ERM'yi gösterir) b. ERM + ILM soyulmasından sonra OCT 

görüntüsü. SD-OCT'de ERM ve retina segmentleri. On iki retina katmanı otomatik segmentasyon ile tanımlandı: iç sınırlayıcı 
membran (ILM), retina sinir lifi katmanı (RNFL), ganglion hücre katmanı (GCL), iç pleksiform katman (IPL), iç nükleer katman 

(INL), dış pleksiform katman (OPL), dış nükleer tabaka (ONL), dış sınırlayıcı membran (ELM), fotoreseptör tabaka (IS-iç 
segment, OS-dış segment) ve retina pigment epiteli (RPE), bruch membran (BrM) 

 
a. OCT image before ERM + ILM peeling (White arrows show ERM) b. OCT image after ERM + ILM peeling. ERM with retinal 
segmentation in SD-OCT. Twelve retinal layers were defined by automatic segmentation: internal limiting membrane (ILM), 

retinal nerve fiber layer (RNFL), ganglion cell layer (GCL), inner plexiform layer (IPL), inner nuclear layer (INL), outer plexiform 
layer (OPL), outer nuclear layer (ONL), external limiting membrane (ELM), photoreceptor layer (IS-inner segment, OS-outer 

segment), and retinal pigment epithelium (RPE), bruch membrane (BrM) 
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İdiopatik Epiretinal Membranın Cerrahi Tedavisinde Retina Katmanlarındaki 
Değişiklikler ve Görme Sonuçları: Farklı Soyma Tekniklerinin Karşılaştırılması 

Sinan Bekmez
1
, Buğra Karasu

2
 

1
SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir 

2
SBÜ Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul 

 
Giriş-AMAÇ: İdiyopatik Epiretinal membran (ERM) hastalığı nedeniyle görmesi azalan hastaların tedavisinde sadece ERM’yi 
mi yoksa ERM ile birlikte ERM’nin altındaki internal limitan membran’ı (ILM) mı soymalı ve bu operasyonların 
görsel/anatomik sonuçlarını değerlendirmek. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu retrospektif, karşılaştırmalı girişimsel çalışmada idiyopatik ERM'li 93 hasta yer aldı. Bu hastalardan 
sadece ERM soyulması (Grup 1) veya ERM + ILM soyulması (Grup 2) ile tedavi edilen gözleri değerlendirildi. Grup 1'de 48 
hasta, grup 2'de ise 45 hasta yer aldı. Tüm hastalara tam bir oftalmolojik muayene ve en iyi düzeltilmiş görme keskinliği 
(EİDGK) bakıldı; başlangıç, ameliyat sonrası 1-3-6 ve 12. aylardaki anatomik değişiklikler spektral alan optik koherens 
tomografisi (SA-OKT) ile değerlendirildi. 
BULGULAR: Ortalama yaş 68.26 ± 8.13 yıl (43-85 yıl) idi. Hastaların 47'si erkek, 46'sı kadındı. Tüm hastaların 12 aylık takip 
süresi değerlendirildi. Takip sürelerinde iç retina tabakalarındaki azalma her iki grupta istatistiksel olarak anlamlıydı (p 
<0.001). Postoperatif 1. ayda iç retinal tabakalar grup 2'de grup 1'den daha ince idi, ancak bu durum istatistiksel olarak 
anlamlı değildi (p <0.05) (Resim 1 ve 2). Her iki grupta da postoperatif en iyi düzeltilmiş görme keskinliği EİDGK, preoperatif 
değerlere göre anlamlı bir artış gösterdi (p = 0.001). Son görme keskinliği grup 1'de grup 2'den daha yüksek olmasına 
rağmen, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.698). 
SONUÇLAR: ILM soyulması iç retina tabakalarında incelmeye neden olmaktadır ve bu işlemin görme fonksiyonu açısından ek 
bir katkı sağlamadığı görülmektedir. Bununla birlikte operasyon maliyeti de kullanılan malzemeler nedeni ile artmaktadır. 
Ayrıca ek cerrahi bir işlem yapılması nedeniyle operasyon zamanları ve komplikasyon riskleri de artmaktadır. Gelecekte 
minimum müdahale ile maksimum yarar sağlama politikası neticesinde toplum sağlığı ve sağlık hizmetlerinin maliyeti için 
önemli katkı sunabilir. 
Anahtar Kelimeler: ILM soyulması, ERM soyulması, retina katmanları. 
 
 

Alterations in Retinal Layers and Visual Outcomes in Surgical Management of 
Idiopathic Epiretinal Membrane: Comparison of Different Peeling Techniques 

Sinan Bekmez
1
, Buğra Karasu

2
 

1
Department of Ophthalmology, SBU Izmir Dr Behcet Uz Children's Diseases and Surgery Training and Research Hospital, 

2
Department of Ophthalmology, SBU Beyoglu Eye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey 

 
Introduction and PURPOSE: To evaluate the anatomic and visual outcomes in patients who had undergone pars plana 
vitrectomy (PPV) with only epiretinal membrane (ERM) peeling versus both ERM and internal limiting membrane (ILM) 
peeling in the treatment of idiopathic ERM. 
MATERIALS-METHODS: In this retrospective, comparative interventional study; 93 patients with idiopathic ERM that were 
treated with either ERM peeling (Group 1) or ERM + ILM peeling (Group 2) were evaluated. 48 of these patients were in the 
group 1 and 45 patients in group 2, consecutively. Complete ophthalmologic examinations, best corrected visual acuity 
(BCVA) and anatomical changes in the central macular thickness (CMT) by spectral domain optical coherence tomography 
(SD-OCT) were evaluated at baseline, postoperative at 1st month, postoperative at 3rd month, postoperative at 6th month 
and postoperative at 12th month, respectively. All retinal layers were scanned and analyzed using SD-OCT. 
RESULTS: The mean age was 68.26 ± 8.13 years (range, 43 to 85 years) and 47 of the patients were male, 46 of the patients 
were female. 12-month follow-up period of all patients was evaluated. The decrease in the inner retinal layers during the 
follow-up periods was statistically significant in both groups (p<0.001). The inner retinal layers were thinner in group 2 than 
group 1 at postoperative 1st month but statistically significant results were not to be found (p>0.05) (Figure 1 and 2). In 
both groups, postoperative BCVA showed a significant increase compared to preoperative values (p= 0.001). Although the 
final visual acuity was higher in the group 1 than in group 2, there was no statistically significant difference among two 
groups (p=0.698). 
CONCLUSIONS: ILM peeling causes thinning of the inner retina layers, which does not appear to contribute to visual 
function. However, the operating cost increases due to the materials used. In addition, operation times and complication 
risks increase due to an additional surgical procedure. It can make a significant contribution to the cost of community 
health and health services as a result of a policy of maximizing benefit with minimum intervention in the future. 
Keywords: ILM peeling, ERM peeling, retinal layers. 
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Mantar intoksikasyonlarının nefrotoksik özellikleri ve ölümcül etkileri 
 

Eda Kan 
Hitit Üniversitesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Çorum 

 
 
 

GİRİŞ:  
Mantarlar dünya üzerinde 5000’den fazla türü olan ve 12-20 kadarının da potansiyel öldürücü olduğu bilinen doğada 
oldukça yaygın bulunan canlılardır. Besin kaynağı olarak tüketilmekte olan mantarlar arasında ‘Amanita’ ve ‘Gallerina’ türleri 
en zehirli gruplardır. Özellikle Amanita türleri ürettikleri alfa-amanitin ve beta-amanitin toksinleri ile ciddi karaciğer, böbrek 
ve santral sinir sistemi etkileri sonucu ölüme sebep olabilmektedir. Çalışmanın amacı mantar zehirlenmesine bağlı exitus 
olan bir olgunun değerlendirilmesi ve klinik özelliklerinin güncel literatür ışığında incelenmesidir. 
 
OLGU:  
63 yaşında, bilinen kronik böbrek yetmezliği (KBY) ve hipertansiyon tanıları nedeniyle takipte olan erkek hasta; acil servise 
başvurusundan yaklaşık 2 saat önce toplama mantar yeme sonrası bilinci kapandığı için başvurdu. İlk değerlendirmede 
hastanın bilinci kapalı, Glasgow koma skoru 6, tansiyon değerleri: 210/120 mmHg, nabız: 85, solunum sayısı 18/dakika ve 
oksijen altında saturasyon değerleri %95 olarak izlendi. Hasta entübe edildi. Beyin tomografi sonucu ve difüzyon MR’da 
gross patoloji saptanmadı. Tam kan sayımında; hemoglobin 7 g/dl, beyaz küre 7.680/mm3, hematokrit %21 olarak 
belirlendi. Biyokimya analizinde glukoz 165 mg/dL, kreatinin 7.6 mg/dL, potasyum 5.5 mmol/L, sodyum 139 mmol/L, ALT 32 
U/L, AST 34 U/L ve total bilirubin 0.35 mg/dl saptandı. Kan gazında pH:7.34, pCO2: 47.1 mmHg, HCO3-act 25.1 saptandı. 
Hasta dahiliye ve nefroloji bölümlerine konsülte edildi. Nefroloji tarafından değerlendirilen hasta acil diyalize alındı. 
Hastanın hemoglobin düşüklüğü nedeniyle hastaya diyaliz esnasında 2 ünite eritrosit süspansiyonu verildi. Sonrasında yoğun 
bakım ünitesine (YBÜ) yatış kararı verildi. Diyaliz sonrası hastanın kreatinin 4.7 mg/dl, potasyum 4.6 mmol/L, kan gazında 
pH:7.34, pCO2: 40.1, HCO3-act: 21 saptandı. Hastaya penisilin G tedavisi başlandı. Takiplerinde hastanın tansiyon değerleri 
240/135 mmHg ölçülmesi üzerine vazodilatör (esmolol ve nitrogliserin) tedavisi başlandı. YBÜ yatışının 6. gününde hastanın 
genel durumunda bozulma ve vital parametrelerinde gerileme izlendi. Hipotansiyon gelişen hastaya vazopresör tedavisi 
başlandı. Vital bulgularında düzelme olmayan hastada kardiyak arrest gelişti ve tedaviye cevap vermeyen hasta exitus kabul 
edildi.  
 
TARTIŞMA ve SONUÇ:  
Mantar zehirlenmeleri bulantı kusma, çoklu organ yetmezliği ve hatta ölüme kadar değişen farklı klinik tablolarla karşımıza 
çıkmaktadır. Semptomların başlangıcı genellikle ilk 6 saat içinde ve bulantı-kusma ve ishal gibi gastrointestinal belirtilerse 
klinik daha hafif seyrederken 6 saatten sonra ortaya çıkan klinik bulgular daha ağır seyretmektedir. Tedavinin asıl amacı 
toksin emiliminin azaltılması, kaybedilen sıvının replasmanı, toksinlere maruz kalan organ ve sistem etkilerinin en aza 
indirilmesi ve toksinlerin vücuttan hızla uzaklaştırılmasıdır. Bu amaçla aktif kömür, n-asetil sistein, benzatin penisilin G, 
simetidin, askorbik asit ve silibinin kullanılabilmektedir. Ayrıca hemodiyaliz, plazmaferez ve moleküler adsorban 
resirkülasyon sistemi de (MARS) çoklu organ yetmezliği gibi kritik vakalarda kullanılabilecek diğer yöntemlerdir. Bu olguda 
hepatotoksik bulguların görülmediği, renal ve santral sinir sistemi etkilerinin ön planda olduğu erken başlangıçlı mantar 
zehirlenmesi düşünülmüştür. Hastanın altta yatan kronik böbrek hastalığı; toksin maruziyeti ile agreve olmuş ve hastaya 
diyaliz başlanmıştır. Renal yetmezliğin toksin atılımını da azaltmış olması muhtemeldir. Toplama mantar yeme sonrası 
görülen zehirlenmelerde klinik yenilen mantar türüne göre değişebilmektedir. Mevcut olguda da olduğu gibi altta yatan 
hastalıklar kliniği kötüleştirerek ölüme neden olabilmektedir. Erken tanı ve tedavi bu hastalarda mortalite ve morbiditeyi 
önlemede önemlidir.  
 
Anahtar Kelimeler: mantar, nefrotoksisite, intoksikasyon. 
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Nephrotoxic features and lethal effects of fungal intoxications 
 

Eda Kan 
Department of Emergency Medicine, Hitit University, Corum, Turkey 

 
 

INTRODUCTION:  
Mushrooms are more than 5000 species in the world and 12-20 of them are known to be potentially lethal and are very 
common in nature. Among them consumed as a food source, ‘Amanita’ and ‘Gallerina’ species are the most poisonous 
groups. Amanita species can cause death due to alpha and beta-amanita toxins and cause serious liver, kidney and central 
nervous system effects. The aim of this study was to evaluate a patient with fungal poisoning and to evaluate the features 
in the light of the current literature.  
 
CASE:  
A 63-year-old male patient with known chronic renal failure and hypertension; was admitted to the ED due to unconscious 
state after eating mushrooms hours before admission. At the first evaluation, Glasgow coma score was 6, vital parameters 
were; BP: 210/120 mmHg, pulse: 85, RR:18/minute and SpO2: 95%. The patient was intubated. There was no gross 
pathology on CT and diffusion MRI. In CBC; hemoglobin 7 g/dl, white blood cell count 7,680/mm3 and hematocrit were 
20.9%. Biochemistry values were; glucose:165 mg/dL, creatinine:7.6 mg/dL, potassium:5.5 mmol/L, sodium:139 mmol/L, 
ALT:32 U/L, AST:34 U/L and total bilirubin:0.35 mg/dl. Blood gas results; pH:7.34, pCO2:47.1 mmHg, HCO3:25.1 were 
determined. The patient was evaluated by nephrology and underwent dialysis. Two units of erythrocyte suspension was 
given. Afterwards, patient was transferred to the ICU. After dialysis, creatinine was 4.7 mg/dl, potassium:4.6 mmol/L, 
pH:7.34, pCO2:40.1, HCO3-act: 21. Penicillin G and vasodilator (esmolol and nitroglycerin) treatment was started. On the 
6th day of ICU, the patient's general condition deteriorated. The patient developed hypotension and vasopressor treatment 
was started. Cardiac arrest developed in the patient whose vital signs did not improve and the patient who did not respond 
to the treatment was accepted as exitus.  
 
CONCLUSION:  
Fungal intoxications present with different clinical manifestations ranging from nausea to vomiting, multiple organ failure 
and even death. The onset of symptoms is usually within the first 6 hours and if the gastrointestinal symptoms such as 
nausea-vomiting and diarrhea are in the foreground intoxivation is clinically milder, but the clinical findings appear after 6 
hours clinical feautres are more severe. The main goal of treatment is to reduce toxin absorption, replacement of lost fluid, 
to minimize the effects of toxins to exposed systems, and to remove toxins from the body rapidly. Active charcoal, n-acetyl 
cysteine, benzathine penicillin G, cimetidine, ascorbic acid and silibinin can be used for this purpose. Hemodialysis, 
plasmapheresis and molecular adsorbent recirculation system (MARS) are other methods that can be used in critical cases 
such as multiple organ failure. In this case, early onset fungal intoxication was considered, with no hepatotoxic findings and 
renal and central nervous system effects. The patient's underlying chronic kidney disease was aggrevated by toxin exposure 
and a need for dialysis treatment was developed. Clinical features may vary according to the mushroom species in 
poisoning. As in the present case, the underlying diseases can worsen the clinic and cause death. Early diagnosis and 
treatment are important in preventing mortality and morbidity in these patients.  
 
Keywords: fungus, nephrotoxicity, intoxication 
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Migren Hastalarında Koroid Kalınlığı, Santral Makula Vasküler ve Optik Disk 
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GİRİŞ-AMAÇ: Migren kronik ve tekrarlayıcı doğası nedeniyle serebral vazospazm ve migren atakları sırasındaki perfüzyon 
fluktuasyonları beyin, optik sinir ve retinada kalıcı hasar yaratabilir. Bu çalışmada, migren hastası olan ve olmayan bireylerde 
koroid kalınlığı, merkezi maküler vasküler perfüzyon ve optik disk perfüzyonlarının karşılaştırılması amaçlandı. 
GEREÇ-YÖNTEM: Migren hastası katılımcılar grup I ve sağlıklı katılımcılar grup II olarak tanımlandılar. Tüm gönüllülere 
uygulanan optik koherens tomografi anjiyografi (OCTA) ile koroid kalınlığı, santral makula vasküler ve optik disk 
perfüzyonları ölçüldü 
BULGULAR: Grup I'de 38 katılımcının 38 gözü (4 erkek ve 34 kadın), grup II'de ise 32 katılımcının (13 erkek ve 19 kadın) 32 
gözü değerlendirildi. Gönüllülerin yaş ortalaması grup I ve Grup II'de sırasıyla 42.51 ± 7.93 yıl ve 42.2 ± 8.24 yıl idi. Ortalama 
koroid kalınlığı, grup I ve grup II'de sırasıyla 314.36 ± 103.63 μm ve 301.56 ± 71μm idi. Ortalama optik disk perfüzyonları 
grup I ve grup II'de sırasıyla% 44.77 ± 1.93 ve% 45.25 ± 1.43 idi. Ortalama merkezi maküler vasküler perfüzyonlar grup I ve 
grup II'de sırasıyla% 20.50 ± 8.20 ve % 18.66 ± 7.45 idi. Koroid kalınlığı, makular vaskülar ve optik disk perfüzyonları ile 
migren arasında istatiksel bir fark bulunmamıştır (sırasıyla, p= 0.55, 0.32 ve 0.25). 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızda koroidal kalınlık, santral maküler perfuzyonu ve optik disk perfüzyonunu bakımından 
migren hastalarında istatiksel olarak anlamlı bir değişiklik görülmemiştir. 
Anahtar Kelimeler: koroidal kalınlık, maküler perfüzyon, migren, optik disk perfüzyonu, optik koheren tomografi anjiyografi 
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INTRODUCTION AND OBJECTIVE: Due to the chronic and repetitive nature of migraine, perfusion fluctuations during 
cerebral vasospasm and migraine attacks may cause permanent damage to the brain, optic nerve and retina. The aim of this 
study was to compare choroidal thickness, central macular vascular perfusion and optic disc perfusions in patients with and 
without migraine. 
MATERIALS-METHODS: Participants with migraine were defined as group I and healthy participants as group II. Choroidal 
thickness, central macular vascular and optic disc perfusions were measured by optical coherence tomogra-phy 
angiography (OCTA) 
RESULTS: Thirty-eight eyes of 38 participants (4 males and 34 females) in group I and 32 eyes of 32 participants (13 males 
and 19 females) in group II were evaluated. The mean age of the participants in group I and group II was 42.51 ± 7.93 years 
and 42.2 ± 8.24 years, respectively. The mean cho-roidal thickness was 314.36 ± 103.63 μm and 301.56 ± 71μm in group I 
and group II, respectively. Mean optic disc perfusions were 44.77 ± 1.93% and 45.25 ± 1.43% in group I and group II, 
respectively. Mean central macular vascular perfusions were 20.50 ± 8.20% and 18.66 ± 7.45% in group I and group II, 
respectively. There was no statistical difference between choroidal thickness, macular vascular and optic disc perfusions 
and migraine (p = 0.55, 0.32 and 0.25, respectively). 
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, choroidal thickness, central macular perfusion and optic disc perfusion were 
not statistically different in migraine patients. 
Keywords: coroidal thickness, macular perfusion, migraine, optic disc perfusion, optical coherence tomography 
angiography 
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Vitrektomi ve Silikon endotamponadı Kullanılan Retina Dekolmanı 

Hastalarında Optik Disk Kalınlığındaki Değişim 
Erdem Eriş 

İzmir Katip Çelebi Universite Hastanesi 
 
 

AMAÇ: Retina dekolmanı için vitrektomi ve silikon endotamponadı uygulanan hastalarda optik disklerin değerlendirilmesi. 
METOD: Retina dekolmanı hastanın optik diskleri, optik koherens tomografi (OCT) kullanılarak görüntülendi. Tüm hastalara 
retina dekolmanı tanısı konduğunda ve silikon endotamponadı çıkarıldıktan sonra, optik disk OCT’si uygulandı. 
BULGULAR: Ameliyat öncesi ortalama optik disk kalınlığı 79.88 ± 13.53, 74.05 ± 12.17, 107.50 ± 23.80, 140.11 ± 17.80, 
109.27 ± 17.36 ve 136.27 ± 21.50 sırasıyla (optik diskin nazal kadranı, temporal kadranı, inferior nasal kadranı, inferior 
temporal kadranı, superiornasal kadranı ve superiortemporal kadranı). Ameliyat sonrası ortalama optik disk kalınlığı 77.33 ± 
13.68, 71.88 ± 12.26, 105.72 ± 23.51, 138.61 ± 17.61, 108.16 ± 16.93 ve 135.27 ± 21.13 sırasıyla (optik diskin nazal kadranı, 
temporal kadranı, inferior nasal kadranı, inferior temporal kadranı, superiornasal kadranı ve superiortemporal kadranı). 
[p<0.01, p<0.01, p<0.01, p<0.01, p<0.01 ve p<0.01, sırasıyla] 
TARTIŞMA: Vitrektomi ve silikon endotamponadı uygulaması sonrasında optik disk’in tüm kadranlarının kalınlığında incelme 
görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Vitrektomi, Optik Disk, Retina Dekolmanı, Silikon Yağı 
 
 

Changes in Optic Disc Thickness in Patients that Performed Vitrectomy and 
Silicone Endotamponate for Retinal Detachment. 

 
Erdem Eriş 

İzmir Katip Celebi University Hospital 
 
 
Purpose: To assess optic disc with patients who underwent vitrectomy and silicone endotamponade for retinal detachment. 
METHOD: Retinal detachment patient’s optic discs were imaged using optical coherence tomography (OCT).OCT was 
performed to all patients when retinal detachments diagnosed and after silicone endotampone was excluded. 
RESULTS: Preoperative mean optic disc thicknesses 79.88 ± 13.53, 74.05 ± 12.17, 107.50 ± 23.80, 140.11 ± 17.80, 109.27 
±17.36 and 136.27 ± 21.50 (Nasal quadrant of the optic disc, temporal quadrant of the optic disc, inferiornasal quadrant of 
the optic disc, inferiortemporal quadrant of the optic disc, superiornasal quadrant of the optic disc and superiortemporal 
quadrant of the optic disc, respectively). Post operative mean optic disc thicknessess 77.33 ± 13.68, 71.88 ± 12.26, 105.72 ± 
23.51, 138.61 ± 17.61, 108.16 ± 16.93 and 135.27 ± 21.13 (Nasal quadrant of the optic disc, temporal quadrant of the optic 
disc, inferiornasal quadrant of the optic disc, inferiortemporal quadrant of the optic disc, superiornasal quadrant of the 
optic disc and superiortemporal quadrant of the optic disc, respectively)[p<0.01, p<0.01, p<0.01, p<0.01, p<0.01 and 
p<0.01, respectively] 
Conlusion: All quadrants of the become subsequently thinner after performing vitrectomy with silicone oil endotamponade. 
Keywords: Vitrectomy, Optic disc, Retinal Detachment, Silicone Oil 
 
INTRODUCTION 
Although silicone oils have reported some adverse effects like glaucoma, cataract and corneal complications due to 
regmatogen retinal detachment surgery. 1000 cst (centistokes) silicone oil (SiO) frequently used as an endotamponade 
especially for the purpose of long term efficacy. Recent studies reported that retinal layers deterioration could be seen due 
to SiO.[2] These deterioration might cause to visual impairment even after a successful surgery. Although efficacy of silicone 
oils on retinal layers and anterior segment complications studied widely but studies on the effects of silicone oil on the 
optical disc are not available. In present study, we aimed to assessed silicone oil effect on the optic disc 
 
Materials and Methods 
Study Design: Our study conducted with patients who underwent underwentpars planavitrectomy(PPV)surgery 
withused1000cSt silicone oil for regmatogenous retinal detachment(RRD) in the periods between June 2016 and June 2018 
at the Beyoglu Eye Education and Research Hospital. 
Inclusion criterias were age over 18-year-old and under 65-year-old, no previous ocular surgery and opthalmic disease that 
could effect the optic disc (glaucoma, inflamatuar and vascular retinal diseases). 



69 
 
 

Exclusion criterias were retinal detachment that not allow to assess optic disc  coveroptic disc before surgery,media 
opacities affecting OCT image, , glaucoma history, ocular hypertension secondary tosilicone oil and eyes withremaining time 
of the endotamponadewhich was over 6 months. 
Ophthalmic Examination 
All patients underwent full ophthalmic examination, including medical history, best corrected visual acuity, applanation 
tonometry, slit lamp biomicroscopic examination and  fundus examination with pupil dilatation before using SiO 
endotamponade, eyes with SiO and after removal of SiO.(Tropicamide 1% eye drop 1x1). 
Statistical Analysis 
Clinical and demographic features of patients analysed with mean and standard deviations. OCT datas analysed using Pair-
Samples T test. P values under 0.05 were defined as statistically significant. All statical analyses were done using E-PICOS 
software (New York). 
Ethical design 
This study study conducted as a prospective study. Informed consent form was taken from all participantsand the study was 
adhered to tenets of the Declaration of Helsinki.  
 
Results 
Eighteen eyes of the 18 patients inculuded thisour study. 7 participants were male and 7 were female. The mean age of 
study groupsparticipants was 58.27 ± 7.52 years old. Pre-operative mean optic disc measuremnetsthicknesses 79.88 ± 
13.53, 74.05 ± 12.17, 107.50 ± 23.80, 140.11 ± 17.80, 109.27 ±17.36 and 136.27 ± 21.50 (Nasal quadrant of the optic disc, 
temporal quadrant of the optic disc, inferiornasal quadrant of the optic disc, inferiortemporal quadrant of the optic disc, 
superiornasal quadrant of the optic disc and superiortemporal quadrant of the optic disc, respectively). Post- operative 
mean optic disc measuremnetsthicknessess 77.33 ± 13.68, 71.88 ± 12.26, 105.72 ± 23.51, 138.61 ± 17.61, 108.16 ± 16.93 
and 135.27 ± 21.13 (Nasal quadrant of the optic disc, temporal quadrant of the optic disc, inferiornasal quadrant of the 
optic disc, inferiortemporal quadrant of the optic disc, superiornasal quadrant of the optic disc and superiortemporal 
quadrant of the optic disc, respectively)[p<0.01, p<0.01, p<0.01, p<0.01, p<0.01 and p<0.01, respectively] 
 
Discussion 
Recently, visual loss cases have been reported after the use of silicone oil as endotamponad. Complications such as 
emulsification, cataract, glaucoma and corneal disorders caused by silicone oil have also been reported. Despite these 
effects silicone oil frequently used for retinal detachment operations. Although intraocular complications of SiO oil have 
been reported, the effect of silicone oil on optical disc parameters has not been widely studied. In this study, we found that 
optic disc parameters decreased significantly in all quadrants at 6 months after silicone oil removal [p<0.01].  The possible 
reasons of decrease toing optic disc parameters could be result of increasing intraocular pressure or mechanical and toxic 
effects of silicone oil’s. 

There are numerous studies in the literature reported that SiO is associated with increased intraocular pressure 
(ranging from 2.2% to 56%). Also, positive correlation with emulsification of the silicone oil and high intraocular pressure 
have been reported previously. Emulsification of the SiO probably cause blocage or toxic effect on drainage system of 
intraocular liquid in the iridiocorneal angle. In our study, all (1000? 5000?) silicone oils extracted 6 months after included 
and we did not see silicone oil emulsification and high intraocular pressure with any of our patients at each visit. In this 
situation, may be we could say the changing optic disc parameters related with SiO toxic effect on optic disc or there was a 
transient high pressure between visits. 

 Performing diurnal intraocular pressure(IOP) assessment, increased the chance of the catching possible transient 
high IOP. There are several reports about SO’s toxic effect on retina. But it is still controversial issue. Although the toxic 
effect of SiO on the retina has been widely studied, its side effects on OD have not been well understood. Saitoh et al. [8] al. 
reported that demyelination and vacuolar formation on the optic nerve in rabbit eyes treated with SiO. These results 
suggest that SiO could have a toxic effect on the optic nerve. In our study, the OD parameters were significantly decreased, 
so our results support Saitoth's results. Histological investigations have reported that SiO activates and stimulates 
infiltration of macrophages and giant cells that could be responsible for RNFL thickness. Contrary, thinning of peripapillary 
RNFL was reported secondary to SiO using as an endotamponade in the late period in present study. 

Some authors reported that inner retinal layer thinning was accompanied by thinning of RNFL in patients with 
performing SO endotamponade. Christensen et. al reported thatthese thinning of retinal layers potential reasons of the 
visual impairment after using SiO as an endotamponade. Like these situations, retinal arterial occlusion also caused RNFL 
thickness in the early period and thereafterthinning of the RNFL in the late period. [We thought that similar reactions in 
RNFL are caused by changes in microcirculation in retinal tissue due to SiO. The main limitation ofpresentour study 
wassmallnumberoflow participant numberin consequence of performing ofOCT was technicallydifficult for patients 
withregmatogen retinal detachment and alsothere was no control group in this study. However, the strengths of this study 
are the prospective design and the removal of silicone oil at the same session.  Therefore, we could say that the effect of 
silicone oil is equal in all eyes participating in the study. As a result, this study shows that there is a significant thinning of 
the optic disc in eyes using with SiO as an endotamponad. But, to identified etiopathogenesis further studies that have large 
participant numbers and control groups needed. 
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Histerektomi yöntemlerinin perioperatif sonuçlarının karşılaştırılması: Kayseri 
Şehir hastanesi klinik tecrübesi 

Ayça Nazlı Bulut 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği 

 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Histerektomi, en sık gerçekleştirilen jinekolojik ameliyattır (1). Çok büyük kitle durumlarında ya da adnekslerin 
görüntülenmesi gereken durumlarda abdominal yol tercih edillirken, AGOG; abdominal histerektomideki gastrointestinal 
fonksiyonların uzamış geri dönümü, mobilizasyonun sürdürüleblirliği, fasya defekti ve yara yeri enfeksiyonu gibi pek çok 
özellikten dolayı benign nedenle yapılan histerektomilerde vajinal yolun tercih edilmesini (2,3) eğer vajinal yol mümkün 
değil ise laparaskopik histerektominin uygulanmasını önermektedir (3,4). Bu çalışmada amaç, benign nedenlerle uygulanan 
histerektomilerde 3 histerektomi yönteminin perioperatif sonuçlarını karşılaştırmaktır. 
YÖNTEM-GEREÇ: Kliniğimizde Mayıs 2018-Ekim 2019 tarihleri arasında benign nedenler ile yapılan 548 histerektomi vakası 
retrospektif olarak tarandı. Adneksiyel kitle nedeniyle yapılan vakalar, hastanede kalış süresini uzatabilecek ek dahili 
hastalığı olan hastalar çalışmadan çıkarıldı. Hastaların yaş, BMI, parite değerleri ve pelvik organ prolapsus (POP-Q) skorları 
kayıt edildi. Ameliyat süresi, kanama miktarı, spontan idrar çıkım zamanı, spontan gaz çıkımı, mobilizasyon zamanları ve 
hastanede kalış süreleri kayıt edildi. Bu parametreler her 3 histerektomi şekli için karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Vajinal Histerektomi grubundaki hastaların yaş ve BMI değerlerinin istatistik anlamlı olarak diğer iki gruba göre 
daha yüksek olduğu saptanmıştır (p=0,0001). Hasta karektaresitlikleri ve endikasyonlar Tablo 1’de gösterilmiştir. 
Postoperatif özellikler tablo 2’de gösterilmiştir. GIS fonksiyonlar Abdominal Histerektomi grubunda diğer gruplara göre 
istatistik anlamlı olarak daha uzun sürede gerçekleşmiştir (p=0,0001). Ek analjezik ihtiyacı en fazla abdominal histerektomi 
grubundaki hastarda olmuştur, bu fark istatistik olarak da anlamlı bulunmuştur (p=0,0001). Operasyon süresi Laparaskopik 
histerektomide istatiksel anlamlı olarak daha uzun bulunmuştur (p=0,0001). 
Tartışma ve SONUÇ: Prolapsus nedeniyle vajinal histerektomi yapılan hastalar, hem daha ileri yaşta hem de POP-Q 
skorlarının daha fazla olması nedeniyle vajinal histerektomi sonuçlarını etkilemiş olsa da prolapsus haricinde de benign pek 
çok endikasyonla vajinal histerektomi uygulanabilmektedir. Biz kendi kliniğimizde 10-13 cm’ye kadar myomatö uteruslarda 
ve POP-Q 1-2 olan vakalarda vajinal histerektomiyi rutin olarak uygulamaktayız. Özellikle obez, yara iyileşmesi zor olan ve 
fasya defekti için risk artışı buluna hastalarda, post operatif iyileşmeyi de hızlandırmak ve hastanede kalış süresini azaltmak 
için en uygun yöntemin vajinal histerektomi olduğunu düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: vajinal histerektomi, non-prolapsus uterin cerrahi, total abdominal histerektomi, postoperatif 
komplikasyon 
 
 

Comparıson of perioperative outcomes of hysterectomy types: Clinical 
experience of Kayseri City Hospital 

Ayça Nazlı Bulut 
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Background and AIM: Hysterectomy is the most common gynecologic surgery (1). Abdominal route is preferred in very 
large mass cases or in cases where adnexes should be imaged. Vaginal route should be preferred in hysterectomies 
performed for benign reasons due to many features such as prolonged return of gastrointestinal functions in abdominal 
hysterectomy, sustainability of mobilization, fascia defect and wound infection (2,3).. The aim of this study was to compare 
the perioperative results of 3 hysterectomy methods in benign hysterectomies. 
MATERIALS-METHODS: Between May 2018 and October 2019, 548 cases of hysterectomy performed for benign causes 
were retrospectively reviewed. Patients with adnexal masses and patients with additional internal diseases that could 
prolong hospital stay were excluded from the study. Age, BMI, parity values and pelvic organ prolapse (POP-Q) scores were 
recorded. Operative time, amount of bleeding, spontaneous urine output, spontaneous gas output, mobilization times and 
hospital stay were recorded. These parameters were compared for all 3 hysterectomy modes. 
RESULTS: The age and BMI values of the patients in the vaginal hysterectomy group were significantly higher than the other 
two groups (p = 0.0001). Patient characteristics and indications are shown in Table 1. Postoperative features are shown in 
Table 2. GIS functions were significantly longer in the abdominal hysterectomy group than in the other groups (p = 0.0001). 
The additional analgesic requirement was highest in patients in the abdominal hysterectomy group, and this difference was 
statistically significant (p = 0.0001). Operation time was significantly longer in laparoscopic hysterectomy (p = 0.0001). 
Discussion and CONCLUSION: Although patients who underwent vaginal hysterectomy due to prolapse have an effect on 
vaginal hysterectomy results due to their higher age and higher POP-Q scores, vaginal hysterectomy can be performed with 
many benign indications except prolapse. We routinely perform vaginal hysterectomy in myomato uterus up to 10-13 cm in 
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our clinic and in cases with POP-Q 1-2. We suggest that vaginal hysterectomy is the most appropriate method to accelerate 
post-operative healing and reduce hospital stay, especially in obese patients with difficult wound healing and with 
increased risk for fascia defect. 
Keywords: vaginal hyterectomy, non-descent uterus surgery, total abdominal hysterectomy, postoperative complicaion 

 
 

Hasta karekteristikleri ve perioperatif sonuçlar 1 

 

Vajinal 
histerektomi 
(n=67) 
median (min-
max) 

Laparaskopik 
histerektomi 
(n=15) 
median (min-max) 

Total abdominal 
histerektomi 
(n=128) 
medain (min-max) 

P P1&2 P1&3 P2&3 

Yaş (yıl) 59 (43-86) 49 (39-54) 47(27-67) 0,0001 0,0001 0,0001 0,985 

BMI (kg/m2) 30,2 (24,5-35) 26,4 (24,6-32,3) 28,7 (23,0-34,6) 0,0001 0,001 0,008 0,107 

uterus büyüklüğü 
(cm3) 

149 (36-1404) 448 (1801485) 541 (64-8820) 0,0001 0,0001 0,0001 0,376 

parite (sayı) 4 (2-5) 3 (2-3) 3 (1-7) 0,001 0,003 0,006 0,040 

operasyon süresi (saat) 1 (1-3) 3 (1-3) 1(1-2) 0,0001 0,0001 0,001 0,0001 

kanama miktarı (cc) 300 (200-600) 300 (300-500) 450 (300-700) 0,007 0,136 0,0001 0,0001 

hastanede kalış süresi 
(saat) 

24 (24-24) 24(24-24) 48(48-72) 0,0001 1,00 0,0001 0,0001 

spontan idrar çımı 
(saat) 

9(8-15) 8(8-8) 8(8-10) 0,0001 0,0001 0,0001 0,489 

GIS fonksiyonları (saat) 14 (16-20) 12(12-20) 25(25-35) 0,0001 0,656 0,0001 0,0001 

Mobilizasyon (saat) 8(8-12) 8(8-8) 8(8-12) 0,0001 0,501 0,0001 0,027 

POP-Q 3(1-5) 2(2-2) 2(1-3) 0,0001 0,004 0,0001 0,262 

p: Kruskal-Wallis Test; p post-hoc Mann Whitney U test, POP-Q: Pelvik organ prolapsusu skoru 

 
 

Hasta karekteristikleri ve Perioperatif sonuçlar 2 

 
Vajinal histerektomi 
(n=67)  

Laparaskopik 
histerektomi (n=15)  

Total abdominal 
Histerektomi (n=128)  

P 

 
n (sayı) % n (sayı) % n (sayı) % 

 
Geçirilmiş operasyon 

       
Yok 60 89,6 8 53,3 91 71,1 0,002 

Var 7 10,4 7 46,7 37 28,9 0,002 

Ek analjezi ihtiyacı 
       

Yok 63 94,0 15 100,0 20 15,6 0,0001 

var 4 6,0 0 0,0 108 84,4 0,0001 

İntraoperatif 
komplikasyon        

Yok 62 92,5 13 86,7 117 91,4 0,0001 

var 5 7,5 2 13,3 11 8,6 0,764 

p: ki-kare 
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Fetal cinsiyetin birinci trimester tarama testi biyokimyasal parametrelerine 
etkisi 

Hakan Çökmez, Simge Tezel Yozgat 
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir 

 
 

AMAÇ ve GİRİŞ: Birinci trimester tarama testi günümüzde trizomi 15, 18 ve 21 riskinin belirlenmesi amacıyla, rutin olarak 
11-14.gebelik haftasındaki her gebeye önerilmektedir. Birinci trimester tarama testinin biyokimyasal belirteçleri gebelik 
ilişkili plazma protein A (PAPP-A) ve human koryonik gonadotropin beta’ dir (β-hCG). PAPP-A, trofoblast hücrelerinden 
sentezlenen bir metalloproteinazdır ve insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı proteinleri (IGFBP) parçalamaktadır. PAPP-
A fetal kana salındıktan sonra maternal kana plasenta yoluyla geçmektedir. Konsantrasyonu, 10–13.gebelik haftaları 
arasında plasentanın genişlemesine bağlı olarak artış göstermektedir. β-hCG, glikoprotein yapıda bir hormon olup 
plasentada sinsityotrofoblastlar tarafından sentezlenmektedir. Gebeliğin ilk trimesterinde luteinizan hormon reseptörlerine 
bağlanarak korpus luteumdan progesteron sentezinin devamını sağlar. Kötü gebelik sonuçları ile birinci trimester tarama 
testi biyokimyasal belirteçleri arasındaki ilişkiyi gösteren birçok yayında, maternal kan PAPP-A ve β-hCG düzeylerinin ilk 
trimesterde fetal trizomilerin tespiti kadar, ileriki haftalarda gerçekleşebilecek plasental komplikasyonların erken 
belirlenmesinde de kullanılabileceği belirtilmektedir. Hem PAPP-A hem de β-hCG, maternal ve fetal hücrelerin ortak ürünü 
olan plasentadan sentezlenmektedir. Fetüsün plasenta gelişimindeki rolü, akla plasental ürünler olan PAPP-A ve β-hCG 
düzeylerinin fetal cinsiyetten etkilenip etkilenmediği sorusunu getirmektedir. Çünkü, cinsiyeti erkek olan fetüslerin kız 
fetüslere göre daha yüksek perinatal morbidite ve mortaliteye sahip oldukları bilinmektedir. Üstelik erkek fetal cinsiyete 
sahip gebelerde plasental disfonksiyonel hastalıklardan preeklampsi ve primer sezaryen oranı kız fetüse sahip gebelere göre 
daha fazladır. Bizim bu çalışmadaki amacımız fetal cinsiyetin, birinci trimester tarama testi biyokimyasal belirteçleri olan 
PAPP-A ve β-hCG düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemektir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu retrospektif çalışmaya Ocak 2016 ile Ocak 2019 tarihleri arasında birinci trimester trizomi taramasını ve 
doğumunu hastanemizde gerçekleştirmiş olan tekil gebelik olguları dahil edildi. Hastane kayıtlarından elde edilen birinci 
trimester tarama testi biyokimyasal değerleri olan PAPP-A ve β-hCG’nin multiple of median (MoM) düzeyleri ile doğum 
kayıtlarındaki yenidoğan cinsiyeti karşılaştırılıp analiz edildi. Plasental disfonksiyonel hastalıklar olarak adlandırılan gebelik 
haftasına göre düşük doğum ağırlıklı bebek (<2500g), preeklampsi ve plasental dekolman durumu olan hastalar ayrı bir grup 
halinde toplandı ve bu hastaların PAPP-A ve β-hCG MoM değerleri ile fetal cinsiyetler karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Çalışmaya 267 olgu alındı. Ortalama PAPP-A (1,07±0,6) ve β-hCG (1,23±1,14) MoM değerleri ile fetal cinsiyetler 
(erkek 137, %51,3 - kız 130, %48,7) arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görüldü (sırasıyla, p =0,833; p =0,075). Plasental 
disfonksiyonel hastalığı olan 41 olguda (%15,4), β-hCG MoM değerleri ile erkek fetal cinsiyet (22 olgu, %53,7) arasında 
anlamlı bir ilişki mevcuttu ( p=0,004). 
SONUÇ: Birinci trimester tarama testi biyokimyasal değerleri olan PAPP-A ve β-hCG MoM değerleri fetal cinsiyetten 
etkilenmemektedir. Ancak β-hCG MoM düzeyi düşük, erkek fetal cinsiyete sahip gebelerde plasental disfonksiyonel hastalık 
riskini araştıran daha geniş seride çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: fetal cinsiyet, gebelik ilişkili plazma protein A, koryonik gonadotropin 
 
 
 
 

The effect of fetal gender on first trimester screening test biochemical 
parameters 
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OBJECTIVE and INTRODUCTION: The first trimester screening test is now routinely recommended for every pregnant 
woman at 11-14 weeks of gestation to determine the risk of trisomy 15, 18 and 21. Biochemical markers of the first 
trimester screening test are pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A) and human chorionic gonadotropin beta (β-
hCG). PAPP-A is a metalloproteinase synthesized from trophoblast cells and breaks down insulin-like growth factor binding 
proteins (IGFBP). After PAPP-A is released into the fetal unit; it passes through the placenta into the maternal blood. Its 
concentration increases between 10 and 13 weeks of gestation due to enlargement of the placenta. β-hCG is a glycoprotein 
hormone that is synthesized by syncytiotrophoblast cells in the placenta. It binds to the luteinizing hormone receptors in 
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the first trimester of pregnancy and maintains the synthesis of progesterone from the corpus luteum. 
In many publications showing the relationship between poor pregnancy outcomes and biochemical markers of first 
trimester screening test maternal blood PAPP-A and β-hCG levels can be used to detect fetal trisomies in the first trimester 
as well as early detection of placental complications that may occur in the following gestational weeks. 
Both PAPP-A and β-hCG are synthesized from the placenta, a common product of maternal and fetal cells. The role of fetus 
in the development of placenta raises the question of whether placental products, PAPP-A and β-hCG levels are affected by 
fetal gender. Because, it is known that male fetuses have higher perinatal morbidity and mortality than female fetuses. 
Moreover, preeclampsia, which is one of the placental dysfunctional diseases, and also the rate of primary cesarean section 
are higher in pregnant women with male fetal gender than in pregnant women with female fetuses. 
The aim of this study was to determine the effect of fetal gender on first trimester screening test biochemical markers 
PAPP-A and β-hCG levels. 
MATERIALS-METHODS: In this retrospective study, single pregnancy cases that underwent first trimester trisomy screening 
and delivery between January 2016 and January 2019 in our hospital were included. PAPP-A and β-hCG multiple of median 
(MoM) levels obtained from hospital records and were compared with neonatal gender that in birth records. Patients with 
small for gestational age infants (<2500 g), preeclampsia and placental ablation were collected in a separate group called 
placental dysfunctional disease, and PAPP-A and β-hCG MoM levels and fetal gender of these patients were compared. 
RESULTS: A total of 267 cases were included in the study. Mean PAPP-A (1.07±0.6) and β-hCG (1.23±1.24) MoM levels were 
not significantly different between fetal genders (male 137, 51.3%, p=0.833 - female 130, 48.7%, p=0.075). There was a 
significant relationship between β-hCG MoM levels and male fetal gender (22 cases, 53.7%) in 41 cases (15.4%) with 
placental dysfunction (p=0.004). 
CONCLUSION: First trimester screening test biochemical parameters PAPP-A and β-hCG MoM levels are not affected by 
fetal gender. However, a larger series of studies investigating the risk of placental dysfunction in pregnant women with low 
β-hCG MoM levels and male fetal gender is needed. 
 
Keywords: fetal gender, pregnancy-associated plasma protein A, chorionic gonadotropin 

 
 
 
 
 

Tablo 1: Plasental disfonksiyonel hastalıkları olan gebelerde birinci trimester tarama testi biyokimyasal parametre 
düzeylerinin fetal cinsiyetlere göre ortalama değerleri 

Parametreler Kız fetüs Erkek fetüs p-değeri* 

PAPP-A (MoM) 1,16 ± 0,83 1,09 ± 0,87 0,803 

β-hCG (MoM) 1,52 ± 1,02 0,78 ± 0,53 0,004 

Değerler median ± standart sapma olarak ifade edilmiştir. *Mann-Whitney U test. 
 
 
 
 

Table 1: Mean values of first trimester screening test biochemical parameter levels according to fetal gender in pregnant 
women with placental dysfunction 

Parameters Female fetus Male fetus p-value 

PAPP-A (MoM) 1,16 ± 0,83 1,09 ± 0,87 0,803 

β-hCG (MoM) 1,52 ± 1,02 0,78 ± 0,53 0,004 

Levels are expressed as median ± standard deviation. * Mann-Whitney U test. 
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GİRİŞ-AMAÇ: Disfonksiyonel uterin kanama (DUK) premenapozal kadınlarda görülen hayat kalitesini azaltan aşırı uterin 
kanamalardır. DUK tedavisinde çok sayıda medikal ve cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada amacımız DUK 
tedavisinde levonorgestrel salgılayan rahim içi sistem (LNG-RIS) ve roller-ball endometriyal ablasyonun (REA) tedavi 
etkinliklerini karşılaştırmaktır. 
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu randomize prospektif çalışmada, LNG-RIS'in sonuçlarını altı aylık takip süresinde REA ile 
karşılaştırdık. Piktoryal indeks 100 veya daha fazla puan alan, medikal tedaviye dirençli DUK’sı olan 80 kadın çalışmaya dahil 
edildi. 38 hasta REA ile 42 hasta LNG-RIS ile tedavi edildi. Menstrüel kanama miktarı, serum hemoglobin ve ferritin düzeyleri 
tedaviden önce, tedavi sonrası 3. ve 6. ayda ölçüldü. 
BULGULAR: Her iki teknikte 3. ve 6. ayda kanama miktarını anlamlı bir şekilde azaltmış, serum hemoglobin ve ferritin 
değerlerini artırmıştır (p<0.05). Menstrüel skorlardaki düşüş REA grubunda daha belirgindi (p=0.018). Piktoryal indeks 
skorları REA grubunda ortalama 224±66’dan 33±43’a düşerken (p<0.001) LNG-RIS grubunda 214±75’den 40±28’e düşmüştür 
(p<0.001). 6. ayın sonunda serum hemoglobin ve ferritin düzeyleri açısından her iki grupta anlamlı bir fark saptanmamıştır. 
(p=0,06;p:0,67; p=0,91). 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her iki tedavi yöntemi de inatçı DUK tedavisinde etkili ve kabul edilebilir yöntemlerdir. Histeroskopik 
ablasyon basit ve efektif ancak cerrahi bir yöntemdir. LNG-RIS etkinliği takıldıktan sonra başlayarak 6. ayın sonunda 
ablasyon grubunun tedavi başarısını yakalamaktadır. DUK tedavisinde LNG-RIS hastayı gereksiz cerrahiden korurken, acilen 
kesilmesi veya azaltılması gereken kanamalarda REA bir seçenek olarak düşünülebilir. 
Anahtar Kelimeler: Roller-ball endometriyal ablasyon, levonorgestrel salgılayan rahim içi sistem, disfonksiyonel uterin 
kanama 
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OBJECTIVE: Dysfunctional uterine bleeding (DUB) is a common disorder of excessive uterine bleeding affecting 
premenopausal women and decreases quality of life. There are several surgical and medical methods in the treatment of 
DUB. The aim of our study is to compare the effectiveness of levonorgestrel releasing intrauterine system (LNG-IUS) and 
roller-ball endometrial ablation in women with dysfounctional uterine bleeding (DUB). 
MATERIALS AND METODS: In this randomized prospective trial, we compared the results of LNG-IUS against roller-ball 
endometrial ablation with six months follow-up. Eighty patients met the study criteria which included a normal uterine 
cavity with no confounding diseases, a score of 100 or more on the pictorial blood loss assesment chart, the medical 
intractability for the oral agents. Thirty-eight patients were treated by roller-ball endometrial ablation and 42 patients were 
treated by LNG-IUS. Menstrual blood loss, serum hemoglobin and ferritin levels were assesed before treatment and after 3 
and 6 months of the study. 
RESULTS: In the follow-up period both techniques significantly reduced menstrual blood flow and length of the cycles, and 
increased serum hemoglobin and ferritin levels after 3 and 6 months of the treatement. The decrease of the menstrual 
scores was more significant in the rollerball group (p=0.018). The pictorial blood loss scores declined from a baseline 
median of 224±66 to 33±43 (P<0.001) for the rollerball ablation and 214±75 to 40±28 (P<0.001) for the LNG-IUS. Serum 
hemoglobin and ferritin levels were not statistically significant between two groups (p=0,06;p:0,67; p=0,91). 
DISCUSSION and CONCLUSION: Both treatments are effective and acceptable for the management of intractable 
menorrhagia due to DUB. Hysteroscopic ablation is a simple and effective prosedure but it is also a surgical technique. LNG-
IUS’s efficacy starts shortly after the insertion and reaches the ablation group’s efficacy at the end of the 6 months. In the 
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treatement of DUB, LNG-IUS can prevent unnessesary surgery. If the physician wants to stop bleeding immediately 
hysteroscopic roller-ball ablation should be a choice. 
Keywords: Roller-ball endometrial ablation, levonorgestrel-releasing intrauterine system, dysfunctional uterine bleeding 

   
Resim 1. Hignam ve arkadaşlarının geliştirdikleri                          Resim-2 Piktoryal indeks-zaman grafiği 
piktoryal kan kaybı değerlendirme tablosu.(PBAC) 
 
Giriş ve Amaç:  
Anormal uterin kanama (AUK) doğurganlık çağındaki kadınların üçte birinde, perimenopozal çağdaki kadınların %50’sinde 
görülmektedir. AUK’sı olan kadınların %80’ninde herhangi bir anatomik patoloji saptanmamaktadır. Disfonksiyonel uterin 
kanama (DUK) olarak da adlandırılan bu grup değişik tipte anormal uterin kanamaları içine alan genel bir terimdir. (1) Ağır 
kanamalar halsizlik, yorgunluk, depresyon gibi semptomlara sebep olarak hastaların hayat kalitesinde azalma, gündelik 
aktivitelerde kısıtlanma ve cinsel fonksiyonlarda bozukluğa sebep olmaktadır. (1). Levonorgestrel salgılayan rahim içi sistem 
(LNG-RIS) ve endometrial ablasyon DUK tedavisinde etkinlikleri gösterilmiş minimal invaziv yöntemlerdir.(2-3) Bu çalışmada 
amacımız DUK’sı olan kadınlarda LNG-RIS ve roller-ball endometriyal ablasyonun (REA) tedavi etkinliklerini karşılaştırmaktır. 
Gereç ve Yöntemler:  
Bu prospektif randomize çalışmaya Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları polikliniğine başvuran, medikal 
tedaviye dirençli DUK’sı olan 80 kadın alınmıştır. Organik sebepli kanamalar, postmenopozal kanamalar, kanama diatezi ve 
jinekolojik malignite mevcudiyeti, geçirilmiş pelvik infeksiyon ve fertilite istemi dışlanma kriteri olarak kabul edilmiştir. 
Randomizasyon SPSS 10,5 programı yardımıyla bilgisayar tarafından yapılmış, 38 hastaya REA, 42 hastaya LNG-RIS 
uygulanmıştır. Tüm hastalara hormonal testler, kuagulasyon testleri, servikal smear, ultrasonografi ve sonohisterografi, 
endometriyal küretaj uygulandı. Kanama miktarını değerlendirmek için Hignam ve arkadaşlarının geliştirdikleri doğruluk 
oranı yüksek, pratik ve ucuz bir yöntem olan piktoryal kan kaybı değerlendirme tablosu (PBAC) kullanıldı. Piktoryal indeks 
hesabı klinisyen tarafından hafif, orta, ağır kirlenen pedler için sırasıyla 1, 5 ve 20; tamponlar için 1, 5 ve 10; küçük ve büyük 
pıhtılara 1 ve 5 skorları verilerek hesaplandı. (Resim-1). Cut-off değer olarak 100 skor değeri kullanıldı. Tüm hastaların tedavi 
öncesi, tedavi sonrası 3. ve 6. ayda piktoryal indeks, hemoglobin ve ferritin değerleri kaydedildi. LNG-RIS anestezi 
uygulanmadan, hep aynı kişi tarafından yerleştirildi. REA, genel anestezi altında 24F operatif histeroskop ile deneyimli 5 
farklı uzman tarafından yapıldı. Tüm ablasyon yapılan hastalarda işlem proliferatif fazda yapıldı, öncesinde endometriyal 
hazırlık yapılmadı ve endometriyum dokusu total veya totale yakın ablate edildi. Tüm veriler istatistiksel analiz için SPSS 10,5 
paket programında değerlendirildi. Karşılaştırmalarda student’s t, paired-t test, Mann whitney U testleri kullanıldı. 
Anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edildi. 
Bulgular:  
LNG-RIS grubundaki 2 hasta (%4,7) tedavinin 3. ve 5. aylarında amenore geliştiğinden tedaviye devam etmek istemeyerek 
aracı çıkarttırmışlardır. 1 hastaya (%2,3) ise aşırı kanama sebebiyle araç çıkarılarak REA uygulanmış ve bu gruba dahil 
edilmiştir. Ablasyon grubundaki 3 (%7,8) hasta kanamalarının geçmemesi sebebiyle operasyon sonrası ilk 3 ay içerisinde 
histerektomi olmuşlardır. İstatistiksel analizler LNG-RIS grubunda 39 hasta üzerinden, ablasyon grubunda 36 hasta 
üzerinden yapılmıştır. Gruplar demografik özellikler ve tedavi öncesi klinik özellikler açısından birbirine benzer nitelikteydi 
(Tablo-1). LNG-RIS gubunda 6 ay içerisinde ortalama piktoryal indeks 214,82±75,97’den 40,03±28,06’e düşmüş, zaman 
içinde tedavi etkinliği artarak devam etmiştir. RES grubunda ise ortama piktoryal indeks operasyondan hemen sonraki ayda 
ani bir düşüş göstererek 224,31± 66,02’den 32,67±54,93’e gerilemiş, 6.ayın sonunda 33,36±43,56 olarak ölçülmüştür. 
(Resim-2). LNG-RIS grubunun 1. 3. ve 6. ay piktoral indeks değerleri RES grubuna göre istatistiksel olarak daha fazladır 
(Tablo-2). LNG-RIS grubunda 3.ve 6.ayın sonunda sırasıyla hemoglobin değerlerinde 0,3 gr/dl ve 2 gr/dl artış saptanırken, 
RES grubunda 1,04 gr/dl ve 3,11 gr/dl artış gözlenmiştir. İstatistiksel olarak hemoglobin düzeylerinde, her iki grupta da 
tedavi öncesine göre anlamlı bir artış saptanmıştır (p<0,05). Ferritin düzeyleri LNG-RIS grubunda 3. ayda 11,7 ve 6.ayda 
27,3’e yükselirken ablasyon grubunda sırasıyla 14,4 ve 26,4’e yükselmiştir. Her iki grubun 3. ve 6 ay hemoglobin ve ferritin 
değerleri karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark saptanamamıştır (p>0,05) (Tablo-2).  
Tartışma ve Sonuç:  
DUK tedavisinde ilk seçenek medikal tedavi olmakla birlikte medikal tedaviye dirençli olgularda cerrahi uygulanabilmektedir. 
Cerrahi tedavi seçeneklerinden en bilineni histerektomidir ve ciddi komplikasyon riskleri olan pahalı bir operasyondur. (4) 
Hastaların rahimlerini koruma istekleri ve uzun süreli ilaç kullanmayı tolere edememeleri minimal invaziv yöntemlerin ön 
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plana çıkmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada DUK tedavisinde REA ve LN-RIS tedavi etkinlikleri araştırılmış, her iki 
yöntemin de kanamayı azaltıcı ve kan değerlerini artırıcı olduğu gösterilmiştir. Literatürde LNG-RIS ile endometriyal 
ablasyonu karşılaştıran az sayıda randomize çalışma bulunmaktadır. Crosigani ve arkadaşları 1.yılın sonunda LNG-RIS ile 
endometriyal rezeksiyonu (ER) karşılaştırmış ve kanamayı azaltmada başarı oranlarını sırasıyla %84 ve %94 bulmuşlardır. (5) 
Rauamo ve ark’nın ER ve LNG-RIS’i karşılaştırdıkları 3 yıllık çalışmada ise 1.yılın sonunda ER grubunun kanama skorlarındaki 
azalmanın daha fazla olduğu ancak 3.yılın sonunda kanama skorlarının benzer olduğu gösterilmiştir. (6) Bizim çalışmamızda 
LNG-RIS grubunun 1. 3. ve 6. ay piktoryal indeks değerleri ablasyon grubuna göre istatistiksel olarak daha fazla saptanmıştır. 
Çalışmamızda 1. ayda LNG-RIS kanamayı azaltmada etkisiz gibi gözükse de, tedavi etkinliği ilerleyen aylarda artmış ve 6.ayın 
sonunda LNG-RIS kullananlarda %82, REA yapılan hastalarda %86 oranında kanama miktarı azalmıştır. Bizim çalışmamızda 
ablasyon grubunun başarı yüzdesi literatürden biraz azdır. Bunun nedeni preoperatif endometrium hazırlığı yapmamamız 
olabilir. Çalışmalar işlem öncesi endometriyum hazırlığının başarı oranlarını artırdığını ve histerektomi ihtiyacını azalttığını 
göstermektedir.(7). Rauromo ve ark’nın LNG-RIS ve ER’u karşılaştırdıkları çalışmada 3.yılın sonunda ferritin ve hemoglobin 
değerlerindeki artışların her iki grupta da benzer olduğu gözlenmiştir.(6) Bizim araştırmamızda 6.ayın sonunda LNG-RIS 
takılanların hemoglobin ve ferritin değerleri açısından gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Her iki tedavi 
yöntemi de inatçı DUK tedavisinde etkili ve kabul edilebilir yöntemlerdir. REA basit ve efektif ancak cerrahi bir yöntemdir. 
LNG-RIS etkinliği takıldıktan sonra başlayarak 6. ayın sonunda ablasyon grubunun tedavi başarısını yakalamaktadır. DUK 
tedavisinde LNG-RIS hastayı gereksiz cerrahiden korurken, acilen kesilmesi veya azaltılması gereken kanamalarda REA bir 
seçenek olarak düşünülebilir. 

Tablo-1. Hastaların 
demografik özellikleri.  

LNG-RIS (n=39) REA (n=36) p 

Yaş 42,33 ± 5,22 42,83 ± 4,45 0,323 
Parite 3,41 ± 1,86 3,75 ± 1,78 0,658 

BMI (kg/m
2
) 26,47 ± 3,11 26,37 ± 2,59 0,887 

AUK süresi (ay) 40, 43 ± 22, 82 35,03 ± 23,06 0,249 

BMI: body mass indeks; AUK: anormal uterin kanama; Hb: hemoglobin; Hct: hemotokrit. 
 

Tablo-2 Her iki grubun piktoryel indeks, hemoglobin ve ferritin değerlerinin karşılatırılması 

 
LNG-RIS REA p 

Piktoryal indeks 
Tedavi öncesi 

1.ay 
3.ay 
6.ay 

214,82 ±75, 97 
200,56 ± 82,20 
95,97 ± 55,22 
40,03 ± 28,06 

224, 30 ± 66, 02 
32,67 ± 54,93 
36,08 ± 58,00 
33,36 ± 43,56 

0, 483 
0,0001 
0,0003 
0,018 

Hemoglobin (g/dl) 
Tedavi öncesi 

3.ay 
6.ay 

10,63 ± 1, 53 
10,93 ± 1,45 
12,62 ± 1,45 

10, 20 ± 1, 48 
11,24 ± 1,46 
12,48 ± 1,57 

0,221 
0,347 
0,678 

Ferritin (ng/ml) 
Tedavi öncesi 

3.ay 
6.ay 

9, 62 ± 5, 91 
11,73 ± 9,53 

27,03 ± 25,57 

7, 86 ± 4, 74 
14,40 ± 11,64 
26,46 ± 20,33 

0, 166 
0,278 
0,916 

                                           LNG-RIS, levonorgestrel salgılayan rahim içi sistem; REA, roller-ball endometriyal ablasyon 
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GİRİŞ-AMAÇ: Vajinal kanama gebeliğin ilk trimesterinde görülen en sık komplikasyon olup, maternal anksiyetenin önemli bir 
nedenidir. Bu olgularda gebeliğin nasıl ilerleyeceğini ve olası bir abortus (düşük) riskini değerlendirebilecek bir belirteç 
tanımlanması için çalışmalar sürmektedir. Asimetrik dimetilarjinin (ADMA) endojen nitrik oksit (NO) sentetaz inhibitörüdür. 
Yükselen ADMA değerleri ile vazodilatatör etkiye sahip NO sentezinde azalma olabileceği daha önceki çalışmalarda ortaya 
konulmuş olup, özellikle preeklampsi patogenezindeki etkileri birçok araştırmada incelenmiştir. Ancak bu önemli 
biyomolekülün endotel hasarı veya plasentasyon ile ilişkili olduğu düşünülen abortus olgularındaki etkisi araştırılmamıştır. 
Çalışmanın amacı ADMA değerlerinin vajinal kanama ile başvuran hastalarda gebelik sonuçlarını öngörmedeki yerinin 
incelenmesi ve inflamatuar cevap ile ilişkisinin değerlendirilmesidir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Üniversite hastanesi kadın hastalıkları ve doğum polikliniği ile acil servisine başvuran, 18-35 yaş arasındaki, 
gebeliğin ilk trimesterindeki toplam 90 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Daha önceki gebeliklerinde tekrarlayan abortus 
öyküsü olan, abort riskini arttıracak sistemik kronik hastalığı olan, çoğul gebelik ya da IVF gebeliği olan olgular çalışmaya 
dahil edilmemiştir. Dahil edilen 90 hastadan; 33 sağlıklı ve herhangi bir şikayeti olmayan hasta kontrol grubuna, vajinal 
kanama ile birlikte muayenede servikal açıklık izlenmeyen 37 hasta abortus imminens (düşük tehdidi) grubuna, vajinal 
kanama ile birlikte abort ettiği izlenen 20 olgu çalışmanın 3. Grubuna dahil edilmiştir. Hastalardan alınan örnekler ELISA 
yöntemi ile incelenmiş ve gruplar arasında karşılaştırılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken sayısal değişkenler için, 
örneklem ortalamasının dağılımı normal dağılıma uygunluk göstermemesi nedeniyle parametrik olmayan testlerden 
yararlanılmıştır. 
BULGULAR: Gruplar demografik veriler açısından benzer olarak izlenmiştir (Tablo-1). İnflamatuar yanıt belirteçleri olan 
nötrofil, lenfosit ve platelet oranları arasında anlamlı fark saptanmamıştır. ADMA medyan değerleri sağlıklı gebe hastalarda; 
imminens ve abortus olguları ile karşılaştırıldığında belirgin düşük izlenmiştir (5.46 vs 7.12 vs 8.64, p<0.001). ROC analizi ile 
ADMA’nın diskriminatif değeri incelendiğinde; 75.8% duyarlılık ve 68.5% özgüllük ile 7.465 değeri abortus imminens olguları 
ile abortusları ayıracak cut-off değerdir (p<0.001) (Şekil-1). 
TARTIŞMA-SONUÇ: Nitrik oksit sentezinde önemli rolü olan ADMA’nın değerlerinde izlenen azalma, istenmeyen gebelik 
sonuçlarını öngörmede etkilidir. Endotel disfonksiyonu ile ilişkili olan ADMA değerlerinin vajinal kanama ile başvuran 
hastalarda ölçülmesi ile abortus riski hakkında bilgi sahibi olunabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: ADMA, abortus imminens, spontan abort, endotel 
 
 

The effect of serum asymmetric dimethylarginine (ADMA) measurements in 
predicting the risk of abortion 

 
Özgür Kan, Ümit Görkem 

Department of Obstetrics and Gynecology, Hitit University, Corum, Turkey 
 
 

INTRODUCTION: Vaginal bleeding is the most common complication seen in the first trimester of pregnancy and is an 
importnt cause of maternal anxiety. In these cases, studies are ongoing to define a marker that can evaluate how pregnancy 
progresses and predict the risk of a possible abortion. Asymmetric dimethylarginine (ADMA) is an endogenous nitric oxide 
(NO) synthetase inhibitor. Increased values of ADMA in serum lead to a decrease in NO synthesis and vasodilatory effect 
have been shown in previous studies. In particular, its impact on the pathogenesis of preeclampsia have been investigated 
in many studies. However, the effect of this important biomolecule on abortion cases which thought to be associated with 
endothelial damage or placentation has not been investigated thoroughly. The aim of this study was to investigate the role 
of ADMA values in predicting pregnancy outcomes in patients presenting with vaginal bleeding and to evaluate its 
relationship with inflammatory response. 
METHODS: A total of 90 patients in the first trimester of pregnancy between 18-35 years of age who applied to the 
obstetrics outpatient clinic of the university hospital were included in the study. Patients who had a history of recurrent 
abortions in their previous pregnancies, who had systemic chronic diseases that would increase the risk of abortion, who 
had multiple or IVF pregnancies were not included in the study. Of these; thirty-three healthy patients without complaints 
were included in the control group, 37 patients who had vaginal bleeding without cervical dilatation were included in the 
second group of the study, and lastly 20 patients who were aborted with vaginal bleeding were included in the third group 
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of the study. Samples from the patients were examined by ELISA method and compared between the groups. 
Nonparametric tests were used for numerical variables in order to evaluate the study data, since the distribution of the 
sample mean did not correspond to the normal distribution. 
RESULTS: Groups were comparable in terms of demographic data (Table-1). Neutrophil, lymphocyte and platelet ratios, 
which are inflammatory response markers, were not significantly different between the groups. Median values of ADMA in 
healthy pregnant patients were significantly lower compared to imminens and abortion cases (5.46 vs 7.12 vs 8.64, p 
<0.001). When the discriminative value of ADMA was examined; with 75.8% sensitivity and 68.5% specificity, the value of 
7.465 is the cut-off value to differentiate imminens and abortion cases (p <0.001) (Figure-1). 
CONCLUSION: The rise in serum ADMA values, which play an important role in nitric oxide synthesis, is effective in 
predicting negative pregnancy outcomes. Measurement of ADMA values which is associated with endothelial dysfunction, 
might provide information about prognosis of pregnancy in patients presenting with vaginal bleeding. 
 
Keywords: ADMA, abortus imminens, spontaneous abort, endotel 
 
 

Figür-1, Figure-1: 
 

 
 
 
 

Tablo-1, Table-1 

 

Normal grup/ Group 
Medyan/ Median 

(Min-Maks) 

İmminens grup 
Medyan 

(Min-Maks) 

Abortus grup 
Medyan 

(Min-Maks) 
p değeri/ value 

Yaş(Age 25 (18-32) 25 (19-35) 28.5 (20-35) 0.156 

BMI 22.8 (17-32.4) 24.7 (17.4-41) 24.1 (19.9-34.7) 0.528 

Gebelik haftası/ 
Pregnancy week 

9 (6-13) 11 (6-16) 9 (6-14) 0.399 

Gravida 2 (1-5) 2 (1-4) 2 (1-6) 0.229 

Parite/ Parity 1 (0-3) 0 (0-3) 1 (0-3) 0.912 

CRL 19 (2.5-65) 23 (3.5-102) 12 (3.4-60) 0.122 

Hb 12.7 (9.2-15.2) 12.1 (8.6-14.5) 12.9 (8.6-14.9) 0.077 

Neu 5.86 (2.4-18.53) 6.24 (3.9-66.7) 6.1 (2.57-10.65) 0.896 

Lymph 1.96 (0.77-95) 2.31 (1.02-22.4) 2.04 (0.77-28.5) 0.238 

Plt 254 (165-694) 246 (92-477) 268 (182-451) 0.343 

Neu/Lymph 3.09 (0.08-10.29) 2.67 (1.53-7.6) 2.77 (0.18-5.99) 0.812 

Plt/Lymph 134.72 (1.85-284.42) 102.74 (5.49-282.27) 132.96 (7.3-253.25) 0.052 

ADMA 5.46 (2.95-8.33) 7.12 (0.61-10.15) 8.64 (3.03-11.52) <0.001 
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OP-047 
  

Adölesan ve Erişkinlerde Endometriosis 
 

Can Ata, Alper İleri 
Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 

 
 

GİRİŞ: Endometriosis reprodüktif dönemde kadınları etkileyen yaygın bir durumdur. Hastalık çoğunlukla adölesan dönemde 
başlar, fakat tanı alması yıllarca süren dismenoreden sonra olabilir. Adölesanlarda şiddetli dismenore ile giden 
endometriosis prevalansı %40, ayrıca %70’inin de medikal tedaviye dirençli olduğu gösterilmiştir. Çalışmalar endometriosisli 
erişkinlerin %60’ının 20 yaşından önce pelvik semptomlar gösterdiği, hastalığın şiddetinn ise yaşla birlikte arttığını 
saptamıştır. Endometriosis ayrıca vajinal septum, imperfore himen, servikal agenezi gibi akış yolunu tıkayacak mevcut 
mullerian kanal anomalileri ile ilişkilendirilmiştir. Çalışmamızda adolesan ve erişkin endometriosisde hasta karakteristiklerini 
incelemeyi amaçladık. 
MATERYAL-METOD: Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 2014-2018 yılları arasında cerrahi olarak tedavi 
olmuş adölesan ve erişkin endometriosis vakaları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalarda yaş, semptom, menstrual 
özellikler, menarş yaşı, aile hikayesi ve uterin anomali varlığı kayıt altına alınmıştır. Tanımlayıcı analizlerin yanı sıra; kategorik 
değişkenlerde ki-kare test, sayısal değişkenler için t-test ve Mann-Whitney U test uygulanmıştır. p<0,05 istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edilmiştir. 
BULGULAR: 9’u adölesan ve 33’ü erişkin hasta olmak üzere toplam 42 hastanın kayıtları çıkarılmıştır. Adölesan ve erişkin yaş 
ve menarş yaşı ortalaması sırasıyla 18,22±0,83 ve 34,21±5,88 (p<0,05), 11,11±1,45 ve 11,60±1,11 (p>0,05) olarak 
saptanmıştır. Gruplar arasında pelvik ağrı, ailede endometriosis öyküsü ve evrelendirmede anlamlı farklılık gözlenmez iken; 
dismenore (77,8%) ve konjenital uterin anomalide (33,4%) adölesan hastalarda anlamlı yükseklik saptanmıştır (p<0,05). 
SONUÇ: Bulgularımız endometriosisli adölesan kadınlar ile genital anomali, dismenore ilişkisini desteklemektedir. Mevcut 
medikal ve cerrahi tedavi yöntemleri ile erken tanısal prosedürler; adölesanlarda tedavi edilemeyen pelvik ağrıların erken 
tanısı, kişiselleştirilmiş tedavi ve hayat kalitesini arttıracaktır. 
Anahtar Kelimeler: Endometriosis, Adölesan, Erişkin 
 

Endometriosis in Adolescents and Adults 
 

Can Ata, Alper İleri 
Buca Gynecology-Obstetrics and Pediatrics Hospital 

 
 

INTRODUCTION: Endometriosis is a common condition that affects women during the reproductive years. The disease 
often begins in adolescence, but is most often recognized after years of  dysmenorrhea.Am ong adolescents with severe 
dysmenorrhea, prevalence of endometriosis approximates 50% and has been shown to be high as 70 % in those 
refractory to medical management. Studies in adults with endometriosis have shown that 60% of women report onset of 
pelvic symptoms even earlier than the age of twenty and the prevalence and the severity of the disease significantly 
increase with age. Additionally, endometriosis has been associated with the existence of mullerian duct malformations 
causing obstruction of the outflow tract, such as complete transverse vaginal septum, imperforate humen and cervical 
agenesis. The aim of this retrospective study was to evaluate endometriosis characteristics in adolescent and adults. 
MATERIALS-METHODS: We collected data from adolescent and adults endometriosis underwent surgery between 2014-
2018 in Buca Gynecology-Obstetrics and Pediatrics Hospital. The following patient characteristics were recorded: Age, 
presenting symptoms, menstrual characteristics, age at menarche, family history, the type of uterine anomaly and the 
presence of other anomalies were studied. Descriptive tests, chi-square test and Mann-Whitney U test were performed. 
Differences were considered statistically significant at p<0,05. 
RESULTS: We recruited 42 cases of 9 adolescents and 33 adults endometriosis. Mean age and age at menarche in 
adolescent and adult; 18,22±0,83 and 34,21±5,88 (p<0,05), 11,11±1,45 ve 11,60±1,11 (p>0,05) respectively. There was no 
significant difference between pelvic pain, family history of endometriosis and staging. However dysmenorrhea (77,8% and 
congenital uterine malformations (33,4%) were significantly higher in adolescents (p<0,05). 
CONCLUSION: Our results seem to support an association between endometriosis (in adolescent and dults) and genital 
anomalies, dysmenorrhea. Medical and surgical options exist today for the treatment of endometriosis, any early diagnostic 
procedure in adolescents with untreatable chronic pelvic pain will lead the gynecologists to an early identification of 
endometriosis, with the treatment that may significantly benefit their future quality of life. 
Keywords: Endometriosis, Adolescent, Adult 
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Anne yaş gruplarına göre obstetrik ve yenidoğan risklerin değerlendirilmesi: 
Bir üniversite hastanesinin 10 yıllık deneyimi 

Aslı Karakaşlı, Ümit Görkem, Özgür Kan 
Hitit Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Çorum 

 
 

GİRİŞ- AMAÇ: Dünya Sağlık Örgütü adölesan gebelik tanımını 10-19 yaş arası kadınlarda oluşan gebelik olarak yapmıştır. 
Tüm dünyada kadınların yaklaşık %25’inde adölesan gebelikler gerçekleşmektedir. Adölesan gebelerde daha fazla oranda 
preterm doğum, preeklampsi, fetal gelişim kısıtlığı, yenidoğan ölümleri, enstrümental ve sezeryan doğumların görüldüğü 
bilinmektedir. İleri anne yaşı, 35 yaş ve üzeri gebelikler olarak tanımlanmaktadır. İleri yaş gebeliklerde ise hipertansif 
sendrom, obezite, diyabet, abortus ve sezaryan ile doğum olasılığı artmaktadır. Bu çalışmada bir üniversite hastanesinde 
gerçekleşen doğum kayıtlarının, anne yaş gruplarına göre maternal ve fetal sonuçlarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu retrospektif çalışma 01.01.2010- 10.09.2019 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Hastanesinde 
gerçekleşen doğum verilerini kapsamaktadır. Bu periyotta gerçekleşen 32,461 adet doğumun verileri anne yaş gruplarına 
göre üçe ayrıldı: Adölesan yaş grubu (19 yaş ve altı, n=2551), yetişkin yaş grubu (20-35 yaş arası, n=16,542), ve ileri yetişkin 
yaş grubu (35 yaş üzeri, n=3994). Çalışma kapsamına dahil edilen tüm annelerin yaş, yenidoğan cinsiyet, doğum öncesi 
hemoglobin (Hgb) düzeyi, doğum sonrası Hgb düzeyi, Hgb düzey farkı ve yüzdesi, doğum tipi ve yenidoğan yoğun bakım 
(YYB) gereksinimi gibi parametreleri istatistiksel analizleri yapıldı. 
BULGULAR: Çalışmamızda anne yaş gruplarına göre anne ve yenidoğan açısından tıbbi özelliklerin karşılaştırılması Tablo 
1’de gösterilmiştir. Adölesan yaş grubundaki kadınlar daha az ortalama doğum öncesi Hbg değerine sahip idiler (p=0.006). 
Doğum sonrası Hgb düzeyleri arasında ise tüm çalışma gruplarında anlamlı bir fark bulunamadı (p=0.851). Ancak Hgb düzey 
farkı ve yüzdesi en fazla ileri yetişkin yaş grubunda olduğu saptandı (p=0.002 ve p=0.004). Doğum tipi olarak sezeryan 
doğumun en çok ileri yetişkin yaş grubunda gerçekleştiği belirlendi (p<0.001). Dahası YYB’a yatış gereksinimin yine ileri 
yetişkin yaşı grubunda olduğu görüldü (p<0.001). 
Her üç grup için sezeryan ile doğumun diğer çalışma parametreleri ile korelasyon analiz sonuçları incelenmiştir. Adölesan 
yaş grubunda sezeryan ile doğum ile, doğum öncesi Hgb, doğum sonrası Hgb, Hgb düzey farkı ve yüzdesi ile anlamlı zayıf 
düzeyde ve pozitif korelasyonlar belirlendi. Yetişkin ve ileri yetişkin yaş gruplarında ise, sezeryan ile doğum ile tüm çalışma 
parametreleri istatistiksel anlamlı olarak zayıf düzeyde korelasyonlar elde edildi. Özellikle sezeryan ile doğum artıkça erkek 
cinsiyeti lehine ve YYB gereksiniminde artış dikkat çekmektedir. 
SONUÇ: Çalışmamızda sezeryan doğum ve YYB gereksinimlerinin ileri yetişkin yaş grubunda daha fazla olduğunu saptadık. 
Özellikle adölesan yaşındaki gebelere obstetrik acil durumlar dışında sezeryan doğumdan kaçınmak gerekmektedir. İleri 
yetişkin yaş grubun ise obstetrik uygulamalarda yüksek risk kategorisinde olması gerektiği de unutulmamalıdır. 
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Assessment of obstetric and newborn risks according to maternal age groups: 
10 years of experience in a university hospital 

 
Aslı Karakaşlı, Ümit Görkem, Özgür Kan 

Department of Obstetrics and Gynecologyepartment of Obstetrics and Gynecology, Hitit University, Corum, Turkey 
 
 
INTRODUCTION: The World Health Organization defines adolescent pregnancy as the pregnancy that occurs in women aged 
10-19 years. Adolescent pregnancies occur in approximately 25% of women worldwide. It is known that preterm birth, 
preeclampsia, fetal growth restriction, newborn deaths, instrumental and cesarean deliveries are seen more in adolescent 
pregnant women. On the other hand, advanced maternal age is defined as pregnancies over 35 years of age and the 
possibility of deliveries with hypertensive syndrome, obesity, diabetes, abortion and cesarean section increases with 
advanced maternal age pregnancies. The aim of this study was to analyze maternal and fetal outcomes of birth records in a 
university hospital according to maternal age groups. 
METHODS: This retrospective study includes the birth data performed at Hitit University Hospital between 01.01.2010 and 
10.09.2019. The data of 32,461 deliveries during this period were divided into three groups according to maternal age 
groups; Adolescent age group (19 years and under, n = 2551), adult age group (20-35 years, n = 16,542), and advanced 
maternal age group (over 35 years, n = 3994). Statistical analyses were performed for all patients included in the study, 
such as age, neonatal sex, prenatal hemoglobin (Hgb) level, postnatal Hgb level, Hgb level difference, type of delivery and 
neonatal intensive care unit (NICU) requirement. 
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RESULTS: In our study, the comparison of medical characteristics in terms of maternal and newborn according to maternal 
age groups is shown in Table 1. Women in the adolescent age group had a lower mean prenatal Hgb value (p = 0.006). 
There was no significant difference between postpartum Hgb levels in all study groups (p = 0.851). However, the difference 
and percentage of Hgb levels were found to be highest in advanced adult age group (p = 0.002 and p = 0.004). It was 
determined that cesarean delivery was most common in advanced adult age group (p<0.001). Moreover, the need for 
admission to the NICU was again higher in the advanced adult age group (p <0.001). Correlation analysis results with 
cesarean section and other study parameters for all three groups are evaluated. Significant weak and positive correlations 
were found between cesarean delivery and prenatal and postnatal difference and percentage of Hgb levels in the 
adolescent age group. In adult and advanced adult age groups, statistically significant weak correlations were obtained with 
caesarean section and all working parameters. Particularly, as caesarean delivery increases, the male gender ratio and the 
need for NICU are found as significant. 
CONCLUSION: In our study, we found that cesarean delivery and NICU requirements were higher in advanced adult age 
group. Particularly, pregnant women of adolescent age should avoid caesarean delivery except obstetrics emergencies. It 
should be remembered that the advanced adult age group should be in the high risk category in obstetric applications. 
 
Keywords: adolescent, advanced maternal age, pregnancy, antenatal 
 
 

 
Tablo 1 

 
Adölesan yaş grubu 

(n=2551,%7.9) 
Yetişkin yaş grubu 
(n=16542,%79.9) 

İleri yetişkin yaş grubu 
(n=3994,%12.3) 

p 
değeri 

Anne yaşı (yıl) 18.3 ± 1.0 26.4± 4.0 37.5± 2.4 <0.001 

Erkek yenidoğan 1317 (%51.6) 13255 (%51.1) 2064 (%51.7) 0.711 

Doğum öncesi Hgb 
düzeyi (g/dl) 

11.80 ± 1.4 11.87± 1.4 11.92± 1.4 0.006 

Doğum sonrası Hgb 
düzeyi (g/dl) 

11.28 ± 1.5 11.27± 1.5 11.28 ± 1.5 0.851 

Hgb düzeyi farkı (g/dl) 0.52 ±1.3 0.59 ±1.3 0.64 ±1.3 0.002 

Hgb düzeyi fark yüzdesi 
(%) 

3.99 ± 10.9 4.58 ± 10.7 4.88 ± 11.0 0.004 

Sezaryen ile doğum 957 (%37.5) 13234 (%51.0) 2353 (%58.9) <0.001 

YYB gerekliliği 313 (%12.3) 2913 (%11.2) 605 (%15.1) <0.001 

 
 

Table 1 

 
Adolescent age group 

(n=2551,%7.9) 
Adult age group 
(n=16542,%79.9) 

Advanced maternal age group 
(n=3994,%12.3) 

p 
value 

Maternal age (years) 18.3 ± 1.0 26.4± 4.0 37.5± 2.4 <0.001 

Male neonate 1317 (%51.6) 13255 (%51.1) 2064 (%51.7) 0.711 

Prenatal Hgb value 
(mg/l) 

11.80 ± 1.4 11.87± 1.4 11.92± 1.4 0.006 

Postnatal Hgb value 
(mg/l) 

11.28 ± 1.5 11.27± 1.5 11.28 ± 1.5 0.851 

Hgb difference 0.52 ±1.3 0.59 ±1.3 0.64 ±1.3 0.002 

Hgb difference 
percentage 

3.99 ± 10.9 4.58 ± 10.7 4.88 ± 11.0 0.004 

Cesarean birth 957 (%37.5) 13234 (%51.0) 2353 (%58.9) <0.001 

NICU requirement 313 (%12.3) 2913 (%11.2) 605 (%15.1) <0.001 

 
 
 
 



82 
 
 

 
 

OP-049 
 
 

İnfertil hastalarda in vitro fertilizasyon sonuçları ile inflamasyon arasındaki 
ilişki 

 
Özgür Kan, Ümit Görkem, Engin Yıldırım 

Hitit Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Çorum 
 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Inflamasyon foliküler gelişim ve seçilme, ovulasyon ve embriyo implantasyonu dahil olmak üzere reprodüktif 
süreçte önemli bir rol oynar. Ancak inflamasyonun azalmış over rezervi olan olgularda oosit toplama ve tedavi üzerine olan 
etkileri detaylı olarak incelenmemiştir. Bu nedenle, çalışmanın amacı inflamasyon belirteçlerinin oosit toplama işlemi öncesi 
değerlendirilerek tedavi sonuçları üzerine etkisinin incelenmesidir. 
Metod ve YÖNTEM: Üniversite hastanesinde Haziran 2018-Haziran 2019 yılları arasında ovulasyon indüksiyonu tedavisi alan 
hastalar bu retrospektif çalışmaya dahil edilmiştir. Açıklanamayan infertilite nedeniyle takip edilen toplam 150 hasta, yaş ve 
vücut kitle indeksi uyumlu olacak şekilde, toplanan oosit sayılarına göre iki gruba ayrılmıştır. Hemogram ve transvajinal 
sonografi sonuçları kaydedilmiş ve analiz edilmiştir. 
BULGULAR: Gruplar demografik ve klinik özellikler açısından benzer olarak izlendi. Beklendiği gibi, toplanan oosit sayıları 
zayıf yanıtlı olgularda daha düşük gözlendi. İnflamasyonun toplanan oosit sayısına etkisi incelendiğinde gruplar arasında 
nötrofil-lenfosit oranı ve platelet-lenfosit oranları (PLO) benzer olarak izlendi. Korelasyon analizi sonucunda plalet-lenfosit 
oranı ile toplanan oosit sayısı arasında negatif yönlü, istatistiksel anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi (r= -0.269, p=0.01). 
SONUÇ: PLO, birçok kronik hastalıkta etkin, kabul edilebilir ve sıklıkla kullanılan önemli bir tanısal belirteçtir. OPU işlemi 
öncesi PLO değerlendirilmesi ile IVF tedavisinin bu önemli basamağı öncesi önemli bilgiler sağlanabilir ve tedavi sonuçları 
öngörülebilir. NLO akut inflamasyonun önemli bir belirteci olduğu için bu olgularda etkinliği kısıtlıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: enflamasyon, oosit toplama, zayıf yanıt, ivf 
 
 
 

The association between in vitro fertilization outcome and the inflammation 
in infertile women 

 
Özgür Kan, Ümit Görkem, Engin Yıldırım 

Department of Obstetrics and Gynecology, Hitit University, Corum, Turkey 
 
 

INTRODUCTION: Inflammation plays a pivotal role in reproductive processes including follicular development and 
recruitment, ovulation and embryo implantation. The possible impact of inflammation on oocyte pick-up and treatment 
outcomes in patients with diminished ovarian reserve have not been investigated thoroughly. Therefore, the aim of the 
present study was to evaluate the the effect of pre-procedure evaluation of these markers on predicting oocyte retrieval 
success in infertile patients. 
METHODS: Patients undergoing ovulation induction for infertility treatment at a university hospital from June 2018 to June 
2019 were included in this retrospective study. A total of 150 patients with unexplained infertility who underwent ovulation 
induction were divided into two age and BMI-matched groups according to the number of retrieved oocytes after ovulation 
induction. Data obtained by hemogram and transvaginal usg aspirated oocyte counts were recorded 
RESULTS: Demographical and clinical characteristics were comparable between the groups. As expected, the number of 
collected oocytes was lower in patients with poor-responders. When the effects of inflammation on collected oocyte counts 
were evaluated, neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratios were similar. Correlation analysis revealed a 
negative correlation between platelet-to-lymphocyte ratio and number of oocytes collected (r= -0.269, p=0.01). 
CONCLUSION: PLR is an acceptable, efficient and widely used diagnostic tool for various chronic conditions and diseases. 
Measurement of PLR before OPU might provide valuable information about this crucial stage of IVF treatment and may be 
useful in predicting outcomes. Since NLR is an indicator of acute inflammation, its effectiveness is limited in these cases. 
 
Keywords: inflammation, opu, poor responder, ivf 
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Tablo 1 

 

Zayıf-over yanıtlı hastalar (n=52) 
(Mean±Std) 

(Median. min-max) 

Normal yanıtlı hastalar/ (n=98) 
(Mean±Std) 

(Median. min-max) 
p değeri 

Yaş (yıl) 
29,75±3.94 

30.00 (20.00-40.00) 
29.21±3.86 

29.00 (23.00-36.00) 
0.365 

İnfertilite süresi (ay) 
83.75±47.55 

72.00 (8.00-198.00) 
66.80±36.62 

57.00 (15.00-170.00) 
0.01 

IUI sayısı 
1.59±1.41 

2.00 (0-6.00) 
1.68±1.40 

2.00 (0-5.00) 
0.604 

IVF sayısı 
0.59±0.84 
0 (0-3.00) 

0.37±0.72 
0 (0-4.00) 

0.683 

Toplanan oosit sayısı 
6.61±3.63 
5 (1-17.00) 

8.33±4.99 
7 (3-29.00) 

<0.01 

AMH (ng/ml) 
0.96±0.23 

1.04 (4.33-16.23) 
2.58±0.74 

4.08 (2.31-8.43) 
<0.01 

E2 (pg/ml) 
47.11±17.06 

47.00 (14.60-84.82) 
44.21±25.18 

43.14 (7.57-106.21) 
0.391 

Nötrofil/lenfosit oranı 
2.17±0.87 

2.15 (0.41-4.21) 
2.18±0.86 

2.04 (0.30-5.28) 
0.850 

Platelet/lenfosit oranı 
144.54±39.94 

143.51 (64.04-282.17) 
141.21±35.33 

133.15 (73.83-249.07) 
0.718 

 
 
 

Table 1 

 

Poor-ovarian Responders (n=52) 
(Mean±Std) 

(Median. min-max) 

Normo-ovarian Responders (n=98) 
(Mean±Std) 

(Median. min-max) 
p value 

Age (Year) 
29,75±3.94 

30.00 (20.00-40.00) 
29.21±3.86 

29.00 (23.00-36.00) 
0.365 

Duration of infertility (months) 
83.75±47.55 

72.00 (8.00-198.00) 
66.80±36.62 

57.00 (15.00-170.00) 
0.01 

Number of IUI 
1.59±1.41 

2.00 (0-6.00) 
1.68±1.40 

2.00 (0-5.00) 
0.604 

Number of IVF 
0.59±0.84 
0 (0-3.00) 

0.37±0.72 
0 (0-4.00) 

0.683 

Oocyte Count 
6.61±3.63 
5 (1-17.00) 

8.33±4.99 
7 (3-29.00) 

<0.01 

AMH (ng/ml) 
0.96±0.23 

1.04 (4.33-16.23) 
2.58±0.74 

4.08 (2.31-8.43) 
<0.01 

E2 (pg/ml) 
47.11±17.06 

47.00 (14.60-84.82) 
44.21±25.18 

43.14 (7.57-106.21) 
0.391 

Neu/Lymph 
2.17±0.87 

2.15 (0.41-4.21) 
2.18±0.86 

2.04 (0.30-5.28) 
0.850 

Plt/Lymph 
144.54±39.94 

143.51 (64.04-282.17) 
141.21±35.33 

133.15 (73.83-249.07) 
0.718 
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OP-050 
 

Seksen yaş üzeri hastalarda açık cerrahi ve endovasküler anevrizma onarımının 
mortaliteye etkisinin karşılaştırılması 

Selen Öztürk 
Dr. Siyami Ersek göğüs kalp ve damar cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesi, kardiyovasküler cerrahi kliniği, İstanbul,  

 
AMAÇ: Aort anevrizması nispeten yaşlı hastalarda daha sıklıkla gözlenmektedir. Biz bu incelememizde 30 günlük mortalite 
açısından 80 yaş üzeri hastalarda, açık cerrahi girişim ve endovasküler anevrizma onarımı (EVAR) arasında fark olup 
olmadığını belirlemeyi amaçladık. 
METOD: Literatür taraması tarih sınırlaması olmadan Pubmed elektronik veritabanında yapıldı. Ayrıca ilgili makalelerin 
kaynakları incelendi. 80 yaş üzeri hasta grubunu içeren, açık cerrahi girişim ile EVAR’ı karşılaştıran, 30 günlük mortalite 
oranlarını kapsayan klinik araştırmalar analize dahil edildi. Yalnızca İngilizce olan araştırmalar incelendi. Araştırmaların 
bulguları heterojenite varlığına göre (I2 >%25) random yada sabit etki modeli ile değerlendirildi. İstatistiksel analiz için Open 
Meta Analyst® programı kullanıldı. 
BULGULAR: Toplam 2625 makaleye ulaşıldı. Makale başlıkları ve özetleri incelendikten sonra 56965 hastadan oluşan 12 
makale analize dahil edildi. Uygulanan analiz sonucunda açık cerrahi girişim ile EVAR arasında 30 günlük mortalite açısından 
anlamlı bir fark gözlenmedi (OR: 0,66, CI %95: 0,34-1,258 ve p=0,208) (Şekil). Araştırmaların heterojen olduğu (I2 =%73) 
gözlendi. Olası yayın yanlığı sonuçları Begg testine göre anlamlı değil idi (tau2 =0,63). 
SONUÇ: Genç hastalarla karşılaştırıldığında 80 yaş üstü hastalarda anevrizma onarımı daha sık mortaliteye yol açmaktadır. 
Ancak bireysel araştırrmalardan elde edilen sonuçlara göre tahmin edilenin aksine EVAR’ın bu hasta grubunda mortalite 
açısından açık cerrahi girişime karşı belirgin bir üstünlüğü bulunmamaktadır. Anahtar Kelimeler: endovasküler anevrizma 
onarımı, açık cerrahi, mortalite, seksen yaş 
 

Comparison of the effect of open surgery and endovascular aneursym repair on mortality 
in patients older than eighty years 

Selen Öztürk 
Dr. Siyami Ersek cardiothoracic surgery education and research hospital, Cardiovascular surgery clinics, Istanbul, Turkey 

 
AIM: Aortic aneursym is relatively observed more frequently in elderly patients. In this trial, we aimed to determine 
whether there was a difference between open surgical intervention and endovascular aneursym repair (EVAR) with regard 
to 30 days mortality in patients older than eighty years or not.  
METHOD: Literature review was carried out in PubMed electronic database without any limitations of date. And also 
references of articles were reviewed. Clinical studies were included to analysis that covered the patients older than eighty 
years, comparing open surgical intervention and EVAR and recorded the rate of 30 days mortality. Only the trials written in 
English were reviewed. Results of the studies were evaluated based on either random or fixed effect model in accordance 
with the presence of heterogeneity (I2>25%). Open Meta Analyst® software was used for statistical analysis. 
RESULTS: We obtained 2625 articles from the database search. After reviewing the titles and abstracts, 12 articles, 
comprising 56965 patients, were included in the analysis. At the end of the performance of analysis, no differences were 
observed between EVAR and open surgical intervention with regard to mortality (OR: 0.66, CI 95%: 0.34-1.258 and p=0.208) 
(figure). The trials were observed to be heterogeneous (I2=73%). Publication bias according to the Begg test was not 
significant (tau2=0.63). 
CONCLUSION: When compared with younger patients, aneursym repair causes mortality more frequently in patients older 
than eighty years. However, by contrast with estimation due to the results obtained from individual trails, EVAR has no 
distinct advantage against open surgical intervention with regard to mortality in this patient group. Keywords: endovascular 
aneursym repair, open surgery, mortality, eighty years 

 

             
şekil 1:  forest grafiği, figure 1: forest plot 
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OP-051 

Bifosfonat tedavisi gören hastalarda Endodontik yaklaşımın önemi 
Parla Meva Durmazpınar 

İzmir Demokrasi Üniversitesi,Endodonti Anabilim Dalı,İzmir 
 
 

Bifosfonatlar kemik rezorpsiyonunu indükleyen osteoklast aktivitesini baskılayan, yapısal olarak pirofosfat analogu 
ilaçlardır. Bu ilaçlar osteoporoz, paget hastalığı, multiple myeloma ve metastatik kemik kanseri gibi metabolik kemik 
bozukluğu olan hastaların tedavisi için geliştirilmiştir. Bifosfonatların morbiditeyi önemli ölçüde azaltıp, hastaların yaşam 
kalitesini artırdıkları gösterilmiş olmasına karşın, uzun dönem kullanımları nefrotoksisite, hipokalsemi ve osteomalazi gibi 
sistemik komplikasyonların gelişmesine neden olabilmektedir. Bu tür ilaçların en ciddi yan etkilerinden biri de çenelerin 
bifosfonat ile ilişkili osteonekrozudur (BRONJ). ‘BRONJ’ terimi daha sonra antianjiojenik ve antirezorptifler gibi diğer ilaçlarla 
ilişkili gnatik osteonekrozları da ifade edebilmek için ‘çenelerin ilaçlarla ilişkili osteonekrozu’ (MRONJ) olarak değiştirilmiştir. 
MRONJ çenelerinde radyoterapi geçmişi olmayan, antirezorptif veya antianjiojenik ilaç kullanmış veya kullanmakta olan 
hastalarda mandibula ve maksillada 8 haftadan daha fazla süren kemik ekspozu ile karakterize bir komplikasyondur. Dental 
girişimler arasında MRONJ gelişimini en fazla tetikleyen işlem diş çekimidir. MRONJ, etkili bir tedavisi olmayan oldukça ciddi 
bir klinik durum olduğu için, öncelikli hedef risk altındaki hastalarda bu durumun gelişmesini önlemek olmalıdır. Cerrahi 
olmayan endodontik tedavi, bifosfonat ilaç tedavisi gören hastalarda semptomatik dişlerin tedavisinde MRONJ riskini en aza 
indirmek için uygulanabilecek en konservatif metoddur. Buna rağmen, kök kanal sisteminin kemomekanik olarak 
şekillendirilmesi sırasında apikalden debris taşırılması veya rubber dam uygulanırken yumuşak doku hasarı oluşturulması 
gibi nedenlerle endodontik tedavi de MRONJ oluşmasını tetikleyebilir. Bu sunumun amacı, bifosfonat kullanan hastalarda 
MRONJ oluşmasını önlemek amacıyla, endodontik açıdan yararlı stratejiler önermek ve uygun tedavi planı konusunda 
klinisyenlerin farkındalığını artırmaktır. 
Anahtar Kelimeler: Endodontik tedavi, bifosfonat, çene, osteonekroz. 
 
 

Importance of endodontic approach in the patients receiving bisphosphonate 
medicatıon 

Parla Meva Durmazpınar 
Izmir Democracy University,Department of Endodontics 

 
 
                Bisphosphonates are stable structural analogs of pyrophosphate, which suppress the activity of osteoclasts, 
leading to decreased bone resorption. These drugs are designed to treat patients with metabolic bone disorders such as 
osteoporosis, Paget’s disease, multiple myeloma, and metastatic bone cancer. Although bisphosphonates have been shown 
to considerably reduce the morbidity and improve the quality of life in patients, their longterm use can lead to systemic 
complications such as nephrotoxicity, hypocalcemia, and osteomalacia. Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws 
(BRONJ) is one of the most serious side effects of these drugs. Thereafter, the term ‘BRONJ’ was changed to ‘medication-
related osteonecrosis of the jaws (MRONJ)’ to accommodate the gnathic osteonecrosis cases related to the other drugs 
such as antiangiogenics and antiresorptives. MRONJ is defined as an complication in patients who are on currrent or 
previous treatment with antiresorptive or antiangiogenic drugs and have exposed bone that has persisted for more than 8 
weeks. Tooth extraction is the most common trigger factor for the development of medication-related osteonecrosis of the 
jaws among the dental procedures. MRONJ is notably a dramatic clinical situation which is not treatable effectively. To the 
this respect, the primary goal should be avoiding the development of this situation in the patients who are at risk. Non-
surgical endodontic treatment is the most conservative method for the treatment of symptomatic teeth in bisphosphonate 
medication receiving patients to minimize the risk of MRONJ. Despite this, endodontic treatment may induce MRONJ as 
well, through soft tissue damage, especially during rubber dam application and apical extrusion of debris during chemo-
mechanical instrumentation of the root canal system. The purpose of this presentation is to prove the clinician’s 
consciousness about the proper dental treatment plan and propose beneficial strategies to prevent the occurrence of 
MRONJ during endodontic therapy in patients taking bisphosphonates. 
Keywords: Endodontic treatment, bisphosphonate, jaw, osteonecrosis. 

 
BİFOSFONAT TEDAVİSİ GÖREN HASTALARDA ENDODONTİK YAKLAŞIMIN ÖNEMİ 

 
Bifosfonatların Tanım ve Özellikleri 
Osteoporoz başta olmak üzere metabolik kemik hastalıklarının tedavisinde önemli rol oynayan bifosfonatlar, metastatik 
kemik tümörlerinin önlenmesi, patolojik fraktür ve hiperkalsemi gibi komplikasyonları azaltmak ve kemik metastazı bulunan 
kanser hastalarında yaşam kalitesini artırmak amacıyla kullanılan antirezorptif ilaçlardır (1). Bifosfonatlar hidroksiapatit 
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kristallerine yüksek afiniteleri nedeniyle kemik yapım-yıkımının yüksek olduğu, özellikle de osteoklastik kemik 
rezorpsiyonunun olduğu bölgelerde kemiğe bağlanırlar. Burada osteoklast yapım ve aktivitesini inhibe etmek ve osteoklast 
ömrünü kısaltmak suretiyle kemiğin yeniden yapılanmasında değişikliklere sebep olurlar (1,2).  
Yan Etkiler ve Osteonekroz 

Bifosfonatların oral ve sistemik olarak önemli yan etkileri bulunmaktadır. Nadir görülen sistemik yan etkiler 
arasında nefrotoksite, akut böbrek yetmezliği, gastrointestinal intolerans, anoreksi, hipokalsemi, osteomalazi, kemik ve 
eklem ağrıları belirtilmiştir (3,4). Bifosfanatların en ciddi yan etkisi ise çenelerde görülen osteonekrozdur. Bifosfonatlara 
bağlı çenelerin osteonekrozu (BRONJ) ilk kez 2003 yılında rapor edilmiştir (5). BRONJ, çenelerinde radyasyon geçmişi 
olmayan, bifosfonat kullanmış veya kullanmakta olan hastalarda, maksilla ve mandibulada 8 haftadan fazla süren kemik 
ekspozu ile karakterize bir durumdur (6). Ekpoze nekrotik kemik uzun süre asemptomatik kalabilir. Bu lezyonların 
çevresindeki dokuların enflamasyonu ile ağrı, dişlerde mobilite, yumuşak dokularda ödem, eritem, mukoza ve yumuşak 
dokularda ülser oluşumu ve parestezi gibi semptomlar görülebilir (7). BRONJ’un en sık karşılaşılan klinik bulgusu olan 
nekroze alveol kemiği, osteomyelit veya osteoradyonekroz olgularında da görülebileceği için, hastadan detaylı medikal ve 
dental anamnez almak büyük önem taşımaktadır (8). Ayırıcı tanı; alveoler osteitis, gingivitis, periodontitis, periapikal 
patolojiler ve sekonder rezorpsiyonun görüldüğü semento-osseöz displazinin bazı türleri ile yapılmalıdır (9).  

Bifosfonata bağlı çenelerin osteonekrozu (BRONJ) mekanizması tam anlamıyla açıklanamamakla birlikte, iki 
hipotez üzerinde durulmaktadır. Birincisi; bifosfonatların antianjiojenik bir etki doğurarak, yüksek vaskülariteden dolayı 
çenelerde yüksek oranda konsantre olduklarıdır. İkincisi ise osteoklastlar ve periodontal ligament hücreleri üzerindeki 
sitotoksik etki ile kemiğin turnover sürecini baskılamasıdır (7).  

Çene kemiklerinde bifosfonatların yanısıra diğer antirezorptif ve antianjiojenik ilaçların da etken olduğu 
osteonekroz vakalarının artmasıyla birlikte, Amerikan Oral ve Maksillofasiyel Cerrahlar Birliği tarafından 2014 yılında 
‘bisfosfonata bağlı çenelerin osteonekrozu’ teriminin ‘ilaçlara bağlı çenelerin osteonekrozu (MRONJ)’ olarak güncellendiği 
bildirilmiştir (10).  Bifosfonatların oral formları (alendronat, risedronat ve ibandronat) intravenöz olarak uygulanan formlara 
göre çenelerin osteonekrozu açısından daha düşük risk taşır (4). Oral bifosfonat kullanan hastalarda MRONJ oluşma riski 
ilacın kullanım suresine bağlıdır. MRONJ insidansı oral bifosfonat kullanan osteoporoz hastalarında %0,00038 ile %0,1 
arasında iken, 4 yıldan daha uzun süreli kullanımlarda bu insidansın %0,21 olarak arttığı bildirilmektedir (11).  
Dentoalveoler cerrahi işlemler, özellikle diş çekimi MRONJ gelişmesinde önemli bir tetikleyicidir. Yapılan çalışmalarda 
hastaların %52-61’inde diş çekiminin ilaca bağlı osteonekroz gelişimini tetiklediği belirtilmiştir (12,13). Semptomlar spontan 
olarak gelişebildiği gibi, sıklıkla diş çekimini takiben görülmektedir (8). Diş çekimi kemikte direk travma yaratması sebebiyle, 
antirezorptif ilaç kullanan hastalarda kontrendikedir (14). Bu nedenle risk altındaki hastalarda diş çekimi ertelenmeli veya 
alternatif tedaviler tercih edilmelidir (15).    
Bifosfonat Kullanan Hastalarda Endodontik Tedavi ve Alınması Gereken Önlemler 

Endodontik tedavinin temel amacı, kök kanal sisteminde kolonize olan patojenlerin uzaklaştırılarak, pulpa ve 
periapikal doku hastalıklarının önlenmesi ve tedavi edilmesidir (16,17). Bifosfonat kullanan hastalarda, cerrahi olmayan 
endodontik tedavinin güvenli bir prosedür olduğu ve MRONJ prevalansının bu tedaviyle azaltılabileceği belirtilmiştir (18). 
İntravenöz veya uzun süreli oral bifosfonat kullanımı hikayesi olan hastalarda, cerrahi olmayan endodontik tedavi, diş 
çekimine tercih edilmelidir (4). Kök kanal tedavisi ağız içi dokularda çok daha az travma yaratır ve çenelerdeki osteonekroz 
vakalarının yalnızca %0.8’i ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (19). MRONJ riski taşıyan hastalarda, restore edilemeyecek kadar 
harabiyeti fazla olan dişlerde dahi, diş kronun uzaklaştırılarak kök kanal tedavisinin yapılması ve köklerin ağızda kalması 
tavsiye edilmektedir (18).     

Dereci ve arkadaşları, bifosfonat kullanım süresiyle endodontik tedavi başarısı arasında güçlü bir ilişki olduğunu 
belirtmişlerdir (14). Yapmış oldukları retrospektif çalışmada, 1 yıldan fazla süreyle zolendronat kullanan hastalarda 
iyileşmemiş veya yetersiz iyileşme gösteren dişlerin sayısı 1 yıldan az ilaç tedavisi görenlerden daha az bulunmuştur (14). 
Hsiao ve ark’nın yaptığı bir ön çalışmada, uzun dönem oral bifosfonat kullanan hastaların geleneksel kök kanal tedavisinin 
ardından periradiküler iyileşmenin gerçekleşmesiyle birlikte tatmin edici sonuçlar alındığı görülmüştür (4).  
Periapikal lezyonlar diş çekimini takiben BRONJ gelişimine zemin hazırlayabilir. Song ve ark., yaptıkları bir hayvan 
çalışmasında periapikal lezyonlu dişlerin çekiminin BRONJ gelişmesini alevlendirdiğini göstermiştir (20). Bu çalışmada BRONJ 
riskini en aza indirgemek amacıyla, sorunlu dişlerin çekimi yapılmadan önce ilgili dişlerin periapikal lezyonlarının kontrol 
altına alınmasının önemine dikkat çekilmiştir (20). 

Cerrahi endodontik tedaviler ve endodontik rejenerasyon prosedüründe pulpa revaskülarizasyonu amacıyla 
yapılan apikal kanatma işlemi risk altındaki hastalarda MRONJ oluşumuna neden olabileceği için bu işlemlerden 
kaçınılmalıdır (7,21). Konvansiyonel endodontik tedavi sırasında da yumuşak dokularda harabiyete neden olabilecek tüm 
işlemler MRONJ oluşumunu tetikleyebilmektedir. Bu nedenle endodontik tedavi sırasında MRONJ gelişmesi riskini azaltmak 
için aşağıdaki tedbirlerin alınmasına özen gösterilmelidir (7); 
- Yetersiz vaskülarizasyon osteonekroz için risk faktörü olması nedeniyle, vazokonstrüktörlü lokal anestezik ajanlardan 
kaçınılmalıdır (22). 
- Tedavi aseptik koşullarda ve mümkün olan en az travma ile gerçekleştirilmelidir. Rubberdam uygulaması sırasında gingival 
dokuların, kök kanalı şekillendirilmesi, dezenfeksiyonu ve doldurulması sırasında apikal dokuların irritasyonundan 
kaçınılmalıdır (7,22).  
-IV bifosfonat tedavisi gören veya 3 yıldan fazla süreyle oral bifosfonat tedavisi gören hastalarda nekrotik pulpalı dişler için 
veya risk altındaki hastada birden fazla dişe kök kanal tedavisi yapılacak ise, bu hastalarda antibiyotik profilaksisi 
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uygulanmalıdır. Antibiyotik profilaksisini de tek rejimde uygulamak amacıyla tedaviler tek seans olacak şekilde 
planlanmalıdır (7). 
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Pediatrik konjenital kistik boyun kitleleri: 127 olguyla klinik ve histopatolojik 
sonuçlar 

Murat Gümüşsoy, İbrahim Çukurova 
İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir, Türkiye 

 
 

AMAÇ: Kliniğimizde son on yılda konjenital kistik boyun kitlesi tanısı almış ve cerrahi uygulanmış çocuk hastaların tanı 
çeşitliliğinin gösterilmesi, hastaların demografik ve histopatolojik özellikleriyle cerrahi sonrası komplikasyonların 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
 
YÖNTEM: İzmir Tepecik Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğinde, 
2008-2018 yılları arasında konjenital boyun kitlesi tanısıyla cerrahi uygulanmış hastaların demografik özellikleri, 
görüntüleme yöntemleri, uygulanan cerrahi yaklaşım ve histopatolojik sonuçları cerrahi sonrası komplikasyonlar, 
retrospektif olarak kliniğimiz kayıtlarında araştırılmış ve analiz edilmiştir. 
 
BULGULAR: Konjenital kistik boyun kitlesi tanısıyla cerrahi uygulanan 127 olgunun 79(%62.2)’u erkek 48(%37.8)’i kadın, yaş 
dağılımı 1-15 aralığında, yaş ortalaması 8.4’dür. Toplamda 127 olgudan; 72(%56.7)’sine sistrung operasyonu, 29(%22.8)’üne 
brankial kist eksizyonu, 26(%20.5)’sına ise kistik kitle eksizyonu yapılmıştır. Cerrahi sonrası histopatolojik sonuçlar; 
63(%49.6) tiroglossal duktus kisti, 36(%28.3) brankiyal kist, 19(%15) kistik higroma, 9(%7.1) dermoid kist olarak 
raporlanmıştır. Hastaların tamamında boyun USG görüntüleme ilk sırada yer almaktadır. 
 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar kliniğimizde konjenital kistik boyun kitlesi tanısı alan hastaların; yaş, demografik dağılımları, 
hekimlerin radyolojik görüntüleme tercihleriyle uygulanan cerrahi teknik ve yöntemler hakkındaki bulguları içermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Konjenital kistik boyun kitleleri, tiroglossal duktus kisti, sistrunk ameliyatı, brankial kist 
 

 
Pediatric congenital cystic neck masses: Clinical and histopathological results 

of 127 cases 
Murat Gümüşsoy, İbrahim Çukurova 
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Surgery, İzmir,Turkey 

 
 
PURPOSE: This study aimed to establish the variety in the diagnosis of children patients who were diagnosed with 
congenital cystic neck masses in the last ten years and had a surgical operation, and analyze the distribution of 
postoperative complications in terms of demographic and histopathological characteristics. 
 
METHOD: The demographical characteristics of patients who had a surgical operation in Izmir Tepecik University of Health 
Sciences Training and Research Hospital Otolaryngology Clinic between the years 2008 and 2018 due to a congenital cystic 
neck mass diagnosis, imaging methods, surgical approaches, and histopathological results and postoperative complications 
were investigated and analyzed in a retrospective manner. 
 
FINDINGS: Among the 127 phenomena who had a surgical operation due to a congenital cystic neck mass diagnosis, 
79(%62.2) of them were males, 48(%37.8) of them were females, the age distribution was reported between 1-15 and the 
age average was reported as 8.8. According to the findings; 72(%56.7) of the total of 127 phenomena had a Sistrunk 
operation, 29(%22.8) of them had a branchial cyst excision, and 26(%20.5) of them had cystic mass excision. The 
postoperative histopathological results were reported as; 63(%49.6) thyroglossal duct cysts, 36(%28.3) branchial cyst, 
19(%15) cystic hygroma, 9(%7.1) dermoid cyst. For all the patients, USG imaging took first place. 
 
RESULTS: The results include the findings on age, demographic distribution, surgical technique; physicians preferred 
radiological imaging methods and applied surgical techniques and methods concerning the patients who were diagnosed 
with congenital cystic neck masses in our clinic. 
 
Keywords: Congenital cystic neck mass, thyroglossal duct cyst, sistrunk surgery, branchial cyst 
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Diz eklem içi patolojilerde klinik muayene ve manyetik rezonans görüntüleme 
sonuçlarının artroskopi bulguları ile karşılaştırılması 

Rıfat Şahin, Mehmet Sabri Balık 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Rize 

 
GİRİŞ-AMAÇ: Semptomatik diz eklem içi patolojileri sıklıkla menisküs yırtığı, çapraz bağ yırtığı, kıkırdak hasarı ve plika 
kaynaklıdır. Bu patolojilerin tanısında fizik muayene sonrası genellikle görüntüleme yöntemlerine başvurulmaktadır. Tanısal 
artroskopi günümüzde yerini noninvaziv bir görüntüleme yöntemi olan manyetik rezonans görüntülemeye (MRG) bıraktı. Biz 
bu çalışmamızda semptomatik diz eklem içi patolojilerinde menisküs tanı testleri ve 1,5 tesla MRG sonuçlarının tanısal 
gücünü saptamayı amaçladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: 2013-2015 yılları arasında, 18-50 yaş aralığında menisküs yırtığı, çapraz bağ yaralanması, kıkırdak hasarı 
veya semptomatik plika tanısıyla artroskopi yapılan 50 hastanın 50 dizi prospektif olarak değerlendirildi. Diz eklem içi 
patoloji düşünülen hastaların fizik muayeneleri sonrası MRG bulguları elde edildi. Fizik muayene ve MRG sonuçları, kesin 
tanı kabul edilen artroskopi sonuçlarına göre değerlendirildi. 
BULGULAR: 50 hastanın 34' ü erkek 16' sı kadın olup yaş ortalamaları 35' tir (18-50). Hastaların sadece 13’ ünde travma 
hikayesi vardı. Sırasıyla duyarlılık, özgüllük ve doğruluk oranları Mc murray testinde: %90, %11, %76; Apley testinde: %76, 
%33, %68; Ege testinde: %80, %33, %72 saptandı. MRG’ de sırasıyla duyarlılık, özgüllük ve doğruluk oranları; medial 
menisküste: %87, %68, %80; lateral menisküste: %92, %92, %92; kondral hasarlanmada: %36, %95, %62; ön çapraz bağda: 
%90, %95, %94; plikalarda: %21, %59, %34 saptandı. 
Tartışma ve SONUÇ: Menisküs yırtığı tanısı için uygulanan testlerin duyarlılıkları yüksek ancak özgüllükleri düşük kaldığından 
gerçek sağlamları saptama yönü zayıftı. Bu sebeple birden çok test ile ön tanı desteklenmelidir. Artroskopiye göre daha ucuz 
olan ve non-invaziv, non-iyonizan özellikleri ile özellikle menisküs ve bağ yaralanmalarında yüksek tanı gücüne sahip olan 
MRG ile tanı desteklenmelidir. Böylece menisküs ve çapraz bağ yaralanmalarında gereksiz artroskopik girişimler sonlanabilir. 
1,5 tesla MRG; lateral menisküs ve çapraz bağ patolojilerinin tanısında yüksek doğruluk oranına sahiptir. Medial menisküs 
yırtıklarında nispeten doğruluk oranı azalmakta ancak yeterli düzeydedir. Kondral yüzeyin değerlendirilmesinde tanı gücü 
kısıtlı kalmakta; yüksek çözünürlüklü kıkırdak spesifik çekimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Plikaları değerlendirmede ise yeterli 
olmadığından artroskopi sırasında özenle varlığı aranmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Artroskopi, çapraz bağ, kıkırdak, MRG, menisküs 
 

Comparison of clinical examination and magnetic resonance imaging results 
with arthroscopy findings in intraarticular knee pathologies 

Rıfat Şahin, Mehmet Sabri Balık 
Department of Orthopedics and Traumatology, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey 

 
Introduction and PURPOSE: Symptomatic intraarticular knee joint pathologies are often caused by meniscus tear, cruciate 
ligament rupture, chondral lesions and plica. In the diagnosis of these pathologies, imaging methods are usually used after 
physical examination. Today, diagnostic arthroscopy has been replaced by magnetic resonance imaging (MRI), a method of 
noninvasive imaging. In this study, we aimed to determine the diagnostic potency of meniscus diagnostic tests and 1.5 tesla 
MRI results in symptomatic intraarticular knee pathologies. 
MATERIALS-METHODS: Between 2013 and 2015, 50 knees of 50 patients underwent arthroscopy with a diagnosis of 
meniscus tear, cruciate ligament injury, chondral lesion or symptomatic plica in the 18-50 age range were prospectively 
analyzed. MRI findings were obtained after physical examinations of patients with intraarticular knee pathology. The results 
of arthroscopy were considered as the definitive diagnosis, therefore the results of the physical examination and MRI were 
judged accordingly. 
RESULTS: Of the 50 patients, 34 are male and 16 are female, with an average age of 35 (18-50). Only 13 of the patients had 
a history of trauma. Sensitivity, specificity and accuracy ratios, respectively, in the Mc murray test: %90, %11, %76; Apley 
test: %76, %33, %68; Ege test: 80%, 33%, 72% were detected. According to MRI results, sensitivity, specificity and accuracy 
rates; in the medial meniscus: %87, %68, %80; in the lateral meniscus: %92, %92, %92; in chondral lesions %36, %95, %62; 
in anterior cruciate ligament %90, %95, %94; in plicas %21, 59%, 34% were detected. 
Discussion and CONCLUSIONS: The tests applied for meniscus tears, as sensitiveness is high but specificity is low, it is not 
reliable to determine the healthy ones in fact. For this reason, it is required to apply more than one test to increase the 
value of diagnose. It has to be supported by magnetic resonance imaging with non-invasive and non-ionizing features, as it 
is less expensive compared with arthroscopy. In this manner, unneeded arthroscopic attempts in the injuries of meniscus 
and cruciate ligament may be ended up. 1,5 tesla MRI has a high accuracy rate in the diagnosis of lateral meniscus and 
cruciate ligament pathologies. In medial meniscus tears, the rate of accuracy is relatively low but sufficient. Diagnostic 
potency is limited when evaluating the chondral surface; high resolution cartilage-specific imaging are needed. MRI is 
unsatisfactory to detect plicas. Therefore, during arthroscopy, its presence should be carefully searched. 
Keywords: Arthroscopy, cruciate ligament, cartilage, MRI, meniscus 
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Giriş 
Semptomatik diz içi patolojiler, çoğunlukla menisküs yırtığı, çapraz bağ yırtığı, kıkırdak hasarı ve plika kaynaklıdır. 

Bu patolojiler geçmişte öykü, fizik muayene ve direkt grafi ile değerlendirilirdi. İhtiyaç duyulduğunda artrografi ile incelenir 
veya direkt açık cerrahi uygulanırdı. Bu algoritimde zaman içerisinde hastaların gereksiz cerrahiye maruz kaldığı ya da 
cerrahinin gecikmeli yapıldığı görüldü. Menisküs yırtığı başta olmak üzere diz eklem içi patolojileri saptamada fizik 
muayenenin genellikle tek başına yeterli olmadığı anlaşıldı (1). Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) cihazlarının 
yaygınlaşması ve görüntüleme teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte bu cihazların kullanımı arttı. Bu nedenle MRG’ nin diz içi 
patolojileri tanımlamadaki etkinliğini belirlemek oldukça önemlidir. Ancak bu patolojileri saptamada MRG’ nin doğruluk 
oranı çeşitli çalışmalarda %45-98 arasında farklılık göstermektedir (2-4). Biz bu çalışmamızda, menisküs yırtığı düşünülen 
hastalarda menisküs tanı testleri ve 1,5 tesla MRG sonuçlarını artroskopi bulgularına göre karşılaştırırken; çapraz bağ yırtığı, 
kondral hasar veya patolojik plika düşünülen hastalarda 1,5 tesla MRG’ deki bulguların, artroskopi bulguları ile ne ölçüde 
tutarlılık gösterdiğini saptamayı amaçladık. 
Materyal-Yöntem 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde, Temmuz 
2013-2015 tarihleri arasında semptomatik diz içi patoloji ön tanısı ile 1,5 tesla MRG sonrası artroskopik girişim yapılan 18-50 
yaş aralığındaki ilk 50 hastanın 50 dizi prospektif olarak değerlendirildi. Çalışma grubundaki 50 hastanın 34' ü erkek (%68), 
16' sı kadın (%32) olup, yaş ortalamaları 35 idi. 50 dizin 31' i sol, 19' u sağ taraftı. Hastaların 13' ünde (%26) travma öyküsü 
vardı. Dizde ağrı, şişlik, takılma, kilitlenme ya da boşluk hissi şikayetlerinden en az biriyle başvuran hastalara Mc Murray, 
Apley ve Ege testleri uygulandı (5,6,7). Testlerin en az birinde pozitif sonuç alındığında hastanemizdeki Siemens magnetom 
aera marka 1,5 tesla gücündeki MRG cihazı ile supin pozisyon ve diz tam ekstansiyonda iken aksiyel, sagittal ve koronal 
kesitlerin T1 ve T2 sekansları alınarak çekim yapıldı. Görüntüler kas-iskelet sisteminde deneyimli radyolog tarafından 
yorumlandı. Görüntüleme sonrasında diz artroskopi cerrahisi yapılan hastaların artroskopideki bulguları altın standart kabul 
edildi. Fizik muayene testleri ve MRG bulguları, artroskopi bulguları ile karşılaştırıldı. MRG’ de menisküs yırtıkları sinyal 
değişikliğine göre derecelendirildi. 3. derece sinyal değişiklikleri yırtık olarak kabul edildi (8,9). Kıkırdak hasarının 
derecelendirilmesinde outerbridge sınıflaması kullanıldı (10). MRG' de yüksek, eklem sıvısında düşük sinyal yoğunluklu bant 
görünümleri medial, lateral ve infrapatellar bölgede görüldüğünde patolojik plika olarak kabul edildi (11). MRG' de herhangi 
bir planda çapraz bağlarda ardışık kesitlerde devamlılık kaybının gözlenmesi yırtık olarak kabul edildi. Artroskopik cerrahi, 
spinal anestezi altında supin pozisyonda, uyluğa turnike uygulanarak ortopedi doktoru tarafından gerçekleştirildi.  Wolf 
marka artroskopi cihazı ve 30° açılı skop kullanıldı. Artroskopi sonuçlarına göre MRG ve menisküs tanı testlerinin duyarlılık, 
özgüllük, pozitif tahmini değer (PTD), negatif tahmini değer (NTD) ve doğruluk oranları SPSS 18.0 programındaki dört gözlü 
tablo yöntemi ile belirlendi. Testlerin güvenilirlik ve anlamlılığını araştırmada kappa testi yapıldı. 
Sonuçlar 
50 hastanın diz artroskopisi ile belirlenen eklem içi patolojileri şu şekildeydi: 41 hastada menisküs yırtığı saptandı. Bunların 
28' i medial menisküsü, 10' u lateral menisküsü, 3' ü hem medial hem lateral menisküsü içeriyordu. Ön çapraz bağ (ÖÇB) 7 
hastada parsiyel yırtık, 3 hastada total yırtıktı. Arka çapraz bağ (AÇB) yırtığı görülmedi. 21 hastada medial femoral kondilde, 
10 hastada medial tibial kondilde, 7 hastada lateral femoral kondilde ve 5 hastada lateral tibial kondilde kondral hasarlanma 
görüldü. 20 hastada infrapatellar ve medial plika birlikte, 7 hastada sadece infrapatellar plika, 3 hastada sadece medial plika 
ve 3 hastada sadece lateral plika saptandı. 
         Menisküs yırtığı saptanan 41 hastanın, 37' sinde Mc murray testi pozitif, 33' ünde Ege testi pozitif iken 31' inde Apley 
testi pozitif saptandı. Menisküs yırtığı olmayıp diğer diz içi patolojilerinden en az biri olan 9 hastanın 8' inde Mc Murray 
pozitif iken, 6' sında Ege ve 6 'sında Apley testi pozitifti. Menisküs tanı testlerinin artroskopi bulguları ile karşılaştırılması 
neticesinde tablo-A’ daki sonuç elde edildi. Diz içi patolojilerde, MRG bulguları ile artroskopi bulguları karşılaştırıldığında 
tablo-B’ deki sonuç elde edildi. Ayrıca kappa değerleri; medial menisküs için 57, lateral menisküs için 80, ÖÇB için 82, 
kondral yüzey için 29 olarak saptandı. 
Tartışma 

MRG' nin; iyonize radyasyon yaymaması, noninvaziv olması ve tanısal amaçlı uygulanan artroskopi ile 
kıyaslandığında daha düşük maliyetli olması (12) sebebiyle günümüzde kullanımı oldukça arttı. MRG kullanımının 
yaygınlaşmasıyla klinik pratikte cevap aranan sorular araştırmacıların ilgisini çekmeye başladı. Bu sorulardan ilki; anamnez 
ve fizik muayene sonrasında menisküs yırtığı düşünülüyorsa yine de MRG çektirmeli miyiz? İkinci soru; MRG sonrasında 
patoloji görülmemiş ancak hastanın kliniği varsa MRG’ ye ne kadar güvenmeliyiz? Üçüncü soru ise MRG çekilmeden, 
anamnez ve fizik muayene bulgularına güvenerek artroskopik girişimde bulunmak ne kadar doğrudur? Bu sorulara cevap 
arayan birçok çalışma olmakla birlikte sonuçlar arasında ciddi farklılıklar mevcuttur (13-16). 

Çalışmamızdaki menisküs tanı testleri olan mc murray, apley ve ege testlerinin doğruluk ve duyarlılık oranları 
tatminkar düzeyde olsa da; özgüllüklerinin düşük olması dikkat çekicidir. Menisküs yırtığı olmadan, diz içi diğer patolojilerin 
varlığında da bu testler yüksek oranda pozitif sonuç verebildiğinden artroskopi kararı almadan önce daha yüksek doğruluk, 
duyarlılık ve özgüllük oranlarına sahip MRG ile ön tanı desteklenmelidir. Zira artroskopi sırasında menisküs yırtığı 
görülmeyen 9 hastanın 3’ ünde menisküs tanı testlerinin üçü de pozitif olmasına rağmen bunların ikisinde sadece plika, 
diğerinde kondral hasarlanma gözlendi. 

ÖÇB kısmi yırtık olan 7 hastanın fizik muayenesinde yırtık düşünülmemişti. ÖÇB total rüptür olan 3 hastanın 
tamamı fizik muayenede tanı almıştı. ÖÇB total yırtıklarında fizik muayene güvenilir bir tanı yöntemi olmakla birlikte kısmi 
yırtıklarında fizik muayene ile tanı yetersiz kalmaktadır. ÖÇB yırtık hasta sayısının az olması çalışmanın zayıf yönüdür. 
Artroskopide sağlam gözlenen osteokondral yüzey sayısı 22 iken bunların 21' i MRG' de de sağlam olarak saptanmıştı. Yani 
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özgüllük oldukça yüksektir (%95). Evre 1 ve 2 lezyonu olan 18 hastanın 13'ü (%72) MRG' de görülebilirken, evre 3 ve 4 hasarı 
olan 10 hastanın sadece 5’i (%50) MRG' de görülebildi. İleri evre lezyonların daha yüksek oranda görülmesi beklenirken 
düşük evreli lezyonlar daha yüksek oranda tanı aldı. Kondral hasar sayısını değerlendirdiğimiz kısıtlı sayıda hasta ve eşlik 
eden diğer patolojilerin sinyal değişikliklerinin etkileri neticesinde bu sonuca varılmış olabilir. Birçok çalışmada kıkırdak 
lezyonları sıklıkla medialde yerleşim gösterirken (17-20) bu çalışmadaki hastaların da kondral hasarları daha çok medial 
taraftaydı. 50 hastanın 28' inde artroskopide kondral hasarlanma görülürken bunların 20' si sadece medial tarafı 
ilgilendirmekteydi.  
          Literatürde kısmi ve tam kalınlıktaki kıkırdak lezyonlarının MRG ile gösterilmesinde duyarlılık %8-100 arası iken 
özgüllük %80-100 olarak saptandı (19,21,22,23). Çalışmamızda da duyarlılık %36, özgüllük %95 olup diğer çalışmalarla 
paralellik göstermektedir. Ancak doğruluk oranının %62' de kalması ve literatürdeki yüksek teslalı cihazlarla kıkırdak spesifik 
çekimlerde yüksek doğruluk oranlarının görülmesi sebebiyle kıkırdak sorunu düşünülen hastalara 3 tesla MRG ile kıkırdak 
spesifik çekim öneriyoruz (17,24,25,26). Ancak unutulmamalıdır ki; hastanın çekim anında hareket etmesi, dizin pozisyonu, 
çekimi yapan teknisyenin deneyimi, ek patolojilerin varlığı gibi birçok etmenin sonucu etkileyebilir. Yoon ve ark.’ nın 
çalışmasında, bir patoloji varlığında doğru tanı %70 iken, 3 ve daha fazla patoloji olduğunda doğruluk oranı %28’ e 
düşmektedir (27). Bu çalışmada da evre 2 lezyonların evre 3 lezyonlara göre daha yüksek tanı alması bu sebeplere bağlı 
olabilir. Kondral yüzeyin değerlendirilmesinde çekimlerin kıkırdağa spesifik olmaması çalışmanın zayıf yönüdür. 

Diz içi plikaların tanısında fizik muayene, ultrasonografi ve MRG tanı aracı olarak daha önce kullanılmıştır (11,28). 
Bu çalışmada 50 hastanın artroskopi sırasında 33' ünde plika saptandı. Bu plikaların sadece %21' i MRG’ de görülebildi. 
Artroskopi de plika saptanmayan 17 hastanın 7’ sinde (%41) MRG' de plika düşünüldü. Plika tanısında MRG' nin duyarlılığı 
%21, özgüllüğü %59, doğruluk %34 olup MRG' nin tek başına güvenilir bir tanı yöntemi olamayacağı söylenebilir. Sonuç 
olarak; izole menisküs yırtıklarında menisküs tanı testleri ile ön tanıya gidilebilir. Ancak bu testlerin özgüllükleri kısıtlı 
olduğundan, eklem içi diğer patolojilerin varlığında da pozitif sonuç alınabildiği unutulmamalıdır. Bu sebeple diz artroskopisi 
planlamadan önce bu testlerde pozitif sonuç alındığında patolojinin asıl kaynağını belirlemek için MRG’ den faydalanılmasını 
öneriyoruz. Fakat negatif sonuç alınırsa tek testle yetinilmemeli, sonuç birden fazla testle doğrulanmalıdır. 

1.5 tesla MRG; lateral menisküs ve çapraz bağ patolojilerinin tanısında yüksek doğruluk oranına sahiptir. Medial 
menisküs yırtıklarında nispeten doğruluk oranı azalmakta ancak yeterli düzeydedir. Kondral yüzeyin değerlendirilmesinde 
tanı gücü kısıtlı kalmakta; yüksek teslalı ve kıkırdak spesifik çekimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Plikaları değerlendirmede ise 
yetersiz kaldığından artroskopi sırasında özenle varlığı aranmalıdır. MRG' nin yalancı pozitif ve yalancı negatiflik oranları da 
düşünüldüğünde; tek başına pozitif MRG bulgusu ile artroskopik girişim önerilmemesi gerektiği gibi, başta plika ve kondral 
hasarlanmalara bağlı şikayetlerin devam ettiği durumlarda negatif MRG bulgusuna güvenerek artroskopik girişimi daha fazla 
ertelemek te doğru değildir. 

 
 

Artroskopi bulgularına göre menisküs tanı testlerinin sonuçları 

 
Duyarlılık (%) Özgüllük (%) PTD (%) NTD (%) Doğruluk (%) 

Mc Murray 90 11 80 20 76 

Apley 76 33 84 23 68 

Ege 80 33 85 27 72 

 
 

Results of meniscus tests according to arthroscopy findings 

 
Sensitivity (%) Spesificity (%) PPV (%) NPV (%) Accuracy (%) 

Mc Murray 90 11 80 20 76 

Apley 76 33 84 23 68 

Ege 80 33 85 27 72 

 
 

Artroskopi bulgularına göre MRG sonuçları 

 
Duyarlılık (%) Özgüllük (%) PTD (%) NTD (%) Doğruluk (%) 

Medial menisküs 87 68 87 76 80 

Lateral menisküs 92 92 80 97 92 

Kondral hasar 36 95 91 54 62 

Çapraz bağ 90 95 82 97 94 

Plika 21 59 50 28 34 
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MRI results according to arthroscopy findings 

 
Sensitivity(%) Spesificity (%) PPV (%) NPV (%) Accuracy (%) 

Medial meniscus 87 68 87 76 80 

Lateral meniscus 92 92 80 97 92 

Chondral lesion 36 95 91 54 62 

Cruciate ligament 90 95 82 97 94 

Plica 21 59 50 28 34 
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OP-054 
 

Dirsek Lateral Epikondilit Tedavisinde Kinezyo Bantlama Yöntemi 
Fırat Erpala 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi 
 
 

Giriş ve Amaç: Dirsek lateral epikondilit kronik, dejeneratif bir hastalık olup yaşam kalitesi ve aktivite düzeyini azaltan; genel 
popülasyonda % 3’e varan oranlarda görülen bir hastalıktır.Ön kol ekstensörlerinin aşırı ve tekrarlayıcı kullanımlarından 
doğmakta olup, kadın ve erkek cinsiyetlerde eşit sıklıkta görülmektedir.Kinezyo bant Kenso Kase tarafından 1970’li yıllarda 
geliştirilmiş, cildi taklit eden benzer kalınlık ve yapıda pamuktan üretilmiş bir materyaldir. Cilt altı dokunun lenfatik 
drenajının düzenlenmesi, fasya korreksiyonu, uygulama tekniğine göre kas stimülasyonu ya da inhibisyonu şeklinde etkileri 
olduğu iddia edilmektedir. Çalışmamızda klinik kullanımı pratik, girişimsel olmayan ve ucuz olan Kinezyo bantlamanın erken 
dönem sonuçlarını değerlendirildi. 
Gereç ve Yöntem: Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji polikliniğine 2018-2019 yılları 
arasında başvuran dirsek lateral epikondilit(LE) tanısı alan hastalar değerlendirmeye alındı.LE tanısı alan 20 hastaya (21 
dirsek) kinezyo bantlama uygulanarak ilk başvuru, 2. hafta ve 4. hafta Nirschl lateral epikondilit evrelemesi, vizüel analog 
skalaları(VAS), ekstansiyonda VAS, qDASH ve PREE-T skorlamaları, dinamometre ile el kavrama gücü ölçümleri yapıldı.Üretici 
tarafından popülarize edilmiş bant markası Kenso Kase tarafından belirtilen tekniğe göre sertifikalı uygulayıcılar tarafından 
kas tekniğinde ve alan düzelteme tekniklerinde uygulandı. Hastalara aktivite kısıtlaması ve suyla temastan kaçınılması 
önerildi. Herhangi bir oral ya da topikal tedavi, fizik tedavi ve rehabilitasyon önerilmedi. 5’ er gün arayla 3 seans bantlama 
uygulandı, ölçümler yapıldı. 4. haftada tekrar ölçümleri yapılması için kontrole çağırıldı. 
Bulgular: 20 hastanın 21 dirseği değerlendirmeye alındı. Hastaların 17’si kadın, 3’ü erkekti. Bir hastada bilateral etkilenme 
mevcut olup diğer hastaların 15’inde sağ ekstremite, 4’ünde sol ekstremite etkilenmişti. Hastaların 12’sinde dominant 
ekstremite, 7’sinde dominant olmayan ekstremite tutulumu mevcuttu. Hastaların yaş dağılımı 32 ile 69 arasında olup 
ortalama yaş 48,2’idi. Ortalama VAS değerleri 7,7 ve exstansiyonda VAS değerleri 8,4’idi. qDASH ve PRTEE skorları 
ortalaması sırasıyla 58,8 ve 69,3’idi. Dinamometre ile yapılan el kavrama ölçümlerinde ortalama değer 19,4 kg’dı. Hastaların 
2. ve 4. hafta kontrollerinde ilgili veriler tekrar değerlendirildi.  
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda kinezyo bantlamanın kısa dönemde etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık. Bantlama ile 
geçici bir yöntem olarak yaşam kalitesinin ve spor performansının arttığının kanaatindeyiz.Tablo 2’de belirtildiği gibi 2. ve 4. 
hafta verilerinde tüm parametrelerde düzelme olduğunu izlemekteyiz ancak tüm değerlendirme kriterlerinde bant 
uygulamasının sonlandığı erken dönem; yani 2. hafta ölçümlerinin bariz iyileşme gösterdiği, 4. haftada bu etkinin azaldığı 
görülmektedir.Cho ve arkadaşları yaptıkları çift-kör çalışmada kinezyo bantlama uyguladıkları hastalarda ağrılı el bilek 
ekstansiyonunda belirgin rahatlama olduğunu ancak bantın ihmal edilemeyecek plasebo etkisinin de olduğunu 
belirtmişlerdir.Biz de çalışmamızda ağrılı el bilek ekstansiyonunun bant uygulama sonrası ciddi oranda gerilediğini 
gördük.Dilek ve arkadaşlarının 31 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada kas stimülasyon tekniğinde 2 haftada toplam 4 kez 
uygulama yapılmış; 2. ve 6. haftada VAS skorları, el kavrama gücü ve Nirschl evrelemesini  değerlendirmişlerdir. 
Çalışmamızda olduğu gibi tüm parametrelerde düzelme görülmüştür. Çalışmamızda uygulama kolaylığı olan ve girişimsel bir 
işlem olmayan kinezyo bantlamanın; LE hastalarında kısa dönemde ağrı palyasyonu ve hastalığın evresinin gerilemesi 
açısından etkinliğinin olduğunu düşünmekteyiz. Karşılaştırma grubunun olmaması, hastaların uzun dönem takiplerinin 
olmaması. çalışmamızın kısıtlayıcı faktörleri arasında sayılabilir. 
Anahtar Kelimeler: Dirsek Lateral Epikondilit, KinesioTape,Tenisçi Dirseği 
 
 

Kinesio Taping in the Treatment of Elbow Lateral Epicondylitis 
Fırat Erpala 

Turkish Ministry of Health Çeşme Alper Çizgenakat Public Hospital 
 
 
Introduction and Objectives: Elbow lateral epicondylitis is a chronic, degenerative disease that reduces quality of life and 
activity; It is caused by excessive and repetitive use of the forearm extensors and is seen in equal frequency in females and 
males. insidence is approximatley %3 in general population. Kinezyo tape developed by Kenso Kase in the 1970s, A material 
made of cotton of similar thickness and structure that mimics the skin.It has been claimed that taping has effects of 
regulation of subcutaneous tissue lymphatic drainage, fascia correction, muscle stimulation or inhibition according to the 
technique of application. In our study, we evaluated the early results of Kinezyo taping which is practical, noninvasive and 
inexpensive. 
Materials and Methods: Patients diagnosed with lateral epicondylitis (LE) who apply to the Department of Orthopedics and 
Traumatology of Çeşme Alper Çizgenakat Public Hospital between 2018-2019 were evaluated.20 patients (21 elbows) 
diagnosed with LE underwent kinesio taping at first admission, 2nd week and 4th week and Nirschl lateral epicondylitis 
staging, visual analog scales (VAS), extension VAS, qDASH and PREE-T scores, hand grip strength measurements with 
dynamometer were evaluated. The band popularized by the manufacturer has been applied in muscle technique and field 
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correction techniques by certified practitioners according to the technique specified by Kenso Kase.Activity limitation and 
avoidance of contact with water were recommended to the patients. No oral or topical treatment, physical therapy and 
rehabilitation were recommended. Taping was applied in 3 sessions with 5 days intervals and measurements were made. 
Than participants were called for a follow-up visit at 4 weeks.  
Results: 21 elbows of 20 patients were evaluated. 17 patients were female and 3 were male. One patient had bilateral 
involvement, 15 of them had right extremity and 4 of them had left extremity involvement. 12 patients had dominant 
extremity and 7 had non-dominant extremity involvement.The age of the patients was between 32 and 69 years and the 
mean age was 48.2 years. Mean VAS values were 7.7 and mean extansion VAS values were 8.4.The mean qDASH and PRTEE 
scores were 58.8 and 69.3. The mean value was 19.4 kg in hand grip measurements. The data were reevaluated at 2 and 4 
weeks.  
Conclusion: In this study, we aimed to evaluate the efficacy of kinesio taping in the short term. We believe that quality of 
life and sports performance increase as a temporary method with banding.As indicated in Table 2, we observe that all 
parameters improved in the 2nd and 4th week data; however, it is seen that the measurements at 2 weeks showed 
significant improvement and this effect decreased at 4 weeks.In our study, we think that kinesio taping, which is easy to 
apply and is not an invasive procedure, has an effect on short term pain palliation and regression of the disease stage in LE 
patients. No comparison group and no long-term follow-up are limiting factors in our study. 
Keywords: Elbow Lateral Epicondylitis, KinesioTape, Tennis Elbow 
 

 
KinesioTape Uygulaması, KinesioTape Application 

 
KinesioTape Uygulama Görseli, KinesioTape Application Image 

 
 

Verilerin Haftalık Dağılımı 

 
VAS EXT VAS Nirschl PRTEE qDASH Grip 

Başvuru 7,7 8.4 5 69.3 58.8 19.4 

2.hf 4,2 5.09 2 42.3 30.9 22.03 

4.hf 2,9 4 2 33.4 23.7 23.39 

Tablo 2.Verilerin Haftalık Dağılımı 
 
 
 

Weekly Distribution of Data 

 
VAS EXT VAS Nirschl PRTEE qDASH Grip 

Application 7,7 8.4 5 69.3 58.8 19.4 

2.w 4,2 5.09 2 42.3 30.9 22.03 

4.w 2,9 4 2 33.4 23.7 23.39 

Table 2. Weekly Distribution of Data 
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OP-055 
 

Halluks Rijituslu Hastada: Parsiyel Metatarsal Artroplasti & 
Metatarsofalangial Artroplasti 

 
Mehmet Emin Şimşek 

Lokman Hekim Üniversitesi 
 

Giriş ve Amaç: Birinci metatarsophalangeal eklemin artrozu olan halluks rijitusun tedavisi için birçok alternatif vardır. Bu 
çalışmada amacımız, halluks rijitus tedavisinde metatarsal baş yenileme ve total eklem artroplastisinin etkinliğini 
karşılaştırmaktır. 
 
Materyal ve Metot: Retrospektif olarak tasarlanan çalışmamızda Grup 1'de (n: 13) yeniden yüzeylendirme yapılan hastaları 
ve Grup 2'de (n: 16) toplam eklem artroplastisi uygulanan hastaları karşılaştırdık. Ortalama izlem süresi ve çalışmaya katılan 
hastaların yaş ortalaması sırasıyla 27.3 ± 5.4 ve 56.2 ± 4.7 idi. Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneği’nin (AOFAS) 
halluks metatarsophalangeal-interphalangeal ve görsel analog skala (VAS) skorları hastaların fonksiyonel durumlarını 
karşılaştırmak için kullanıldı. 
 
Bulgular: Her iki grupta da hastaların demografik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05). 
Hasta takibinde elde edilen fonksiyonel skorların karşılaştırılması, Grup 2'deki hastaların AOFAS fonksiyonel sonuçlarının 
postoperatif 12., 18 ve 24. aylarda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha iyi olduğunu gösterdi (p <0.05). İki grup 
arasında VAS skorlarındaki zamana göre değişim açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p> 0.05). 
 
Tartışma: Halluks rigidus tedavisinde eklem hareketini mümkün kılan yüzey yenileme ve total eklem artroplastisinin 
kullanılması, orta vadede başarılı sonuçlara yol açmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Metatarsofalangial Artroplasti, Halluks Rijitus, Metatarsal Parsiyel Artroplasti 
 

 
Patient With Hallux Rigidus: Partial Metatarsal Arthroplasty or 

Metatarsophalangial Arthroplasty 
 

Mehmet Emin Şimşek 
Lokman Hekim University 

 
Aim: There are many alternatives for the treatment of hallux rigidus, which is arthrosis of the first metatarsophalangeal 
joint. Our aim in this study is to compare the effectiveness of metatarsal head resurfacing and total joint arthroplasty in the 
treatment of hallux rigidus. 
 
Method: We retrospectively compared the patients in two group. Group 1 (n:13) who underwent resurfacing and the 
patients in Group 2 (n:16) who underwent total joint arthroplasty. The mean length of follow-up and the mean age of the 
patients included in the study was 27.3±5.4 and 56.2±4.7, respectively. American Orthopedic Foot and Ankle Society’s 
(AOFAS) hallux metatarsophalangeal-interphalangeal, and visual analog scale (VAS) scores were used to compare the 
functional status of the patients. 
 
Results: There was no statistically significant difference between the demographic characteristics of the patients in both 
groups (p>0.05). A comparison of the functional scores obtained during patient follow-up revealed that AOFAS functional 
results of the patients in Group 2 were statistically significantly better at postoperative months12, 18, and 24 (p<0.05). 
There was no statistically significant difference between the two groups in terms of the change in VAS scores concerning 
time (p>0.05). 
 
Conclusion: The use of resurfacing and total joint arthroplasty, which enable joint motion in the treatment of hallux rigidus, 
leads to successful outcomes in the mid-term. 
 
Keywords: Metatarsophalangial Arthroplasty, Hallux Rigitus, Metatarsal Partial Arthroplasty 
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Metatarsofalangial artroplasti sonrası direk grafik                      Parsiyel Metatarsal artroplasti sonrası direk grafi 

Direct graphics after metatarsophalangial arthroplasty             Direct graphic after partial metatarsal arthroplasty 
 

AOFAS-HMI ve VAS skorları aylara göre değişimi 

 
Grup 1 (n=13) Grup 2 (n=16) p değeri 

AOFAS-HMI Skoru 
   

pre-op 36,72±11,6 38,9±10,4 p>0.05 

post-op 12 87,3±4,2 89,6±5,7 p>0.05 

post-op 18 84,6±3,8 88,5±2,3 p<0.05 

post-op 24 82,4±4,3 86,3±3,5 p<0.001 

VAS Skoru 
   

pre-op 7,8±2,4 8,1±2,6 p>0.05 

post-op 12 2,5±1,4 2,4±0,9 p>0.05 

post-op 18 1,8±0,8 1,9±0,6 p>0.05 

post-op 24 2,0±0,9 1,9±1,0 p>0.05 

AOFAS-HMI ve VAS skorları aylara göre değişimi 
 

Changes of AOFAS-HMI and VAS scores by months 

 
Grup 1 (n=13) Grup 2 (n=16) p değeri 

AOFAS-HMI Score 
   

pre-op 36,72±11,6 38,9±10,4 p>0.05 

post-op 12 87,3±4,2 89,6±5,7 p>0.05 

post-op 18 84,6±3,8 88,5±2,3 p<0.05 

post-op 24 82,4±4,3 86,3±3,5 p<0.001 

VAS score 
   

pre-op 7,8±2,4 8,1±2,6 p>0.05 

post-op 12 2,5±1,4 2,4±0,9 p>0.05 

post-op 18 1,8±0,8 1,9±0,6 p>0.05 

post-op 24 2,0±0,9 1,9±1,0 p>0.05 

Changes of AOFAS-HMI and VAS scores by months 
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Total kalça artroplastisinin aydınlatılmış onamında etkin bir bilgilendirme 
yöntemi: Dinamik görsel animasyonlar 

Alican Barış 
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Fatih, İstanbul, Türkiye 

 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Aydınlatılmış onam; cerrahi tedavinin önemli aşamalarından biridir. Genel ifadeler içeren rutin onam formları 
spesifik cerrahilerde yetersiz kalmaktadır. Özellikle kemik dokusunun implant ile değiştirildiği eklem replasmanı cerrahisinde 
bilgilendirmenin önemi daha da artmaktadır. Bu çalışmada; koksartroz nedeniyle total kalça artroplastisi planlanan 
hastaların aydınlatılmış onam sürecinde görsel animasyon kullanılmasının hastanın eğitimine ve bilgi düzeyine katkısı 
araştırılmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: İleri koksartroz tanısı ile total kalça artroplastisi planlanan 67 hasta çalışmaya dahil edildi. Aydınlatılmış 
onam sürecinde hastalara sözlü ve yazılı olarak bilgilendirme yapıldı. Açık uçlu sorular ile bilgi düzeyleri ölçüldü. Ortalama 33 
gün sonra koksartroz bulguları ve total kalça artroplastisi ameliyatını içeren dinamik görsel animasyon uygulaması gösterildi. 
İleri teknoloji ürünü olan bu uygulamanın hastaların bilgi düzeyi değişimlerine etkisi, bu etkinin hastaların cinsiyeti ve eğitim 
durumları ile ilişkisi araştırıldı. Oluşan verilerin istatistiksel analizleri yapıldı. 
BULGULAR: Aydınlatılmış onam sürecinde kullanılan dinamik görsel animasyon uygulaması ile incelenen tüm 
parametrelerde hastaların bilgilenme düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı artış sağlanmıştır (p=0,001; p<0,01). Animasyon 
uygulamasıyla planlanan ameliyat aşamaları hakkındaki bilgi düzeyinde kadın olgularda, erkek olgulara kıyasla daha fazla 
artış görülmüştür (p=0,045; p<0,05). Hastaların animasyon uygulaması sonrasındaki bilgi düzeyi değişimlerinin hasta eğitim 
düzeyleri ile ilişkisi saptanmamıştır (p>0,05). 
TARTIŞMA-SONUÇ: Hasta tedavisinde önemli bir aşama olan karar verme sürecinde etkili bir iletişim şarttır. Standart 
aydınlatılmış onam formlarıyla arzulanan iletişim hedefleri gerçekleşememektedir. Dinamik görsel animasyonlar, hastalık 
bulguları ve karmaşık ameliyat prosedürlerini somutlaştırarak her eğitim düzeyindeki hastanın anlayabileceği kadar basite 
indirger, ayrıca aydınlatılmış onam esnasında hekim-hasta iletişiminde etkin bir veri akışı sağlayarak daha nicel ve efektif 
bilgilendirme sağlar. Anahtar Kelimeler: aydınlatılmış onam, görsel animasyonlar, total kalça artroplastisi 
 
 

An effective information method on informed consent of total hip 
athroplasty: Dynamic visual animations 

Alican Barış 
Ministry Of Health İstanbul Training and Research Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Fatih, İstanbul, 

Turkey 
 

INTRODUCTION-OBJECTIVE: Informed consent is one of the important part of surgical treatment. Routine consent forms 
which contain general expressions are insufficient in specific surgeries. The importance of informing increases especially at 
the replacement implant instead of bone tissue in joint replacement surgery. In this study the contribution of visual 
animations to education and knowledge level in process of informed consent at the total hip athroplasty patient who has 
coxarthrosis was investigated. 
MATERIALS-METHOD: 67 patients who was planned to total hip athropasty surgery with advanced coxarthrosis were 
included in the study. In process of informed consent, the patients were informed by written and visual. Knowledge levels 
were tested with open-ended questions. Average 33 days after, dynamic visual animation including coxarthrosis findings 
and total hip arthroplasty was showed to the patients. The effect of this high-tech product on patients changing knowledge 
level and effects correlation with education level and gender of patients was investigated. Statistical analyses of the data 
was performed. 
RESULTS: In the process of informed consent, statistically significant increase provided on knowledge level of patients with 
dynamic visual animations in all parameters which examined.(p=0,001; p<0,01) There was a greater increase in the level of 
knowledge about the planned surgery stages in the female patients compared to the male patients (p = 0.045; p <0.05) 
There was no correlation determined between the changes of knowledge level of the patients after the animation and the 
education level of patients. (p >0,005) 
DISCUSSION-CONCLUSION: Effective communication is essential in the decision-making process, which is an important 
stage in patient treatment. The desired communication objectives cannot be achieved with standard informed consent 
forms. Dynamic visual animation simplifies as simple as every education level of patient can understand with objectify 
disease findings and complicated surgery procedures also provides more quantitative and effective information by 
providing an efficient data flow in patient-doctor communication during informed consent.  
Keywords: informed consent, visual animations, total hip athroplasty 
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Triger Thumb (1. parmakta tetik parmak) Hastalığının Tedavisinde 
Proloterapinin Etkinliği 

Deniz Gül 
Kestel Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa 

 
 

AMAÇ: Triger thumb tanısı konulan hastalarda flexor pollicis longus (FPL) tendon kılıfına proloterapi uygulayarak hastalarda 
cerrahi tedavi gereksinimini minimum seviyeye indirmeyi amaçladık. 
 
GEREÇ-YÖNTEM: Triger thumb tanısı konulan 34 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara 1. parmak MP volar kriz hizasından 
FPL tendon kılıfına 3 ayrı noktadan toplamda yaklaşık 1,8 ml %15 dextroz + 0,2 ml lidokain karışımı verilerek proloterapi 
uygulandı. Uygulama 3 hafta arayla 3 seans yapıldı. Hastalar klinik muayene ile değerlendirildi. 
 
BULGULAR: Hastalar tedavinin 3. seansından 3 hafta sonra klinik muayene ile değerlendirildi. hastaların birinci parmağa 
flexiyon-extensiyon hareketi yaptığı sırada görülen takılma ve/veya kilitlenme durumunun uygulanan tedavi sonrası %85 
oranında ortadan kalktığı görüldü. Yapılan 1 yıllık takiplerde tekrarlama oranının %10 un üzerine çıkmadığı tespit edildi. 
 
TARTIŞMA: Uygulanabilecek diğer tedavi yöntemleriyle karşılaştırma yapılmadı. Kesin ve kalıcı tedavi olarak cerrahi tedavi 
uygulanmaktadır. Enjeksiyon uygulanırken tendon kılıfında iğne ucuyla mekanik bir gevşeme de sağlanmıştır fakat bu durum 
değerlendirmeye alınmamıştır. 
 
SONUÇ: Triger thumb hastalarına cerrahi tedavi uygulamadan önce yapılacak proloterapi uygulaması uzun vadede hastalara 
büyük oranda rahatlama sağlamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: triger, thumb, flexor, pollicis, longus, proloterapi. 
 
 
 

The Efficacy of Prolotherapy in The Treatment of Triger Thumb Disease 
 

Deniz Gül 
Kestel State Hospital, Orthopedics and Traumatology Clinic, Bursa, Turkey 

 
 
OBJECTIVE: We aimed to minimize the need of surgical treatment in patients trigger thumb by applying prolotherapy to the 
flexor pollicis longus (FPL) tendon sheath. 
 
MATERIALS-METHODS: Thirty-four patients with the diagnosis of triger thumb were included in the study. 2 cc 
prolotherapy solution (A mixture containing 1,8 mL of 15% dextrose and 0,2 mL lidocaine) injected to different points on 
the FPL tendon sheath at the level of the first finger MP volar crisis. The application was made 3 sessions with 3 weeks 
intervals. Patients were evaluated by clinical examination. 
 
RESULTS: Patients were evaluated by clinical examination 3 weeks after the third session of treatment. Fixation and / or 
locking condition seen during flexion-extension movement were disappeared in %85 of the patients after the treatment. In 
the 1-year follow-up, the recurrence rate did not exceed %10. 
 
CONCLUSION: In the literature there was no study compared prolotherapy and surgical release. Surgical treatment is 
applied as definitive and permanent treatment. Prolotherapy to be performed prior to surgical treatment of trigger thumb, 
due to higher clinical efficacy, minimal recurrence rates and long-term pain relief. 
 
Keywords: trigger thumb, flexor pollicis longus, prolotherapy. 
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Asetabular Labrumun Biyomekanik Değerlendirmesi 
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GİRİŞ: Kalça eklemi üst vücudun ağırlığını desteklemekten sorumludur. Eksenel iskeletten alt ekstremitelere kuvvet iletimi 
sağlar. Bu yapı vücuda hareketlilik sağlar (1). Pelvis asetabulumu ile femur başı arasına yerleşen top soket tipi bir sinovyal 
eklemdir. Asetabular sokete yerleştirilen femur başı ve asetabulum kalça ekleminin stabilitesini sağlar (2). Asetabular 
labrum, asetabulumun kenarına tutturulmuş bir fibrokartilajinöz dokudur ve kotiloid fossadan aşağı köprü oluşturan enine 
asetabular ligaman olarak devam eder. Asetabular labrum, kalça ekleminin (3) derinliğini, yüzey alanını, hacmini ve 
dengesini arttırır. Bu çalışmada, asetabuler labrum mekaniğinin detaylı incelenmesi ve kalça ekleminin anatomik yapısına 
benzer bir test kurulumu yapılması amaçlanmıştır. 
Malzeme-YÖNTEM: Test materyali, total kalça protezi olan ve ameliyat için diseksiyonu yapılan bir hastalardan elde 
edilmiştir. Yaş ortalaması 74'tür. Elde edilen doku çevre dokulardan temizlendi ve test için hazırlandı. Kalça anatomisi için 
3D yazıcıyla 45 mm çapında küresel femur başı üretildi. Asetabular labrum, femur başı üzerine dikkatlice yerleştirilir. Test 
sırasında, kaymayı önlemek için asetabular labrum kilitlendi. Asetabular labrum, 3D baskılı özel kelepçeler kullanılarak 
sabitlendi. Test kurulum görüntüsü, Şekil 1'de gösterildiği gibidir. Testler, evrensel bir eksenel test cihazı (Shimadzu AG-IS 5 
KN, Kyoto, Japonya) ile yapıldı. Tüm testler, 10 mm / dak hızında 2,5 mm'lik bir girinti probu ile yapıldı. Yük ve yer değiştirme 
verileri aynı anda kaydedildi. Örnekler testten önce salin ıslatılmış gazlı bezle sarılmış ve kurumasını önlemek için test 
boyunca salin çözeltisi ile püskürtülmüştür. 
BULGULAR: Kuvvet-yer değiştirme oranı denklemlerinden kaynaklanan eğriler Şekil 2'de verilmiştir. Ortalama kuvvet 115,77 
N ve yer değiştirme 4,54 mm olarak hesaplandı. 10 mm / dak'lık bir yer değiştirme oranına sahip tüm gruplar için kuvvet-yer 
değiştirme eğrileri ve ayrıca elde edilen veriler Tablo 1'de görülebilir. 
Tartışma: Biyomekanik basma analizlerinden elde edilen veriler literatürle ilişkilidir. Asetabular labrum kalça eklemi 
stabilitesinde daha önceden de gösterildiği gibi büyük bir öneme sahiptir.  
Anahtar Kelimeler: asetabular labrum, kalça eklemi, biyomekanik 
 
Kaynakça: 

1. Jordan, James A. ve Burns, Bracken. Anatomy, Abdomen and Pelvis, Hip Arteries. Treasure Island, Florida, 
America: StatPearls Publishing LLC [Internet], Jan 2019. 

2. Chandran, Prakash & Singhal, Rohit. Sports Injuries to the Hip Joint.. [kitap yaz.] W. S. Khan (eds.) K. M. Iyer. 
General Principles of Orthopedics and Trauma. basım yeri bilinmiyor: Springer Nature Switzerland AG, 2019, 24, s. 
553-573. 

3. Anatomy, histologic features, and vascularity of the adult acetabular labrum.. Seldes RM, Tan V, Hunt J, Katz M, 
Winiarsky R, Fitzgerald RH Jr. 2001, Clin Orthop Relat Res., Cilt 382, s. 232–40. 

 
Acetabular Labrum Biomechanics 

 
Reşit Buğra Hüsemoğlu

1
, Gizem Baysan

1
, Onur Gürsan

2
, Onur Hapa

2
, Hasan Havıtçıoğlu

2
 

1
Dokuz Eylül University, Institute of Health Sciences, Department of Biomechanics, Izmir, Turkey 

2
Dokuz Eylul University,Departmant of Orthopeadics and Traumatology, İzmir, Turkey 

 
 
INTRODUCTION: The hip joint is responsible for providing a support of the weight of upper body. It provides a force 
transmission from the axial skeleton to the lower extremities. This structure allows mobility to the body (1). It is a ball-
socket type synovial joint that which is settled in between the acetabulum of pelvis and head of femur. The femoral head 
placed into the acetabular socket and the acetabulum is providing stability of the hip joint (2). The acetabular labrum is a 
fibrocartilaginous tissue which is attached to the rim of the acetabulum and it continues as the transverse acetabular 
ligament inferiorly bridging the cotyloid fossa. The acetabular labrum increases the depth, surface area, volume, and 
stability of the hip joint (3). In this study, we aimed to investigate the acetabular labrum mechanics detailed and prepare a 
test set-up more alike anatomical structure of the hip joint. 
Material METHOD: The test material was obtained from patients who had a total hip replacement and patients who 
underwent dissection for surgery. Average age was 74. The obtained tissue was cleaned from surrounding tissues and 
prepared for testing. A 45 mm spherical femoral head was produced for the hip anatomy with a 3D printer. The acetabular 
labrum is carefully positioned over the femoral head. During the test, the acetabular labrum was clamped to prevent 
slippage. Acetabular labrum were fixed using 3D printed custom clamps. The test setup image is as shown in Figure 1. 
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Fig.1 – Acetabular Labrum Biomechanical Test Setup Testing was performed with a universal axial testing device (Shimadzu 
AG-IS 5 KN, Kyoto, Japan). All tests were performed with a 2.5 mm indentation probe at a speed of 10 mm / min. Load and 
displacement data were recorded simultaneously. Specimens were wrapped with saline-soaked gauze before testing and 
sprayed with saline solution throughout testing to prevent desiccation.  
RESULTS: 
Curves resulting from the equations for the force-displacement ratio are given in Fig.2. The mean force was calculated as 
115,77 N and the displacement 4,54 mm. Force-displacement curves for all groups with a displacement rate of 10 mm/min, 
and also the data obtained can be seen in Table 1. 
Discussion: The data obtained from the biomechanical compression analysis are relevant to the literature. As we can prove 
acetabular labrum is essential in hip joint stability. 
Keywords: acetabular labru, hip joint, biomechanics  
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Comparison Of Two Surgical Methods (Mini-Plate And External Fixator) In The 
Treatment Of Instable Fifth Metacarpal Fractures 

Serkan Akpancar 
Department of Orthopedics Surgery, Malatya Training and Research Hospital 

 
 
 

AIM: The aim of the present study was to compare the clinical effectiveness of mini-plate and external fixator in the 
management of instable fifth metacarpal fractures 
METHODS: A total of 30 patients who underwent surgery because of fifth metacarpal fracture were included in the study. 
Group A was operated with mini plate (n = 15), while group B was operated with external fixator (n = 15) in our clinic during 
the same period. In the clinical evaluation Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand (DASH) score and Visual Analog Scale 
(VAS) was used at pretreatment and last follow-up. Duration of surgery, number of fluoroscopy scans and complications 
were recorded and compared between groups. 
RESULTS: VAS and DASH scores of both groups were significantly improved compared to pretreatment values (p < 0.001). 
There was no difference between groups according to DASH and VAS scores at last follow-up. Mean operation time was 
significantly higher in mini-plate group (p< 0.001). Number of fluoroscopy scans was significantly higher in external fixator 
group (p< 0.001). 
CONCLUSION: Both Mini-Plate And External Fixator treatment methods are efficacious in treating instable fifth metacarpal 
fractures. Mini plate has advantages of lesser radiation exposure for surgical team, while external fixator offers advantages 
of mean operation time and minimal invasiveness. 
 
Keywords: Metacarpal, fracture, fixation, plate, external fixator 
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Which is the best method in the management of geriatric hip fractures? 
Proximal femoral nail (pfn) or bipolar hemiarthroplasty (bph)? 

İsmail Güzel 
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AIM: In this study we aimed to compare functional results of proximal femoral nail (PFN) and bipolar hemiarthroplasty 
(BPH) 
METHODS: Between January 2016 to January 2018, a total of 55 patients were operated with BPH or PFN because of femur 
intertrochanteric fracture. There were no difference in terms of age, side, gender, pre-operative ASA score, and fracture 
type according to AO/ASIF classification. The patients were divided to two groups Group A (BPH, N=30); group B, n=25). VAS 
(Visual Analog Scale), Harris Hip Score (HHS) was used for evaluation of functional results. Postoperative complications, 
one-year mortality, mean operation time was also compared between groups. 
RESULTS: Post-operative VAS and Harris Hip Scores were better in Group B than Group A (p<0.001). Post-operative 
hemoglobin loss was higher in Group B than Group A (p<0.001). There was no difference between groups according to one-
year mortality. 
CONCLUSION: Intertrochanteric femur fractures were common in the geriatric population, and there was difference in 
surgical techniques according to different clinics and surgeons. In our study, we concluded that; PFN has advantageous in 
terms of clinical results, operation time and blood loss; BPH has advantageous in terms of early mobilization and less 
radiation exposure. 
 
Keywords: hip, fracture,hemiartroplasty, proksimal femoral nail 
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Surgical Realese Of Carpal Tunnel Syndrome. Comparison Of Knife And 
Traditional Procedure 

Sefullah Doğan 
MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MALATYA, TÜRKİYE 

 
 

OBJECTIVE: In this study we aimed to compare two surgical procedure (traditional release and specified carpal tunnel knife) 
in the management of carpal tunnel syndrome. 
MATERIALS-METHODS: January 2015 to January 2017, 287 patient were operated with traditional procedure and specified 
carpal tunnel knife in our clinic. These patients were divided to two groups; Group A included 140 patients, who were 
operated with standard procedure, Group b included 140 patients, who were operated with specified carpal tunnel knife. 
Functional and clinical results were evaluated with Visual Analog Scale (VAS), The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand 
(DASH), operation time, return time to Daily life activities and post-operative complications. 
RESULTS: There were no difference between DASH and VAS score. Mean operation time was shorter in Group B, when 
compared to Group A. Two patient’s complaints were recurred in Group B and they were re-operated with traditional 
method. Infectious drainage occurred in 5 patients in Group A. All their complaints were healed with two weeks of 
antibiotherapy. Recurrent pain occurred in 15 patients in group B due to operation scars. All their complaints were healed 
with three weeks of physiotherapy. 
CONCLUSION: In this study we concluded that surgical release of carpal tunnel syndrome with specified carpal tunnel knife 
is preferable as its shorter surgical time, minimal incision, and early return to daily activities. However cost of surgical 
procedure is more costly than traditional method. 
Keywords: Carpal Tunnel Syndrome, specified carpal tunnel knife, surgical release 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmanın amacı kronik lateral epikondilitli (LE) hastalarda ekstracorporeal şok dalga tedavisi (ESWT) ve 
düşük seviye lazer tedavisinin (LLLT) etkinliğini karşılaştırmaktır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu prospektif çalışmada, Ağustos 2018 ve Nisan 2019 tarihleri arasında LE tanısı konan 52 hasta (24 erkek, 
28 kadın; ort. Yaş 48 ± 10 yıl; dağılım 30-70 yıl) iki gruba randomize edildi. Hastalar tedavi öncesi ve sonrasında görsel analog 
skala (VAS), Kol Omuz ve El Anketi (DASH), Hasta Bağımlı Lateral Epikondilit Değerlendirmesi (PRTEE) ve 36 Maddelik Kısa 
Sağlık Araştırma formu (SF-36) kullanılarak değerlendirildi. 
BULGULAR: Başlangıçta, ESWT ve LLLT grupları arasında sadece SF-Fiziksel işlevsellik ve SF-Enerji / yorgunluk skorları 
açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (sırasıyla p = 0.035 ve p = 0.038). Tedavilerden sonra, ESWT ve LLLT grupları 
arasında duygusal problemlere bağlı SF-Role kısıtlamaları ve fiziksel sağlık puanlarına bağlı SF-Role kısıtlamaları dışında tüm 
puanlarda anlamlı farklılıklar elde edildi. 
Tartışma ve SONUÇ: Bulgularımız, ESWT ve LLLT'nin LE tedavisinde ağrı, fonksiyonel yetersizlik ve dirsekle ilişkili fonksiyon 
kısıtlamaları üzerinde etkili olduğunu göstermiştir; Ancak, ESWT genel olarak daha etkili görünüyor. Bu sonuçlar lateral 
epikondilit için amaçlanan programların tedavisinde faydalı olabilir. Bu çalışmanın bulgularını desteklemek için ileri 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: Extrakorporeal şok dalga tedavisi, lateral epikondilit, düşük doz lazer tedavisi 
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OBJECTIVES: The aim of this study was to compare the efficacy of extracorporeal shock wave thera-py (ESWT) and low-level 
laser therapy (LLLT) in the patients with chronic lateral epicondylitis (LE). 
METHODS: In this prospective study 52 patients (24 males, 28 females; mean age 48±10 years; range 30 to 70 years) 
diagnosed with LE who admitted between August 2018 and April 2019 were randomized into two groups. The patients were 
evaluated before and after the treatments using the visual analog scale (VAS)-pain, Disability of the Arm Shoulder and Hand 
Questionnaire (DASH), Patient-Related Lateral Epicondylitis Evaluation (PRTEE) and 36-Item Short-Form Health Survey 
instrument (SF-36). 
RESULTS: At the baseline, there were statistically significant differences between ESWT and LLLT groups only regarding SF-
Physical functioning and SF-Energy/fatigue scores (p=0.035 and p=0.038, respectively). After the treatments, significant 
differences were obtained in all scores between ESWT and LLLT groups except SF-Role limitations due to emotional 
problems and SF-Role limitations due to physical health scores. 
CONCLUSION: Our results suggested that both ESWT and LLLT seem to be effective on pain, func-tional disability and 
elbow-related functions limitations in the treatment of LE; however, ESWT seems to be more efficient in overall. This results 
may be useful in the treatment of programs intended for lateral epicondylitis. Further studies are needed to support the 
findings of this study. 
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Comparison of Low Level Laser Therapy and Extracorporeal Shock Wave in Treatment of Chronic Lateral Epicondylitis 
 
 

Introduction 
 
Lateral epicondylitis (LE) or tennis elbow is the most frequent cause of lateral elbow pain, occurring between the 

ages of 40 and 60 years old. The dominant arm is mostly involved. LE is a tendi-nopathy of the extensor carpi radialis brevis 
and extensor digitorum communis muscles due to re-peated overuse in the place where they adhere to the lateral 
epicondyle.¹ The prevalence of disease is between 1-3 % in the general population.² Several treatment options are 
recommended for LE. The main purpose of all these management is to reduce pain and inflammation, speed up recovery 
and improve functional disability of the affected arm. However, there is still no standard protocol established for treating 
tennis elbow. Although extracorporeal shock wave and laser treatment are used in the treatment of LE, the supe-riority of 
these treatments against each other has not been fully known. Therefore, in this report, we purposed to compare the 
effectiveness of ESWT and low-level laser therapy (LLLT) in chronic LE treatment. 
 
Material and methods 

 
A total number of 52 patients (28 female, 24 male; mean age 48±10 years; range 30 to 70 years), who were 

admitted to outpatient clinic between August 2018 and April 2019 due to the LE, were included in this prospective analysis. 
Inclusion criteria were age >30 years, diagnosis of LE which had persisted for at least 6 months. 

Subjects who underwent a surgery for LE, physical therapy and steroid injection within the previous 3 months or 
had cervical radiculopathy, elbow deformity, chronic inflammatory disease, hemophilia, pregnancy and had a prior history 
of malignancy were excluded from the study. Patients were randomized with minimization method to assign patients to 
treatment groups in order to provide good balance in patient variance considering age (≤40 and >40) gender and systemic 
disease (+, −). The first group received ESWT (Group 1, n=26) and the second group received LLLT (Group 2, n=26). Group 1 
was treated by 5-week ESWT as one session per week while Group 2 was treated by LLLT for 15 sessions, in consecutive 
days. All patients completed their sessions for each therapy. ESWT application was performed with the Masterpuls MP 100 
(Storz) device at 2000 pulse in each session on the common extensor origin of the affected elbow. Application was 
performed with 15 mm diameter treatment head. During procedure, ultrasound gel was applied to elbow so that for 
maximal transmission of the acoustic energy.3 
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Laser application was performed via The MLS (®) device at 905 nm wavelength pulse current laser for 5 minutes 

over the 6 trigger points of the lateral extensor group of the forearm with doses of 0.25–1,2 joules per point/area (4). Level 
of pain was measured using a 10-cm Visual Analogue Scale (VAS). Disability of the Arm Shoulder and Hand Questionnaire 
(DASH) with this 30-question was used to assess the limitations of the daily activities of the patients in this survey. DASH 
score takes value between 0 (no disabil-ity) and 100 (most severe disability). The Patient-Related Lateral Epicondylitis 
Evaluation (PRTEE) which consisted of two subtopics was used for the assessment of pain level and specific and daily 
activities about elbow related functions of the patients in the last week. First topic evaluates the pain level while the second 
evaluates the specific and daily activities. The total score ranges from 0 to 100. Higher scores represent greater severity. 
Pain and functional disability were also assessed using 36-Item Short-Form Health Survey instrument (SF-36). The SF-36 
Health Survey form was used to evaluate the patients quality of life. The SF-36 Health Survey is composed of 36 items, and 
the scale contains eight subscales: physical functioning, physical role functioning, bodily pain, gen-eral health, vitality, social 
functioning, and emotional role functioning and mental health. The scores in each subscale ranged from 0 to 100. Higher 
scores indicated better quality of life. Evaluations of patients were done before and after the treatment by an attending 
physiotherapist who was uninformed of the management procedure. 
Statistical analysis was performed using IBM SPSS Statistics 23.  
 
Results 

There were no differences between ESWT and LLLT groups in terms of gender, age and systemic disease. At the 
baseline, there was a statistically significant difference between ESWT and LLLT groups only regarding SF-Physical 
functioning and SF-Energy/fatigue scores (p=0.035 and p=0.038, respectively). After the treatments, there was statistically 
difference in all scores between ESWT and LLLT groups except SF-Role limitations due to emotional problems and SF-Role 
limitations due to physical health scores.  
 
Discussion and Conclusion 

This prospective study aimed to compare the effectiveness of ESWT and LLLT in the treatment of chronic LE using 
PRTEE, DASH, VAS and SF36 scores. Our overall results show that ESWT treatment provided statistically significant 
improvements in all scores except SF-Emotional well-being score. On the other hand, we observed that all scores were 
improved following LLLT except SF-Energy / fatigue, SF-Emotional well-being, SF-Social functioning, SF-General health 
scores. When comparing both treatment methods in terms of efficiency, ESWT was found to be more ef-fective than all 
LLLT except SF-Role limitations due to emotional problems and SF-Role limitations due to physical functioning scores. Our 
results therefore suggest that ESWT is more effective than LLLT. ESWT in chronic LE treatment can be accepted more 
effective than LLLT with regard to both in pain relief and functional recovery. Based on our cumulative findings, it is 
recommended that the widespread application of ESWT in the treatment of chronic LE. 
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Akut Doyle Tip 4c Mallet Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Kapalı Redüksiyon 

İnter-fragmanter Pinleme Yönteminin Klinik ve Radyolojik Sonuçları 
Tahir Öztürk 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi,Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı,Tokat,Türkiye 
 
 

Bu çalışmanın amacı; akut Doyle Tip 4c mallet kırıklarının cerrahi tedavisinde trans-artiküler fiksasyon pini kullanılmadan 
yapılan kapalı redüksiyon inter-fragmanter pinleme yönteminin klinik ve radyolojik sonuçlarını değerlendirmektir. 2014 - 
2019 tarihleri arasında Doyle Tip 4c mallet kırığı nedeniyle ameliyat edilen 15 hastanın (K / E = 7 / 8) 15 parmağı retrospektif 
olarak incelendi. Hastaların ortalama yaşı 38.6 yıl, ortalama takip süresi 29.86 aydı. Hastaların tamamı travma sonrası ilk 3 
hafta içerisinde ameliyat edildi. Cerrahiye kadar geçen süre ortalama 6.7 gündü. Tüm olgularda osseöz kaynama elde edildi. 
Ortalama kaynama süresi 7.46 haftaydı. Crawford değerlendirme kriterlerine göre olguların 5’ inde mükemmel (%33.33), 5’ 
inde iyi (%33.33), 5’ inde orta (%33.33) sonuç elde edildi. Olgularda postoperatif ortalama 6 ° fleksiyon, 9,5 ° ise ekstansiyon 
kaybı gözlendi. Hiçbir olguda eklem subluksasyonu gelişmedi. Bu çalışma; trans-artiküler fiksasyon pini kullanılmadan 
yapılan kapalı redüksiyon inter-fragmanter pinleme yöntemi ile tatminkar sonuçlar elde edilebileceğini göstermiştir. Bu 
yöntem akut Doyle Tip 4c mallet kırıklarının cerrahi tedavisinde ideal bir fiksasyon yöntemi olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Mallet kırığı, cerrahi tedavi, trans-artiküler fiksasyon pini. 
 
 

Clinical and Radiological Results of Closed Reduction Inter-fragmentary 
Pinning in the Surgical Treatment of Acute Doyle Type 4c Mallet Fractures 

 
Tahir Öztürk 

Department of Orthopaedics and Traumatology,Gaziosmanpasa University,Tokat,Turkey 
 
 
The aim of this study was to evaluate the clinical and radiological results of closed reduction inter-fragmenter pinning 
without trans-articular fixation pin in the surgical treatment of acute Doyle Type 4c mallet fractures. 15 fingers of 15 
patients (F / M = 7 / 8) operated for Doyle Type 4c mallet fractures between 2014 - 2019 were retrospectively analyzed. The 
mean age was 38.6 years and the mean follow-up time was 29.86 months. All patients were operated within 3 weeks after 
trauma. The average time to surgery was 6.7 days. All patients had osseous union. Mean fracture union time was 7.46 
weeks. According to the Crawford outcome score; the results were achieved excellent in 5 (33.33 %) patients, good in 5 
(33.33 %) patients, moderate in 5 (33.33 %) patients. Postoperative mean loss of flexion of 6 °, loss of extension of 9,5 ° was 
observed. No subluxation developed in any of the patients. This study; showed that satisfactory results can be achieved 
with closed reduction inter-fragmentary pinning without trans-articular fixation pin. This method may be an ideal fixation 
method in the surgical treatment of acute Doyle Type 4c mallet fractures. 
Keywords: Mallet fracture, surgical treatment, trans-articular fixation pin 
 
Giriş 

Kemiksel mallet; distal falanksın ucuna dikey yük gelmesi, sıkışması veya DİP eklemden hiperfleksiyona zorlanması 
ile distal falanks bazisinin dorsal eklem yüzünün kırılması sonucu meydana gelir (1,2). Konservatif tedavi; kemik komponent 
içermeyen Doyle Tip 1 olgularda ve distal falanks bazisinin 1/3’ünden az kısmını içeren Doyle Tip 4b avülsiyon kırıklarında 
uygulanabilir (3). Doyle Tip 4c olgularda ise kronik instabilite, eklem subluksasyonu, osteoartritik deformite ve kozmetik 
olarak kabul edilemez sonuçlardan kaçınmak amacıyla cerrahi tedavi önerilmektedir (4-8). Bu çalışmanın amacı, Doyle Tip 4c 
mallet kırıklarında trans-artiküler fiksasyon pini kullanılmadan sadece dorsal iki pin uygulanarak yapılan kapalı redüksiyon 
inter-fragmanter pinleme yönteminin klinik ve radyolojik sonuçlarını değerlendirmektir. 

Hipotezimiz; eklemin %50 sinden fazlasını ilgilendiren mallet kırıklarının cerrahi tedavisinde kapalı redüksiyon 
inter-fragmanter pinleme yöntemi ile başarılı sonuçlar elde edilebileceği ve bu yöntem ile trans-artiküler fiksasyon pininin 
neden olabileceği olası komplikasyonların önüne geçilebileceğidir.  
 
Gereç ve Yöntem 

Ocak 2014 - Ocak 2019 tarihleri arasında mallet kırığı nedeniyle trans-artiküler fiksasyon teli kullanılmadan sadece 
dorsal K telleri kullanılarak uygulanan kapalı redüksiyon inter-fragmanter pinleme yöntemi ile ameliyat edilen hastalar 
retrospektif olarak incelendi. Eklemin %50’sinden azını içeren kırıklar, açık ve parçalanmış kırıklar, fizis yaralanmaları, 
travmadan ameliyata kadar geçen sürenin 3 haftadan uzun olduğu kırıklar, kapalı redüksiyon inter-fragmanter pinleme 
yöntemi harici diğer tekniklerle ameliyat edilen hastalar ve bir yıldan kısa takip süresi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.  
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Dışlama kriterlerinin dışında kalan ve son kontrol muayenesine gelen 15 hastanın (K / E = 7 / 8) 15 parmağı 
çalışmaya dahil edilerek incelendi. Hastalar Doyle sınıflandırmasına göre kategorize edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm 
hastalar Doyle Tip 4c mallet kırığıydı. Hastaların kontrol muayenesinde, DIP eklem hareket açıklığı, ağrı derecesi ve varsa 
komplikasyonlar kayıt altına alındı. Fonksiyonel sonuçlar için Crawford değerlendirme kriterleri kullanıldı. Pinlerin çıkarılma 
süresi tam kaynama zamanı olarak kabul edildi.  

Cerrahi teknik; tüm hastalar dijital sinir bloğu altında ameliyat edildi. Skopi kontrolünde dorsalden volare 
proksimalden distale doğru kırık fragmanı yakalayacak şekilde 1 adet 1 mm’lik K teli yaklaşık 40 – 60 ° 'lik  açıyla gönderildi. 
Bu tel joystik gibi kullanılarak kapalı redüksiyon sağlandı. Redüksiyon skopi ile kontrol edildi. Takiben tel distal fragmana 
doğru ilerletilerek kırık fikse edildi. Takiben ikinci 1 mm’lik K teli aynı teknikle gönderilerek rotasyonel stabilite sağlandı. 
Hiçbir olguda trans-artiküler fiksasyon pini kullanılmadı. Tüm hastalara DIP eklemi içine alan ekstansiyon splinti uygulandı.  
 
Bulgular 

Hastaların yaş dağılımı ortalama 38,6 yıldı (aralık; 18-58 yıl). 10 hastada sağ, 5 hastada sol el yaralanması 
mevcuttu. 2 hastada ikinci, 3 hastada üçüncü, 4 hastada dördüncü, 6 hastada beşinci parmakta yaralanma mevcuttu. 
Ortalama takip süresi 29.86 ay (aralık; 14-56 ay), cerrahiye kadar geçen süre ortalama 6.7 gündü (aralık; 1-18 gün). 
Yaralanma mekanizması açısından; 3 olguda iş, 2 olguda ev kazası, 5 olguda spor yaralanması, 5 hastada darp ve parmak 
sıkışması gibi diğer yaralanmalar mevcuttu. Ameliyat öncesi 4 hastada DIP eklem subluksasyonu mevcuttu. Ortalama 
kaynama süresi 7.46 haftaydı (aralık; 6-10 hafta). Olguların klinik ve radyolojik sonuçları ile cerrahi sonrası komplikasyonları 
Tablo 1 ve 2 ’de toplu olarak verilmiştir. 
 
Tartışma 

Mallet kırığı tedavisinde iyi sonuç için anatomik redüksiyon önerilmektedir (1,10). Geçmişte birçok yazar cerrahiye 
bağlı komplikasyonlar nedeniyle özellikle 4 haftadan daha uzun mallet kırıklarını kronik olarak tanımlayarak konservatif 
tedaviyi önermiş ve geniş olgu serileri yayınlamışlardır (3,6-8). Bazı yazarlar akut ve kronik mallet kırığı ayrımını tanımlamak 
için dört haftalık bir eşik kullanmıştır (1,9); Ishiguro ve ark. ile diğer otörler ise beşinci haftayı eşik olarak belirlemiştir (5,10). 
Birçok otör konservatif tedavi ile sonuçların kötü olacağını, kemik komponentin anatomik fiksasyonunun sağlanamadığı 
içinde eklemde artroz, ekstansiyon kaybı, kuğu boynu deformitesi gibi komplikasyonlar gelişebileceğini belirtmekte bu 
nedenle de cerrahi tedaviyi daha öncelikli olarak önermektedir (11-13). 21 hastanın 22 parmağının değerlendirildiği bir 
çalışmada, konservatif takipli olguların yaklaşık %10’unda geçici cilt iritasyonuna eşlik eden dorsal kemik fragmanı ve kuğu 
boynu deformitesinin geliştiği, 9 olguda ise eklemde dejeneratif değişikliklerin geliştiği belirtilmiştir (14). Kırık fragmanın 
büyüklüğü, travmanın üzerinden geçen süre, ezilme tarzında yaralanma varlığı ve operasyon öncesi palmar subluksasyon 
olması tedavi tercihini değiştirebilmektedir. Ishiguro ve ark. kapalı olarak indirek redüksiyon sağlayarak uyguladıkları 
ekstansiyon blok yöntemini tarif etmişlerdir. Yazarlar bu teknikte dorsaldaki kırık fragman üzerinden orta falanksa K telinin 
ilerletilmesiyle dolaylı redüksiyon sağlanarak ardından distal falankstan, orta falanksa uzanan başka bir tel ile eklemi 
sabitlenmişlerdir (5). Bu metodun birden çok modifikasyonu tarif edilmiş olup (15,16) , Lee ve ark. dorsal 2 paralel telin 
kullanımını önermişlerdir (17). Biz bu tekniklerden farklı olarak dolaylı redüksiyon yerine direkt redüksiyon yöntemini 
kullandık. Kırık fragmanının %50’den büyük olduğu Doyle Tip 4c kırıklarda parçanın tel ile kırık hattına direk temasını 
sağlayarak fiksasyonu sağladık. DIP eklemden geçen bir tel uygulamak yerine, eklemde ekstansiyon pozisyonunu koruma 
amacı ile ekstansiyon splint uygulaması ile tam fonksiyonel geri dönüşüm ve tatminkar sonuçlar elde ettik 

Bu yöntem ile; dorsal tellerin gönderilme yönünün tırnak yatağından uzak olması nedeniyle cerrahiye bağlı olarak 
oluşabilecek tırnak yatağı hasarı riskinin daha az olacağını, trans-artiküler fiksasyon telinin kullanılmamasına bağlı olarak 
proksimal ve distal falanks eklem kıkırdaklarında ek hasar oluşmayarak sekonder osteoartrit riskinin azalacağını ve pin dibi 
enfeksiyon riskinin daha az olacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca bu yöntem ile distal falanks bazisinin %50’sinden fazlasının 
kırık olduğu Doyle Tip 4c kırıklarda kırık hattından ve eklemden trans-artiküler fiksasyon telinin geçmemesi, kırık fragmanın 
redüksiyonunu engelleyemeyecek, kallus oluşumu için de bir avantaj sağlayacaktır. Aynı zamanda yanlış yönlendirilen trans-
artiküler fiksasyon teline sekonder subluksasyon riskinin de oluşmayacağına inanıyoruz. Bu yöntem ile konservatif tedavinin 
ve açık cerrahinin komplikasyonlarının birçoğundan kaçınılmış olsa da hastalarda çeşitli derecelerde ekstansiyon kaybı ve 
DIP eklem komşuluğunda dorsal kemik çıkıntı oluşabilmektedir. Bu yöntemin en önemli dezavantajı; K telleri ile çoklu giriş 
ve çıkış yapılmasına bağlı olarak kırık fragmanda parçalanma olabileceğidir. Çalışmamızın zayıf noktaları; retrospektif olması, 
ameliyatların farklı cerrahlar tarafından yapılmış olması, karşılaştırma grubunun olmaması ve olgu sayısının sınırlı olması 
olarak sayılabilir.  
Sonuç: Bu yöntem özellikle kırık fragmanın %50’den büyük olduğu akut Doyle Tip 4c mallet kırıklarında ideal bir cerrahi 
tedavi yöntemi olabilir. Kronik olgularda kırık hattında oluşan hematom ve fibröz doku redüksiyonu engelleyebilir. 
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Resim 1: 18 yaş erkek, preop ve erken postop grafileri 

Image 1: 18 years old male, preop and early postoperative radiographs 
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18 yaş erkek, postop 3 ay ve postop 36. ay grafileri 

18 years old male, postoperative 3 months and postoperative 36 months radiographs 
 

Tablo 1:  Klinik ve Radyolojik Değerlendirme 
Sonuçları,  
Table 1: Clinical and Radiological Evaluation 
Results 

 

N=15 

Fragman büyüklüğü (%) Involved fragment size (%) %57.6 (51 - 68) 

Preoperatif eklem açıklık (mm) Preoperative articular gap (mm) 2.19 (1.1 - 2.9) 

Preoperatif dorsal açıklık (mm) Preoperative dorsal gap (mm) 1.84 (0.9 - 2.6) 

Preoperatif palmar subluksasyon (n) Preoperative palmar subluxation (n 4 

Postoperatif eklem açıklık (mm) Postoperative articular gap (mm) 0.3 (0 - 0.7) 

Postoperatif dorsal açıklık (mm) Postoperative dorsal gap (mm) 0.25 (0 - 0.7) 

Postoperatif dorsal rotasyon (n) Postoperative dorsal rotation 3 

DIP eklem fleksiyon açıklığı (derece) DIPJ flexion (degrees) 74 (60 - 80) 

DIP eklem ekstansiyon kısıtlılığı (derece) DIPJ extension lag (degrees) 9.5 (0 - 30) 

Crawford skorları Crawford outcome score 
 

Mükemmel Excellent 5 (%33.33) 

İyi Good 5 (%33.33) 

Orta Fair 5 (%33.33) 

Zayıf Poor 0 

 

Tablo 2: Cerrahi Sonrası Komplikasyonlar,  
Table 2: Postoperative Complications 

 
N=15 

Pin dibi enfeksiyonu Pin site infection 1 

Dorsal kemik çıkıntı Dorsal bump 5 

Soğuk intoleransı Cold intolerance 3 

Parestezi Paraesthesia 1 

Kuğu boynu deformitesi Swan neck deformity 0 

Tırnak değişiklikleri Nail ridging 0 

Redüksiyon kaybı Loss of reduction 0 
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OP-064 

 
Çocuk Femur Cisim Kırıklarında Titanyum Elastik Çivileme Cerrahisinin Uzun 

Dönemde Femur Gelişimine Etkisi 
Gökhan Bülent Sever 

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 
 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Çocuk femur cisim kırıklarının tedavisi tartışmalıdır. 6 ay- 5 yaş arası konservatif tedavinin başarısız olduğu ve 
5-10 yaş arası hemen tüm hastalarda titanyum elastik çivileme (TEN) cerrahisi önerilmektedir. Bu cerrahi minimal invaziv, 
epifizleri koruyarak uygulanabilme, erken kaynama oluşumunu sağlama, düşük yanlış kaynama oranı, erken mobilizasyon ve 
kaynama sonrası implantın kolay çıkarılabilmesi avantajlarına sahiptir. Çocuk gelişen bir canlıdır. Yaptığımız literatür 
taramasında elastik çivileme cerrahisinin uzun dönemde femur gelişimine etkisi ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 
çalışmanın amacı bu tekniğin uzun dönemde femur gelişimine etkisinin araştırılmasıdır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Femur cisim kırığı nedeni ile kliniğimizde şubat 2009- ekim 2016 tarihleri arasında TEN cerrahisi 
uygulanmış cerrahi esnasında ortalama yaşları 62,1 (15-160) ay olan 35 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik 
özellikleri, kırık ekstremite tarafları, ek hastalıkları, kırığın kaynama zamanı ve implantın çıkarılma zamanı retrospektif olarak 
hastane arşivinden elde edildi. Açık kırığı olan, metabolik veya nörolojik ek hastalığı olan, kafa travması olan, her iki 
femurunda kırık olan, sağlam ekstremitesinde gelişme geriliği veya ortopedik hastalığı olan (konjenital kısa femur, koksa 
vara, valga, v.b.) olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Son kontrolde hastalar karşılaştırmalı femur grafisi ile 
değerlendirildiler. Ağrı, deformite, ekstremite kısalığı hesaplanarak Flynn kriterlerine göre değerlendirildi. Sürekli verilerin 
normal dağılımı Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirildi. Nitel verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. 
Tanımlayıcı istatistikler olarak ortalama, standart sapma, yüzde ve sıklık rapor edildi. İstatistiksel anlam p <0.05 olarak 
belirlendi. 
BULGULAR: Hastalar ortalama 69,8 (36-120) ay takip edildiler. Hastaların 7’si kız 28’i erkek hastaydı. 15 kırık sağ taraftayken 
20 kırık sol taraftaydı. Kırıkların 3’ü spiral, 11’i kısa oblik,21’i ise transvers kırıktı. Ortalama kaynama süresi 11,2 (8-13) 
haftaydı. Ortalama implant çıkarma süresi 26,3 (2-12) aydı. Sağlam femurla karşılaştırıldığında 3 hastanın femurunda klinik 
bulgu vermeyen ortalama 0,6 (0,5-1) cm kısalık, 1 hastada da 0,5 cm uzunluk saptandı. 8 (%22,8) hastada ortalama 4,7° (3°-
9°) klinik bulgu vermeyen angulasyon saptandı.Son kontrolde (geç dönem) değerlendirmede Flynn kriterlerine göre 19 
(%54,2) hastada mükemmel, 16 (%45,7) hastada da iyi sonuç saptandı. 
Tartışma ve SONUÇ: Femur cisim kırıklarının TEN cerrahisi ile tedavisinin uzun dönemde femur gelişimine etkisi sınırlıdır. 
Sağlam femur ile karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı bir gelişme farklılığı tespit edimemiştir. Çocuk femur kırıklarının 
TEN cerrahisi ile cerrahi tedavisi kolay uygulanabilen, uzun dönemde komplikasyonları az ve güvenle uygulanabilecek bir 
tedavi şeklidir. 
Anahtar Kelimeler: : Çocuk femur cisim krığı, Titanyum elastik çivileme, Femur gelişimi 
 

 
The Effect of Titanium Elastic Nailing on Femoral Development in Pediatric 

Femoral Shaft Fractures 
 

Gökhan Bülent Sever 
Sanko University Medical Faculty Research Hospital Department of Orthopaedics and Traumatology 

 
 
OBJECTIVES: Treatment of pediatric femoral shaft fractures is controversial. Titanium elastic nailing (TEN) surgery is 
recommended in and between 6 months and 5 years whose conservative treatment has failed and almost all patients 
between the ages of 5-10 years. This surgery has the advantages of being minimally invasive, preserving the epiphysis, 
providing early union formation, low malunion rate, early mobilization and easy removal of the implant after union. The 
child is a developing creature. In the literature review we did not find any studies about the effect of elastic nailing on 
femur development in the long term. The aim of this study was to investigate the effect of this technique on long-term 
femoral development. 
METHODS: Thirty-five patients with a mean age of 62.1 (15-160) months who underwent TEN surgery between February 
2009 and October 2016 in our clinic due to femoral shaft fracture were included in the study. The demographic 
characteristics, fracture extremity sides, comorbidities, fracture union and implant removal time were retrospectively 
obtained from the hospital archive. Patients with open fractures, metabolic or neurological joint disease, head trauma, 
fractures of both femurs, developmental retardation of the intact extremities or orthopedic disease (congenital short 
femur, coxa vara, valga, etc.) were excluded from the study. At the last follow-up, patients were evaluated by comparative 
femoral radiography. Pain, deformity and limb shortness were calculated and evaluated according to Flynn criteria. Normal 
distribution of the continuous data was checked with Kolmogorov-Smirnov test. Independent groups t-test was used to 
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compare in terms of continuous data. Chi-square test was used to compare the qualitative data. Mean, standard deviation, 
percentage and frequency were reported as descriptive statistics. Significance level was set as p<0.05. 
RESULTS: The mean follow-up period was 69.8 (36-120) months. Seven of the patients were female and 28 were male. 15 
fractures were on the right and 20 fractures were on the left side. Three of the fractures were spiral, 11 were short oblique 
and 21 were transverse fractures. The mean union time was 11.2 (8-13) weeks. The mean implant removal time was 26.3 
(2-12) months. Compared to the intact femur, a mean shortness of 0.6 (0.5-1) cm was found in the femur of 3 patients with 
no clinical findings and one patient had 0.5 cm length without clinical findings. 8 (22.8%) patients had an average of 4.7 ° (3 
° -9 °) angulation with no clinical findings. At the final control (late) evaluation, 19 (54.2%) patients were excellent, 16 (45%) 
patients good according to Flynn criteria. 
Discussion and CONCLUSION: Treatment of femoral shaft fractures with TEN surgery has limited effect on femur 
development in the long term. No statistically significant difference in development was found in comparison with healthy 
femur. Surgical treatment of pediatric femoral fractures with TEN surgery is a simple and safe treatment modality with low 
complication rate in the long term. 
Keywords: Pediatric femoral shaft fracture, Titanium elastic nailing, Femoral development. 

 
Çocuk Femur Cisim Kırıklarında Titanyum Elastik Çivileme Cerrahisinin Uzun Dönemde Femur Gelişimine Etkisi 

 
Giriş: Çocuk femur cisim kırıklarının tedavisi tartışmalıdır. Kırık doğumu takiben ilk 6 ayda gerçekleşmişse Pavlik bandajı ile 
bandajlama, 6 ay-5 yaş arası çocuklarda acil pelvipedal alçılama, 5-11 yaş arasında titanium elastic çivi ile tespit önerilen 
tedavi yöntemleridir. 6 ay -5 yaş arasında traksiyon ve geciktirilmiş alçılama, 5-11 yaş arasında eksternal fiksatör ve plakla 
tespit alternatif cerrahi yöntemlerdir. 11 yaşından sonar ise kilitli intramedüller çivileme, eksternal fiksatör veya plakla 
tespit önerilir. İki cm kısalık ve herhangi bir planda 25°’ye kadar açılanma konservatif tedavi için Kabul edilebilir sınırlar 
olarak belirtilmiştir. Remodeling ile ekstremitenin normal dizilimi sağlanır (1). Hastada bulunan ek patolojiler veya kırığın 
özelliği (kafa travması, multitravma, açık kırık) alternatif tedavi yöntemlerini ön plana getirebilir. 6 ay- 5 yaş arası konservatif 
tedavinin başarısız olduğu ve 5-11 yaş arası hemen tüm hastalarda titanyum elastik çivileme (TEN) cerrahisi ilk seçenek 
olarak önerilmektedir (1).  

Bu cerrahi minimal invaziv, epifizleri koruyarak uygulanabilme, erken kaynama oluşumunu sağlama, düşük yanlış 
kaynama oranı, erken mobilizasyon ve kaynama sonrası implantın kolay çıkarılabilmesi avantajlarına sahiptir (2).  
Çocuk gelişen bir canlıdır. Yaptığımız literatür taramasında elastik çivileme cerrahisinin uzun dönemde femur gelişimine 
etkisi ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı çocuk femur cisim kırıklarında titanyum elastik çivileme 
(TEN) cerrahisinin uzun dönemde femur gelişimine etkisini araştırmaktır. 
 
Gereç ve Yöntem: Femur cisim kırığı nedeni ile kliniğimizde şubat 2009- ekim 2016 tarihleri arasında TEN cerrahisi 
uygulanmış cerrahi esnasında ortalama yaşları 62,1 (15-160) ay olan 35 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik 
özellikleri, kırık ekstremite tarafları, ek hastalıkları, kırığın kaynama zamanı ve implantın çıkarılma zamanı retrospektif olarak 
hastane arşivinden elde edildi. Açık kırığı olan, metabolik veya nörolojik ek hastalığı olan, kafa travması olan, her iki 
femurunda kırık olan, sağlam ekstremitesinde gelişme geriliği veya ortopedik hastalığı olan (konjenital kısa femur, koksa 
vara, valga, v.b.) olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Son kontrolde hastalar karşılaştırmalı gerçek ekstremite uzunluk 
ölçümü (spina iliaca anterior superior ile medial malleol arası) ve karşılaştırmalı femur grafisi ile değerlendirildiler. Ağrı, 
deformite, ekstremite kısalığı hesaplanarak Flynn kriterlerine göre değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirme  IBM SPSS 
Statistics 23 proğramı kullanılarak yapıldı. Sürekli verilerin normal dağılımı Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirildi. 
Nitel verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler olarak ortalama, standart sapma, yüzde ve 
sıklık rapor edildi. İstatistiksel anlam p <0.05 olarak belirlendi.  
 
Bulgular: Hastalar ortalama 69,8 (36-120) ay takip edildiler. Hastaların 7’si kız 28’i erkek hastaydı. 15 kırık sağ taraftayken 20 
kırık sol taraftaydı. Kırıkların 3’ü spiral, 11’i kısa oblik ,21’i ise transvers kırıktı. Ortalama kaynama süresi 11,2 (8-13) haftaydı. 
Ortalama implant çıkarma süresi 26,3 (2-12) aydı. Sağlam femurla karşılaştırıldığında 3 hastanın femurunda klinik bulgu 
vermeyen ortalama 0,6 (0,5-1) cm kısalık , 1 hastada da 0,5 cm uzunluk saptandı. 8 (%22,8) hastada ortalama 4,7° (3°-9°) 
klinik bulgu vermeyen angulasyon saptandı.Son kontrolde (geç dönem) değerlendirmede Flynn kriterlerine göre 19 (%54,2) 
hastada mükemmel, 16 (%45,7) hastada da iyi sonuç saptandı.  
Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda titanyum elastik çivileme ile tespit edilmiş kırık femur kemiklerinin uzun 
dönemde hastaların sağlam tarafta doğal gelişimde olan femur kemikleri  ile karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir gelişme farklılığı tespit etmedik. Femur cisim kırıklarının TEN cerrahisi ile tedavisinin uzun dönemde femur gelişimine 
etkisinin sınırlı olduğunu saptadık. Çocuk femur kırıklarının TEN cerrahisi ile cerrahi tedavisi kolay uygulanabilen, uzun 
dönemde komplikasyonları az ve güvenle uygulanabilecek bir tedavi şeklidir sonucuna ulaştık. 
 
Referanslar: 

1) S. Terry Canale, James H. Beaty.Fractures and Dislocations in Children Campbell’s Operative Orthopaedics Twelfty 
Edition Chapter 36 

2) Donati F, Mazzitelli G, Lillo M, Menghi A, Conti C, Valassina A, et al. Titanium elastic nailing in diaphyseal femoral 
fractures of children below six years of age. World Journal of Orthopaedics. 2017 February 18;8(2):156-62. 
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Karşılaştırmalı femur grafisi, Comparative femoral radiography  

Aynı hastanın postoperatif 101. aydaki karşılaştırmalı femur grafisi 
Comparative femoral radiography of the same patient at postoperative 101th month 

 

                              
Postoperatif femur grafisi, postoperative femoral radiography  
47 aylık hastanın postoperatif 1. ayında lateral planda çekilmiş femur grafisi 
A 47-month-old patient's postoperative first month lateral femoral radiography 

                                                                  Postoperatif femur grafisi, Postoperative femoral radiography  
47 aylık hastanın postoperatif 1. ayında ön-arka planda çekilmiş femur grafisi 

A 47-month-old patient's postoperative first month anteroposterior femoral radiography 
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OP-065 
 

İleri dereceli konjenital ve sendromik kifoskolyoz vakalarında, üç boyutlu 
omurga modellerinin kullanılması 

Engin Çetin 
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 
 

AMAÇ: Konjenital ve sendromik etiolojiye sahip ileri dereceli kifoskolyoz vakalarının cerrahi tedavisinde, 3 boyutlu (3D) 
modellerin etkinliğinin değerlendirilmesi 
YÖNTEM: İleri dereceli kifoskolyoz deformitesine sahip, yaşları 17,22 ve 38 olan üç hastaya cerrahi tedavi planlandı. 2 
hastada konjenital, 1 hastada ise sendromik (osteogenezis imperfekta) etioloji mevcuttu. Preoperatif değerlendirmede 

sırasıyla 1. hastada torakal bölgede 101 skolyoz ve 119 kifoz; ikinci hastada torakal bölgede 103 skolyoz ve 105 kifoz; 

üçüncü hastada ise 141 torakal, 89 lomber skolyoz ve 87 torakal kifoz saptandı. Tüm spinal kolon bilgisayarlı tomografi 
(BT) ve magnetik rezonans görüntüleme (MR) değerlendirmeleri yapıldıktan sonra; 3D yazıcılar ile gerçek boyutlu 3D 
omurga modelleri üretildi. Ek olarak bir hastada, pedikül vidası yerleştirirken kullanılması amacıyla, 3D klavuz üretildi. 
Preoperatif planlamada, yazılımlar ve 3D modeller kullanılarak, 3 kolon osteotomilerinin ve pedikül vidalarının yerleşim 
yerleri belirlendi. Takiben cerrahi girişimler uygulandı. 
BULGULAR: Etilen oksit ile sterilize edilen 3D modeller, cerrahiler sırasında steril saydam poşetlere konuldu. Spinal 
anatominin bozulduğu dismorfik alanlarda, seviye tespiti veya pedikül vidası trasesinin tespiti amacıyla incelendiler. 
Posterior yaklaşımla enstrümantasyon, kifektomi ve pedikül çıkarma osteotomileri uygulanan hastalarda, intraoperatif C 
kollu floroskopi ile değerlendirmenin çok zor olduğu alanlarda, 3D model kullanarak tespit edilen pedikül traselerinin büyük 
oranda doğru olduğu tespit edildi. Cerrahiler sırasında floroskopi kullanımı azalırken, cerrahi süreleri kısaldı ve pedikül 
vidalarının yanlış yerleştirilmesine bağlı olası komplikasyonlar önlendi. Postoperatif BT tetkiki yapılan 2 hastanın 
değerlendirmesinde, toplam 40 pedikül vidasından 6’si (%15) ideal olmayan bir yol takip etmiş, bunlardan sadece 2’si (%5) 
spinal kanal içine taşmış olarak değerlendirilmiştir. Hiçbir hastada intraoperatif komplikasyon görülmedi. 
SONUÇ: İleri dereceli konjenital veya sendromik kifoskoyoz vakalarının cerrahi tedavisini planlamak ve uygulamak güçtür. 
Ortopedik cerrahide farklı kullanım alanları bulan 3D yazıcılar ile hazırlanmış modeller, vakalarımızın preoperatif 
değerlendirmesinde fayda sağladığı gibi, cerrahi sırasında da dismorfik alanlarda seviye ve pedikül trasesi tayininde fayda 
sağlamıştır. Ameliyathanelerin birçoğunda, ciddi maliyetlere sahip navigasyon sistemlerinin kullanılması genellikle mümkün 
değildir. C kollu floroskopinin de çoğunlukla yetersiz kaldığı bu hasta grubunda, 3D modellerin kullanımı ile, pedikül 
vidalarının uygun olmayan yerleşimlerinin ve bunlara bağlı komplikasyonlarının azalacağını düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Konjenital kifoskolyoz, sendromik kifoskolyoz, 3D omurga modeli, pedikül vidası 
 
 

Use of three-dimensional spine models in severe congenital and syndromic 
kyphoscoliosis cases 

Engin Çetin 
Gaziosmanpasa Training and Research Hospital 

 
 
AIM: Evaluation of the efficacy of three-dimensional (3D) models in the surgical treatment of severe kyphoscoliosis cases 
with congenital and syndromic etiology. 
METHOD: Surgical treatment was planned in three patients with severe kyphoscoliosis deformity, aged 17, 22 and 38 years. 
Two patients had congenital and one patient had syndromic (osteogenesis imperfecta) etiology. Preoperative evaluation 

showed respectively, 101 scoliosis and 119 kyphosis in the thoracic region of the first patient. The second patient had 

103 scoliosis and 105 kyphosis in the thoracic region and the third patient had 141 thoracic, 89 lumbar scoliosis and 87 
thoracic kyphosis. After whole spinal column computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MR) evaluations 
were performed; real-size 3D spine models were produced with 3D printers. Additionally, for one patient, a 3D guide was 
produced to be used for pedicle screw insertion. In preoperative planning, softwares and 3D models were used to 
determine the 3 column osteotomy levels and pedicle screw insertion points. After all, surgical procedures were performed. 
RESULTS: 3D models sterilized with ethylene oxide were placed in sterile transparent bags during the surgeries. They were 
examined intraoperatively to determine the spinal level and for pedicle screw tracts in dysmorphic areas where the spinal 
anatomy was impaired. Patients underwent posterior instrumentation, kyphectomy and pedicle subtraction osteotomies. It 
was found that the pedicle tracts detected by using the 3D models were highly accurate in areas where it was very difficult 
to evaluate with intraoperative C-arm fluoroscopy. While need for fluoroscopy decreased during the surgeries, surgical 
times were shortened and possible complications due to inappropriate placement of pedicle screws were prevented. In the 
evaluation of 2 patients who underwent postoperative CT examination, 5 (15%) out of 40 pedicle screws followed an 
unfavorable pathway, and only 2 (5%) of them were considered to have penetration into the spinal canal. There were no 
intraoperative complications. 
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CONCLUSION: It is difficult to plan and perform surgical treatment for severe congenital or syndromic kyphoscoliosis cases. 
3D printed models, which find different usage areas in orthopedic surgery, have helped us in preoperative evaluation of our 
cases and also intraoperatively in determining spinal level and pedicle screw tracts in dysmorphic spinal areas. It is not 
possible to use high cost navigation systems in most of the operating theaters. In this group of patients where the C-arm 
fluoroscopy is often insufficient, we think that the use of 3D models will reduce the incidence of inappropriate pedicle 
screw placement and its associated complications. 
Keywords: Congenital kyphoscoliosis, syndromic kyphoscoliosis, 3D spine model, pedicle screw 
 

 

 
Figür 1: Kongenital kifoskolyoz hastalarından birisi, Figure 1: One of the congenital kyphoscoliosis patients 

 

 
Figür 2: 3D modellere bir örnek, Figure 2: An example of 3D models 

 

 
Figür 3, 3D kılavuz,  Figure 3: 3D guide 
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Total Diz Artroplastisi Sonrası Video Gösteriminin Kinezyofobiye Etkisi 
Gökhan Bülent Sever

1
, Türkan Turgay

2
 

1Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Gaziantep/Türkiye 
2Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Gaziantep/Türkiye 

 
 
GİRİŞ- AMAÇ: Total diz artroplastisi cerrahisi dünyada en sık uygulanan ortopedik cerrahilerden birisidir. Total diz artroplasti cerrahileri 
sonrasında hastaların, normal eklem hareket açıklığını etkileyen birçok faktör vardır. Ağrı korkusu ve hareketle ağrının artabileceği korkusu 
(kinezyofobi) diz eklem hareket açıklığının tam olarak sağlanmasının önünde bir engeldir. Literatür araştırması bize kinezyofobinin total diz 
artroplastileri cerrahisinin klinik sonuçlarını diğer psikolojik ve fiziksel değişkenlerden bağımsız olarak etkileyen bir faktör olduğunu 
göstermiştir. Bu çalışmanın amacı ameliyat odasında ameliyatın bitimini takiben hasta anestezi altındayken dize tam hareket yaptırılıp, tam 
eklem hareket açıklığının sağlandığı videonun hastaya gösterilerek bu görsel uyaranın kinezyofobiye etkisini araştırmaktır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu prospektif dizaynlı çalışmada etik kurul onay tarihini takiben kliniğimizde yapılan total diz protezi hastalarından 2 grup 
oluşturuldu. 1. Grup ameliyat odasında hastanın ameliyatının bitip pansuman yapılıp tüm örtünmelerini takiben ameliyat olan dizinin eklem 
hareket açıklığı hareketinin yapıldığı tam videosu çekilen hastalardan, 2. grup ise video çekilmeyen hastalardan oluşturuldu. Her iki gruba da 
postoperatif 1. gün fizik tedavi başlandı. 1. gruptaki hastalara ilk gün fizik tedavi öncesi ameliyat sonrası diz hareket açıklığını gösteren video 
izletildi. Her iki gruba da postoperatif 2 gün hastanede fizik tedavi, daha sonra ise ev programı verildi. Hastalar ameliyat sonrası 4. haftada 
kontrole çağrıldı. Her iki grup hastanın ameliyat öncesi ve sonrası kontrollerde ağrı değerlendirmesi görsel analog skala (VAS) ile, normal 
eklem hareket ölçümü (ROM) gonyometre ile, fonksiyonel seviyesi 2 dakika yürüme testi ile yapıldı ve her iki grup karşılaştırıldı. Hastaların 
ameliyat öncesi ve sonrası hareket korkusu Tampa Kinezyofobi Ölçeği ile, anksiyetesi Geriatrik Depresyon Ölçeği(Kısa Form) ile, yaşam 
kalitesi SF-36 (Kısa Form) ile değerlendirildi. 
BULGULAR: Her iki grupta da 20’şer hasta mevcuttu. Ortalama hasta yaşı ve K/E oranı 1. grupta 64,4 yıl (56-72), 16/4 ve 2. grupta 62,5 yıl 
(55-70), 17/3 idi. Birinci grupta preoperatif VAS/ROM/2 dakika yürüme testi ortalama değerleri sırasıyla 8/115°/86 adım olarak bulundu. 
Postoperatif 4. haftada bu değerler 4/124°/124 adım olarak değiştiği gözlendi. İkinci grupta preoperatif VAS/ROM/2 dakika yürüme testi 
ortalama değerleri sırasıyla 9/112°/82 adım iken postoperatif 4. haftada bu değerlerin 4/126°/126 adım olarak değiştiği gözlendi. 
Preoperatif ve postoperatif 4. hafta VAS,ROM ve 2 dakika yürüme testleri açısından her iki grup arasında istatistiksel fark saptanmadı. 
Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası SF-36 formu, Geriatrik Depresyon Ölçeği (Kısa Form) değerlendirmeleri her iki grupta da benzerdi. 
Tampa Kinezyofobi Ölçeği 1. grupta ameliyat öncesinde ortalama 45 (39-49) saptandı. Postoperatif 4. haftada ölçek ortalama 31 (19-49) 
olarak saptandı. 2. grupta ölçek preoperatif ortalama 44,2 (41-46) iken postoperatif 4. haftada ölçek ortalama 42,75 (41-46) olarak 
saptandı. Her iki grubun Tampa Kinezyofobi Ölçeği karşılaştırılmasında ameliyat öncesinde benzer değerler saptanmışken 1. gruptaki 
hastalarda ölçeğin postoperatif dönemde 2. gruba göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak düzeldiği saptandı. 
Tartışma ve SONUÇ: Çalışma sonucunda postoperatif eklem hareket açıklığını gösteren görsel uyaranın hastalarda sadece Tampa 
Kinezyofobi Ölçeği düzelmesinde etkili olduğu gözlendi. Postoperatif eklem hareket açıklığı değerlerinin ve 2 dakika yürüme testinin benzer 
olması görsel uyaranın diz protezi cerrahisi sonrası diz eklem fonksiyonel sonucunu etkilemediği sonucuna ulaşıldı. Anahtar Kelimeler: Diz 
artroplastisi, Fonksiyonel sonuç, Görsel uyaran, Kinezyofobi. 
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OBJECTIVES: Total knee arthroplasty surgery is one of the most common orthopedic surgeries in the world. Increased pain with movement 
(kinesiophobia) is an obstacle to achieving full range of motion of the knee joint. The aim of this study was to investigate the effect of visual 
stimulus on kinesio-phobia by showing the patient's full range of motion and providing full range of motion of the knee following surgery 
under anesthesia. 
METHODS: In this prospective design study, two groups of total knee prosthesis patients who were performed in our clinic. The first group 
consisted of patients who had full video of the range of motion of the knee following the dressing and all the dressings after the operation 
of the patient, and the second group consisted of patients who had no video. Patients in the first group were watched on the first day of 
the knee range of motion before physical therapy. Both groups were given physical therapy in the hospital for 2 days postoperatively and 
then home program. The patients were called for follow-up at 4 weeks postoperatively. Preoperative and postoperative pain evaluations of 
both groups were performed by visual analoque scale (VAS), normal joint motion measurement (ROM) with goniometer, functional level 
with 2 minute walk test and both groups were compared. Preoperative and postoperative fear of movement was evaluated with Tampa 
Kinesophobia Scale, anxiety with Geriatric Depression Scale (Short Form) and quality of life with SF-36 (Short Form). 
RESULTS: There were 20 patients in each group. Mean patient age and F / M ratio were 64,4 years (56-72), 16/4 in group 1 and 62,5 years 
(55-70), 17/3 in group 2. In the first group, preoperative VAS / ROM / 2 minute walking test mean values were 8/115 °/ 86 steps, 
respectively. At the postoperative 4th week, these values were changed to 4/124 ° / 124 steps. In the second group, the same parameters 
were 9/112 ° / 82 steps, respectively, whereas these values changed to 4/126 ° / 126 steps at the postoperative 4th week. There was no 
statistically significant difference between the two groups in terms of VAS, ROM and 2-minute walking tests at the preoperative and 
postoperative 4th weeks. Pre and postoperative SF-36 form and Geriatric Depression Scale (Short Form) were similar in both groups. The 
mean Tampa Kinesophobia Scale was 45 (39-49) in the first group preoperatively and it was 31 (19-49) at postoperative 4th weeks. In the 
second group, the mean preoperative scale was 44.2 (41-46) preoperatively and it was 42.75 (41-46) at 4th weeks postoperatively. The 
Tampa Kinesiophobia Scale was improved significantly in the postoperative period in the first group compared to the second group. 
CONCLUSION: As a result of the study, it was observed that visual stimulus showing postoperative range of motion was effective only in 
correction of Tampa Kinesophobia Scale. It was concluded that visual stimulation did not affect knee joint functional outcome after knee 
replacement surgery. Keywords: Knee arthroplasty, Functional outcome, Visual stimulus, Kinesiophobia 
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Giriş:  

İlerlemiş gonartrozun tedavisinde total diz artroplastisi (TKA) etkili bir cerrahi yöntemdir ve cerrahi olmayan 
tedavilere göre daha iyi ağrı kontrolü ve fonksiyonel düzelim sağlama avantajlarına sahiptir (1). TKA cerrahisinin başarısı iyi 
bir cerrahinin yanında iyi bir rehabilitasyon tedavisi de gerektirir (2). Bu rehabilitasyonu dolayısı ile TKA cerrahisinin 
sonucunu etkileyen faktörler arasında yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı ve psikolojik faktörler bulunmaktadır (3). Kinezyofobi ağrı 
bağlantılı korku nedeni ile hareketten kaçınmak olarak tanımlanan ve TKA cerrahisinin klinik ve fonksiyonel sonucunu 
etkileyebilen psikolojik bir faktör olarak tanımlanır (1). Literatür hastalarda kinezyofobiyi azaltmak TKA cerrahisinin klinik 
sonuçlarına olumlu yansıyacağını göstermektedir (4). Bu çalışmanın hipotezi ameliyat sonrası ameliyathanede hastanın 
ameliyat olmuş dizinin tam hareketini sağlayarak oluşturulan videonun hastanın rehabilitasyonu esnasında kinezyofobiyi 
azaltacağı ve TKA cerrahisinin klinik sonuçlarına olumlu katkıda bulunacağıdır. 
Gereç ve Yöntem:  

Bu prospektif dizaynlı çalışmada etik kurul onay tarihini takiben kliniğimizde yapılan total diz protezi hastalarından 
2 grup oluşturuldu. 1. Grup ameliyat odasında hastanın ameliyatının bitip pansuman yapılıp tüm örtünmelerini takiben 
ameliyat olan dizinin eklem hareket açıklığı hareketinin yapıldığı tam videosu çekilen hastalardan, 2. Grup ise video 
çekilmeyen hastalardan oluşturuldu. Her iki grupta da 20’şer hasta mevcuttu. Her  iki gruba da postoperatif 1. Gün fizik 
tedavi  başlandı. 1. Gruptaki hastalara ilk gün fizik tedavi öncesi ameliyat sonrası diz hareket açıklığını gösteren video 
izletildi. Her iki gruba da postoperatif  2 gün hastanede fizik tedavi ,daha sonra ise ev programı verildi. Hastalar ameliyat 
sonrası 1, 2 ve 4. haftalarda kontrole çağrıldı. Her iki grup hastanın ameliyat öncesi ve sonrası kontrollerde ağrı 
değerlendirmesi görsel analog skala (VAS) ile, normal eklem hareket ölçümü gonyometre ile, fonksiyonel seviyesi 2 dakika 
yürüme testi ile yapıldı ve her iki grup karşılaştırıldı. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası hareket korkusu Tampa 
Kinezyofobi Ölçeği ile, anksiyetesi Geriatrik Depresyon Ölçeği(Kısa Form) ile, yaşam kalitesi SF-36 (Kısa Form) ile 
değerlendirildi.  
Bulgular:  

Her iki grupta da 20’şer hasta mevcuttu. Ortalama hasta yaşı ve K/E oranı 1. grupta 64,4 yıl (56-72), 16/4 ve 2. 
grupta 62,5 yıl (55-70), 17/3 idi. Birinci grupta preoperatif VAS/ROM/2 dakika yürüme testi ortalama değerleri sırasıyla 
8/115°/86 adım olarak bulundu. Postoperatif 4. haftada bu değerler 4/124°/124 adım olarak değiştiği gözlendi. İkinci grupta 
preoperatif VAS/ROM/2 dakika yürüme testi ortalama değerleri sırasıyla 9/112°/82 adım iken postoperatif 4. haftada bu 
değerlerin 4/126°/126 adım olarak değiştiği gözlendi. Preoperatif ve postoperatif 4. hafta VAS,ROM ve 2 dakika yürüme 
testleri açısından her iki grup arasında istatistiksel fark saptanmadı. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası SF-36 formu, 
Geriatrik Depresyon Ölçeği (Kısa Form) değerlendirmeleri her iki grupta da benzerdi. Tampa Kinezyofobi Ölçeği 1. grupta 
ameliyat öncesinde ortalama 45 (39-49) saptandı. Postoperatif 4. haftada ölçek ortalama 31 (19-49) olarak saptandı. 2. 
grupta ölçek preoperatif ortalama 44,2 (41-46) iken postoperatif 4. haftada ölçek ortalama 42,75 (41-46) olarak saptandı. 
Her iki grubun Tampa Kinezyofobi Ölçeği karşılaştırılmasında ameliyat öncesinde benzer değerler saptanmışken 1. gruptaki 
hastalarda ölçeğin postoperatif dönemde 2. gruba göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak düzeldiği saptandı. 
Tartışma ve Sonuç:  

Literatürde kinezyofobiyi azaltmak amaçlı yapılmış sınırlı sayıda çalışma olduğu gözlenmektedir. Cai ve ark 
çalışmasında Cognitive Behavioral Therapy bazlı rehabilitasyon tedavisinin kinezyofobinin kontrolünde etkili olduğunu 
belirtmişlerdir ancak bu proğramın etkisinin değerlendirilmesi için daha fazla kanıt olması gerektiğini de belirtmişlerdir (2). 
Literatürde görsel uyaranı baz alan bir adet çalışmaya rastlanmıştır. Kinezyofobiyi azaltmayı amaçlamadığı görülen 2017 
tarihli bu çalışmanın 110 hasta üzerinde yapıldığı gözlenmiştir.55 hastalık 2 gruba ayrılan TKA uygulanmış hastalarda bir 
gruba video destekli rehabilitasyon uygulandığı diğer gruba da aynı rehabilitasyon proğramının video gösterimi olmadan 
uygulandığı saptanmıştır. Çalışmanın amacının video destekli rehabilitasyon proğramının TKA cerrahisi sonrası erken 
sonuçlara etkisini arştırmak olduğunu belirten yazarlar bu çalışma sonucunda video desteğinin kısa dönem sonuçlara olumlu 
etkisi olduğunu belirtmişlerdir (5). Bizim çalışmamızın bu çalışmalardan farkı hastanın kendi videosunun hastaya gösterilmiş 
olması ve bu görsel uyaranın kinezyofobiyi azaltmadaki etkisinin araştırılmış olmasıdır. Bizim çalışmamızın sonucunda 
postoperatif eklem hareket açıklığını gösteren görsel uyaranın hastalarda sadece Tampa Kinezyofobi Ölçeği düzelmesinde 
etkili olduğu gözlendi. Postoperatif eklem hareket açıklığı değerlerinin ve 2 dakika yürüme testinin benzer olması görsel 
uyaranın diz protezi cerrahisi sonrası diz eklem fonksiyonel sonucunu etkilemediği sonucuna ulaşıldı. 
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Giriş ve Amaç: Masif rotator manşet yırtıkları için birçok tedavi seçeneği bulunmaktadır. Optimum tedavi seçeneği ise hala 
tartışmalıdır. Cerrahi tamir, uygun bir tedavi seçeneği olmakla birlikte sonuçları literatürde oldukça karmaşıktır. Masif 
yırtıkların cerrahi tamirinden sonra kaslarda dejenerasyon ve tekrar yırtık gelişebilir. Bu çalışmanın amacı; masif rotator 
manşet yırtığı nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastaların klinik ve radyolojik sonuçlarını değerlendirmek, aynı zamanda 
cerrahi sonrası kontrol manyetik resonans görüntüleme (MRG)’de tekrar rotator manşet yırtığı gelişen ve gelişmeyen 
olguların cerrahi öncesi ve sonrası dönemdeki klinik ve radyolojik sonuçlarını karşılaştırmaktır. 
Gereç ve Yöntem: Masif rotator manşet yırtığı nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 31 hasta retrospektif olarak incelendi. 
Tüm hastalara açık subakromiyal dekompresyon, korako-akromial ligamanın anterior bölüm eksizyonu ve rotator manşetin 
büyük tüberküle primer tamiri uygulandı. Hastaların 24’ü kadın, 7’si erkekti. Yaş ortalaması 54.7 yıl (aralık; 36-72 yıl), 
ortalama takip süresi 32.32 aydı (aralık; 9-72 ay). Klinik değerlendirme Constant değerlendirme skoru kullanılarak yapıldı. 
Ağrı ve fonksiyonel değerlendirme de görsel analog skala kullanıldı. Tüm hastalar cerrahi öncesi ve sonrası dönemde direkt 
radyografi ve MRG ile değerlendirildi. Ortalama kontrol MRG zamanı 32 aydı (aralık; 9-72 ay). Kontrol MRG’de rotator 
manşeti sağlam olan hastalar Grup 1, yırtık olan hastalar Grup 2 olarak adlandırıldı. Rotator manşet kaslarındaki yağlı 
dejenerasyon miktarı; Goutallier ve ark’larının yağlı dejenerasyon sınıflaması kullanılarak değerlendirildi. 
Bulgular: Hastaların Constant değerlendirme skoru cerrahi öncesi dönemde ortalama 44.95 iken, cerrahi sonrası dönemde 
88.45’di. Ağrısız fleksiyon derecesi cerrahi öncesi dönemde ortalama 107.26° iken, cerrahi sonrası dönemde 167.42° idi. 
Abduksiyon derecesi cerrahi öncesi dönemde ortalama 91.77° iken, cerrahi sonrası dönemde 160.48° idi. Hastaların klinik, 
ağrı ve fonksiyonel skorlarında cerrahi sonrası dönemde anlamlı düzelme elde edildi (p<0.05). Ancak grupların cerrahi öncesi 
ve sonrası dönemde; abduksiyon ve fleksiyon derecesi, Constant değerlendirme skoru, ağrı ve fonksiyonel değerlendirme 
skorları arasında fark yoktu (p>0.05). Kontrol MRG’de cerrahi sonrası tekrar yırtık gelişme oranı %39’du (12/31). Yırtık 
gelişen 12 hastanın 7’sinde yırtık boyutu ve yeri cerrahi öncesi dönemle karşılastırıldığında aynı kalırken, 5’inde yırtık boyutu 
cerrahi öncesi döneme göre daha küçüktü. Cerrahi sonrası yağlı dejenerasyon miktarı her iki grupta artmış olarak bulundu, 
ancak grupIar arasında fark yoktu (p>0.05). 
Sonuç ve Tartısma: Bu çalışma bize masif rotator manşet yırtıklarında cerrahi tedavinin tatminkar sonuçlara sahip olduğunu 
göstermiştir. Masif rotator manşet yırtıklarında, tendonun anatomik lokalizasyonuna veya o bölgeye yakın bir bölgeye 
tespiti omuz bölgesindeki kuvvet kolunu yeniden oluşturmakta, buna bağlı olarak omuz fonksiyonel skorlarını 
iyileştirmektedir. Ancak masif rotator manşet onarımı ile yaratılan gerginlik, yağlı dejenerasyonu artırarak ek hasara neden 
olabilmektedir. Bu durum manşet tamiri sonrası dönemde kas atrofisi ve güçsüzlüğüne neden olabilir. Cerrahi sonrası 
dönemde tekrar yırtık oluşsa bile fonksiyonel skorların kabul edilebilir düzeylerde kalması, subakromial dekompresyon ile 
ağrının giderilmesine ve infraspinatus tendonunun bir kısmının sağlam kalmasına bağlanabilir. 
Anahtar Kelimeler: Cerrahi tamir, masif yırtık, rotator manşet 
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Introduction and purpose: There are many treatment options for massive rotator cuff tears. Optimal treatment is still 
controversial. Although surgical repair is an appropriate treatment option, the results are quite complex in the literature. 
After surgical repair of massive tears, muscle degeneration and re-tearing may develop. The aim of this study is to evaluate 
the clinical and radiological results of surgical treatment of massive rotator cuff tears, and also to compare the clinical and 
radiological results of patients who developed and did not develop rotator cuff tear on postoperative magnetic resonance 
imaging (MRI). 
Materials and Methods: Thirty-one patients who underwent surgical treatment for massive rotator cuff tear were 
retrospectively reviewed. All patients underwent open subacromial decompression, anterior section excision of the coraco-
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acromial ligament, and primary repair of the rotator cuff to the greater tubercle. Twenty-four patients were female and 7 
were male. The mean age was 54.7 years (range; 36-72 years), and the mean follow-up was 32.32 months (range; 9-72 
months). Clinical evaluation was performed using Constant rating score and visual analogue scale. All patients were 
evaluated by direct radiography and MRI before and after surgery. The mean control MRI time was 32 months (range 9-72 
months). On control MRI, the patients with intact rotator cuff were named as Group 1 and the patients with rupture were 
named as Group 2. The amount of fatty degeneration in the rotator cuff muscles; Goutallier et al. 
Results: The Constant rating score of the patients was 44.95 preoperatively and 88.45 postoperatively. The mean degree of 
painless flexion was 107.26° in the preoperative period and 167.42° in the postoperative period. The mean degree of 
abduction was 91.77° preoperatively and 160.48° postoperatively. Clinical, pain and functional scores of the patients 
improved significantly in the postoperative period (p <0.05). However, before and after surgery; there was no difference 
between abduction and flexion degree, Constant evaluation score, pain and functional evaluation scores (p> 0.05). 
The rate of recurrent tear after surgery was 39% (12/31). The tear size and location remained the same in 7 of the 12 
patients who had ruptures compared to the preoperative period, whereas the tear size was smaller in 5 of the patients than 
in the preoperative period. Postoperative fatty degeneration was found to be increased in both groups, but there was no 
difference between the groups (p> 0.05). 
Conclusion and Discussion: This study showed that surgical treatment of massive rotator cuff tears has satisfactory results. 
Fixation of the tendon to the anatomical localization or close to the region reconstructs the force arm in the shoulder 
region, thereby improving shoulder functional scores. However, the tension generated by massive rotator cuff repair can 
increase fatty degeneration and cause additional damage. This may cause muscle atrophy and weakness in the post-cuff 
repair period. The functional scores remain acceptable even if the tear occurs again in the postoperative period, and this 
can be attributed to the relief of pain by subacromial decompression and the intact part of the infraspinatus tendon. 
Keywords: Surgical repair, massive rupture, rotator cuff 

 
Masif Rotator Manşet Yırtığı Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi 

 
Giriş ve Amaç 

Glenohumeral eklem karmaşık anatomik ve biyomekanik yapısı, aktif haldeki stabilite eksikliği nedeniyle çeşitli 
sorunlara aday bir eklemdir. Bu nedenle, omuz ağrısı sık karşılaşılan bir klinik sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 40 
yaşından sonra omuz ağrılarının büyük bir bölümünü rotator manşet yırtığı oluşturmaktadır. Son yıllarda rotator manşet 
hastalıklarının değerlendirilmesi ve tedavisinde çok önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Anatomik, patolojik, biyomekanik ve 
biyokimyasal çalışmalar subakromiyal aralıktaki tendon bozukluğunun etyolojisi hakkındaki geleneksel düşünceleri tümüyle 
değiştirecek niteliktedir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile rotator manşetin durumu hakkında daha ayrıntılı bilgiler 
elde edilmiştir. Masif rotator manşet yırtıklarından sonra omuzda fonksiyon kaybı, manşet kaslarında ise atrofi ve yağlı 
dejenerasyon meydana gelir. Bu yırtıklar için cerrahi ya da cerrahi dışı birçok tedavi seçeneği bulunmaktadır. Optimum 
tedavi seçeneğinin hangisi olduğuna dair ise literatürde tam bir görüş birliği yoktur (1-6). Cerrahi tamir, bu yırtıklar için 
uygun bir tedavi seçeneği olmakla birlikte sonuçları literatürde oldukça karmaşıktır (4-6). Masif yırtıkların cerrahi tamirinden 
sonra sıklıkla kaslarda dejenerasyon ve tekrar yırtık gelişmekte, buna bağlı olarak kötüden iyiye kadar giden geniş bir 
yelpazede klinik sonuçlar ortaya çıkabilmektedir (4-6).  

Bu çalışmanın amacı; masif rotator manşet yırtığı nedeniyle açık subakromiyal dekompresyon ve rotator manşet 
tamiri yapılan hastaların klinik ve radyolojik sonuçlarını değerlendirmek, aynı zamanda cerrahi sonrası kontrol MRG’de 
tekrar rotator manşet yırtığı gelişen ve gelişmeyen olguların cerrahi öncesi ve sonrası dönemdeki klinik ve radyolojik 
sonuçlarını karşılaştırmaktır. 
Gereç ve Yöntem  

Masif rotator manşet yırtığı nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 31 hasta retrospektif olarak incelendi. Tüm 
hastalara açık subakromiyal dekompresyon, korako-akromiyal ligaman anterior bölüm eksizyonu ve rotator manşetin büyük 
tüberküle modifiye Mason Allen dikişi ile primer tamiri uygulandı. Klinik değerlendirme modifiye Constant değerlendirme 
skoru kullanılarak yapıldı (7). Ağrı ve fonksiyonel değerlendirme de görsel analog skala kullanıldı. Bu skalaya göre hastaların 
ağrısına 0-10 arası puan verildi. 0 puan ağrının olmamasını, 10 puan şiddetli ağrıyı gösteriyordu. Fonksiyonel değerlendirme 
de ağrı değerlendirmesinde olduğu gibi 0-10 arası puan verilerek yapıldı. 10 puan günlük zorunlu aktivetelerin hiçbirini 
yerine getirememeyi, 0 puan ise karşı omuza eşit veya hastalanmadan önceki fonksiyonlara eşit düzeydeki omuz 
fonksiyonlarını gösteriyordu. Tüm hastalar cerrahi öncesi ve sonrası dönemde direkt radyografi ve MRG ile değerlendirildi. 
Cerrahi sonrası ortalama kontrol MRG değerlendirme zamanı 32 aydı (aralık; 9-72 ay). Kontrol MRG’de rotator manşeti 
sağlam olarak değerlendirilen hastalar Grup 1, yırtık olarak değerlendirilen (nüks) hastalar ise Grup 2 olarak adlandırıldı. 
Cerrahi öncesi ve sonrası dönemde rotator manşet kaslarındaki intramuskuler yağlı dejenerasyon miktarı Goutallier ve 
ark.’larının tanımladıkları yağlı dejenerasyon sınıflaması kullanılarak kategorize edildi (8). 
İstatistiksel yöntem: Sayısal verilerin; gruplar arası karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi, operasyon öncesi ve sonrası 
karşılaştırılmasında ise Wilcoxon matched pairs testi kullanıldı. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
Cerrahi Teknik:  Hastalar şezlong pozisyonunda hazırlandı. Akromiyo-klaviküler eklemin yaklaşık 1 cm distalinden başlayıp 
deltoid boyunca uzanan süpero-lateral insizyon yapıldı. Takiben deltoidin anterior ve orta lifleri arasından girilerek 
akromiyona yapışma yerinden ayrıldı. Subakromiyal dekompresyon yapılıp korako-akromiyal ligamanın anterior bölümü 
eksize edildikten sonra, retrakte olmuş yırtık rotator manşet kası, rotator interval ve korakoid çıkıntı çevresinden 
serbestleştirildi. Tüm yapışıklıklar gevşetildikten sonra muskulotendinöz yapının mobilizasyonuna bakıldı. Yeterli 
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mobilizasyon görüldükten sonra büyük tüberkülün hemen superioruna tendonun dikilebileceği bir oluk hazırlandı. Daha 
sonra tendon, omuz 30° abduksiyona alınarak modifiye Mason Allen sütür tekniği kullanılarak 2 numara Ti-cron dikişler ile 
bu oluğa sütüre edildi (9). Hastaların tamamına operasyon sonrası omuzu 45° abduksiyon, 30° dış rotasyon ve 45° 
fleksiyonda tutan özel bir splint uygulandı. Hastalar tamamı cerrahi sonrası 1. günden itibaren rehabilitasyon programına 
alındı. Hastaların hiçbirinde deltoid yetersizliği veya sinir yaralanması gibi bir komplikasyon gelişmedi.  
Bulgular  

Ameliyat öncesi MRG’de hastaların tamamında supraspinatus ve infraspinatus yırtığı vardı. Hastaların 24’ü kadın, 
7’si erkekti. Yaş ortalaması 54.7 yıl (aralık; 36-72 yıl), ortalama takip süresi 32.32 aydı (aralık; 9-72 ay). Hastaların tamamına 
cerrahi tedavi öncesi dönemde ortalama 2 ay (aralık; 1.5-3 ay) konservatif tedavi uygulanmıştı. Tüm hastalar birlikte 
değerlendirildiğinde; hastaların cerrahi öncesi dönemde Constant değerlendirme skoru ortalama 44.95 iken, cerrahi sonrası 
dönemde 88.45’di. Ağrısız fleksiyon derecesi cerrahi öncesi dönemde ortalama 107.26° iken, cerrahi sonrası dönemde 
167.42° idi. Abduksiyon derecesi cerrahi öncesi dönemde ortalama 91.77° iken, cerrahi sonrası dönemde 160.48° idi. 
Hastaların klinik, ağrı ve fonksiyonel skorlarında cerrahi sonrası dönemde anlamlı düzelme elde edildi (p<0.05). Kontrol 
MRG’de cerrahi sonrası tekrar yırtık gelişme oranı %39’du (12/31). Yırtık gelişen 12 hastanın 7’sinde yırtık boyutu ve yeri 
cerrahi öncesi dönemle aynı kalırken, 5’inde yırtık boyutu cerrahi öncesi döneme göre daha küçüktü.  

Yırtığı nüks eden hastaların (Grup II) ameliyat sonrası ortalama; Constant skoru 83.42, ağrı skoru 0.92, fleksiyon 
derecesi 169.17°, abduksiyon derecesi 163.75° idi. Grup I‘in ameliyat sonrası ortalama; Constant skoru 91.63, ağrı skoru 
1.89, fleksiyon derecesi 166.32°, abduksiyon derecesi 158.42 olarak bulundu. Grup I‘in değerleri normal omuz 
fonksiyonlarına yakındı ve Grup II’ye oranla biraz daha iyiydi. Ancak grupların cerrahi öncesi ve sonrası dönemde; 
abduksiyon ve fleksiyon derecesi, Constant değerlendirme skoru, ağrı ve fonksiyonel değerlendirme skorları arasında fark 
yoktu (p>0.05) (Tablo 1). Yağlı dejenerasyon miktarı; Grup I‘de ameliyat öncesi ortalama 0.26 iken ameliyat sonrası 0.63’e, 
Grup II’de ameliyat öncesi 0.50 iken ameliyat sonrası 1.33’e  yükselmişti. Yağlı dejenerasyon miktarı her iki grupta cerrahi 
sonrası dönemde artmış olarak bulundu ancak grupIar arasında cerrahi öncesi ve sonrası dönemde yağlı dejenerasyon 
miktarı açısından fark yoktu (p>0.05) (Tablo 1). 

Tablo 1: Hastaların toplu sonuçları 
 Ameliyat 

Öncesi 
Ameliyat 
Sonrası 

Ameliyat Öncesi ve 
Sonrası p# 

 Grup I Grup II p* Grup I Grup II p* 
Grup 

I 
Grup 

II 

Yaş (yıl) 52.87 59.00 0.0807      

Semptom Süresi (ay) 10.37 6.08 0.0638      

İzlem Süresi (ay)    35.53 27.25 0.1178   

Constant skoru (puan) 44.89 45.04 0.9029 91.63 83.42 0.0030 0.0001 0.0022 

Ağrı (puan) 6.74 7.25 0.6358 1.89 0.92 0.3191 0.0005 0.0022 

Hayat Kalitesi (puan) 5.63 6.50 0.5106 2.00 0.92 0.2300 0.0023 0.0022 

Fleksiyon (derece) 106.05 109.17 0.7912 166.32 169.17 0.5412 0.0001 0.0042 

Abduksiyon (derece) 80.00 110.42 0.0560 158.42 163.75 0.3042 0.0002 0.0096 

Dış Rotasyon (derece) 24.42 32.75 0.0597 44.63 47.50 0.5577 0.0002 0.0033 

Yağlı dejenerasyon 0.26 0.50 0.1358 0.63 1.33 0.1967 0.0180 0.0277 

* Mann-Whitney U testi,  

Sonuç ve Tartısma 
Masif rotator manşet yırtıklarında uygun tedavi seçimi hala tartışmalıdır. Bazı yazarlar cerrahi tamir sonrası 

başarısızlığın sık olduğunu bu nedenle konservatif tedavinin daha öncelikli olarak tercih edilmesi gerektiğini savunurken, 
bazı yazarlar ise sorun her nekadar bu yırtıklarda daha kompleks olsada cerrahi tedavi ile başarılı sonuçlar elde 
edilebileceğini savunmaktadır (1-6). Subakromiyal sıkışma ve rotator manşet yırtıkları arasındaki ilişki literatürde net olarak 
ortaya konmuştur (10,11). Packer ve ark. rotator manşet tamiri yapılan hastalarda subakromiyal dekompresyonun klinik 
sonuçlar üzerine olan etkisini araştırdıkları çalışmalarında;  30 omuza rotator manşet tamiri ile birlikte subakromiyal 
dekompresyon yaparken, 26 omuza ise sadece rotator manşet tamiri yapmışlardır. Bu çalışmada subakromiyal 
dekompresyonla beraber tamir yapılan grupta 26 hastada (% 87), sadece tamir yapılan grupta ise 14 hastada (% 54) ağrıda 
belirgin bir düzelme elde edildiği rapor edilmiştir. Yazarlar ağrının azalmasını büyük oranda akromiyoplastiye bağlanmışlar 
ve rotator manşetle ilgili yapılacak herhangi bir operasyona mutlaka subakromiyal dekompresyonun eklenmesi gerektiğini 
belirtmişlerdir (12). 

Masif rotator manşet yırtığı olan hastalarda korako-akromiyal ligamanın anterior bölümü anatomik olarak daha 
geniş ve daha yayvan olarak uzanmaktadır. Bu nedenle omuz abduksiyonu ve rotasyonları sırasında rotator manşet adaleleri 
ile korako-akromiyal ligaman arasındaki sürtünme artmaktadır. Anterior korako-akromiyal ligamanın eksizyonu 
glenohumeral eklem hareketleri sırasında sürtünmeyi azaltmaktadır (13,14). Bizim çalışmamızda hastaların tamamına 
subakromiyal dekompresyonla birlikte korako-akromiyal ligaman kısmi eksizyonu yapıldı. Biz çalışmamızdaki her iki grupta 
da ağrının belirgin olarak azalmasını subakromiyal dekompresyonla birlikte yapılan korako-akromiyal ligaman kısmi 
eksizyonuna bağlıyoruz. Korako-akromiyal ligaman eksizyonunda dikkat edilmesi gereken ana nokta  total eksizyondan 
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kaçınılması gerektiğidir. Çünkü korako-akromiyal ligamanın total eksizyonu bu bölgede bir defekt meydana getirerek, 
humerus başının süperiora doğru yer değiştirmesine neden olmaktadır (13,15). Bizim çalışmamızda korako-akromiyal 
ligaman kısmi eksizyonu uygulandığı için tekrar yırtık gözlenen hastalarda bile akromiyo-humeral mesafe korunmuş ve hiçbir 
hastada humerusun süperiora migrasyonu gözlenmemiştir.  

Akromiyoplasti ve subakromiyal dekompresyonun yararları uzun dönem takip çalışmaları ile gösterilmiştir (5,16-
18). Ancak sadece akromiyoplasti ve subakromiyal dekompresyonun yeterli olmadığını belirten çalışmalar da mevcuttur 
(19). Burkhart ve ark. cerrahi olarak tedavi edilmiş ancak onarılması tam olarak mümkün olmayan 14 masif rotator manşet 
yırtığı üzerinde yapmış oldukları çalışmada; akromiyoplasti ile birlikte rotator manşetteki defekti olabildiğince küçültmeye 
çalışmışlardır. Bu çalışmada tamir sonrası ortalama 2.9 cm

2
 defekt kaldığı belirtilmiş ancak buna rağmen tüm hastalarda 

fonksiyonel olarak önemli ölçüde iyileşme olduğu belirtilmiştir. Yazarlar bu sonucu manşetin süperior bölümünde defekt 
kalsa bile tamir sonucu omuz bölgesi kas dengesizliğinin düzelmesine ve omuzun kuvvet kolunun restore edilmesine 
bağlamışlardır (19). Bizde rotator manşet tendonlarının anatomik lokalizasyonuna getirilerek bu bölgeye veya yakınına 
tespit edilmesinin gerekliliğini savunuyoruz. Böylece süperior bölümde defekt kalsa bile omuz bölgesindeki kas 
dengesizliğinin kısmen düzeleceği ve omuz fonksiyonel sonuçlarının buna bağlı olarak daha iyi olacağı inancındayız. Yapılan 
çalışmalarda yağlı dejenerasyonun, kronik rotator manşet yırtığı ile ilişkili olduğu ve tamir sonrası dönemde bu 
dejenerasyonda artış olabileceği gösterilmiştir (20,21). Bizim çalışmamızda da ameliyat sonrası yağlı dejenerasyon 
miktarında belirgin artış olduğu görülmüştür. Biz tamir sonrası oluşan gerginliğin rotator manşetteki yağlı dejenerasyonu 
tetiklediğini düşünüyoruz. Bu durum cerrahi tedavi sonrası dönemde manşet kaslarında ek hasara ve atrofiye neden olarak 
güçsüzlüğü yol açabilir. 

Sonuç olarak bu çalışma bize masif rotator manşet yırtıklarında açık subakromiyal dekompresyon ve korako-
akromiyal ligaman anterior bölüm eksizyonu ile birlikte yapılan rotator manşet tamirinin tatminkar sonuçlara sahip 
olduğunu göstermiştir. Ancak manşet onarımı ile yaratılan gerginlik cerrahi sonrası dönemde yağlı dejenerasyonu artırarak 
ek hasara neden olabilir. Cerrahi sonrası dönemde tekrar yırtık oluşsa bile fonksiyonel skorların kabul edilebilir düzeylerde 
kalması, ağrının giderilmesine ve omuz bölgesindeki kas dengesizliğinin kısmen düzelmesine bağlanabilir. 
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GİRİŞ-AMAÇ: Humerus diafiz kırıklı hastaların 3 farklı tedavi yöntemi (Fonksiyonel Brace, İntramedüller çivileme, Plaklı 
osteosentez) sonrası kaynama oranları, fonksiyonel hareket kabiliyetleri, kaynama zamanlarını ve oluşan komplikasyonlar 
değerlendirerek iş gücü kaybının karşılaştırılması amaçlanmaktadır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran humerus diafiz kırığı olan 108 hasta retrospektif 
olarak değerlendirildi. Fonksiyonel brace uygulanan hastaların sayısı 31, İntramedüller çivileme uygulanan hastaların sayısı 
27, Plaklı osteosentez uygulanan hastaların sayısı 50 idi. Çalışmaya dahil edilen hastaların demografik verileri, AO 
sınıflamasına göre kırık tipleri, ek yaralanmaları, radial sinir hasarı olanlar kayıt edilmiştir. Hastaların uygulanan tedavi 
yöntemine göre kaynama oranları, kaynama zamanları, DASH skorları, Fonksiyonel hareket skorları, angulasyon dereceleri 
ve komplikasyonları karşılaştırılmıştır. Kaynama zamanı ve Fonksiyonel skor yaşa, cinsiyete, uygulanan tedavi yöntemine, 
angulasyon derecesine, radial sinir tutlumuna, sigara kulanımına, kırığın bölgesine ve AO sınıflamasına göre 
karşılaştırılmıştır. Kaynamama sonrası uygulanan ikincil tedavi yöntemleri (Plaklı Osteosentez ve İntramedüller Çivileme) 
kaynama oranları ve kaynama zamanları karşılaştırılmıştır. 
BULGULAR: Çalışmamızda 108 hastaretrospektif olarak değelendirildi. 27 İntramedüller çivileme, 31 Fonksiyonel Brace ve 50 
Plaklı Osteosentez ile tedavi edilen humerus diafiz kırıklı hastaların sonuçları değerlendirildi. İntramedüller çivileme 
uygulanan 27 hastanın 23 ünde (% 85.2), 31 Fonksiyonel Brace uygulanan hastanın 23 ünde ( % 74.2), 50 Plaklı Osteosentez 
uyhulana hastanın 48 inde (%96) kaynama görüldü.(p<0.05). Üç tedavi yönteminin kaynama zamanları ise şöyleydi: 
Fonksiyonel Brace uygulanan hastaların kaynama zamanı ortalama 11.9 (minumum 7,maksimum 29) hafta,İntramedüller 
çivileme yapılanlarda ortalama 10.8 (min 6, maks 29) hafta, Plaklı Osteosentez tedavisi yapılanlarda ortalama 10.1(min 6, 
maks 26) haftaydı.Kaynama zamanı ile angulasyon derecesi arasında anlamlı pozitif korelesyon mevcuttu(p<0.05). 
Angulasyon derecesi düştükçe kaynama zamanlarının da azaldığı gözlemlenmiştir. Kaynama zamanı ile DASH skoru arasında 
anlamlı korelasyon bulunmuştur(p<0.05). Yapılan tedavilere göre fonksiyonel skorlar fonksiyonel brace tedavisi sonrasında 
mükemmel+iyi oranı %100 (Mükemmel %78.3, iyi %21.7), intramedüller çivileme sonrasında %86.9 ( mükemmel % 56.5, iyi 
%30.4), plaklı osteosentez tedavisi sonrası ise %95.9 ( mükemmel %81.3, % 14.6) şeklindeydi. Sigara kullanımı veya radial 
sinir hasarı olması halinde kaynama zamanlarının uzadığı görüldü. 
Tartışma ve SONUÇ: Humerus diafiz kırıklarının üç farklı tedavi yöntemiyle de yüksek oranlarda kaynadığı yapılan birçok 
çalışmada belirtilmiştir. Yaralanma süresinden sonra iyileşme zamanının kısalması gündemde olan araştırma konularından 
biridir. Çalışmamızda hastaların kaynama zamanları ve fonksiyonel skorları arasında farklılıklar olduğu görülmüştür. 
Kaynama saptanan hastaların tamamı değerlendirildiğine, Angulasyon derecesinin azalması ile ilişkili kaynama zamanlarının 
kısaldığı, DASH skorlarının ve aktivite skorlarının olumlu yönde değiştiği gözlenmiştir. Kaynama zamanlarının kısalmasının, iş 
gücü kaybını azaltacağı ve daha iyi fonksiyonel sonuçların oluşmasına yardımcı olacağı düşünülmüştür. İşe dönme süresinin 
kısalığı ve fonksiyonel skorların yüksekliği değerlendirildiğinde plaklı osteosentez tedavisi diğer iki yönteme göre başarılı bir 
tedavidir. Anahtar Kelimeler:  Diafiz, humerus, kaynama, radial sinir 
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Introduction and PURPOSE: Labor loss of patients with humeral shaft fracture having treated with 3 different methods 
(functional brace, intramedullary nailing, plating ) were worked up to compare upon union rates, functional ability for 
bearing and union times. 
MATERIALS- METHODS: We retrospectively evaluated 108 patients with humeral diaphyseal fractures admitted to the 
emergency department of Ege University faculty of Medicine. 31 of total patients were treated with functional brace, 27 of 
them with imn and remaining 50 of them with plating. Through the study, demographic data of patients was collected, 
fractures were sorted according to AO classification and additional injuries such as radial nerve palsy were recorded. Union 
rates, union periods, DASH scores, Functional bearing scores, angulation degrees and complications were put to comparison 
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according to the treatment method. Above all, union time and functional scores were put to comparison according to 
variables such as age, sex, treatment method, angulation degree, radial nevre injury, smoking, zone of fracture and AO 
classification. Also, secondary treatment methods following nonunion(imn and plating),union rates and union times were 
compared. 
RESULTS: 108 patients were evaluated retrospectively in our study. Outcomes of patients having humeral shaft fracture 27 
of which were treated wİth İMN, 31 with functional brace and 50 with plating were evaluated. Bone union was registered in 
23(85.2%) out of 27 patients treated with imn, 23(74.2%) out of 31 with functional brace and 48(96%) out of 50 with 
plating, respectively (p<0.05). Union times were registered as following: average union time observed for patients treated 
with fb was 11.9(min 7 max 29)weeks, with imn 10.8(min 6 max 29 ) weeks and with plating 10.1(min 6 max 26) weeks, 
respectively. There was a significant positive corelation between union time and angulation (p<0.05). Expected union time 
shortened as the angulation degree decreased. There was a significant positive corelation between DASH scores and union 
time( p<0.05 ). Consequent functional scores(stewart- huntley) after being treated with functional brace,imn and plating 
gave following results; 100% (78.3%perfect, 21.7% good ), 86.9% (56.5% perfect, 30.4% good ), 95.9% (81.3% perfect, 14.6 
% good) respectively. Bone union was observed to delay in presence of smoking and radial nerve palsy. 
Discussion and CONCLUSION: Humeral shaft fractures are reported in many studies with a high rate of union time in all 3 
different treatment methods. Patients were observed to present differences between the union time and functional scores 
in our study. DASH activity scores were observed to vary positively and union time shorten associated with the decrease in 
angulation degree when all patients with positive union were evaluated in our study. The shortening of the union time was 
considered to reduce the loss of labor and reinforce occurring better functional outcomes. When short return time to work 
and high functional scores are evaluated, plaque osteosynthesis treatment is successful compared to the other two 
methods. Keywords: Diaphysis, humerus, radial nerve, union 
 
 
 

 
HUMERUS DİAFİZ KIRIKLARINDA KONSERVATİF, İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME VE PLAKLI OSTEOSENTEZ TEDAVİLERİ 

SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
 
 
Giriş ve Amaç:  

Humerus diafiz kırıkları tüm kırıkların %3’ünü ve tüm humerus kırıklarının %20’sini oluşturur (1). Sıklıkla 
konservatif tedavi seçeneği kullanılsa da cerrahi tespit için ideal tedavinin ne olduğu hakkında tartışma devam etmektedir. 
Biyolojik tespit ve minimal invaziv cerrahi geleneksel plaklama, intramedüller ve eksternal tespit yöntemlerine göre daha 
yüksek oranda kabul gören bir alternatiftir. Konservatif tedavinin en çok tercih edilen yöntemi olan Fonksiyonel 
breyslerin(FB) tekniği Sarmiento ve arkadaşları tarafından 1977 yılında tariflenmiştir. Sarmiento ortezinin çalışma 
prensipleri; yumuşak dokulara uygulanan baskı ile birlikte yer çekimi etkisiyle kırık diziliminin sağlanması ile beraber omuz 
ve dirsek eklemine hareket olanağı sağlaması şeklindedir. (2) Teknolojinin gelişmesi ve kısa sürede işe dönme amacıyla 
cerrahi yöntemler daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Plaklı osteosentez ve sonrasında intramedüller çiviler birçok uzun 
kemik tedavisinde olduğu gibi humerus diafiz kırıklarında da kullanılmıştır. Bu çalışmada humerus diafiz kırıklı hastaların 
tedavisinde kullanılan 3 farklı tedavi yönteminin (Fonksiyonel Brace, İntramedüller çivileme, Plaklı osteosentez)  kaynama 
oranları, fonksiyonel hareket kabiliyetleri, kaynama zamanlarını ve oluşan komplikasyonlar değerlendirerek iş gücü kaybının 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
 
 
Materyal/ Metod:  

Ege üniversitesi tıp fakültesi acil servisine Mart 2012- Ocak 2016 tarihleri arasında başvuran ve kliniğimizde 
tedavisi yapılmış yeterli takipleri olan 108 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların demografik verileri, AO 
sınıflamasına göre kırık tipleri, ek yaralanmaları, radial sinir hasarı olanlar kayıt edilmiştir. Hastaların uygulanan tedavi 
yöntemine göre kaynama oranları, kaynama zamanları, DASH skorları, Fonksiyonel hareket skorları ve komplikasyonları 
karşılaştırılmıştır. Kaynama zamanı ve Fonksiyonel skor  yaşa , cinsiyete , uygulanan tedavi yöntemine, radial sinir tutlumuna 
, sigara kulanımına , kırığın bölgesine ve AO sınıflamasına göre karşılaştırılmıştır. Hastaların değerlendirilmesi klinik muayene 
kartlarından, hastane sistemindeki radyolojik görüntülemelerinden retrospektif olarak yapılmıştır. Hastaların son 
kontrollerindeki, omuz ve dirsek hareket açıklıkları, ağrı olup olmaması, radyolojik kaynama olup olmadığı, radyolojik 
verilerde angulasyon dereceleri, Stewart ve Hundley ve DASH skorlama formu kullanılarak değerlendirilmiştir. Hastalarda 
komplikasyon oluşup oluşmadığı, kaynama olup olmaması, kaynama zamanlarının 3 tedavi yöntemi arasında farklılık 
gösterip göstermediği, radial sinir hasarı varlığı bunun kaynama üzerine etkisi, sigara kullanımının kaynamaya ve kaynama 
zamanı üzerine etkisi gibi birçok parametre değerlendirilmiştir. 17 yaş ve altı  hastalar,  patolojik  fraktür  olanlar,  yeterli  
takipleri  olmayan  hastalar değerlendirmeye alınmamıştır. 4-8 ay arasında olan kaynamalar kaynama gecikmesi olarak 
değerlendirildi.8 ay boyunca kaynamayan kırıklar kaynamama olarak değerlendirildi. Analizlerde SPSS 22.0 programı 
kullanılmıştır. 
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 BULGULAR:  

Fonksiyonel brace(FB) uygulanan hastaların sayısı 31, İntramedüller çivileme(İMÇ) uygulanan hastaların sayısı 27, 
Plaklı osteosentez(PO) uygulanan hastaların sayısı 50 idi. Hastaların 67 si erkek (% 62.0), 41 tanesi kadın hasta olup (% 38.0) 
yaş ortalaması 44.1±18.4 idi(17-82). Kırıkların 19 tanesi proksimal (%17.6), 70 tanesi orta (%64.8), 19 tanesi 
distaldeydi(%17.6). AO sınıflamasına göre hastaların 65 i A tipi kırıklar iken, 31 hasta B tipi kırık, 12 si C tipi kompleks 
kırıklardı. En sık görülen kırık tipi A1 tipidir. Hastaların 17 si sigara kullanıyordu(15,7%). Hastaların başvuru anında ve 
sonrasında 11 (%10.2)inde radial sinir hasarı mevcuttu.1 tane ateşli silah yaralanması ile meydana gelen radial sinir hasarı 
dışında hastaların hepsinde iyileşme görülmüştür. Toplam tedavi edilen 108 hastadan 94(%87)ü kaynamıştır. Hastaların 14 
ünde kaynamama gözlenmiştir. FB uygulanan hastanın 23 ünde (% 74.2), 50 PO uygulanan hastanın 48 inde (%96) kaynama 
görüldü.(p<0.05) . Üç tedavi yönteminin kaynama zamanları ise şöyleydi: FB uygulanan hastaların kaynama zamanı ortalama 
11.9 (minumum 7 ,maksimum 29) hafta ,İMÇ yapılanlarda ortalama 10.8 ( min 6, maks 29) hafta, Plaklı Osteosentez tedavisi 
yapılanlarda ortalama 10.1(min 6, maks 26) haftaydı. Yapılan tedavilere göre fonksiyonel skorlar Fonksiyonel brace tedavisi 
sonrasında mükemmel+iyi oranı %100 (Mükemmel %78.3, iyi % 21.7) , İMÇ sonrasında % 86.9 ( mükemmel % 56.5, iyi 
%30.4) , Plaklı Osteosentez tedavisi sonrası ise %95.9 ( mükemmel %81.3 , % 14.6) şeklindeydi. 
 
 
TARTIŞMA:  

Humerus şaft kırıklarının çoğu konservatif yöntemlerle başarılı şekilde tedavi edilebilmekle birlikte, ideal cerrahi 
tespit seçeneğine dair tartışma devam etmektedir. Hastanın klinik durumu ve aktivite düzeyi, kırık tipi ve lokalizasyonu ve 
cerrahın deneyimi en uygun alternatifin seçilmesi için temel belirleyicilerdir.  
Ekholm ve arkadaşları tarafından yapılan yeni bir çalışmada İsveç toplumunda da aynı şekilde yaş dağılımında iki pik vardır. 
Ancak yaşlı grupta olan artış daha belirgindir. (5) Çalışmamızda 17-30 yaş grubu tüm kırıkların %34’ünü oluştururken genç 
erkeklerin oranındaki pik daha belirgin olarak bulundu. Bu durum Türk toplumunun daha genç nüfusa sahip olmasıyla alakalı 
olabileceği düşünüldü. Çalışmamızda kadınların oranı %38 iken, erkeklerin oranı %62 çıkmıştır.Kaynama oranları cinsiyet 
arasında fark göstermezken, kaynama zamanı kadınlarda erkeklerden daha uzun sürede olduğu görülmüştür.  Çalışmamızda 
cinsiyetin radyolojik kaynama, dash skoru, stewart-huntley skoru arasında anlamlı bir fark bulunmazken, kaynama 
zamanının cinsiyetle anlamlı ilişkisi bulunmuştur(P 0.015). Kadınlarda kaynama zamanı 11.5±4.1, erkeklerde kaynama 
zamanı ise 10.2±5.0 olarak bulunmuştur. Bu verinin dayanakları daha ayrıntılı şekilde kadın hastaların kırık sınıflaması, kadın 
hastaların yaş grubu, kadın hastaların kemik kalitesi gibi değişkenler irdelenerek yeniden değerlendirilmelidir.  

Humerus diafiz kırıklarında radial sinir felci görülme sıklığı ortalama %11 (%1.8-%15.2) olarak bildirilmiştir. Radial 
sinir felci Holstein-lewis ve arkadaşları tarafından en sık humerus distal diafiz kırıklarıyla birlikte olduğu gösterilmiş. 
Çalışmamızda 108 hastanın başvuru anında ve sonrasında 11 (%10.2)inde radial sinir hasarı mevcuttu. Bunlardan iki tanesi 
cerrahi tedavi sonrasında oluşmuştur (PO). Radial sinir felci olan 11 hastanın 8 (%72,2)i orta diafiz kırıklarıyla birlikte olduğu 
görüldü. 2 hastanın distal diafiz kırığı ile 1 radial sinir felcinin ise proksimal humerus diafiz kırığıyla birlikte olduğu 
gösterilmiştir. PO ile tedavi edilen 8 hastada radial sinir hasarı görüldü. 8 hasta nın 6 sının hastaneye başvuru anında radial 
sinir felci mevcuttu. Bu 6 hastada PO tedavisi sırasında radial sinir eksplore edilmiş olup sinirde tam kat yaralanma olmadığı 
görülmüştür.2 hastada ise postop dönemde radial sinir felci gelişmiş olup hastaların tamamı 6 ay içerisinde iyileşme 
göstermiştir. Ateşli silah yaralanması ile proksimal orta diafiz kırığı olan hastanın iyileşmesi 9 ay sürmüştür. Kaynama zamanı 
bölgelere, AOsınıflamasına, ek patolojilerin olup  olmamasına, radial sinir hasarı olup olmaması gibi durumlar için ayrı ayrı 
karşılaştırılmış anlamlı bir ilişki göstermemiştir.(p>0.05) Radial sinir felcinin kaynama oranları üzerine anlamlı bir etkisi 
yokken, istatiksel anlamlı olmasa kaynama zamanları üzerine etkisi görülmektedir. Radial sinir hasarı olan hastalarda 
kaynama zamanı ortalama 12 haftayken, hasar olmayanlarda kaynama zamanı ortalama 10.5 hafta olarak ölçüldü. 

Günümüze kadar yayınlanmış fonsiyonel atelleme ile tedavi edilmiş 922 hastalık en geniş seride, Sarmiento 465 
kapalı kırıkta %98, 155 düşük dereceli açık kırıkta %94 kaynama bildirmiştir. Çalışmamızda FB ile tedavi edilen 31 hastanın 8 
inde kaynamama görülmüştür. Literatürdeki bazı çalışmaların altında olan başarı oranı, diğer bazı çalışmalarla uyumluluk 
gösterirken çalışmamızda incelenen hastalardan 3 ünün takiplerinin kısa süreli olarak yapılmasıyla alakalı 3 aydan önce 
cerrahi tedaviye gittiği görülmüştür.1 hastanın ise kronik böbrek yetmezliği olması nedeniyle daha sonra yapılan cerrahi 
tedavilerle de kaynamama olduğu gözlenmiştir. G.R. Wali ve arkadaşlarının 50 hasta üzerinde yaptıkları prospektif 
randomize çalışmada 25 İMN ile tedavi edilen ve 25 PO ile tedavi edilen olgu karşılaştırılmıştır. Her iki gruptada kaynamama 
oranları (%8-%8) eşit bulunmuştur. İMÇ uygulanan grupta kaynama süresi ortalama 13.6 haftayken, PO uygulanan grupta 
15.2 haftaydı. (125) McCormack ve arkadaşları, Humerus cisim kırıklarının PO ile tespiti (23 olgu) ile İMÇ ile tespitinin 
(21olgu) karşılaştırıldığı prospektif, randomize çalışmada iki grup arasında omuz ve dirsek harketlerinde önemli bir 
fonksiyonel fark bulunamamıştır ancak İMÇ ile 6 ve PO de 1 olguda omuzda sıkışma sendromu oluşmuştur.  Çalışmamızdaki 
hastaların 27 tanesi İMN ile 50 tanesi ise Plaklı osteosentez ile tedavi edildi. İMN tedavisi tercih edilen hastaların %40,74 
ünün proksimal 1/3, %59,26 sını orta 1/3 humerus diafiz kırığına sahip oldukları gözlendi. Plaklı osteosentez uygulanan 
hastaların ise %62 si orta 1/3,%32 si distal 1/3 , %6 sı ise proksimal 1/3 tü. Bu 3 grupta kaynama zamanları değerlendirmeye 
alındığında ise FB ile tedavi edilerek kaynayanların ortalama kaynama zamanı 11.9 hafta, İMÇ ile kaynama zamanı 10.8 
hafta, PO ile kaynama zamanı ortalama 10.1 hafta olarak bulunmuştur. Literatürde çok değişken kaynama zamanları 
bildirilmiştir. Bu 3 tedavi şeklinin kaynama zamanları arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır.(p=0.098) Bazı 
çalışmalarda kapalı bir tedavi olan İMÇ sonrası kaynama zamanlarının kısa olması beklenen bir durum olabilir.  

 



123 
 
 

 
 
 
Tütün kullanımının kaynamamaya neden olduğu daha önceki geniş çalışmalarla saptanmıştır. Castillo ve 

arkadaşları nikotinin kırık sahasında vaskülarizasyonu azalttığını ve osteomyelit ihtimalini arttırdığını göstermişlerdir.(137) 
Bizim çalışmamızda bulunan 108 hastanın 17(%15.7)si sigara kullanıyordu. Sigara kullanmayan 91 hastanın 87 (%95.6) sinde 
kaynama görülürken, bu oran sigara kullanan 17 hastada 7 (%41.2) kaynama oranı olarak(P<0.05) bulduğumuz sonuçlar 
tütün kullanımının humerus cisim kırıklarında kaynama üzerine anlamlı olarak olumsuz etki yaptığını göstermektedir. Bizim 
çalışmamızda PO ile tedavi edilen 50 hastanın 48 inde kaynama görülmüş(%96). İMÇ uygulanan 27 hastanın 23 ünde 
kaynama görülmüştür(%85.2). FB ile yapılan tedavideki başarı oranı(%74.2)bulunmuş. Bu üç çalışmanın korelasyonunda 
Plaklı osteosentez tedavisinde kaynama oranı diğer tedavilerden anlamlı p=0.017 olarak daha yüksek bulunmuştur. Bu 3 
tedavi yönteminin kaynama zamanları arasındaki farklılık Dash skorlarına yansımış olabilir. Daha uzun olan kaynama süreleri 
ve hastanın ağrısının devam etmesi fonksiyonel erken hareketi kısıtlayacağından skorlara yansımış olma ihtimali yüksektir. 
Üç tedavi grubunda tedavi  sonrası  skor  dağılımı  anlamlı  (p  ˃  0.05) farklılık göstermemiştir. Üç tedavi grubunda radial 
sinir felci olan hasta oranı anlamlı (p ˃ 0.05)farklılık göstermemiştir. Kaynama zamanı ile dash skoru arasında anlamlı pozitif 
(p ˂ 0.05) korelasyon mevcuttu. FB ile kaynayan hastalarda ortalama Dash skoru 18.4, İntramedüller çivileme ile 
kaynayanlarda ortalama 16.4, Plaklı osteosentez ile kaynayanlarda ise ortalama 12.1 olarak ölçülmüştür.  
Sonuç: Humerus diafiz kırıkları 3 farklı tedavi yöntemiyle de yüksek oranlarda kaynadığı yapılan birçok çalışmada 
belirtilmiştir. Yaralanma süresinden sonra iyileşme zamanının kısalması ve iyi fonksiyonel skor gündemde olan araştırma 
konularıdır. Çalışmamızda hastaların kaynama zamanları ve Fonksiyonel skorları arasında farklılıklar olduğu görülmüştür. 
Kaynama saptanan hastaların tamamı değerlendirildiğine, Angulasyon derecesinin azalması ile ilişkili Kaynama zamanlarının 
kısaldığı, DASH skorlarının ve aktivite skorlarının olumlu yönde değiştiği gözlenmiştir. Kaynama zamanlarının kısalmasının, iş 
gücü kaybını azaltacağı ve daha iyi fonksiyonel sonuçların oluşmasına yardımcı olacağı düşünülmüştür.  
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Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, ileri evre kienböck hastalığında lunatum eksizyonu sonrası uygulanan kapitohamat 
füzyon (KHF) ile skafokapitat füzyon (SKF) tedavilerinin klinik ve radyolojik sonuçlarını karşılaştırmaktır. 
Gereç ve Yöntem: Ocak 2013 ile Ağustos 2017 arasında evre IIIB ve IIIC Kienböck hastalığı nedeniyle ameliyat edilen 15 
hasta retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara lunat eksizyondan sonra KHF veya SKF uygulanmıstı. Takip süresi 24 
aydan kısa olan hastalar, el bileği travması veya ameliyatı geçiren hastalar çalışma dışı bırakıldı. Fonksiyonel değerlendirme 
DASH ve VAS skorları kullanılarak yapıldı. Her iki el bileğinin fleksiyon, ekstansiyon, radyal ve ulnar hareket açıklığı 
gonyometre ile ölçüldü. Jamar dinamometresi ve pinçmetre ile her iki elin kavrama, uç, palmar ve anahtar tutma güçleri 
ölçülerek kaydedildi. Hasta memnuniyeti Gay skalası kullanılarak değerlendirildi. 
Bulgular: KHF (Grup 1) uygulanan 8, SKF (Grup 2) uygulanan 7 hastanın sonuçları karşılaştırıldı. Grup 1 hastaların ortalama 
takip süresi 33.75 (SD 3.49) ay, Grup 2 hastaların ortalama takip süresi 27.57 (SD 10.11) aydı. Ortalama yaş Grup 1 de 37.0 
(SD 10.02) yıl, Grup 2 de 31.71 (SD 8.32) yıldı. Son kontroldeki ortalama VAS skoru Grup 1 de 0.87 (SD 1.24), Grup 2 de 1.00 
(SD 1,41) idi. DASH skorları değerlendirildiğinde, ameliyat öncesi DASH skorları Grup 1 de ortalama 48.85 (SD 12.03) iken, 
Grup 2 de 48.42 (SD 13.51) idi. Ameliyat sonrası DASH skorlarının Grup 1 de 14.77’ye (SD 13.91), Grup 2 de ise 16.87’e (SD 
15.94) düştüğü gözlendi. İşe dönme süreleri Grup 1 de ortalama 5.37 (SD 3.20) ay, Grup 2 de 3.64 (SD 2.15) aydı. Grup 1 
hastalarda memnuniyet ortalaması 3.75 (SD 0.70), Grup 2 de 3.42 (SD 1.13) idi. Ortalama karpal yükseklik oranı Grup 1 
hastalarda ameliyat öncesi dönemde 0.440 (SD 0,25), ameliyat sonrası son değerlendirmede 0.410 (SD 0.036) idi. Grup 2 
hastalarda ameliyat öncesi karpal yükseklik oranı 0.442 (SD 0.031), ameliyat sonrası 0.421 (SD 0.034) idi. İstatistiksel olarak 
her iki gruptada ameliyat öncesi ve sonrası karpal yükseklik oranları arasında fark yoktu. 
Tartışma ve Sonuç: Osteonekroz ve çökme geriye dönüşü olmayan bir süreçtir. İleri evrelerde Lunatumun eksizyonu sonrası 
oluşacak boşluk nedeniyle karpal kemiklerin proksimale göçü beklenen bir sonuçtur. Proksimal sıra karpektomi sonrası el 
bileği artrozunun devam etmesi nedeniyle, proksimal göç ve diğer komplikasyonların önlenebilmesi için el bileğinin kısmi 
karpal füzyonları önerilmiştir. İleri evre Kienböck hastalığında lunatum eksizyonu ve sinovyektomi ile birlikte uygulanan 
kapitohamat ve skafokapitat interkarpal füzyonlar başarılı birer tedavi yöntemleridir. Ancak daha kesin sonuçlar için daha 
geniş hasta gruplarıyla yapılacak uzun dönem sonuçları bildiren çalışmaların yapılması faydalı olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Artrodez, Eksizyon, kapitohamat füzyon, kienböck hastalığı, lunatum, skafokapitat. 
 
 

Comparison of results of scaphocapitate fusion and capitohamate fusion in 
Kienböck's disease 

Kemal Kayaokay
1
, Tuğrul Bulut

1
, Erhan Coşkunol

2
 

1
Katip Celebi University, Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology,  

2
Department of Orthopaedics and Traumatology, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey 

 
 

Introduction and purpose: The present study aims to compare the clinical and radiological outcomes of capitohamate 
fusion (Group 1) and scaphocapitate fusion (Group 2) treatments administered after excision of the lunate in patients with 
advanced stage III Kienböck's disease. 
Materials and methods: We retrospectively evaluated a total of 15 patients between January 2013 and August 2017. All 
patients had stage IIIB and IIIC Kienböck's disease and underwent SCF and CHF after excision of the lunate. Those patients 
with a follow-up period of less than 24 months or with a history of wrist trauma or operation were excluded from the study. 
DASH and VAS scores were used for functional evaluation. In addition, flexion, extension, radial and ulnar range of motion 
of the operated and contralateral wrists were measured with a goniometer. The grip, tip, palmar and key pinch strengths of 
both wrists were recorded with a jamar dynamometer and a pinch meter. Patient satisfaction was evaluated according to 
the Gay scale. 
Results: The results of 8 patients with CHF (group 1) and 7 patients with SCF (group 2) were compared. The mean follow-up 
period of group 1 patients was 33.75 (SD 3.49) months, while the mean follow-up of group 2 patients was 27.57 (SD 10.11) 
months. The mean age was 37.0 (SD 10.02) years in group 1 and 31.71 (SD 8.32) years in group 2. In the functional 
evaluation, the mean VAS score at the last follow-up was 0.87 (SD 1.24) in group 1 patients and 1.00 (SD 1.41) in group 2. 
When DASH scores were evaluated, the mean Preop DASH scores were 48.85 (SD 12.03) in group 1 and 48.42 (SD 13.51) in 
group 2. Postoperative DASH scores decreased to 14.77 (SD13.91) in group 1 and to 16.87 (15.94) in group 2 patients. Mean 
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return-to-work periods work were 5.37 (SD3.20) months in group 1 and 3.64 (SD2.15) months in group 2. The mean 
satisfaction rate in group 1 patients was 3.75 (SD 0.70) and in group 2, 3.42 (SD1.13). The mean carpal height ratio was 
0.440 (SD0.25) preoperatively and 0.410 (SD 0.036) postoperatively. The preop carpal height ratio was 0.442 (SD 0.031) and 
postop 0.421 (SD 0.034) in Group 2 patients. There was no statistically significant difference between the preoperative and 
postoperative carpal height ratios in both groups. 
Discussion and conclusion: Osteonecrosis and collapse are irreversible processes. Proximal migration of the carpal bones is 
an expected result due to the space that will occur after excision of the lunatum in advanced stages. Partial carpal fusions of 
the wrist have been recommended to prevent proximal migration and other complications, since wrist arthrosis persists 
after proximal row carpectomy. In advanced stage III Kienböck disease, lunatum excision and synovectomy combined with 
CH and SC intercarpal fusions are successful treatment methods. However, for more accurate results, it will be useful to 
conduct studies that report long-term results with larger patient groups. 
Keywords: Arthrodesis, capitohamate fusion, excision, kienbock's diseasse, lunate, scaphocapitate. 

 
COMPARISON OF SCAPHOCAPITATE AND CAPITOHAMATE FUSIONS : COMBINED WITH EXCISION OF LUNATE 

 
1. introduction:  
Although its etiology remains unclear, the Kienböck's disease is defined to be the progressive osteonecrosis of the lunate. 
Its treatment depends on the stage but it is still controversial. A series of mechanical, traumatic, regional vascular and 
anatomic causes are associated with its etiology [1]. The most commonly accepted option for symptomatic patients is 
surgical treatment. In stage 3B and 3C cases, the excision of collapsed or fragmented lunate tissue, which is the main cause 
of symptoms, and synovitis is reported to reduce the symptoms [2-4].  Due to the cavity that will occur in the wrist after the 
lunate excision, capitatum and scaphoid will migrate to the proximal. This will lead to alteration in wrist joint kinematics 
and painful osteoarthritis will follow. Limited fusions of the wrist have been identified in order to prevent this migration. 
One of the commonly used fusions is the scaphocapitate fusion (SCF). Under SCF, a fusion takes place between the proximal 
and distal row bones. However, if the scaphoid - the one with the highest mobility among wrist bones - joins the fusion, the 
scaphoradial joint may degenerate [5, 6]. Also, wrist movements would be restricted if the scaphoid joins the fusion. 
Another limited fusion is Capitohamate fusion (CHF). This fusion allows the transfer of loading forces to the ulna via 
capitatum, hamatum and triquetrum, and according to the reports , this may prevent proximal carpal force. Also, one may 
think that the exclusion of the scaphoid from the fusion, the most mobile bone of the wrist, may enable the preservation of 
wrist movements and could provide better clinical results. As part of the present study, we aimed to compare the clinical 
and radiological outcomes of capitohamate fusion (CHF) and scaphocapitate fusion (SCF) treatments administered after 
lunate excision in patients with advanced stage III Kienböck's disease. There is no previous study in the literature comparing 
these two fusions. 
2. Patients and methods 
We retrospectively evaluated a total of 15 patients  between January 2013 and August 2017. All patients had stage IIIB and 
IIIC Kienböck's disease and underwent SCF and CHF after excision of the lunate. Those patients with a follow-up period of 
less than 24 months or with a history of wrist trauma or operation were excluded from the study. 8 patients subject to the 
capitohamate fusion (Group 1) and 7 patients subject to the scaphocapitate fusion (Group 2) were compared in terms of 
functional and radiological results. According to Lichtman's classification, Group 1 included 5 stage IIIB patients and 3 stage 
IIIC patients, whereas Group 2 included 5 stage IIIB and 2 stage IIIC patients. Regarding the affected dominant hand, 4 and 3 
patients had affected dominant hand in Group 1 and Group 2, respectively. Pain was the primary cause of operation. Direct 
radiography and magnetic resonance imaging were used for diagnosis. At the latest follow-up, patients' functional and 
radiological results were evaluated. The patients' preoperative and latest postoperative DASH and VAS scores were 
recorded. As part of the latest checks, the functional evaluation included  the measurement of flexion, extension, range of 
radial and ulnar motion of operated and contralateral wrists by a goniometer [7]. The patients' return-to-work periods were 
determined (in months). Patient satisfaction parameters were evaluated based on Gay's scale (on a scale of 0-4, 0: 
Unsatisfied, 1: No change, 2: Somewhat satisfied, 3: Satisfied, 4: Very satisfied) [8].  
 

    
Fig. 1.  A 37-year-old female patient with scaphocapitate fusion after lunatum excision 
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Fig. 2.  A 32-year-old female patient with the capitohamate fusion after lunatum excision AP radiography 

Fig. 3. Lateral radiography 
 
3. Results:  
The patients treated with Group 1 fusion had a mean follow-up of 44.87 ± 4.22 months, which was a 38.71±16.95 month for 
Group 2 patients. The mean age was 37.0 ± 10.02 and 31.71 ± 9.87   years in Groups 1 and 2, respectively. In functional 
evaluation, the mean VAS score at the latest follow-up was 0.87 ± 1.24 for Group 1 and 1.00 ± 1.41 for Group 2.   Regarding 
DASH scores, preoperative mean DASH scores were 48.85 ± 12.03 and 48.42±13.51 in Group 1 and Group 2, respectively. 
However, postoperative DASH scores decreased to 14.77 ± 13.91 in Group 1 and to 16.87 ± 15,94 in Group 2. Mean return-
to-work periods were 5.37±3.2 and 3.64±2.15 months for Group 1 and Group 2, respectively. As to mean patient 
satisfaction, the mean scores were 3.75±0.7 and 3.42±5.13  in Group 1 and Group 2. Statistically, no difference was found 
between groups in terms of Q-DASH, VAS, ROM and grip, tip, palmar and key pinch forces. Radiological evaluation revealed 
no advanced radioscaphoid osteoarthritis finding for any patient. The fusion actually took place in all patients. Preoperative 
mean carpal height rate in Group 1 patients was 0.440±0.02, while postoperative mean carpal height rate was 0.410±0.03 
In Group 2, preoperative and postoperative carpal height ratios were 0.442±0.03 and 0.421±0.03, respectively. Statistically, 
two groups presented no significant difference in terms of preoperative and postoperative carpal height ratios. 
4. Discussion:  
In later stages of the Kienböck's disease, lunate excisions along with limited intercarpal fusions are administered in order to 
preserve the range of wrist motion, grip strength and to relieve pain, which is the primary cause of complaint by the 
patients. Collapsed or fragmented sequestrum lunate and synovitis are causes of pain in cases with advanced stage III 
Kienböck's disease.  In 2010, Lichtman et al. defined and added a further stage to the regular staging, namely stage IIIC, 
which was characterized by the fragmentation of the lunate on the coronal level [3]. Osteonecrosis and collapse are 
irreversible processes. In later stages, due to the cavity caused by excision of the lunate, the migration of carpal bones to 
the proximal is an expected result. In the past, good results were reported with excision of the lunate alone [5]. Later on, a 
series of implants including tendon, silicon, titanium, vitalium etc. were utilized in order to reduce likely instability and 
migration to the proximal [10, 11].  Watanabe et al. reported that, despite the radiological absence of osteoarthrosis in 
stage IIIB Kienböck's disease, cartilage damage is observed arthroscopically at the surface of the radiolunate joint [12]. As 
wrist arthritis continues after proximal row carpectomy, partial carpal fusions of the wrist have been recommended to 
prevent proximal migration and other complications. Due to the proximal migration after excision of the lunate, 
osteoarthritis may develop between the radioscaphoid and wrist bones, causing a dealignment of the latter. There are 
studies reporting that limited wrist fusions could prevent such complications and offer functional recovery [1]. In the 
present study, patient groups were relatively young in terms of proximal row carpectomy. It was reported that a minimum 
age for proximal row carpectomy should be 35 to 40 years [13]. We gave priority to the limited fusions of the wrist as the 
mean age was 37.0 ± 10.02 and 31.71 ± 9.87 in Group 1 and Group 2, respectively. In their study including 45 patients in 
different stages (stage I, II and III) treated with capitohamate fusion, Oishi et al. reported reduced pain in 93% of the 
patients [14]. In the present study, we also observed similarly reduced DASH scores in both groups. In our opinion, this 
could be associated with excision of the lunate sequestrum and synovitis.  In 2017, Amaury et al. conducted a 10.7-years 
follow-up for 17 patients subject to SCF after excision of the lunate and measured carpal height ratios to be 0.48 
(preoperative, SD: 0.05) and 0.45 (postoperative, SD: 0.04) [15]. They reported a statistically significant difference. In the 
present study, we found no statistically significant difference except for a slightly reduced carpal height ratio after both 
fusion treatments. In our opinion, this could be associated with our follow-up period of around 3 years. Rhee et al. 
conducted a study with 17 patients and evaluated the effects of scaphocapitate fusion (SCF) on grip strength and wrist 
motion. They reported a reduced range of motion relative to preoperative condition, whereas grip strength increased from 
19 kg to 24 kg. Seventy-four percent of the patients returned to work with full performance [16]. In a study by Luegmair and 
Saffar, which included five patients with stage IIIB and IV Kienböck's disease who underwent SCF, postoperative flexion 
range and radial deviation arc were reported to be 84° and 41°, respectively [17]. On the other hand, Sennwald conducted a 
study with 11 patients subject to SCF without excision the lunate and reported that 10 patients were totally free of pain, 
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and 9 patients returned to work. Moreover, they measured the grip strength to be 83% relative to the contralateral side 
[18]. In the present study, regarding the range of joint motion for operated hands, mean flexion range relative to the 
contralateral wrist was 79.34% in Group 1 and 65.14% in Group 2, extension range was 88.97% in Group 1 and 72.47% in 
Group 2, radial deviation range was 76.19 in Group 1 and 61.10% in Group 2. The flexion range, extension range, and radial 
deviation range presented better results in patients subject to Group 1 compared with those subject to Group 2 although 
the difference was not significant. We considered the reason for this condition to be the non participation of scaphoid, 
which is the most mobile bone of the wrist, in the fusion in Group 1 patients. It has been reported in various studies that 
the ROM is reduced as a result of the addition of the scaphoid to the fusion[16, 19]. In a study conducted by Ozdemir et al. 
on patients with SHF, they reported the grip strength to be 71% relative to the contralateral hand [20]. In the present study, 
we found the mean grip strength of operated hands to be 64.52% and 70.03% relative to the contralateral hands in Group 1 
and Group 2, respectively. We encountered similar results in the literature. Main limitations of the study included the 
limited number of subjects, short follow-up periods, and retrospective design. Despite the abundance of studies published 
on Group 1 and Group 2, there is no previous study comparing the results of these types of fusions. In our opinion, this 
increases the value of the present study. 
5. Conclusion 
Despite its statistical insignificance, the inclusion of the scaphoid in the fusion leads to further limited ROM. In advanced-
stage Kienböck’s cases, SCF or CHF combined with excision of the lunate and synovectomy is a good alternative from 
functional and radiological perspectives. However, further studies reporting long-term results with larger patient 
populations will be useful to obtain more decisive results. 
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GİRİŞ-AMAÇ: Deliryum, bilinç ve bilişteki değişimler ve dalgalanmalarla karakterize nörokognitif bir bozukluktur. Deliryum 
yaşlılarda ortopedik cerrahi girişimlerin sık rastlanılan perioperatif komplikasyonudur. Bu çalışmanın amacı ortopedik 
girişimlerle ilişkili deliryum hakkında yapılan yayınlarla ilgili daha fazla bilgi elde etmektir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada web tabanlı bir analiz yapıldı. Bu çalışma Thomson Reuters Web of Knowledge veritabanı 
üzerinde yapıldı. Tarama “kalça”, “diz”, “omurga”, “artroplasti”, “kırık”, “ortopedik” kelimeleri “deliryum” anahtar 
kelimesine ayrı ayrı ekleyerek yapıldı. Toplam 317 yayın tüm yazarlar tarafından tek tek değerlendirildi. 
BULGULAR: “Risk Faktörleri” başlığı 71 yayın ile en fazla alışma başlığı olup, bunu 50 yayın ile “insidans” başlığı izlemektedir. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Literatür, Thomson Reuters Web of Knowledge veri tabanında tarandı, perioperatif ortopedik 
müdahalelerle deliryum hakkındaki yayınların sayısının ve çeşitliliğinin yıllar içinde arttığı tespit edildi 
Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik, Deliryum, Kalça kırığı 
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INTRODUCTON: Delirium is a neurocognitive disorder that is characterized by alterations and fluctuations in consciousness 
and cognition. Delirium is a common perioperative complication of orthopaedic surgical interventions in the elderly. The 
aim of this study was to obtain more knowledge of the publications about delirium related to orthopaedic interventions. 
MATERIAL-METHOD: This study was a web-based analysis. This study was conducted on the Thomson Reuters Web of 
Knowledge database. Screening was performed by adding “hip”, “fracture”, “knee”, “spine”, “arthroplasty”, “orthopaedic” 
words separately to the keyword “delirium”. A total of 317 publications were evaluated one by one from all of the authors. 
RESULTS: “Risk factors” was the most study headings with 71 publications, followed by “incidence” with 50 publications. 
DISCUSSION: Literature scanned on the Thomson Reuters Web of Knowledge database and found that the number and 
variety of publications about delirium with perioperative orthopedic interventions increased over the years. 
Keywords: Bibliometric, Delirium, Hip fracture 
 
 

DELIRIUM IN ORTHOPEDIC SURGERY: A BIBLIOGRAPHIC ANALYSIS 
 

INTRODUCTION:  
Delirium is a neurocognitive disorder that is characterized by alterations and fluctuations in consciousness and cognition(1). 
Delirium is a common perioperative complication of orthopaedic surgical interventions in the elderly. With the increase in 
the intelligibility of delirium and the risk factors, there has been an increase in the number of publications about the 
literature especially in the last two decades. Bibliometric analysis is a method that quantitatively analyzes academic 
literature, mainly using citation reports and content analysis(2). The aim of this study was to obtain more knowledge of the 
publications about delirium related to orthopaedic interventions. This study was a web-based analysis. 
MATERIALS AND METHODS 
This study was conducted on the Thomson Reuters Web of Knowledge database.  
Screening was performed by adding “hip”, “fracture”, “knee”, “spine”, “arthroplasty”, “orthopaedic” words separately to 
the keyword “delirium”. All of the publications scanned in the database without any time constraint. Multiple scanned 
publications with different keywords were evaluated only once. All abstracts were read by authors of the study and 
grouped under headings according to the main subject of the publication. Studies that assessed delirium perioperatively 
categorized under the heading of “assessment”. Studies that reported outcomes and complications categorized under the 
heading of “outcome”. Studies that investigated the relationship between delirium with serum proteins and markers 
categorized under the heading of “biochemistry”. Studies that states the incidence of delirium categorized under the 
heading of “incidence”. Studies that focused on risk factors about delirium categorized under the heading of “risk factors”. 
Preoperative preventative studies categorized under the heading of “prevent”. Studies that investigated the relationship 
between delirium with the type of the anesthesia and anesthetic drugs categorized under the heading of “anesthesia”. 
Publications that focused on the management and treatment of delirium categorized under the heading of “management”. 
Studies about subtypes of the delirium categorized under the heading of “subtype”. Publications about pain and analgesia 
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with delirium categorized under the heading of “analgesia”. Windows Excel program was used to present graphically the 
data. Trends in publication numbers were evaluated ten-year intervals. The statistical evaluation did not use in this study. 
 
RESULTS 
A total of 317 publications were evaluated one by one from all of the authors. “Risk factors” was the most study headings 
with 71 publications, followed by “incidence” with 50 publications. Top 5 headings according to publication numbers were 
shown in figure 1. Publication numbers in the last decade are much more than the remaining. With 51 publications 2017 
was the most broadcast year. The graphical distribution of publication numbers according to decades and last ten year was 
shown in figure 2 and figure 3. When we looked at the countries; most of the publications came from the USA. Publications 
were evaluated according to authors, Eikelenboom P was the most published author in the literature. The graphical 
distribution of authors according to publication numbers was shown in figure 4. The most cited publication was 
Marcantonio ER’s with 602 citations(3). 
 
DISCUSSION 
After orthopaedic operations such as arthroplasty, hip fracture and spine in elderly populations, delirium is a common and 
serious complication that surgeons need neurology consultation. In this study, literature scanned on the Thomson Reuters 
Web of Knowledge database and found that the number and variety of publications about delirium with perioperative 
orthopedic interventions increased over the years. The most publication heading was the “risk factor”, also this was the 
trending topic in the last decade. A better definition of delirium especially by other physicians and the authors' research 
wishes probably a major cause of this result. In a recent study authors reported that delirium was significantly associated (p 
< 0.05) with the factors of age, hospitalization, diabetes, preoperative hematocrit (HCT), perioperative protein 
consumption, transfusion volume, preoperative leukocyte level, albumin level, American Society of Anesthesiologists (ASA) 
classification, blood loss, coronary heart disease, and cerebral infarction aged patients with hip fracture(4). Trends of 
publications that report the incidence of delirium with perioperative orthopedic interventions seem do not change over the 
years. It was the oldest type of publication and nowadays authors still continue to studies that report incidences(5). 
Publications that report effects of delirium on postoperative periods such as mortality, longer hospitalization time, medical 
complications and functional scores increased by the last decade. 70% of the “outcome” studies published in the last 
decade. In a study of Aziz et al. patients with delirium were more likely to, had longer hospital stays, and had more 
comorbidities patients without delirium(6). Also, they reported that patients with delirium were more likely to have major 
and minor perioperative complications versus patients without delirium. Assessment of delirium is another topic. Studies 
that assess patients preoperatively and postoperatively with scoring based tests trends of last decate(7,8). Half of the 
studies that published last year was about "assessment". Studies that investigate the association with serum metabolites, 
cerebrospinal fluid proteins and biochemical markers with delirium is another trend of the last decade. 87% of the 
“biochemistry” studies published in the last decate(9–11). 
CONCLUSION 
Publications about delirium associated with orthopedic interventions evaluated on the Thomson Reuters Web of 
Knowledge database without any time limitation. Most of the studies were published in the last decade. Studies under the 
heading of “risk factor” and “incidence” were the most published ones. Parallel to the developments in biotechnology and 
medicine, publication numbers and varieties will continue to increase. 
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BACKGROUND: Emerging evidence has demonstrated that Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) and KIM-1 are 
up-regulated in multiple malignancies, and plays a critical role in tumorigenesis and progression. However, till now, little is 
known about the role of NGAL in human uterine cervical neoplasms. This retrospective study was designed to evaluate the 
role of tissue expressions of Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) and Kidney injury molecule-1 (KIM-1) in 
invasive and noninvasive squamous lesions of uterine cervix. 
METHODS: Tissue expression of NGAL and KIM-1 was studied in a total of 86 formalin-fixed, paraffin-embedded uterine 
cervical lesions and its association with different clinicopathologic parameters was evaluated. 
RESULTS: In this series, there were 30 low and 29 high grade cervical squamous intraepithelial lesions (SIL), and 27 
squamous cell carcinomas (SCC). Strong and diffuse cytoplasmic and membranous staining was evaluated as positive KIM-1 
expression. There was no NGAL expression of tumor cells (Figure 1). Presence of NGAL- positive inflammatory cells was 
detected in LSIL %30 (n=9), HSIL %48.3 (n=14), SCC %88.9 (n=24) (Table 1). KIM-1 expression was detected (Figure 2) in LSIL 
%10 (n=3), HSIL %10.3 (n=3), and SCC %48.1 (n=13)(Table 2). Statistically it was determined that the positivity rate of strong 
NGAL and KIM-1 expression was significantly higher in invasive carcinomas when compared with in non-invasive squamous 
cell neoplasm (p< 0.01). 
CONCLUSIONS: Our findings were demonstrated to link of cytoplasmic KIM-1 expressions or presence of NGAL- positive 
inflammatory cells with the invasive characters of uterine servical squamous neoplasms. As a result, NGAL and KIM-1 
expression may be important in foreseeing of the invasion and tumor progression. 
Keywords: NGAL, KIM-1, Uterine cervix, squamous lesions 
 
 
Introduction: 

Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), also called lipocalin 2 or 24p3, a member of the lipocalin 
superfamily, was first isolated as a 25 kDA glycoprotein covalently bound to matrix metalloproteinase 9 (MMP9) in human 
neutrophils (1-3). Inflammation and tissue injury induce rapid release of NGAL which is an acute-phase protein, from 
neutrophils and  also a variety of cell types (3). Besides, in response to various stimuli including ischemia, infections, and 
toxicity NGAL is also released by kidney tubular cells (1).  Increases in serum and urine levels of NGAL in renal injuries such 
as renal ischemia have been demonstrated in several kidney parenchymal diseases, and post-transplantation rejection (4). 
NGAL which  participates in diverse processes of growth, development, differentiation and tumorigenesis of many tissues is 
expressed not only in neutrophils, but as recently discovered  in  most epithelial cells (4). 
Firstly, in 1998 Ichimura reported that kidney injury molecule-1 (KIM-1) was a sensitive and specific biomarker in detecting 
injury of the proximal tubules (5). KIM-1 is a type 1 membrane protein that contains a novel six-cysteine immunoglobulin-
like domain and a mucin domain. Structurally, KIM-1 is a member of the immunoglobulin gene superfamily mostly  
resembling  mucosal addressin cell adhesion molecule- 1 (MAdCAM-1). Human KIM-1 is also homologous to the monkey 
hepatitis A virus cell receptor-1 (HAVcr-1) (6). KIM-1 is expressed at a low level in the normal kidney but is increased 
dramatically in the post-ischemic kidney (5, 6). 

In spite of frequently performed  screening tests, malignancies of  uterine cervix are still one of the main causes of 
cancer mortality in females around the world (7). Squamous cell carcinoma (SCC) is the most frequent histological type 
detected in  75–80 % cases of invasive uterine cervical carcinomas. Early epidemiological studies concerning  cervical 
neoplasia demonstrated the presence of a close relationship  between the human papilloma virus (HPV) and uterine 
cervical cancers. Therefore screening of the cervical dysplasia related with HPV is very important (7). 
Hitherto, many parameters have been suggested as relevant markers for assessing the proliferative activity and tumor cell 
dynamics of uterine cervical neoplasms. However, among them NGAL and KIM-1 has not been investigated extensively (7). 
The aim of this study was to explore the importance of these two markers in cervical squamous lesions. 
Material and Methods: 

High- and low- grade cervical squamous intraepithelial lesions (SILs) and invasive squamous carcinomas (SCCs) 
were identified in 86 patients recently diagnosed as cervical neoplasms at the Tepecik Training and Research Hospital. The 
study was approved by the Local Ethics Committee of the Hospital. 
For immunohistochemistry (IHC), hematoxylin and eosin (H&E) staining was used to select appropriate paraffin blocks and 
to identify the viable tumor areas. IHC was performed by the streptavidin biotin peroxidase method (Invitrogen, Camarillo, 
85-9043). Serial 5-μm sections were obtained and their slides were baked overnight at 60oC, dewaxed in xylene, and 
hydrated with distilled water through decreasing concentrations of alcohol. All slides were treated with heat-induced 
epitope retrieval in the microwave (in 10mM/L citrate buffer, pH 6.0, for 20 minutes, followed by cooling at room 
temperature for 20 minutes) and blocked to determine endogenous peroxidase and biotin. An affinity purified monoclonal 
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mouse antibodies against NGAL (Novus Biologicals, Littleton, USA, NDP1- 90331) and KIM-1 (Bioss, Philadelphia, USA, 
HAVCR1) were used at a dilution of 1: 300. Renal tissue with acute tubular necrosis was used as positive control for KIM-1 
and splenic tissue for NGAL. The evaluation was blinded to any of the clinical features and staining patterns were classified 
according to the intensity of staining. For KIM-1, cytoplasmic staining with a comparable staining to the proximal tubules in 
control tissues was considered as positive. Focal staining occupying less than 5 % of the high power field (HPF) or diffuse 
weak staining were considered as negative. In previous studies, both cytoplasmic and membranous expressions of NGAL 
were reported in most tissues. Contrary to the other studies, there was no expression of NGAL in tumor cells. We counted 
the neutrophils that infiltrated the tumors. Five cells in every HPF were considered as NGAL-negativity. 
Results:  

In this series, 30 low- (LSIL) and 29 high- grade SIL (HSIL), and 27 squamous cell carcinomas (SCC) were detected.  
Mean age of the patients was 47.8 ± 13 years (range, 20–80 years). The cases with invasive carcinomas (52.8 ± 13.7 years; 
range, 30–80 years) were older than cases with intraepithelial neoplasms (44.1 ±11.2 years; range, 20–66 years). 
Distribution of NGAL and KIM-1 expression according to patients are shown in Tables 1 and 2. Presence of inflammatory 
cells with NGAL expression in LSIL was %30 (n=9), HSIL %48.3 (n=14), SCC 88.9 (n=24) (Figure 1). KIM-1 expression in LSIL 
was %10 (n=3), HSIL %10.3 (n=3), SCC %48.1 (n=13), ASC %60 (n=9) (Figure 2). Statistically it was determined that the 
positivity rate of strong nuclear NGAL and KIM-1 expression was significantly higher in invasive carcinomas when compared 
with intraepithelial neoplasms (p <0.01).  
Discussion:  

So far, NGAL has been studied as an inflammatory marker of renal damage (1). However, recent studies have 
shown the potential roles of NGAL in carcinogenesis and its likely oncogenic or anti-oncogenic functions (5). Recent reports 
have demonstrates critical roles played by NGAL, the cell surface receptor in various tumors. However, the expression 
pattern and biological relationship in uterine tumors remain unclear (8, 9). NGAL is also expressed by normal immature 
CD34 positive bone marrow progenitor cells (8). There was an inverse relationship between high NGAL expression rate and 
mean survival. NGAL in pulmonary adenocarcinomas has been suggested to be a stage-independent prognostic factor (9). In 
bladder, colorectal, liver, lung, ovary, and pancreas cancers significant elevations of NGAL at both NGAL mRNA gene and 
immunohistochemical protein expression levels were detected.  

In many studies in the literature the use of NGAL and KIM1 in blood and / or urine has been reported  as a marker 
for early detection and subsequent confirmation in high-risk patients for kidney damage (1,4). However, very limited 
numbers of studies have been performed on the presence and prognostic significance of NGAL and KIM1 expression in 
neoplastic cells in several malignancies (18, 19). Currently, multiple number of biomarkers have been started to be used in  
several benign and malignant diseases. The invasive potential of breast, bladder, gastric, gynecological, thyroid, lung, 
esophageal, colon cancer, and chronic myelogenous leukaemia increases due to upregulation of NGAL but decreases  
invasiveness of  pancreatic and oral cancer (6-11). Upregulation of NGAL enhances proliferation of cervical and lung cancer 
cells, while downregulation reduces cell proliferation (9-11) 

Our study is also one of the rarely performed studies concerning NGAL and KIM-1 expression in cervical 
carcinomas. Although the relationship between NGAL expression and cancer has been established, KIM1 expression was 
quantified only to detect renal damage caused by malignancy or chemotherapeutic drugs (10, 18, 25). In our study, very low 
levels of KIM1 expression were detected in cervical intraepithelial neoplasms, while higher rates of expression were noted 
in SCC. In the present study, we suggested that NGAL and KIM-1 can be used to predict the invasion level of cervical 
squamous neoplasms.  

In conclusion, we think that NGAL and KIM1 may be potential determinants for predicting the behavior of uterine 
cervical squamous lesions. However, this finding needs to be confirmed in larger series.  
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Figure 1: Presence of NGAL- positive inflammatory cell around of tumor areas. 

 
Figure 2. KIM-1 negativity in normal epithelium (left) and positive KIM-1 expressions in invasive tumor areas (right). 

Table 1: Presence of NGAL-positive cells in squamous lesions.     
Table 2: KIM-1 expression in squamous lesions of uterine cervix 
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Over Matür Kistik Teratomlarının Gizli Dünyası 
Yeliz Arman Karakaya 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, PATOLOJİ 
 

Giriş ve Amaç: Matür kistik teratom (MKT), primordial germ hücrelerinden kaynaklanan ve histolojik olarak endoderm, 
mezoderm ve ektoderm kaynaklı dokulardan oluşan germ hücreli tümördür (1). En yaygın lokasyonlardan biri overdir. MKT, 
tüm over neoplazmalarının % 30 ‐40'ını oluşturur (2). Benign tümörler arasında en sık görülen (% 60) tümördür (1). Erken 
yaşlarda ortaya çıkma eğilimindedirler (2). Çalışmayı MKT’ların histopatolojik bulgularını ortaya koymak amacıyla sunduk. 
Gereç ve Yöntem: Pamukkale Üniversitesi Patoloji A.D’a ait 2015-2019 yılları arasında matür kistik teratom olarak 
raporlanmış over tümörleri çalışmaya dahil edilmiştir. Olguların yaşı, bilateralitesi not edilmiştir. Over dokularına ait 
hematoksilen eozin kesitleri tekrar incelenmiş, endoderm, mezoderm ve ektoderm kökenli dokular analiz edilmiştir. 
Bulgular: 106 matür kistik teratom olgusu incelenmiştir. Olguların yaş ortalaması 35, median yaş 32 (9-84)’tür. 42 olgu (%40) 
endoderm, 48 olgu (% 45) mezoderm, 105 olgu ektoderm kökenli komponent içermektedir. 7 olgu bilateral over 
yerleşimlidir. Olguda %94’ünde deri ve deri eki (Resim 1) izlenmiştir. 22 olguda seröz epitel, 5 olguda seröz papiller kist, 19 
olguda müsinöz epitel (Resim 2) vardır. 24 olguda yağ doku, 22 olguda glial doku, 36 olguda kondroid doku (Resim 3) 
görülmüştür. Ayrıca koroid pleksus, bronş epiteli, troid dokusu, diş, kemik, kemik iliği, melanin pigmenti, ganglion, periferik 
sinir dokusu, lenf nodu izlenmiştir. Küçük yaşlarda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde mezodermal komponent baskın 
görülmüştür (p=0.025). Aynı şekilde bilateralite de küçük yaşlarda daha fazla orandadır (p=0,031). 11 olgu trigerm, 26 olgu 
iki germ yaprağından köken almıştır. Ayrıca 3 adet olguda immatür teratom vardır. 
Tartışma ve Sonuç: MKT, en sık görülen germ hücre neoplazmıdır ve cerrahi olarak çıkartılan en yaygın over neoplazmıdır. 
Çocuklarda en sık görülen over kitlesidir. MKT’ların çoğu asemptomatiktir. Karın ağrısı veya diğer spesifik olmayan 
semptomlar hastaların azında görülür. MKT’lar, her yıl ortalama 1.8 mm hızla büyür ve bazı araştırmacılar küçük (6 cm) 
tümörlerin tedavisinin cerrahi dışı olduğunu savunurlar. Tümörler vakaların yaklaşık % 10'unda bilateraldir (3). 
Partlow ve Taybi en sık rastlanan teratoma bölgesinin over olduğunu ileri sürmüştür (4). MKT’ların makroskobik patolojik 
görünümü karakteristiktir. Skuamöz epitel kistin duvarını döşer ve kompresse, sıklıkla hyalinize over stroması dış yüzeyi 
kaplar (3). Teratomalar yaş, genel özellikler ve dokuların varlığının yanı sıra, dokuların farklılaşma derecelerinde de çok fazla 
çeşitliliğe sahiptir. Prognoz ve tedavi esas olarak teratomun anatomik bölgesine ve hastanın yaşına ek olarak MKT’da 
dokuların tanınması ve immatür teratomun ekarte edilmesi önemlidir. Bu nedenle, patologlar histopatolojik değerlendirme 
ve güvenilir prognostik profil oluşturulmasında çok önemli bir role sahiptir. 
 
Anahtar Kelimeler: over, teratom, glial doku 
 
 

The Secret World of Ovarian Mature Cystic Teratomas 
 

Yeliz Arman Karakaya 
PAMUKKALE UNIVERSITY, PATHOLOGY 

 
Introduction and purpose: Mature cystic teratoma (MCT) is a germ cell tumor originating from primordial germ cells and 
histologically composed of endoderm, mesoderm and ectoderm-derived tissues (1). One of the most common locations is 
the ovary. MCT accounts for 30‐40% of all ovarian neoplasms (2). It is the most common tumor (60%) among benign tumors 
(1). They tend to occur at an early age (2). We present the study in order to reveal histopathological findings of MCTs. 
Materials and Methods: Ovarian tumors of Pamukkale University Pathology A.D, reported as mature cystic teratoma 
between 2015-2019, were included in the study. Age and bilaterality of the cases were noted. Hematoxylin-eosin sections 
of ovary tissues were re-examined and endoderm, mesoderm and ectoderm origin tissues were analyzed. 
Results: A total of 106 cases of mature cystic teratoma were studied. The mean age of the cases was 35 and the median age 
was 32 (9-84) years. Microscopic examination of most of the mature teratomas revealed squamous epithelium, adnexal 
structures and adipose tissue.A total of 42 cases (40%) out of 106 cases showed endoderm, 48 cases (45%) mesoderm and 
105 cases (99%) ectoderm-derived components. Seven cases were bilateral. Ovarian squamous epithelium and adnexal 
structures was seen in total 94% (Figüre 1). There were serous epithelium in total 22 cases, serous papillary cyst in total 
total 5 cases, and mucinous epithelium (Figüre 2) in total 19 cases. Fat tissue was detected in total 24, glial tissue in total 22 
and chondroid tissue (Figüre 3) in total 36. In addition, choroid plexus, bronchial epithelium, thyroid tissues, teeth, bones, 
bone marrow, melanin pigment, ganglions, peripheral nerve tissue, lymph node were observed. Statistically significant 
mesodermal component was dominant in younger ages (p = 0.025). Bilaterality was also higher in younger ages (p = 0.031). 
11 patients were derived from trigerm and 26 patients were from two germ leaves. There are also 3 cases of immature 
teratoma. 
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Discussion and Conclusion: MCT is the most common germ cell neoplasm and the most common removable ovarian 
neoplasm. It is the most common ovarian mass in children. Most MCTs are asymptomatic. Abdominal pain or other 
nonspecific symptoms occur in a few patients. MCTs grow at an average rate of 1.8 mm per year and some researchers 
argue that the treatment of small (6 cm) tumors is non-surgical. Tumors are bilateral in approximately 10% of cases (3). 
Partlow and Taybi suggested that the most common teratoma site was ovary (4). The macroscopic pathological appearance 
of MCTs is characteristic. The squamous epithelium covers the wall of the cyst and compresses and hyalinized ovarian 
stroma often covers the outer surface (3). Teratomas have a wide variety of differentiation levels of tissues as well as age, 
general characteristics and the presence of tissues. In addition to the anatomical region of the teratoma and the age of the 
patient, it is important to recognize tissues in MCT and rule out the immaturity teratoma. Therefore, pathologists have a 
very important role in histopathological evaluation and reliable prognostic profile. 
 
Keywords: ovary, teratoma, glial tissue 
 

Over Matür Kistik Teratomlarının Gizli Dünyası 
 
Giriş ve Amaç 
Matür kistik teratom (MKT), primordial germ hücrelerinden kaynaklanan ve histolojik olarak endoderm, mezoderm ve 
ektoderm kaynaklı dokulardan oluşan germ hücreli tümördür (1).  Monodermal teratomlarda, bu doku tiplerinden biri (örn., 
Struma ovarii'de tiroid dokusu, karsinoid tümörde nöroektodermal doku) baskındır (2). En yaygın lokasyonlardan biri 
overdir.  MKT, tüm over neoplazmalarının% 30 ‐40'ını oluşturur (3). Benign  tümörler arasında en sık görülen  (% 60)  
tümördür (1). Erken yaşlarda ortaya çıkma eğilimindedirler.  Olguların % 10-15'inde bilateraldir (3). Çalışmayı MKT’ların 
histopatolojik bulgularını ortaya koymak amacıyla sunduk. 
Gereç ve Yöntem  
Pamukkale Üniversitesi Patoloji A.D’a ait 2015-2019 yılları arasında matür kistik teratom olarak raporlanmış over tümörleri  
çalışmaya dahil edilmiştir. Olguların yaşı, bilateralitesi not edilmiştir. Over dokularına ait hematoksilen eozin kesitleri tekrar 
incelenmiş,  endoderm, mezoderm ve ektoderm kökenli dokular analiz edilmiştir. 
Bulgular 
106 matür kistik teratom olgusu bulunmuştur. Olguların yaş ortalaması 35, median yaş 32 (9-84)’tür. Matür kistik 
teratomların boyutlarının ortalaması 7.1 cm (2-24) ’dir. 42 olgu  (%40) endoderm, 48 olgu (% 45) mezoderm, 105 olgu (%99) 
ektoderm kökenli komponent içermektedir. 7 olgu (%8) bilateral over yerleşimlidir. 104 olguda (%94) deri, 100 olguda (%94) 
deri eki izlenmiştir. 22 olguda (%21) seröz epitel, 5 olguda (%5) seröz papiller kist,  19 olguda (% 20) müsinöz epitel vardır. 
24 olguda (%23) yağ doku, 22 olguda (%21) glial doku, 36 olguda (% 34) kondroid doku görülmüştür. 4 koroid pleksus, 1 
bronş epiteli, 8 troid dokusu, 6 diş, 7 kemik, 1 kemik iliği, 1 melanin pigmenti, 4 ganglion, 1 periferik sinir dokusu, 1 lenf 
nodu izlenmiştir. Küçük yaşlarda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde mezodermal komponent baskın görülmüştür 
(p=0.025). Aynı şekilde bilateralite de küçük yaşlarda daha fazla orandadır (p=0,031). 11 olgu (%10)  trigerm, 26 olgu (%25) 
iki germ yaprağından köken almıştır. Ayrıca 3 adet olguda immatür teratom vardır. Tüm over teratomlarının %2’sini 
oluşturmaktadır. 
Tartışma ve Sonuç 
MKT, en sık görülen germ hücre neoplazmıdır ve cerrahi olarak çıkartılan en yaygın over neoplazmıdır. Çocuklarda en sık 
görülen over kitlesidir. MKT’ların çoğu asemptomatiktir. Karın ağrısı veya diğer spesifik olmayan semptomlar hastaların 
azında görülür. MKT’lar, her yıl ortalama 1.8 mm hızla büyür ve bazı araştırmacılar küçük (6 cm) tümörlerin tedavisinin 
cerrahi dışı olduğunu savunurlar. Tümörler vakaların yaklaşık % 10'unda bilateraldir (2). Kikkawa ve ark. MCT'den 
kaynaklanan malignitenin ekarte edilmesinde tümör boyutunun belirtilmesini ana faktör olarak belirtmişlerdir. Ortalama 
büyüklüğü 48,2 mm olan MCT'ye kıyasla,  MCT'de ortaya çıkan SCC'de ortalama 152.3 mm'lik bir boyut bildirmişlerdir; ve 
bunlar arasındaki cutoff boyutu 99 mm’dir (5).  Bizim olgularımızda MTK’ların boyutlarının ortalaması 71 mm (20-240) ’dir. 
Sushma ve arkadaşları, Partlow ve Taybi en sık rastlanan teratoma bölgesinin over olduğunu ileri sürmüştür (4). Bununla 
birlikte, bebeklerde ve çocuklarda yapılan çalışmalarda over, sakrokoksigeal bölgeden sonra en sık bulunan ikinci teratom 
bölgesidir. Son zamanlarda, Haydarabad'dan yapılan geniş bir çalışma, sakrokoksigeal ve retroperitoneal teratomların 
sırasıyla %  43.3 ve % 25 sıklığında olduğunu göstermiştir (6). MKT’ların makroskobik patolojik görünümü karakteristiktir. 
Tümörler,  olguların % 88'inde unilokülerdir ve vücut sıcaklığında sıvı ve oda sıcaklığında yarı katı olan sebasöz materyalle 
doludur. Skuamöz epitel kistin duvarını döşer ve kompresse, sıklıkla hyalinize over stroması dış yüzeyi kaplar (2). 

MKT’lar gibi, immatür teratomlar da üç germ yaprağından türetilmiş dokulardan oluşur. İmmatür teratomlar, klinik 
olarak kötü huylu davranış göstermeleri, daha nadir görülmeleri (over teratomlarının% 1'i), daha genç yaş grubunu 
etkilemesi (genellikle yaşamın ilk on iki yılı boyunca) ve histolojik olarak immatür dokuların varlığı ile ayırt edilmeleri 
nedeniyle MTK’lardan farklıdır (7). İlk bakışta immatür teratomlar tipik olarak MKT’lardan (ortalama, 7 cm) daha büyüktür 
(14-25 cm). Solid olabilirler veya kistik yapılara, belirgin bir katı bileşene sahip olabilirler. Kistik alanlar genellikle seröz,  
müsinöz sıvı ile veya sebasöz materyal ile doludur. Tümörler sıklıkla iyi sınırlı değildir ve kapsül perforasyonunu gösterir (7). 
Tümörü derecelendirme, mevcut immatür doku miktarına dayanır. İmmatür teratomlardaki yolk  sac tümörü, hastalarda 
hem alfa-fetoprotein kaynağı olarak hem de evre, derecenin ve tekrarlama oranının ana belirleyicisi olarak kabul edilmiştir 
(8). Cerrahi tedavi genellikle evre I lezyonlarında küratifdir (9). 

Ayrıca MKT’lardan maligniteler de gelişebilir.  Sherpa ve ark.'nın yaptığı diğer bir çalışmada, yedi vakada (% 3) 
MCT'den malign dönüşüm gözlendi; bunlardan beşi SCC, iki tanesi adenokarsinom ve karsinoid tümör idi (10). Tümörler over 
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ile sınırlıysa, 5 yıllık sağkalım oranı % 95'tir. Chen ve arkadaşlarına göre, 8 yıllık sağkalım oranı, hastalığın genel aşamalarında 
% 48,4 iken (11), 5 yıllık sağkalım oranı evre  I, II, III, IV’ de  sırasıyla % 75,7, 33,8, 20,6 ve 0 olarak belirlenmiştir. MCT'de 
ortaya çıkan malign over tümörleri için tercih edilen uygun tedavi tam cerrahi eksizyondur (12). 
Teratomalar yaş, genel özellikler ve dokuların varlığının yanı sıra,  dokuların farklılaşma derecelerinde de çok fazla çeşitliliğe 
sahiptir. Prognoz ve tedavi esas olarak teratomun anatomik bölgesine ve hastanın yaşına ek olarak MKT’da dokuların 
tanınması ve immatür teratomun ekarte edilmesi önemlidir. Bu nedenle, patologlar histopatolojik değerlendirme ve 
güvenilir prognostik profil oluşturulmasında çok önemli bir role sahiptir. 
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Resim 1: Olguların %94’ünde deri ve deri eki izlenmiştir. H-E, x100 
Resim 2: Müsinöz ve seröz epitel birlikte görülmektedir. H-E, x200 

Resim 3: Glial doku ve kondroid doku, H-E, x100 
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GİRİŞ-AMAÇ: Hashimoto tiroiditi (HT) tiroidin en sık görülen otoimmun inflamatuvar hastalığıdır. En sık hipotiroidi 
nedenlerinden birisi olan hastalık öncelikle kadınlarda izlenir. HT özellikle tiroid papiller karsinom ve Non-Hodgkin lenfoma 
başta olmak üzere çeşitli neoplastik lezyonlarla birlikteliği bulunmaktadır. Bu çalışmada HT tanılı olgulara eşlik eden malign 
neoplaziler ve bunların diğer klinikopatolojik durumlarla ilişkisi araştırılacaktır. 
GEREÇ-YÖNTEM: 2010- 2019 yılları arasında, hastanemizde klinik ve radyolojik olarak HT tanısı almış ve total tiroidektomi 
uygulanan 173 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Olguların yaş, cinsiyet, eşlik eden malign neoplazi durumu, neoplazi var ise 
tümör tipi, yerleşim yeri, en büyük boyutu, lenfovasküler invazyon ve lenf düğümü metastaz durumu değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: HT tanılı 173 Olgunun 85 (49.1%)’ inin tiroidektomi materyalinde tümör izlendi. Tümör izlenmeyen 88 olgunun 
71 (%80.7)’i kadın, 17’si (%19.3) erkek idi, olguların yaş ortalaması 47.3 (min:16- max:79) olarak gözlenmiştir. Tiroidektomi 
materyalinde tümör saptanan 85 olgunun 79’ u (%92.9) kadın, 6’ sı (%7.1) erkekti ve olgularda ortalama yaş 46 (min:16- 
max:77) olarak saptandı. Saptanan tümörlerde ortalama tümör boyutu 1,76 cm olup 34’ü (40%) sağ lob, 27’si sol lob 
(%31.8), 1’i (%1.2) isthmus ve 22 ‘si (%25.9) multifokal yerleşimli olduğu dikkati çekmiştir. Tümör histolojik alt tipi; papiller 
mikrokarsinom (n:44, (%51.8), papiller karsinom (n:40, (%47.1)), meduller karsinom (n:1, (%1.2) ile uyumlu iken papiller 
karsinomların ise 23’ü klasik varyant, 13’ü folliküler varyant, 4’ü onkositik varyant ile uyumludur. Tüm olguların 7’sinde 
(%8.2) lenfovasküler invazyon (LVI), 11’inde (%12.9) lenf nodu metastazı (LNM) izlenmiştir. Tümörlü olgularda papiller 
karsinom klasik histolojik alt tipi ile LVI arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (Ki kare, p=0.01).) Papiller 
karsinom klasik varyant olguların 7’sinde LNM saptanırken folliküler varyant 13 olgunun hiçbirisinde LNM saptanmadı ve bu 
istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0.04). 
Tartışma ve SONUÇ: Hashimato tiroiditi özellikle kadınlarda daha sık rastlanan hipotiroidinin önemli sebeplerinden birisi 
olan otoimmun bir hastalıktır. HT olgularında papiller karsinom başta olmak üzere, çeşitli neoplastik hastalılar ile 
birliktelikler vurgulanmaktadır. Bizim serimizde papiller mikrokarsinom ve papiller karsinom saptanma oranları birbirine çok 
yakın saptanmıştır. Çalışmamızda literatürle uyumlu şekilde HT hastalarının tiroidektomi materyallerinde artmış PK insidansı 
saptanmıştır. HT hastalarının PK gelişimi açısından daha fazla riske sahip olduğunu ve bu nedenle olguların yakın klinik ve 
radyolojik takip altında olmaları gerektiği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Hashimoto tiroiditi, papiller karsinom. 
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Introduction and purpose: Hashimoto's thyroiditis (HT) is the most common autoimmune inflammatory disease of the 
thyroid. The disease, which is one of the most common causes of hypothyroidism, is primarily observed in women. HT is 
associated with various neoplastic lesions, especially thyroid papillary carcinoma and non-hodgkin lymphoma. In this study, 
malignant neoplasms accompanying HT cases and their relationship with other clinicopathological conditions will be 
investigated. 
MATERIALS-METHODS: Between 2010 and 2019, 173 patients with total thyroidectomy who were diagnosed as HT in our 
hospital clinically and radiologically were included in the study. Age, sex, concomitant malignant neoplasia, tumor type, 
location, maximum size, lymphovascular invasion and lymph node metastasis status were evaluated. 
RESULTS: Tumor was seen in 85 (49.1%) of 173 patients with HT. Of 88 cases without tumor, 71 (80.7%) were female and 17 
(19.3%) were male. The mean age was 47.3 (min: 16- max: 79). Of the 85 patients with thyroidectomy tumor, 79 (92.9%) 
were female and 6 (7.1%) were male, and the mean age was 46 (min: 16- max: 77). The mean tumor size was 1.76 cm and 
34 (40%) were located in the right lobe, 27 in the left lobe (31.8%), 1 (1.2%) isthmus and 22 (25.9%) were multifocal. 
Tumor histological subtype; papillary microcarcinoma (n: 44, (51.8%), papillary carcinoma (n: 40, (47.1%)), medullary 
carcinoma (n: 1, (1.2%)). Of the papillary carcinomas, 23 cases with classical variant, 13 cases with follicular variant, and 4 
cases with oncocytic variant. Lymphovascular invasion (LVI) was observed in 7 (8.2%) and lymph node metastasis (LNM) in 
11 (12.9%) of all cases. There was a statistically significant relationship between papillary carcinoma classic histologic 
subtype and LVI in patients with tumor (Chi square, p=0.01). LNM was detected in 7 of papillary carcinoma classic variant 
cases, whereas LNM was not detected in any of the follicular variant 13 cases and this was statistically significant (p=0.04). 
Discussion and Conclusion: Hashimato thyroiditis is an autoimmune disease which is one of the most common causes of 
hypothyroidism, especially in women. Associations with various neoplastic diseases, especially papillary carcinoma, are 
emphasized in HT cases. In our series, the rates of papillary microcarcinoma and papillary carcinoma were very close to 
each other. In our study, an increased incidence of PK was found in thyroidectomy materials of HT patients in accordance 
with the literature. It was concluded that HT patients have a higher risk for the development of PC and therefore patients 
should be under close clinical and radiological follow-up. Keywords: Hashimato thyroiditi, papillary carcinoma.  
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Rutin Tonsillektomi Materyallerinde Koristomatöz Doku 
Didar Gürsoy 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Koristoma veya heterotopi, anormal lokalizasyonda normal doku bileşenlerinin varlığıdır. Koristoma veya heterotopi, 
hamartoma benzerdir, ancak içerdiği doku bulunduğu vücut kısmında normalde mevcut değildir. Kıkırdak içeren koristomalar 
başlıca baş ve boyun bölgesinde ortaya çıkan nadir lezyonlardır ve ilk olarak 1890'da Berry tarafından tanımlanmıştır. Bu çalışmada 
rutin tonsillektomi materyallerinde kıkırdak dokusu gibi koristomatöz dokuları araştırdık. 
MATERYAL-METOD: 2010 Ocak-2012 Ocak tarihlerinde Mersin Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı'na rutin inceleme için gönderilen 
291 tonsillektomi örneği, kıkırdak, kemik ve yağ gibi koristomatik doku açısından incelendi. Koristoma sahip olan tonsillerde, 
büyüme derecesi, klinik prezantasyon ve lenfooepitelyal kist varlığı araştırıldı; enflamasyon tipi ve spesifik enfeksiyon ajanları not 
edildi. 
BULGULAR: Hastaların 14 tanesinde tonsillerde kıkırdak doku bulduk (%4,8). Bir olguda, kıkırdak subepitelial bölgede, diğerlerinde 
seromüköz bezler arasında idi. Bir olguda spesifik enfeksiyon ajanı görüldü ve bu aktinomiçes idi. İki olguda lenfoepitelyal kist 
mevcuttu. Enflamasyon 1 vakada kronikti. Hiçbir vakada kemik veya yağ doku görülmedi. 
Tekrarlayan tonsil iltihabı en sık şikayetti (%85) ve tonsiller genellikle 3. derece hipertrofik (%71.5) idi. Koristoma içeren hastaların 
%78’i 1-10 yaş arasındaydı. Dokuz hasta (% 64.2) erkekti. 
TARTIŞMA: Boyun gelişimsel olarak karmaşıktır, sık embriyolojik anomaliler içermektedir. Ağız boşluğunda sık görülen, baş ve 
boyun kıkırdak içeren korristomlarının da gelişimsel bir anomali olduğu düşünülmektedir. Bu lezyonların etiyolojisi ile ilgili çeşitli 
teoriler mevcuttur: bunlar heterotopik fetal kıkırdak kalıntısından kıkırdak gelişimi; travma, irritasyon veya iltihaplanma gibi 
sebeplerle büyümeye uyarılan pluripotential mezenkimal hücrelerin gelişimi veya ikinci farengeal yaydaki gelişimsel bir anomali 
olabileceğidir. Kıkırdak içeren koristomalar karakteristik olarak genç erişkinlerde, özellikle kadınlarda ağrısız, sert bir nodül şeklinde 
görülür. Tanı yaşı 10 ile 80 yaş arasında değişmektedir. Genellikle tonsillerde büyüme ile kronik tonsillit ile beraber görülürler. 
Çalışmamızda hastaların %64.2'si erkekti ve en sık görülen klinik şikayet kronik tonsillit idi. Histopatolojik bulgular ile ayırıcı tanıya 
gidilmelidir. Bunların kıkırdak metaplazisinden ayırt edilmesi gerekir. Metastatik kalsifikasyon -hiperkalsemi ve distrofik kemik 
oluşumunda görülen- ile ayrıca ayırıcı tanıya gidilmelidir. Tam bir cerrahi eksizyon, nazofarengeal koristom için tercih edilen bir 
tedavi olup, solunum yolunun korunmasına dikkat edilmelidir. Baş ve boyunda nüks bildirilmemiş olmasına rağmen, bazı ekstra oral 
vakaların tekrarlayabileceği bildirildiği için, tüm perikondiyumun çıkarılması gerekir çünkü yeni kıkırdak oluşturma potansiyeli 
olabilir. SONUÇ: Heterotopi veya koristomalar oldukça nadirdir; genellikle sadece akademik ilgi alanına girer.  
Anahtar Kelimeler: heterotopi, koristoma, tonsil 

 

Choristomatous Tissue In Routine Tonsillectomy Specimens 
Didar Gürsoy,  

Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Medical Pathology 
 

Introduction and Aim: Choristoma or heterotopias are aggregats of normal tissue components in aberrant localization. A 
choristoma or heterotopia is similar to hamartoma except that the tissue of which it is composed are not normally present in the 
part of the body where it is found. Cartilaginous choristomas are rare lesions occurring mainly in head and neck region and was 
first described by Berry in 1890. Here, we investigate choristomatic tissue like cartilaginous tissue in routine tonsillectomy 
specimens. 
Materials and Methods: 291 tonsillectomy specimen, which were recieved to Mersin University Department of Pathology in 2010 
January-2012 January were examined for choristomatic tissue such as cartilage, bone and fat. In tonsils which have choristomatic 
tissue;g grade of tonsillar growth, clinical presantation and the presence of lenfooepithelial cysts were also researched; inflamation 
type and specific infection agents were noted. 
Findings: We found cartilage in tonsils in 14 patients (4.8%). In one case, cartilage was located in subepitelial region and in the 
others it was located between seromucinous glands. Spesific infection agent was seen in 1 case and it was actinomyces. Two cases 
have lenfoepithelial cyst. The inflamation was chronic in 1 case. Bone or fat were not seen in any case. 
Recurrent tonsillitis was the most common complaint (85%) and tonsils were generally grade 3 hypertrophic (71.5%). Seventy eight 
of patients with choristomatic tissue were between 1-10 years. Nine patients (64.2%) were male. 
Discussion: The neck is developmentally complex with frequent embryologic anomalies. Cartilaginous choristoma of head and neck 
with predilection to the oral cavity is also thought to be a developmental anomaly. Severeal theories exist as to the cause of these 
lesions incluiding cartilaginous development from heterotopic fetal cartilaginous remnants and development from pluripotential 
mesenchymal cells stimulated to grow by trauma, irritation or inflammation or it may be a developmental anomaly in the second 
pharyngeal arch. Cartilaginous choristoma is characteristically seen as a painless, firm nodule in young adults, especially in females. 
The age of diagnosis varies greatly from 10 to 80 years. They usually present as chronic tonsillitis with tonsillar enlargement. In our 
study 64.2% of patients were male and dominant clinical diagnosis of cases was chronic tonsillitis. The histopathological findings 
need to be differentiated. These need to be distinguished from cartilaginous metaplasia. Metastatic calcification, as seen in 
hypercalcaemia and dystrophic bone formation also needs to be distinguished. Complete surgical excision is the preferred 
treatment for nasopharyngeal choristoma, with attention directed toward maintaining a patent airway. Although recurrence has 
not been documented in the head and neck, some extra oral cases have been reported to be recurrent, so all the perichondrium 
should be removed because it may have the potential to develop new cartilage. CONCLUSION: The histopathologic finding of 
heterotopia or choristoma is rare. The choristomatous rests are usually of academic interest only.  
Keywords: choristoma, heterotopia, tonsil 
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Aktinomiçesin alerjik rinit, adenotonsiller hipertrofi ve kronik rekürrent 
tonsillit ile ilişkisi ve histopatolojik bulguları 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Adenoidektomi ve tonsillektomi en sık uygulanan cerrahi işlemlerdendir. En sık ameliyat endikasyonu adenotonsiller 
hipertorfi (ATH) ve rekkürren tonsillittir (RT). ATH’nin nedenleri halen açıklığa kavuşmamış olsa da allerjinin bir risk faktörü olabileceğini 
gösteren çalışmalar mevcuttur. Aktinomiçes normal oral flora bakterisidir. Literatürde tonsillerde aktinomiçes sıklığı %0,03-%40,7 
arasındadır. Aktinomiçesin ATH ve RT etiyolojisindeki rolü henüz açıklığa kavuşmamıştır. Şimdiye kadar adenotonsiller aktinomiçes varlığı ile 
allerjik rinit (AR) ilişkisini araştıran çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmadaki amacımız adenotonsiller aktinomiçes prevalansını belirlemek; 
histopatolojik bulgularını ve AR, ATH ve RT ile ilişkisini araştırmaktır. 
MATERYAL VE METOD: Adenoidektomi, bilateral tonsillektomi ve adenotonsillektomi yapılan 228 hasta geriye dönük olarak incelendi. 
Hastaların yaş, cinsiyet, AR tanısı, operasyon endikasyonu ile doku örneklerinin boyutları kaydedildi. Histopatolojik kesitler tekrar 
değerlendirildi. Aktinomiçes varlığı, kriptit, inflamasyon şiddeti belirlendi. Veriler SPSS v.21.0 paket programı ile analiz edildi. Kalitatif 
verilerin analizi için Ki-kare testi kullanıldı. Kantitatif verilerin Kolmogorov- Smirnov ile normal dağılımlı olmadığı saptandı ve istatistiksel 
analizleri için Mann-Whitney U testi kullanıldı. Korelasyon analizleri Spearsman korelasyon testi ile yapıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi 
p<0,05 kabul edildi. 
BULGULAR: 39 (%17,1) hastada aktinomiçes saptandı. ATH ve RT’de benzer oranda aktinomiçes görüldü (p:0,08), sırasıyla % 14,6 ve % 24,6. 
Aktinomiçes izlenen tonsillerin (palatin+farengeal) çapları, izlenmeyenlere oranla daha büyüktü (p:0,00). Histopatolojik olarak aktinomiçes 
görülen tonsillerde kriptit daha sık izlendi (p: 0,03) ve yüzey epitelinde inflamasyon derecesi artmıştı (p: 0,00). AR’i olan hastalarda 
olmayanlara kıyasla daha sık aktinomiçes saptandı (p:0,02), sırasıyla % 25,7 ve %13. ATH sebebiyle opere olan hastalarda RT nedeniyle 
opere olan hastalara göre AR tanısı daha fazlaydı (p:0,013). AR(+) hastaların adenoid çapları AR(-) hastalardan daha büyüktü (p: 0,046). 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Literatürde aktinomiçesin ATH ve RT etiyolojisinde rolü olduğunu savunan çalışmaların yanı sıra tersini savunan 
çalışmalar da mevcuttur. Çalışmamızda aktinomiçes(+) adenotonsillerin çapları daha büyüktü ve dokulardaki inflamasyon daha belirgindi. 
Literatürde AR ile ATH arasındaki ilişki netlik kazanmamıştır. Çalışmamızda AR(+) hastaların adenoid boyutlarının daha büyük olması AR’in 
ATH’ye sebep olabileceğini desteklemektedir. AR(+)hastalarda AR(-) hastalara kıyasla daha sık aktinomiçes bulunmasının nedeni 
aktinomiçesin lokal allerjik reaksiyonları tetiklemiş olması ya da AR(+) hastaların kullandıkları steroidler aktinomiçes kolonizasyonuna zemin 
hazırlamış olması olabilir. Çalışmamız bize adenotonsiller aktinomiçes kolonizasyonunun ATH, RT ve AR’ye neden olabileceğini ve AR’nin de 
ATH etiyolojisinde yer alabileceğini göstermektedir. Nedensel ilişkilerin ortaya konulması hem önleyici hem de tedavi edici yaklaşımların 
geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Çalışmamız AR ile aktinomiçes ilişkisini araştıran ve korelasyonunu gösteren ilk çalışmadır. 
Anahtar Kelimeler: Adenotonsiller hipertrofi, aktinomiçes, allerjik rinit, histopatoloji, rekürren tonsillit, 
 

Relationship of allergic rhinitis, adenotonsillar hypertrophy and chronic recurrent tonsillitis 
with actinomyces and correlation with histopathological findings 
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AIM AND INTRODUCTION: Adenoidectomy and tonsillectomy are the most common surgical procedures. The most common indications 
are adenotonsillar hypertrophy (ATH) and recurrent tonsillitis (RT). Although the causes of ATH are still unclear, there are studies showing 
that allergy may be a risk factor. Actinomyces is a normal oral flora bacteria. In the literature, the incidence of actinomyces in tonsils ranges 
between 0.03% and 40.7%. The role of actinomyces in the etiology of ATH and RT has not yet been clarified. To date, there are no studies 
investigating the relationship between the presence of adenotonsillar actinomyces and allergic rhinitis (AR). The aim of this study is to 
determine the prevalence of adenotonsillar actinomyces by the scope of histopathologic findings and their relationship with AR, ATH and 
RT. 
MATERIALS AND METHODS: 228 patients with adenoidectomy, bilateral tonsillectomy and adenotonsillectomy were investigated 
retrospectively. Age, sex, diagnosis of AR, surgical indications, dimensions of specimens were recorded. Histopathological sections were re-
evaluated. The presence of actinomyces, cryptitis, inflammation severity determined. Data were analyzed with SPSS v.21.0 package 
program. Chi-square test was used for the analysis of qualitative data. It is detected by Kolmogorov-Smirnov test that quantitative data 
were not normally distributed. So that Mann-Whitney U test was used for statistical analysis. Correlation analyzes were performed with 
Spearsman's correlation test. Statistical significance level was accepted as p <0.05. 
RESULTS: Actinomyces was detected in 39(17.1%) patients. Actinomyces were seen at a similar rate in ATH and RT (p:0.08), 14.6% and 
24.6%, respectively. The diameter of the tonsils (palatine+pharyngeal) with actinomyces were larger than those without (p:0.00). Cryptitis 
was observed more frequently in tonsils with actinomyces histopathologically (p:0.03) and degree of inflammation in the surface 
epithelium (p:0.00). Actinomyces was found more frequently in patients with AR than in patients without AR (p:002), 25.7% and 13%, 
respectively. Patients operated for ATH had a higher diagnosis of AR than patients operated for RT (p:0.013). Adenoid diameters of AR(+) 
patients were larger than AR(-) patients (p: 0.046). 
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the literature, there are studies claiming the role of actinomyces in the etiology of ATH and RT, as well 
as studies claiming the opposite. In our study, the diameters of actinomyces(+) adenotonsils were larger and inflammations in tissues were 
more prominent. The relationship between AR and ATH is not clear literature. In our study, the larger adenoid sizes of AR(+) patients 
support that AR may cause ATH. Actinomyces are more common in AR(+) patients compared to AR(-) patients, it may be due to 
actinomyches trigered allergic reactions or supressed immune response due to use of steroids in such patients. Our study shows that 
adenotonsillar actinomyces colonization may cause ATH, RT and AR, and that AR may also be involved in the etiology of ATH. Establishing 
causal relationships will contribute to the development of both preventive and therapeutic approaches. This study is the first to investigate 
the relationship between AR and actinomyces and to show its correlation. 
Keywords: Adenotonsillar hypertrophy, actinomyces, allergic rhinitis, histopathology, recurrent tonsillitis, 
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Endometrial kanserlerde frozen sonuçlar ile parafin sonuçlarının korelasyon 
ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi 

 
İrfan Öcal 

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Endometrial karsinomda hastalığın evresi, tümörün miyometriyal invazyon düzeyi ve tümörün histolojik 
derecesi, tedavi ve prognozu belirleyen en önemli faktörlerdir. Bu çalışmanın amacı, endometrial karsinomlarda frozen 
uygulamasının korelasyon ve güvenilirliğini parafin sonuçları ile karşılaştırarak cerrahların ameliyatı şekillendirmelerine 
rehberlik etmektir. 
GEREÇ VE YÖNTEMLER: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2006 ve 2019 yılları 
arasında, endometrial küretajda hiperplazi veya karsinom tanısı alan ve total abdominal histerektomi yapılan 273 vakanın 
parafin kesit raporları ile frozen kesit raporları retrospektif olarak değerlendirildi. Frozen kesit ile parafin kesit arasındaki 
histolojik alt tip, invazyon derinliği ve histolojik derece karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Frozen ile parafin rapor sonuçları arasındaki histolojik alt tip uyumu % 92.6, invazyon derinliği uyumu % 94.3, 
histolojik derece uyumu % 95.5 idi. Frozen ile parafin raporlar arasındaki malignite uyumu %100, benignite uyumu % 90, 
hiperplazi uyumu %52 idi. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Frozen uygulaması endometrial karsinomu olan olgularda, endikasyon dışı lenf nodu diseksiyonunu 
önlemek ve klinisyene rehberlik etmek için kritik öneme sahip güvenilir bir işlemdir. 
 
Anahtar Kelimeler: Endometrial karsinom, Frozen biyopsi, Cerrahi evreleme 
 
 
 
 

Evaluation of correlation and reliability of frozen and paraffin results in 
endometrial cancers 

 
İrfan Öcal 

Department of Patology Katip Celebi University Ataturk Education and Research Hospital,İzmir,Turkey 
 
 
OBJECTIVE: İn endometrial carcinoma; the stage of the disease, the degree of myometrial invasion of the tumor and the 
histological grade of the tumor are the most important factors determining the treatment and the prognosis. The aim of 
this study is to evaluate the correlation and the reliability of frozen process in endometrial carcinomas by comparing with 
paraffin results to guide the operation for surgeons. 
MATERIALS-METHODS: Paraffin section reports and frozen section reports of 273 patients who were diagnosed as 
endometrial curettage hyperplasia or carcinoma and underwent total abdominal hysterectomy were evaluated 
retrospectively between 2006 and 2019 in Izmir Katip Celebi University Ataturk Education and Research Hospital. 
Histological subtype, depth of invasion and histological grade between frozen section and paraffin section were compared. 
RESULTS: The histological subtype correlation between frozen results and paraffin results was 92.6%, invasion depth 
correlation was 94.3%, and histological grade correlation was 95.5%. Malignancy correlation between frozen and paraffin 
reports was 100%, benignity correlation 90%, hyperplasia correlation 52%. 
CONCLUSIONS: Frozen process is critical to prevent non - indicative lymph node dissection and to guide the clinician in 
cases with endometrial carcinoma. 
 
Keywords: Endometrial carcinoma,Frozen biopsy, Staging surgery 
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Hashimoto Tiroiditi’nde İnce İğne Aspirasyonunun Tanısal Önemi:  
211 Olguluk Çalışma 

 
Leyla Hayrullah, Arzu Avcı, Müberra Konur, Demet Etit 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği 
 

AMAÇ: Hashimoto tiroiditi (HT), ağırlıklı olarak yaşlı kadınları etkileyen, boyunda sert, diffüz guatr ile ortaya çıkan otoimmün 
bir hastalıktır. Bazen bu hastalarda asemptomatik veya lokal bir şişlik ile prezentasyon, ameliyat öncesi ince iğne aspirasyon 
(İİA) biyopsisinin yanlışlığı ve karsinom şüphesi nedeniyle gereksiz cerrahi müdahale yapılabilir. İİA deneyimli uzmanlar 
tarafından uygulanıp yorumlandığında yüksek sensitivite, spesifisite ve pozitif prediktif değerlere sahip minimal-invaziv, 
ucuz ve güvenli bir prosedürdür. Bu çalışmada tiroidektomi materyalinde HT tanısı almış olguların ameliyat öncesi İİA 
sonuçlarının sitolojik doğruluğunu belirlemek amaçlanmıştır. 
 
GEREÇ-YÖNTEM: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği’nde Ocak 2006-Aralık 
2012 tarihleri arasında histolojik olarak HT tanısı alan 473 hastaya ait sitolojik veriler hastane veritabanından retrospektif 
olarak taranmıştır. Bunlardan preoperatif İİA uygulanmış 211 olgu çalışmaya dahil edilerek, sitolojik tanıları, eşlik eden 
lezyonlar ve pozitif ve negatif prediktif değerleri açısından literatür eşliğinde değerlendirilmiştir. 
 
BULGULAR: İİA uygulanan 211 hastadan 134 (%64)’u bening sitoloji (BS), 56 (%26)’sı malignite/ foliküler lezyon/ onkositik 
lezyon açısından kuşkulu sitoloji (KS), 15 (%7)’i malign sitoloji (MS) ve 6 (%3)’sı non-diagnostik/ yetersiz sitoloji (NDS) olarak 
rapor edilmiştir. BS olarak raporlanan olguların 19 (%15)’unda HT’ine papiller ve foliküler tiroid karsinomu eşlik etmektedir. 
BS grubunun yanlış negatiflik oranı %14 olarak saptanmıştır. KS grubunun tiroidektomi sonuçlarına bakıldığında sadece 20 
(%36) olguda HT’ne malignitenin eşlik ettiği saptandı. MS olarak rapor edilen olguların 12 (%80)’sinde papiller tiroid 
karsinomu histolojik olarak teyit edilirken, bu gruptaki olguların 3’ünde histolojik incelemede malignite saptanmamıştır. 
Bulgular Tablo 1'de özetlenmiştir. 
 
TARTIŞMA: HT'de İİA yaymaları üzerinde hiperplastik foliküler hücrelerin varlığı, foliküler bir neoplaziyi taklit edebilir ve 
yanlış bir pozitif yorumlamaya neden olabilir. Bu tanısal zorluğa rağmen bizim çalışmamızda, BS, KS ve MS (sırasıyla 
%85,%36, %80) gruplarının pozitif prediktif oranları literatürle uyumlu olarak ideal sınırlar içerisinde saptanmıştır. İİA, 
dominant tiroid nodülü olan hastaların ameliyat öncesi değerlendirilmesinde paha biçilmez ve minimal-invaziv bir 
prosedürdür. Bununla birlikte, İİA sonuçlarının bizim çalışmamıza benzer şekilde sitolojik-histolojik korelasyona tabi 
tutulması önemlidir. Literatür ile uyumlu olarak, çalışmamızın sonuçları HT tanısında İİA’nun yerini doğrular niteliktedir. 
 
Anahtar Kelimeler: tiroid ince iğne aspirasyonu, Hashimoto tiroiditi, sitolojik tanı, sitolojik-histolojik korelasyon 

 
 

Diagnostic Significance of Fine Needle Aspiration in Hashimoto Thyroiditis:  
A Study of 211 Cases 

 
Leyla Hayrullah, Arzu Avcı, Müberra Konur, Demet Etit 

Izmir Katip Çelebi University Ataturk Training and Research Hospital, Department of Medical Pathology 
 

OBJECTIVE: Hashimoto's thyroiditis (HT) is an autoimmune disease with firm, hard, diffuse goiter in the neck affecting 
predominantly older women. Not so rarely presentation of these patients with asymptomatic or local neck swelling, 
diagnositc errors in preoperative fine needle aspiration (FNA) biopsy and suspected carcinoma may lead to unnecessary 
surgery. FNA is a safe, inexpensive, and minimally-invasive procedure that, when performed and interpreted by 
experienced physicians, has a very high sensitivity, spesificity and positive predictive values. The aim of this study is to 
determine the cytological accuracy of preoperative FNA results of patients diagnosed with HT in thyroidectomy materials. 
 
MATERIALS-METHODS: Cytologic data of 473 patients with histological diagnosis of HT between January 2006 and 
December 2012 in the Department of Pathology of Ataturk Training and Research Hospital, İzmir Katip Çelebi University 
were retrospectively reviewed from the hospital database. Of these, 211 patients who underwent preoperative FNA were 
included in the study and evaluated in terms of cytologic diagnosis, concoimtant lesions, together with positive and 
negative predictive values compared with the literature. 
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RESULTS: Of 211 patients who underwent FNA, 134 (64%) had benign cytology (BC), 56 (26%) had suspicious cytology (SC, 
[suspicious for malignancy/ suspicious for follicular lesion/ suspicious for oncocytic lesion]), 15 (7%) had malignant cytology 
(MC) and 6 (3%) were reported as non-diagnostic/ insufficient cytology (NDC). In 19 (15%) of cases reported as BC, HT was 
accompanied by papillary and follicular thyroid carcinomas. The false negative rate of the BC group was 14%. When the 
thyroidectomy results of the SC group were examined, only 20 patients (36%) had HT accompanied by malignancy. While 
papillary thyroid carcinoma was confirmed histologically in 12 (80%) of the cases reported as MC, no malignancy was 
detected in 3 of the cases in this group. Our results are summarised in Table 1. 
 
DISCUSSION: The presence of hyperplastic follicular cells on FNA smears in HT may mimic a follicular neoplasia and cause a 
false positive interpretation. In spite of this diagnostic difficulty, positive predictive values of BC, SC and MC (85%, 36%, 
80%, respectively) groups in our study were determined within ideal limits in accordance with the literature. FNA is an 
invaluable and minimally invasive procedure for preoperative evaluation of patients with dominant thyroid nodules. 
However, it is important that the FNA results are subject to cytological-histological correlation similar to our study. 
Consistent with the literature, the results of our study confirm the role of FNA in the diagnosis of HT. 
 
Keywords: thyroid fine needle aspiration, Hashimoto thyroiditis, cytologic diagnosis, cytologic-histologic correlation 
 
 
 
 

Tablo 1 

 
Hashimoto 

Tiroiditi 
Eşlik Eden Histolojik 

Tanı 
Eşlik Eden Histolojik 

Tanı 
Eşlik Eden Histolojik 

Tanı 
Eşlik Eden Histolojik 

Tanı 

Sitolojik 
Tanı 

n FA FK PTK Diğer 

NDS 6 0 0 2 0 

BS 134 7 1 18 0 

KS 56 1 1 18 1* 

MS 15 1 0 12 0 

Hashimoto troiditi ve eşlik eden lezyonlarda sitolojik-histolojik korelasyon (n: Hasta sayısı, FA: Foliküler adenom, FK: Foliküler 
karsinom, PTK: Papiller tiroid karsinomu, *Medüller tiroid karsinomu) 

 
 
 
 

Table 1 

 
Hashimoto 
thyroiditis 

Concomitant 
Lesions 

Concomitant 
Lesions 

Concomitant 
Lesions 

Concomitant 
Lesions 

Cytologic 
Diagnosis 

n FA FC PTC Other 

NDC 6 0 0 2 0 

BC 134 7 1 18 0 

SC 56 1 1 18 1* 

MC 15 1 0 12 0 

Cytologic-histologic correlation in Hashimoto thyroiditis and concomitant lesions (n: number of patients, FA: follicular 
adenoma, FC: follicular carcinoma, PTC: papillary thyroid carcinoma, *Medullary thyroid carcinoma) 
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Üst üriner sistem TCCli hastalarda mesane rekürrensini öngören klinik ve 

patolojik risk faktörleri 
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AMAÇ: Primer üst üriner sistem transizyonel hücreli kanser (TCC) nedeniyle nefroüreterektomi yapılmış hastalarda mesane 
tümörü rekürrensini öngören klinik ve histopatolojik risk faktörlerini değerlendirmek. 
MATERYAL-METOD: Üst üriner sistem TCC teşhisi almış ve sonrasında nefroüreterektomi yapılmış 111 hastanın verileri 
retrospektif olarak tarandı. Geçmişinde veya aynı anda mesanesinde tcc tespit edilen 34, post operatif ilk 3 ayda ex olan 3, 
verileri eksik olan 3, uzak organ metastazı, yüksek evre, lenf nodu tutulumu nedeniyle kemoterapi alan 6 hastanın 
dışlanması ile toplam 65 hasta değerlendirmeye alındı. 
BULGULAR: Değerlendirmeye alınan 65 hastanın 20 (%30.7)’ sinde ortalama 11.16 ayda mesanede rekürrens tcc gelişti. Bu 
65 hastanın 1. 3. ve 5. yıllardaki rekürrenssiz sağ kalım oranları sırasıyla %78.4, %70.7 ve %69.2 idi. Lenfovasküler invazyon 
ve cerrahi sınır pozitifliği mesane rekürrensi için risk faktörü olarak tanımlandı. Ayrıca istatiksel anlamlı farklılık 
saptanmasada tümörü multiple olanlar ve düşük evre ve grade patolojiye sahip hastalarda yüksek oranda mesane 
rekürrensi saptandı. 
SONUÇ: Nefroüreterektomi sonrası, özellikle cerrahi sınır pozitif olan, lenfovasküler invazyon saptanan, düşük evreli 
tümörleri veya multifokal tümörleri olan hastalarda mesane rekürrensi açısından dikkatli takip yapılması önemlidir. 
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Clinical and pathological factors predictive of bladder cancer recurrence in 
patients with upper urinary tract primary TCC 
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OBJECTIVE: To evaluate predictive clinical and histopathological risk factors for bladder cancer recurrence in patients who 
underwent nephroureterectomy for primary upper urinary tract transitional cell carcinoma (TCC). 
MATERIAL-METHOD: Data of 111 patients were reviewed retrospectively, who were diagnosed with upper urinary tract 
TCC and underwent nephroureterectomy. A total of 65 patients were included in the study, after excluding 34 patients who 
were either diagnosed with bladder TCC concurrently or already had that disease in their history, and 3 patients who died 
within 3 months after operation, 3 patients with missing data, and 6 patients who received chemotherapy due to distal 
organ metastasis, high grade of disease or lymph node involvement. 
RESULTS: Bladder cancer recurrence developed in 20 (30.7%) of the 65 patients under evaluation. The recurrence-free 
survival rates in the 1st, 3rd and 5th years were 78.4%, 70.7% and 69.2%, respectively, in these 65 patients. Lymphovascular 
invasion and a positive surgical margin were defined as risk factors for bladder cancer recurrence. In addition, patients with 
multiple tumors and with low stage and grade pathology had a high rate of bladder cancer recurrence, although there was 
no statistically significant difference. 
CONCLUSION: After nephroureterectomy, a careful follow-up is required in terms of bladder tumor recurrence especially in 
patients with a positive surgical margin, lymphovascular invasion, low-grade tumors or multifocal tumors. 
 
Keywords: Upper urinary tract, nephroureterectomy, bladder cancer recurrence. 
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Taşlaşmış stentlerin tedavisinde kullanılan yöntemler 
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AMAÇ: Unutulan ve/veya taşlaşmış DJS tedavisinde kullanılan tedavi yöntemlerinin karşılaştırılmasını amaçladık. 
MATERYAL-METOD: Çok merkezli, retrospektif değerlendirme şeklinde planlandı. Ocak 2015 ile ocak 2019 tarihleri arasında 
üç merkez tarafından 6 ay ve üzerinde süre ile unutulmuş DJS nedeniyle tedavi planlanan hastalar değerlendirildi. ESWL 
endike olmayan ve/veya başarısız ESWL öyküsü olan 21 hasta çalışmaya dahil edildi. 
BULGULAR: Hastaların 14’ü kadın, 7’si erkek idi. Hastaların ortalama aşı 40.4±26.5(32-54) idi. DJS ortalama kalma süresi 
17.64±20.1 (6-74) ay idi. 4 hastaya (%19) gebelik hidronefrozu, 10 hastaya (%47) endoskopik üreter tedavisi, 6 hastaya 
(%28.5) perkütan nefrolitotomi, 1 hastaya (%4.7) pyeloplasti operasonu nedeniyle DJS takılmış. 16 hastada(%76.2) başarısız 
ESWL öyküsü mevcuttu. 5 hastada (%23.8) taş boyutu, kanama diyatezi gibi nedenlerle ESWL yapılmadı. Tedavide 2 hastada 
(%9.5) sistoslitotripsi, 5 hastada (%23.8) semirigit üreterorenoskopi, 7 hastada (%33.3) perkütan nefrolitotomi, 6 hastada 
(%28.5) semirigit üreterorenoskopi+perkütan nefrolitotomi, 1 hastada (%4.7) sistolitotripsi+açık pyelolitotomi yapıldı. Tüm 
hastalardan preop idrar kültürü, konvansiyonel radyogram ve tüm batın bilgisayarlı tomografi tetkikleri yapıldı. Preopertatif 
sefuroksim aksetil 750 mg iv tedavi verildi. Hastalarda postop erken dönemde tedavi gerektiren enfeksiyon ve kanama 
olmadı. 
SONUÇ: Uzun süre hastada kalan DJS’ler tedavisi zor sonuçlara neden olmaktadır. Tedavisinde ESWL, endoskopik ve açık 
cerrahi yöntemler kullanılabilmektedir. Tedavi seçiminde hekimin tecrübesi olduğu kadar kurumun imkanları ve DJS’nin 
durumu önemli olmaktadır. Bu nedenle DJS takılan hastaların bunu zamanı geldiğinde çektirmesi gerektiği mutlaka 
hatırlatılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: DJS, hidronefroz, taşlaşmış stent, üreterorenoskopi, perkütan nefrolitotomi. 
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OBJECTIVE: We aimed to compare the treatment methods used in the treatment of forgotten and / or petrified DJS. 
Material METHOD: It was planned as a multi-center, retrospective evaluation. Between January 2015 and January 2019, 
patients who were planned to be treated for forgotten DJS by 6 centers for 6 months or more were evaluated. Twenty-one 
patients with a history of ESWL not indicated and / or failed ESWL were included in the study. 
RESULTS: Fourteen patients were female and 7 were male. The mean vaccine was 40.4 ± 26.5 (32-54). The mean duration 
of DJS was 17.64 ± 20.1 (6-74) months. Pregnancy hydronephrosis in 4 patients (19%), endoscopic ureter treatment in 10 
patients (47%), percutaneous nephrolithotomy in 6 patients (28.5%), and DJS due to pyeloplasty operation in 1 patient 
(4.7%). Sixteen patients (76.2%) had a history of failed ESWL. ESWL was not performed in 5 patients (23.8%) due to stone 
size and bleeding diathesis. Cystocytotrypsy in 2 patients (9.5%), semirigite ureterorenoscopy in 5 patients (23.8%), 
percutaneous nephrolithotomy in 7 patients (33.3%), semirigitis ureterorenoscopy + percutaneous nephrolithotomy in 6 
patients (28.5%), open systolithotomy in 1 patient (4.7%). Preoperative urine culture, conventional radiography and 
abdominal computed tomography were performed in all patients. Preoperatively cefuroxime axetil 750 mg iv was given. 
There was no infection or bleeding requiring treatment in the early postoperative period. 
CONCLUSION: DJSs that remain in the patient for a long time cause difficult treatment results. ESWL, endoscopic and open 
surgical methods can be used for treatment. The choice of treatment is as important as the experience of the physician as 
well as the facilities of the institution and the status of the DJS. For this reason, it should be reminded that patients who 
have DJS should take this when the time comes. 
 
Keywords: DJS, hydronephrosis, petrified stent, ureterorenoscopy, percutaneous nephrolithotomy. 
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Resim 1: Sol pyeloplasti sonrası 3 yıl çıkarılmayan DJS’nin direk üriner sistem grafi görüntüsü 

Picture 1: Direct urinary system X-ray image of DJS not removed for 3 years after left pyeloplasty 
 

 
Resim 2: Sistolitotripsi ve pyelolitotomi ile tedavi edilmiş hastanın DJS’nin operasyon sonrası görüntüsü 

Picture 2: Postoperative image of DJS of a patient treated with systolithotripsy and pyelolitotomy 
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GİRİŞ: Prostat kanseri ülkemizde erkekler arasında görülen en sık 2.kanser türüdür. Prostat spesifik antijen(PSA) 
taramasındaki yaygınlaşmaya bağlı olarak insidansı artmaktadır. Artan vaka sayısı yeni cerrahi yöntemleri beraberinde 
getirmiş ve prostat kanserinde robotik cerrahi popülerlik kazanmıştır. Postoperatif dönemde iyileşmeye olan katkıları ve 
perioperatif dönemde cerraha sağladığı konfor başlıca avantajlarıdır. Bunun yanında obezite de prostat kanseri gibi görülme 
sıklığı tüm dünyada artan bir halk sağlığı sorunudur. Obez hastalara yapılacak olan cerrahi prosedürlerde; anestezi ve cerrahi 
komplikasyonlar normal popülasyona göre daha yüksek orandadır. Biz bu çalışmada prostat kanseri nedeniyle robotik ve 
açık radikal prostatektomi uyguladığımız erkek obez hastalarda iki yöntem arasındaki cerrahi, onkolojik sonuçları ve 
komplikasyon oranlarını karşılaştırmayı amaçladık. 
MATERYAL-METOD: Mart 2013- Temmuz 2019 tarihleri arasında kliniğimizde radikal prostatektomi yapılan ve vücut kitle 
indeksi 30’un üstünde olan 112 hasta dosyası retrospektif olarak tarandı. Bunlar arasından D’Amico risk sınıflamasına göre 
düşük riske sahip 62 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar uygulanan cerrahinin türüne göre robot yardımlı laparoskopik 
radikal prostatektomi(RYLRP) ve açık retropubik radikal prostatektomi(ARRP) olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Hastaların 
demografik özellikleri, ameliyat türü ve süresi, yatış süresi, sonda çekilme süreleri,hematokrit düşüşü, onkolojik takipleri, 
intraoperatif ve postoperatif komplikasyonları kaydedildi. Verilerin istatiksel analizi SPSS 22.0 paket programında Mann-
Whitney U testi ve Chi-square testi kullanılarak yapıldı. 
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 61,5±6,3(aralık50-74) olup, 32(%53,2) hasta RYLRP olurken, 29’una(%46,8) ARRP 
operasyonu uygulandı. Kanama miktarı, yatış süresi ve sonda çekilme süresi istatiksel anlamlı olarak RYLRP lehineydi 
(p:0,001).Ortalama ameliyat süresi açısından cerrahi prosedürler arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Ortalama 3,1 yıllık 
takipte 12(%19,4) hastada biyokimyasal rekürrens gözlendi. Biyokimyasal rekürrens ve cerrahi sınır pozitifliği açısından 
gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmedi. Cerrahi prosedürlere göre görülen komplikasyonlar ve sıklıkları Tablo-
1’de özetlenmiştir. 
SONUÇ: Prostat kanserli obez hastalarda daha az kanama, yatış süresi, sonda çekilme süresi robotik cerrahinin 
avantajlarıdır. Açık ve robotik cerrahi arasında onkolojik sonuçlar açısından anlamlı bir farklılık yoktur.Anestezi risk skoru 
yüksek olmayan ve pnömoperitonyumun kontrendike olmadığı obez hastalarda RYLRP güvenle uygulanabilir. 
Anahtar Kelimeler: obezite,prostat kanseri, robotik cerrahi 
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INTRODUCTION: Prostate cancer is the second most common type of cancer seen among men in our country. It’s incidence 
increases due to the spread of prostate specific antigen (PSA) screening. Increasing number of cases came alone new 
surgical methods and robotic surgery gained popularity in prostate cancer. It’s main advantages are it’s contribution to 
recovery in the postoperative period and comfort to the surgeon in the perioperative period. In addition, obesity, like 
prostate cancer, is an increasing public health problem worldwide. Anesthesia and surgical complications are higher in 
surgical procedures for obese patients compared to normal population. In this study, we aimed to compare surgical, 
oncologic outcomes and complication rates between two methods in male obese patients who underwent robotic and 
open radical prostatectomy for prostate cancer. 
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MATERIAL METHOD: Between March 2013 and July 2019, 112 patients who underwent radical prostatectomy with body 
mass index above 30 were screened retrospectively. Among these, sixty-two patients with low risk according to D’Amico 
risk classification were included in the study. Patients were divided into two groups according to the type of surgery: robot-
assisted laparoscopic radical prostatectomy (RALRP) and open retropubic radical prostatectomy (ORRP). Demographic 
characteristics, type and duration of surgery, length of hospitalization, duration of catheter removel, decrease in 
hematocrit, oncologic follow-up, intraoperative and postoperative complications were recorded. Statistical analysis of the 
data was performed by using Mann-Whitney U test and Chi-square test in SPSS 22.0 package program. 
RESULTS: The mean age of the patients was 61.5 ± 6.3 (range 50-74), 32 (53.2%) patients were RALRP and 29 (46.8%) 
patients underwent ORRP operation. The amount of bleeding, length of stay and duration of catheter removel were 
statistically significant in favor of RALRP (p:0,001). There was no significant difference between the surgical procedures in 
terms of mean operation time. Biochemical recurrence was observed in 12 (19.4%) patients at a mean follow-up of 3.1 
years. There was no significant difference between the groups in terms of biochemical recurrence and surgical margin 
positivity. Complications and their incidence according to surgical procedures are summarized in Table-1. 
CONCLUSION: In obese patients with prostate cancer, less bleeding, length of stay and duration of catheter removel are the 
advantages of robotic surgery. There is no significant difference between open and robotic surgery in terms of oncologic 
outcomes. RALRP can be safely administered in obese patients whose anesthesia risk score is not high and 
pneumoperitonium is not contraindicated. 
 
Keywords: obesity, prostate cancer, robotic surgery 
 
 
 
 

 
Tablo 1. Komplikasyonların Clavien-Dindo Sistemi Kullanılarak Sınıflandırılması 

Komplikasyon RYLRP n(%) ARRP n(%) Clavien-Dindo Derece 

Üreteral yaralanma 1(3,1) 
 

Derece 4 

Mesane yaralanması 1(3,1) 
 

Derece 4 

Rektum yaralanması 
 

1(3,4) Derece 4 

Anastomoz darlığı 1(3,1) 2(6,8) Derece 3 

İdrar ekstravazyonu 
 

1(3,4) Derece 2 

Üretral darlık 1(3,1) 
 

Derece 3 

Yara yeri enfeksiyonu 
 

1(3,4) Derece 2 

Toplam 4(12,5) 6(20,6) 
 

 
 
 
 

Table 1. Classification of Complications Using Clavien-Dindo System 

Complication RALRP n(%) ORRP n(%) Clavien-Dindo Grade 

Uretheral injury 1(3,1) 
 

Grade 4 

Bladder injury 1(3,1) 
 

Grade 4 

Rectum injury 
 

1(3,4) Grade 4 

Anastomosis stenosis 1(3,1) 2(6,8) Grade 3 

Urine extravasation 
 

1(3,4) Grade 2 

Urethral stricture 1(3,1) 
 

Grade 3 

Wound site infection 
 

1(3,4) Grade 2 

Total 4(12,5) 6(20,6) 
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Testis fibröz pseudotümörü, vaka takdimi 
Eray Hasırcı 

Başkent Üniversitesi Üroloji Anablim Dalı 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Testiküler lezyonların büyük çoğunluğu malign iken, paratestiküler lezyonlar ise çoğunlukla benign karakterdedir. 
Paratestiküler fibröz psodotümörü oldukça nadir görülen benign bir hastalıktır [1]. Adenomatoid tümörlerden sonra paratestiküler 
lezyonların ikinci en sık görülen benign kitleleridir. Fibröz psodotümör, paratestiküler lezyonların %6 kadarında görülür ve sıklıkla 
20-40 yaş aralığında karşımıza çıkar [2]. Testiste ele gelen kitle ile başvuran bir olguda klinik ve radyolojik görüntüler ile malign 
tümörlerden ayrımı yapmak oldukça zordur. Bu olgu sunumundaki amaç nadir bir hastalık olsa da ele gelen testiküler kitle ile 
başvuran bir hastada paratestiküler fibröz psodotümör varlığını hatırlatmaktır. 
OLGU: Olgumuz 30 yaşında, bekar, serebral palsili ve ele gelen sağ testiküler kitle ile başvurmuştur. Hasta serebral palsili olmasına 
rağmen kendi öz bakımını yapabilmekte, ancak yürüme ve konuşma bozukluğu yaşamaktadır. Bu açıdan da değerlendirildiğinde 
öncelikle malign natürde testis kitleleri ilk etapta akla gelmektedir. Hastanın sorgusunda yaklaşık 4-5 haftadır başka merkezlere 
başvurduğu, orşit için uzun süredir antibiyotik tedavisi aldığı öğrenilmiştir. Yapılan skrotal ultrasonografide sağ testisin normal 
olduğu, testisin etrafında multipl, 5-10 mm'lik hiperekoik lezyonların olduğu izlenmiştir. Tümör markırlarının (α-fetoprotein, ß insan 
koryonik gonadotropin, laktat dehidrogenaz) negatif gelmesi üzerine hastaya skrotal MR istenmiştir. Skrotal MR'da testisin 
korunmuş olduğu, paratestiküler alanda T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerde multipl, hipointense paratestiküler tümör olduğu 
görülmüştür (Resim a). Bunun üzerine hastaya cerrahi planlanmıştır. Cerrahi sırasında çıkarılan kitlelerden hızlı patolojik 
değerlendirme istenmiştir. Hızlı değerlendirmenin sonucunda benign hastalık olarak gelmesi üzerine hastaya testis koruyucu 
cerrahi yapılarak prosedür tamamlanmıştır. En büyüğü yaklaşık 2 cm uzunluğunda 10'dan fazla nodül eksize edilmiştir (Resim b,c). 
Nihai patoloji fibröz psodotümör gelmesiyle hastanın ilave tedaviye ihtiyacı olmadığı anlaşılmıştır. 
Tartışma ve SONUÇ: Fibröz psodotümör oldukça nadir görülmektedir. Literatüre bakılacak olursa paratestiküler fibröz psodotümör 
ile ilgili yaklaşık 200 civarında olgu bildirilmiştir [3-9]. Olguların %85'i tunika vaginalisden köken almaktadır. Etiyolojisi bilinmemekle 
birlikte travma, cerrahi, enfeksiyon ve inflamatuvar hidroselin öyküde yer aldığı ve hastalığın gelişiminde katkısı olduğu 
düşünülmektedir. Sonuç olarak yakın zamanda orşit hikayesi olan, 20-40 yaş arası, tümör markırların negatif olduğu skrotal 
kitlelerde eğer ki MR görüntülerinde testisin korunduğu buna karşın paratestiküler nodüllerin varlığı tespit edilirse akla fibröz 
psodotümör gelmelidir. Bu sayede ilk etapta hızlı patolojik değerlendirme planlanarak organ koruyucu cerrahi ile organ kaybı 
önlenebilir.  Anahtar Kelimeler: Fibröz psodotümör, Skrotal kitleler, testis kanseri 

 

Fibrous pseudotumor of the testis; a case report 
Eray Hasırcı 

Baskent University, Department of Urology 
 
INTRODUCTION: The majority of testicular lesions are malignant, while paratesticular lesions are mostly benign. Paratesticular 
fibrous pseudotumor is a very rare benign disease [1]. It is the second most common benign mass of paratesticular lesions after 
adenomatoid tumors. Fibrous pseudotumor occurs in up to 6% of paratesticular lesions and is frequently seen in the 20-40 age 
range [2]. In a patient presenting with a palpable mass in the testis, it is difficult to differentiate from malignant tumors with 
clinical and radiological images. The aim of this case report is to remind the presence of paratesticular fibrous pseudotumor in a 
patient presenting with a plapable testicular mass, although it is a rare disease. 
Case Presentation: A 30-year-old male patient who is single and with cerebral palsy, presented with a palpable mass in right 
scrotum. Although the patient has cerebral palsy, he is able to perform his own self-care, but has difficulty in walking and speaking. 
When evaluated in this respect, firstly, testicular masses come to mind in malignant nature. It was learned that the patient had 
been admitted to other centers for 4-5 weeks and had received antibiotic treatment for orchitis for a long time. Scrotal 
ultrasonography showed that the right testis was normal and there were multiple, 5-10 mm hyperechoic lesions around the testis. 
When the levels of testicular tumor markers (α-fetoprotein, ß-human chorionic gonadotropin, lactate dehydrogenase) were 
normal, scrotal magnetic resonans imaging (MRI) was requested. Scrotal MRI showed that the testis was preserved and there were 
multiple hypointense paratesticular tumors on T1 and T2-weighted images in the paratesticular area (Figure a). We planned tumor 
biopsy combined with intraoperative rapid diagnosis. When intraoperative rapid diagnosis suggested a benign disease, we 
performed testicular-sparing surgery. More than 10 nodules were excised at the tunica vaginalis. The maxium size of nodule was 
approximately 20 mm (Figure b, c). When the final pathology revealed with fibrous pseudotumor, the patient did not need 
additional treatment. 
DISCUSSION: A paratesticular fibrous tumor is extremely rare benign disease. In the literature, about 200 cases of paratesticular 
fibrous pseudotumor have been reported [3-9]. Approximately 85% of the cases originate from tunica vaginalis. Although the 
etiology is unkonown, trauma, surgery, infection and inflammatory hydrocele are thought to be included in the history and 
contribute to the development of the disease. As a result, in the scrotal masses withy history of orchitis, between the ages of 20-40 
and the levels of tumor markers are normal, if the presence of paratesticular nodules are detected when testis is preserved on MR 
images, fibrous pseudotumor should be considered. Therefore, rapid pathological evoluation can be planned in the first place and 
organ loss can be prevented by organ-preserving surgery.   
Keywords: Fibrous pseudotumor, scrotal mass, testis cancer 
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Ekstraperitoneal laparoskopik radikal prostatektomi deneyimimiz 

 
Osman Köse 

Katip Çelebi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
 

AMAÇ: Lokalize prostat adenokarsinomunun tedavisinde radikal prostatektomi yaygın olarak uygulanmaktadır (1). Prostat 
adenokanseri tedavisinde laparoskopik radikal prostatektomi transperitoneal ve ekstraperitoneal olarak 
uygulanabilmektedir. Bu çalışmamızda ekstraperitoneal laparoskopik radikal prostatektomi (eLRP)uyguladığımız vakalarımızı 
değerlendirmeyi amaçladık. 
MATERYAL-METOD: Ağustos 2016 - mayıs 2019 tarihleri arasında lokalize prostat adenokarsinomu nedeni ile 
ekstraperitoneal laparoskopik radikal prostatektomi uygulanan 69 vaka retrospektif olarak değerlendirldi. hastaların 
demografik verileri, peroperatif verileri (kan transfüzyonu, CO2 miktarı, operasyon süresi), postoperatif veriler (üriner 
inkontinans, ereksiyon durumu, ekstrakapsüler uzanım, gleason skor) kaydedildi. Tüm hastalara asendan extraperitoneal 
radikal prostatektomi Heilbron tekniği (1) uygulandı. Retzius hazırlandıktan sonra bilateral endopelvik fasyalara açılarak 
apeks diseksiyonu yapıldı. Dorsal venöz kompleks sütür ile kontrol altına alındıktan sonra üretra ayrıldı. uygun varakalarda 
bilateral veya unilateral nörovasküler demetler korundu. Mesane boynu ayrıldıktan sonrası veziküloseminalisler diseke 
edildi. Prostat pedikülleri kliplenerek kesildi ve prostatektomi tamamlandı. Vezikoüretral anastomoz van Velthoven 
tekniğine uygun olarak 20 Fr slikon sonda üzerinden kontinue sütür ile yapıldı (2). 
BULGULAR: Hastaların demografik, peroperatif ve postoperatif verileri tablolarda ayrntılı olarak verilmiştir. hastaları 
ortalama yaşı 63,1±6 idi. Ortalama operasyon süresi 159,8±41,8 dakika saptandı. 47 hastaya (%52,6) sinir koruyucu eLRP 
uygulandı, peroperatif kan transfüzyonu 10 hastaya (%14,4)yapıldı. Hiçbir hastada peroperatif veya post operatif majör 
komplikasyon gelişmedi. Postoperatif cerrahi sınır pozitifliği 13 hastada (%18,8) saptanırken yalnızca 4 hastada (%5,7) 
hastada adjuvan radyoterapi gereksinimi oldu. Ortalama 4,9±1,3 günde hastalar taburcu edildi. Hiçbir vakada major 
komplikasyon izlenmedi. Postoperatif inkontinas yalnızca 11 (%15,9) hastada gözlenirken 31 (%44,9) hastada yeterli potens 
saptandı. 
TARTIŞMA: En sık görülen kanserlerden biri olan prostat adenokarsinomunun lokalize hastalık veya oligometastatik hastalık 
varlığında izlem, aktif izlem, cerrahi, androjen bolkajı ile birlike veya yalnız radyoterapi gibi birçok tedavi seçeneği olmasına 
karşın tanı alan hastaların üçte ikisine radikal prostatektomi uygulanmaktadır (3,4). Günümüzde laparoskopik ve robot 
yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi (RYLRP) minimal invaziv olması ve optik büyütme avantajı ve benzer onkolojik 
ve fonksiyonel sonuçları nedeni tercih edilmektedir (5). RYLRP'nin maliyetinin yüksek olması nedeni ile laparoskopik radikal 
prostatektomi daha öne çıkmaktadır (6). e LRP ile batın ilişikli komplikasyonlardan kaçınılmaktadır. Bu bağlamda güncel bir 
metaanilizde TLAP de post operatif komplikasyonların eLRP ye oranla istatiksel anlamlı yüksek olduğu bildirilmiştir (7). hangi 
cerrahi yöntem olursa olsun 24 aylık uzun dönemde fonksiyonel ve onkolojik sonuçlar açısından aralarında fark olmasa da 
LRP ve RYLRP de erken kontinans anlamlı olarak daha iyi olduğu literatürde bildirilmiştir (8). literatürde kontinans %60-93 
aranlarında bildirilirken bizim kendi vaka serimizde kontinans 6. ayda %84.1 oranında saptandı (9). 
SONUÇ: eLRP deneyimli merkezlerde onkolojik prensiplere uygun olarak, erken fonksiyonel iyileşme ve düşük maliyet 
avantajı ile güvenle uygulanabilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: ekstraperitoneal, laparoskopi, prostat kanseri, radikal prostatektomi 
 
 

Our extraperitoneal laparoscopic radical prostatectomy experience 
 

Osman Kose 
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AİM: Radical prostatectomy is widely used in the treatment of localized prostate adenocarcinoma (1). Laparoscopic radical 
prostatectomy can be performed transperitoneally and extraperitoneally in the treatment of prostate adenocancer. In this 
study, we aimed to evaluate our cases who underwent extraperitoneal laparoscopic radical prostatectomy (eLRP). 
MATERIAL-METHOD: 69 patients who underwent extraperitoneal laparoscopic radical prostatectomy for localized prostate 
adenocarcinoma between August 2016 and May 2019 were evaluated retrospectively. Patients' demographic data, 
peroperative data (blood transfusion, CO2 amount, operation time), postoperative data (urinary incontinence, erection 
status, extracapsular extension, gleason score) were recorded. All patients underwent ascending extraperitoneal radical 
prostatectomy as described in Heilbron technique (1). After the retzius was prepared, apex of prostate dissection was 
performed by opening to bilateral endopelvic fascia. After controlling the dorsal venous complex with suture, the urethra 
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was separated. Bilateral or unilateral neurovascular bundles were preserved in appropriate patients. After separation of the 
bladder neck, vesiculoseminalis was dissected. The prostate pedicles were cut and clipped and prostatectomy was 
completed. Vesicourethral anastomosis was performed with continuous suture over 20 Fr silicon catheter in accordance 
with van Velthoven technique (2). 
RESULTS: Demographic, peroperative and postoperative data of the patients are given in the tables. The mean age of the 
patients was 63.1 ± 6 years. The mean operation time was 159.8 ± 41.8 minutes. Nerve-sparing eLRP was performed in 47 
patients (52.6%) and peroperative blood transfusion was performed in 10 patients (14.4%). None of the patients had major 
peroperative or postoperative complications. Postoperative surgical margin positivity was detected in 13 patients (18.8%) 
and only 4 patients (5.7%) required adjuvant radiotherapy. The patients were discharged on average 4.9 ± 1.3 days. There 
were no major complications. Postoperative incontinence was observed only in 11 (15.9%) patients and 31 (44.9%) patients 
had sufficient potency. 
DISCUSSION: Although prostate adenocarcinoma, which is one of the most common cancers, has many treatment options 
such as follow-up, active follow-up, surgery, androgen bolkage or radiotherapy alone in the presence of localized disease or 
oligometastatic disease, radical prostatectomy is performed in two-thirds of the patients diagnosed (3,4). Currently, 
laparoscopic and robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy is preferred because it is minimally invasive and has the 
advantage of optical augmentation and similar oncologic and functional results (5). Laparoscopic radical prostatectomy is 
more prominent because of the high cost of robot asisted laparoscopic radical protatectomy (RALRP) (6). Abdominal 
complications with eLRP are avoided. In this context, post-operative complications in transperitoneal LRP have been 
reported to be significantly higher than eLRP in a recent meta-analysis (7). Although there is no difference in terms of 
functional and oncological outcomes in the long-term, 24-month long-term surgery, early continence has been reported to 
be significantly better in LRP and RALRP (8). In the literature, continence was reported to be between 60-93%, while in our 
case series, continence was found to be 84.1% at 6 months (9). 
 
CONCLUSİON: eLRP can be safely applied in experienced centers in accordance with oncological principles with early 
functional recovery and low cost advantage. 
 
Keywords: extraperitoneally, laparoscopic, prostate cancer, radical prostatectomy 
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Hasta verleri/ Patients' data 
 

 
  
  
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre operatif hasta özellikleri PRE-OPERATIVE 
 

Yaş Age (year) 63,1±6 

PSA (ng/ml) PSA (ng/ml) 10,3±8,3 

Hemoglobin (gr/dl) Hemoglobine (gr/dl) 14,5±1,2 

Gleason Skor (n/%) 
6 
7 
8 
9 

Gleason Skor (n/%) 
6 
7 
8 
9 

42 (%60,9) 
22 (%31,9) 

3 (%4,3) 
2 (%2,9) 

Per operatif veriler PER-OPERATIVE 
 

Operasyon süresi (dk) Operation time (minute) 159,8±41,8 

Hemoglobin (gr/dl) Hemoglobine (gr/dl) 12,6±1,4 

Kullanılan CO2 miktarı (L) Amount of CO2 usage (L) 239.1±41,1 

Sinir koruyucu teknik (n/%) 
Nerve-sparing technique 

(n/%) 
47 (%52,6) 

Kan transfüzyonu (n/%) Blood Transfusion (n/%) 10 (%14.4) 

Post operatif hasta verileri POST-OPERATIVE 
 

Hastanede kalış süresi (gün) Hospitalization time (day) 4,9±1,3 

Kan transfüzyonu (n/%) Blood Transfusion (n/%) 4 (%5,7) 

Tümör hacmi (cc) Tumor Volume 5,7±3,7 

Cerrahi sınır pozitifliği (n/%) 
Positive surgical margine 

(n/%) 
13 (%18,8) 

Gleason skor 
6 
7 
8 
9 

Gleason skor 
6 
7 
8 
9 

43 (%62,3) 
18 (%26,1) 

3 (%4,3) 
5 (%7,2) 

İnkontinans (n/%) Incontinence (n/%) 11 (%15,9) 

Potens (n/%) Potens (n/%) 31 (%44,9) 



152 
 
 

 
 
OP-083 
 
 

Distal üreter taşlarının üreteroskopik tedavisinde balon dilatasyonun etkinlik 
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AMAÇ: Distal üreter taşlarının üreteroskopik (URS) tedavisinde balon dilatasyonun etkinlik ve güvenilirliğini 
değerlendirilmeyi amaçladık. 
Gereç ve YÖNTEMLER: Distal üreter taşı nedeni ile Ocak 2007 – Haziran 2018 tarihleri arasında URS yapılan ardışık 
hastaların verileri değerlendirildi. Hastalar üreter balon dilatasyon ihtiyacına göre 2 gruba ayrıldı. Grup 1 balon dilatasyon 
uygulanmayan (-) hastalardan; Grup 2 ise balon dilatasyon uygulanan (+) hastalardan oluşmaktaydı. Bu iki grup demografik 
özellikleri, taş karakteristikleri, operasyon sonuçları ve komplikasyonları açısından karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Grup 1’de 359 (%70.4) erkek, 151 (%29.6) kadın; grup 2’de ise 32 (%80.0) erkek ve 8 (%20.0) kadın hasta 
bulunmaktaydı (p=0.197). Grup 1 için yaş ortalaması 43.3±14.3 yıl iken, grup 2 için 44.2±14.9 yıl olarak hesaplandı ve gruplar 
arası fark yoktu (p=0.704). Ameliyat süresi balon dilatasyon grubunda daha uzun idi (grup 1’de 32.8±20.5 dk ve grup 2’de 
40.1±16.0 dk; p=0.029). Postoperatif taşsızlık oranı grup 1’de anlamlı şekilde daha yüksek saptanırken (%98.6 vs %90.0; 
p=0.017), komplikasyon oranları gruplar arasında benzerdi (%3.2 vs %2.5; p=0.787). 
SONUÇ: Distal üreter taşı tedavisi amaçlı yapılan URS’de üreter darlıkları için eş zamanlı balon dilatasyon uygulaması, 
güvenli ve maliyetleri azaltan bir yöntemdir. Operasyon süresinde bir miktar uzama ve taşsızlık oranlarındaki azalmaya 
rağmen, komplikasyon oranlarını etkilememektedir ve aynı taş için yeni operasyondan hastayı korumaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: üreter balon dilatasyon, üreter taşı, üreter taş tedavisi, üreteroskopi 
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OBJECTIVE: We aimed to evaluate the efficacy and safety of balloon dilatation in ureteroscopy (URS) for the treatment of 
distal ureteral stones. 
MATERIALS-METHODS: The retrospective data of patients who underwent URS for distal ureter stones between January 
2008 and June 2018 were evaluated. Patients were divided into two groups according the need of balloon dilatation. Group 
1 was consisted of balloon dilatation (-) patients and Group 2 was cosnsisted of balloon dilatation (+) patients. These two 
groups were compared in terms of demographic of patients, stone characteristics, operation outcomes and complications. 
RESULTS: Group 1 was consisted of 359 (70.4%) male and 151 (29.6%) female; group 2 was consisted of 32 (80%) male and 
8 (20%) female patients (p=0.197). The mean age of patients was 43.3±14.3 years in group 1 and 44.2±14.9 years in group 2 
(p=0.704). Operation time was significantly higher in group 2 (32.8±20.5 min vs 40.1±16.0; p=0.029). Although stone free 
rate was significantly higher in group 1 (%98.6 vs %90.0; p=0.017); the complication rate was similar between groups (%3.2 
vs %2.5; p=0.787). 
CONCLUSIONS: The same session balloon dilatation for ureteral structures in URS for the treatment of distal ureteral stones 
seems safe and cost-effective method. Although this procedure may lead to elongation in operation times and decrease the 
stone free rates; it does not affect the complication rates and prevents patients from needing a new operation for same 
stone. 
 
Keywords: ureteral balloon dilatation, ureteral stone, ureteral stone treatment, ureteroscopy 
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Tablo 1. Grupların demografik verileri ve taş hastalığı özgeçmişleri açısından karşılaştırılması. 

Table 1. Comparison of demographic data and history of stone disease. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablo 2. Grupların mevcut taş ve operasyon verileri açısından karşılaştırılması. 
Table 2. Comparison of groups in terms of available stone and operation data. 

Değişkenler 
Grup 1 
Balon dilatasyon 
Yok (n=510) 

Grup 2 
Balon dilatasyon 
Var (n=40) 

P 

Toplayıcı sistemde dilatasyon 
-Yok 
-Var 

185 (%36.3) 
325 (%63.7) 

 
14 (35.0%) 
26 (65.0%) 

0.872 

Taş alanı (mm2) 58.7±41.3 70.4±56.9 0.203 

Tanıda görüntüleme tekniği 
-NKBT 
-DÜSG+USG 
-IVU 

312 (%61.2) 
165 (%32.3) 
33 (%6.5) 

18 (%45.0) 
20 (%50.0) 
2 (%5.0) 

0.075 

Ağrı başlangıcı ile operasyon arası 
geçen süre (gün) 

23.2±20.7 27.7±34.3 0.416 

Taş BT-HU 572.0±348.7 702.5±380.0 0.156 

Tıbbi taş atılım tedavisi 
-Yok 
-Var 

489 (%95.9) 
21 (%4.1) 

38 (%95.0) 
2 (%5.0) 

0.788 

Taşa ESWL uygulanmış mı? 
-Yok 
-Var 

475 (%93.1) 
35 (%6.9) 

38 (%95.0) 
2 (%5.0) 

0.651 

Ameliyat süresi (dk) 32.8±20.5 40.1±16.0 0.029 

Değişkenler 
Grup 1 
Balon dilatasyon 
Yok (n=510) 

Grup 2 
Balon dilatasyon 
Var (n=40) 

P 

Cins 
-Erkek 
-Kadın 

359 (%70.4) 
151 (%29.6) 

32 (%80.0) 
8 (%20.0) 

0.197 

Yaş (yıl) 43.3±14.3 44.2±14.9 0.704 

VKİ (kg/m2) 26.3±3.3 26.4±3.2 0.788 

Sistemik hastalık 
-Yok 
-Var 

428 (%83.9) 
82 (%18.1) 

36 (%90.0) 
4 (%10.0) 

0.308 

ESWL öyküsü 
-Yok 
-Var 

466 (%91.4) 
44 (%8.6) 

37 (%92.5) 
3 (%7.5) 

0.806 

Taş düşürme öyküsü 
-Yok 
-Var 

302 (%59.2) 
208 (%40.8) 

27 (%67.5) 
13 (%32.5) 

0.303 

Taş cerrahisi öyküsü 
-Yok 
-Var 

462 (%90.6) 
48 (%9.4) 

37 (%92.5) 
3 (%7.5) 

0.688 

Kateter öyküsü 
-Yok 
-Var 

467 (%91.6) 
43 (%8.4) 

37 (%92.5) 
3 (%7.5) 

0.838 
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Litotriptör 
-Yok 
-Pnömotik 
-Lazer 
-Sadece basket/forseps 

3 (%0.6) 
350 (%68.6) 
92 (%18.0) 
65 (%12.8) 

2 (%5.0) 
31 (%77.5) 
0 (%0.0) 
7 (%17.5) 

0.001 

Anestezi türü 
-Spinal 
-Genel 

507 (%99.4) 
3 (%0.6) 

39 (%97.5) 
1 (%2.5) 

0.171 

Taş impaktasyon 
-Yok 
-Var 

395 (%77.5) 
115 (%22.5) 

32 (%80.0) 
8 (%20.0) 

0.709 

JJ stent 
-Yok 
-Var 

435 (%85.3) 
75 (%14.7) 

34 (%85.0) 
6 (%15.0) 

0.960 

Üreter kateteri 
-Yok 
-Var 

473 (%92.7) 
37 (%7.3) 

32 (%80.0) 
8 (%20.0) 

0.005 

Post operatif 1. gün analjezik ihtiyacı 
-Yok 
-Var 

450 (%88.2) 
60 (%11.8) 

32 (%80.0) 
8 (%20.0) 

0.128 

Yatış süresi (gün) 1.4±0.9 1.3±1.4 0.905 

Operasyon sonrası rezidü taş 
-Yok 
-Var: 
-Migrasyon 
-Rezidü fragman 
-Kuvvetli darlık açılamadı ve taşa ulaşılamadı 

503 (%98.6) 
7 %(1.4) 
2 (%0.4) 
3 (%0.6) 
2 (%0.4) 

36 (%90.0) 
4 (%10.0) 
1 (%2.5) 
1 (%2.5) 
2 (%5.0) 

0.017 

Komplikasyon (Clavien-Dindo Grade) 
-Yok 
-Ürosepsis (II) 
-Üreter perforasyonu (IIIa) 
-Baş ağrısı (I) 
-Aritmi (II) 
-Ürinom (II) 

494 (%96.8) 
11 (%2.2) 
1 (%0.2) 
1 (%0.2) 
2 (%0.4) 
1 (%0.2) 

39 (%97.5) 
1 (%2.5) 
0 (%0.0) 
0 (%0.0) 
0 (%0.0) 
0 (%0.0) 

0.787 

NKBT: Kontrastsız bilgisayarlı tomografi, DÜSG: Direk üriner sistem grafisi, USG: Ultrasonografi, IVU: İntravenöz ürografi, BT-
HU: Bilgisayarlı tomografi hounsfield ünit, ESWL: Vücut dışı ses dalgaları ile taş kırma 
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GİRİŞ VE AMAÇ Minyatürize perkütan nefrolitotomi (mini-PCNL) ve retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) pediatrik böbrek 
taşları tedavisinde sıklıkla kullanılır. Ancak, bu yöntemlerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi literatürde yeterli değildir. Bu 
çalışmada, çocuklarda böbrek taşlarının tedavisinde mini-PCNL ve RIRS sonuçlarının karşılaştırılması amaçlandı. 
GEREÇ VE YÖNTEM Böbrek taşlarının tedavisi için 2014 ve 2018 yılları arasında mini-PCNL (n=41) ve RIRS (n=44) yapılan 85 
pediatrik hasta geriye dönük olarak incelendi. Bu çalışmada, aynı cerrahların iki sevk merkezindeki deneyimleri gösterildi. 
Mini PCNL grubu grup 1, RIRS grubu grup 2 olarak tanımlandı. Taşsızlık oranı, ameliyat süresi, floroskopi süresi, yatış süresi, 
anestezi seansı sayısı, komplikasyon oranları ve maliyet etkinliği dahil olmak üzere peri-operatif veriler analiz edildi. 
BULGULAR Ortalama yaş grup 1'de 8.01 ± 5.65 yıl (1-17.8 yıl) ve grup 2'de 6.13 ± 5.01 yıl (0.6-17.2 yıl) idi (p=0.10). Ortalama 
taş boyutu grup 1'de 23.65 ± 15.06 mm (10-65 mm) ve grup 2'de 15.54 ± 7.08 mm (5-45 mm) idi (p=0.002). Ortalama BMI 
ve hidronefrotik sistem oranı her iki grup arasında benzerdi. Tek bir işlemden sonra ilk kontroldeki taşsızlık oranı grup 1'de 
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%58,5 ve grup 2'de %43,2 idi (p=0,15). Toplam taşsızlık oranları grup 1 ve grup 2'de ilave tedaviler sonrasında son kontrolde 
sırasıyla %78.0 ve %72.7'ye yükseldi (p=0.57). Taşsızlık oranı, <15 mm böbrek taşları için grup 1 ve grup 2'de ilk kontrolde 
sırasıyla %93.8 ve %78.6 olarak bulundu (p=0.18). Ek olarak, >15 mm böbrek taşları için grup 1 ve 2'de taşsızlık oranı son 
kontrolde sırasıyla %68,0 ve %62,5 olarak bulundu (p=0,71). Ortalama hastanede yatış, operasyon ve floroskopi süreleri 
grup 1'de istatistiksel olarak anlamlı derecede uzundu. Ortalama anestezi seansı sayısı grup 1'de istatistiksel olarak daha 
azdı (grup 1'de 1.29 ± 0.46, grup 2'de 2.50 ± 0.82, p=0.00). Komplikasyon oranları grup 1'de ve grup 2'de sırasıyla %19.5 ve 
%4.5 idi (p = 0.03). Her iki grupta da önemli bir komplikasyon görülmedi. Hasta başına maliyet grup 1'de 349,65 Euro ve 
grup 2'de 676,84 Euro olarak hesaplandı (p = 0,001). 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Mini-PCNL ve RIRS böbrek taşlarının tedavisi literatürde genel olarak erişkin popülasyonda 
karşılaştırılmıştır. Pediatrik yaş popülasyonunda bu yöntemlerin karşılaştırılması hakkında yetersiz sayıda birkaç yayın var. 
Elde ettiğimiz sonuçlar her iki yöntemde de pediatrik literatürle benzerdi. Çalışmamızın kısıtlılıkları çalışmanın geriye dönük 
doğası, rezidüel taş yükünün sadece ultrason ve radyografi ile değerlendirilmesi, analjezik ve postoperatif ağrı skorlarının 
değerlendirilmemesi, ve kısa süreli izlemdir. Sonuç olarak; bu çalışma RIRS'ın çocuklarda böbrek taşları tedavisi için mini-
PCNL'yle kıyaslanabilir başarı oranlarına ve daha az komplikasyon oranlarına sahip etkili bir alternatif olduğunu öne 
sürmektedir. RIRS, pediatrik hastalarda mini-PCNL ile karşılaştırıldığında daha az operasyon süresi, daha az floroskopi süresi 
ve daha az hastanede yatış süresine sahiptir. Bununla birlikte, mini-PCNL ihtiyaç duyulan anestezi seanslarını azaltmıştır. 
Sonuç olarak RIRS, mini-PCNL'den daha fazla avantaja sahiptir, ancak maliyeti yüksektir. Hastalar ve ebeveynleri mevcut 
alternatif böbrek taşı tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirilmelidir. 
Anahtar Kelimeler: böbrek taşı, çocuk, minyatürize perkütan nefrolitotomi, retrograd intrarenal cerrahi 
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INTRODUCTION AND OBJECTIVE Miniaturized percutaneous nephrolithotomy (mini-PCNL) and retrograde intrarenal 
surgery (RIRS) are commonly used for pediatric kidney stones treatment. However, comperative study of these methods are 
not enough in literature. The aim of this study was to compare the results of mini-PCNL and RIRS in the treatment of renal 
stones in children. 
MATERIALS AND METHODS Between 2014 and 2018, 85 pediatric patients who underwent mini-PCNL (n=41) and RIRS 
(n=44) for the treatment of renal stones were analyzed retrospectively. This study demonstrated the experience of the 
same surgeons in two referral centers. The mini-PCNL group defined as group 1, the RIRS group defined as group 2. Peri-
operative data including stone-free rate, operative time, fluoroscopy time, hospitalization time, number of anesthesia 
sessions, complication rates, and cost-effectiveness were analyzed. 
RESULTS The mean age was 8.01±5.65 years (1-17.8 years) in group 1 and 6.13±5.01 years (0.6-17.2 years) in group 2 
(p=0.10). The mean stone size was 23.65±15.06 mm (10-65 mm) in group 1 and 15.54±7.08 mm (5-45 mm) in group 2 (p= 
0.002). The mean BMI and hydronephrotic system rate were similar between both groups. The stone-free rate (SFR) was 
58.5% in group 1 and 43.2% in group 2 after a single procedure at initial follow-up (p=0.15). The overall final SFRs increased 
to 78.0% and 72.7% with additional therapies in group 1 and group 2, respectively (p=0.57). SFRs were found 93.8% and 
78.6% for <15 mm kidney stones in group 1 and group 2, respectively (p=0.18). In addition, SFRs were found 68.0% and 
62.5% for >15 mm kidney stones in group1 and group 2, respectively (p=0.71). The mean number of anesthesia sessions 
was statistically less in group 1 (1.29±0.46 in group 1, 2.50±0.82 in group 2, p=0.00). The complication rates were 19.5% and 
4.5% in group 1 and in group 2, respectively (p =0.03). There was no major complication observed in both groups. The cost 
per patient was calculated 349,65 Euro in group 1 and 676,84 Euro in group 2 (p=0.001). 
DISCUSSION AND CONCLUSION The mini-PCNL and RIRS treatments of kidney stones were compared generally in the adult 
population. There are a few publications about the comparison of these methods in the pediatric age population in 
literature and is not enough. Our results were similar to the pediatric literature both either method. Limitations of our 
study are retrospective nature of the study, the evaluation of residual stone burden with only ultrasound and radiography 
not evaluated analgesia and postoperative pain scores, short term follow-up. In conclusion, this study suggested that RIRS is 
an effective alternative to mini-PCNL for kidney stones in children, with comparable success rates and less complication 
rates. RIRS has less operation time, less fluoroscopy time, less hospital stay with similar SFR, compared with mini-PCNL in 
pediatric patients. However, mini-PNL reduced the need for anesthesia sessions. As a result, RIRS has more advantages than 
mini-PCNL, but the cost is higher. Patients and their parents should be informed about the alternative available kidney 
stones treatment options. 
Keywords: children, kidney stone, miniatiruzed percutaneous nephrolithotomy, retrograde intrarenal surgery 
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AMAÇ: Motosiklet kazaları diğer kazalara oranla daha yüksek mortalite ile seyrederler. Kazaların oluşmasında birçok farklı 
etken olabilmektedir. Bu çalışmadaalkolün ve diğer demografik özelliklerin motosiklet kazaları üzerindeki etkisini 
değerlendirmek amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada 01.10.2013-01.10.2014 tarihleri arasında acil servise motosiklet kazası sonrası başvuran 
hastalar, geriye dönük olarak değerlendirildi. Kan etanol seviyeleri, yaş, cinsiyet, acil servise başvuru zamanları (saat,gün,ay 
ve mevsim), hava koşulları, mortalite, hastanede yatış ve operasyon gerekliliği,iş gücü kaybı gibi özellikleri ele alındı. 
BULGULAR: Çalışmaya 241 hasta dahil edildi. Hastaların %99.2’si erkek, yaş ortalaması 27,04±10,86 idi. Kazaların çoğunun 
akşam saatlerinde (%49,8), sonbaharda (%31) ve görüş alanının iyi olduğu güneşli/açık hava koşullarında (%51) meydana 
geldiği saptandı. 3 hastanın kafa travması sebebiyle hayatını kaybettiği, 142 hastanın acil serviste değerlendirilerek taburcu 
edildiği ve 41 hastanın 1 aydan uzun süreli iş gücü kaybının olduğu saptandı. 
SONUÇ: Başvuran motosiklet kazalarında büyük oranda genç yaş grubundaki erkekler etkilenmiştir. Alkollü hastaların 
çoğunu (%50) 18-40 yaş arası genç hastalar oluşturmaktadır. Kafa travmasının bu tip kazalarda önemli bir mortalite ve 
morbidite nedeni olduğu ortaya konulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Acil servis, alkol, motosiklet kazası 
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OBJECTIVE: Motorcycle accidents progress with higher mortality than other accidents. There can be many different factors 
in the emergence of accidents. The aim of this study is to evaluate the effects of alcohol and other demographic 
characteristics on motorcycle accidents.  
MATERIALS-METHODS: Patients who were admitted to the emergency department after motorcycle accidents between 
01.10.2013-01.10.2014 were evaluated retrospectively. Features such as blood ethanol levels, age, sex, time of admission 
to the emergency department (hour, day, month and season), weather conditions, mortality, hospitalization and operation 
necessity and the loss of labor were discussed.  
FINDINGS: 241 patients were included in the study where 99.2% of the patients were male and the mean age was 27,04 ± 
10,86. Most of the accidents are found to have occurred in the evening (49.8%), in autumn (31%) and in sunny / outdoor 
conditions (51%) with good visibility. It was determined that 3 patients died due to head trauma, 142 patients were 
evaluated and discharged from the emergency department and 41 patients were determined to have labor loss longer than 
1 month.  
CONCLUSION: In motorcycle accidents, mostly young males have been affected. Most of the alcoholic patients (50%) 
consist of young patients aged between 18-40 years. It has been revealed that head trauma is an important cause of 
mortality and morbidity in such accidents. 
 
Keywords: Alcohol, emergency department, motorcycle accident 
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Tablo 1: Hastaların genel özellikleri,                                       Tablo 2: Hastaların travmalarının vücut bölgelerine göre dağılımı 

Table 1: General characteristics of patients                            Distribution of traumas of patients according to body regions 
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 

 
 

Giriş ve Amaç: Travma nedenli ölümler genç erişkinlerde sık görülmekte olup, genellikle künt travmalardan kaynaklandığı 
bildirilmiştir (1). Ayrıca ileri travma yaşam desteği (İTYD) uygulamaları ve acil servislerde travma timi oluşturmanın mortalite 
üzerinde olumlu etkilerinin olduğu bildirilmiştir (2). Acil serviste skorlamaların travmatik arrest olguları açısından ne derece 
fayda sağlayacağı hakkında literatürdeki veriler sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, acil servise başvuran travmatik arrest 
olgularının Injury Severity Score (ISS) puanları, hekimlerin görüntüleme ve konsultasyon tercihleri temel alınarak spontan 
dolaşımın geri dönüşü (SDGD) olan ve olmayan hasta gruplarının incelenmesidir. 
 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma retrospektif, gözlemsel olarak tasarlandı. Bir üniversite hastanesinin üçüncü seviye acil 
servisine başvuran travmatik arrest olguları 01 Ekim 2016 ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında geriye dönük olarak incelendi. 
Veriler hastane elektronik bilgi sistemi ve dosya kayıtları üzerinden elde edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, travma mekanizması, 
ISS puanları, kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) süresi, SDGD sağlanma durumu, görüntüleme tercihleri, konsultasyon 
istemleri kaydedildi. Travma dışı arrest olguları, kayıtları eksik olan olgular çalışmaya dâhil edilmedi 
İstasitiksel analizler; demografik analizlerde frekans, yüzde, medyan, ortalama ve standart sapmaları alındı. Kategorik 
değişkenler için iki grubun karşılaştırılmasında Ki-Kare testi kullanıldı. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
 
Bulgular: Acil serviste KPR yapılan toplam 41 travmatik arrest olgusu saptandı. Hastaların 10 tanesi kadın, 31 tanesi erkek 
olup yaş ortalamaları 46.56±26.47 (min: 1, max: 93) olarak saptandı. Travma mekanizmaları incelendiğinde, olguların % 
43.9’unun (n=18) trafik kazası, %14.6’sının (n=6) penetran yaralanma, %22’sinin (n=9) yüksekten düşme ve %19.5’inin (n=8) 
diğer yaralanmalar olduğu bulundu. Olguların 32 tanesinde baş-boyun, 25 tanesinde ekstremite, 22 tanesinde toraks, 12 
tanesinde batın, 6 tanesinde vertebra, 6 tanesinde de vasküler yaralanma olduğu saptandı. Görüntüleme tercihleri 
incelendiğinde, olguların 6 tanesinde direk grafi, 7 tanesinde ultrason, 17 tanesinde tomografi, 2 tanesinde de manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) istendiği saptandı. Konsultasyonların kliniklere gore dağılımı; Beyin Cerrahisi 18, Anestezi 13, 
Göğüs Cerrahisi 11, Genel Cerrahi 11, Ortopedi 10, Çocuk Cerrahisi 2, KVC 2, Diğer 13, olarak bulundu. ISS incelendiğinde; 25 
ve üzeri (n=22), 16-24 arası (n=7) ve 16 puandan düşük (n=7) olgular olduğu bulundu. Hastaların acil servisteki 
müdahalelerinde 16 (%39.0) tanesinde SDGD sağlandığı ve ROSC sağlanma süresi medyanı 10 (Q1:5-Q3:30) dakika olduğu 
saptandı. Ortalama KPR süresi 41.25±23.82 dakika ve hastaların acil serviste kalış süreleri için medyan 60 (Q1:45-Q3:143) 
dakika olarak saptandı. ISS gruplarının ROSC açısından karşılaştırması yapıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark saptandı (p=0.006). 
 
Tartışma ve Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına gore KPR yapılan travma olgularında % 39.0 oranında SDGD sağlandığı ve bu 
oranın literatür ile uyumlu olduğu değerlendirildi (3). ISS’nin SDGD açısından öngörücü olabileceği, bunun da literatür ile 
uyumlu olduğu, bu nedenle ISS’nin acil serviste travmatik arrest olguları için SDGD açısından öngörücü olabileceği 
değerlendirildi (4). Deneyimli acil hekimleri ve travma cerrahlarından oluşan travma ekibinin oluşturulmasının travma 
hastalarının mortalitesinde azalmaya neden olduğu bildirilmiştir (5). Bu nedenle acil servislerin bünyesinde travma timi 
oluşturulmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Yaralanma Ciddiyeti Skoru, Travma 
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Retrospective analysis of traumatic arrest cases in a tertiary emergency 
department 

 
 

Yahya Ayhan Acar, Sedat Bilge 
Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Ankara, Turkey 

 
 
 
Introduction and Aim: Trauma-induced deaths are common in young adults and are usually caused by blunt trauma (1). In 
addition, it has been reported that advanced trauma life support (ATLS) practices and trauma team formation in emergency 
departments have positive effects on mortality (2). There is limited data in literature on the association between trauma 
scores and mortality. The aim of this study was to investigate the characteristics of traumatic arrest cases admitted to the 
emergency department and to examine the return of spontaneous circulation (ROSC) rates based on Injury Severity Scores 
(ISS). 
 
Materials and Methods: This is a retrospective observational study. Traumatic arrest cases admitted to the tertiary 
emergency department of a university hospital between October 01, 2016 and April 30, 2019 were analyzed 
retrospectively. Data were obtained from hospital electronic information system and file records. Age, gender, trauma 
mechanism, ISS scores, duration of cardiopulmonary resuscitation (CPR), ROSC status, imaging preferences, consultation 
requests were recorded. Non-traumatic arrests and patients with insufficient data were not included in the study. 
Statistical analysis; frequency, percentage, median, mean and standard deviations were given for demographics. Chi-square 
test was used to compare two groups with categorical variables. A p value under 0.05 was considered statistically 
significant. 
 
Results: A total of 41 cases were included in the study. Ten patients were female and 31 were male. The mean age was 
46.56±26.47 (min:1, max:93) years. Trauma mechanisms were as follows; traffic accidents 43.9% (n=18), penetrating 
injuries 14.6% (n=6), falling from height 22% (n=9), and other injuries 19.5% (n=8). Thirty two cases had head and neck, 25 
had extremity, 22 had thorax, 12 had abdominal, 6 had vertebral, and 6 had vascular injuries. X-ray was performed in 6 
cases, ultrasound in 7 cases, tomography in 17 cases, and magnetic resonance imaging (MRI) in 2 cases. Distribution of 
consultations by clinics were as follows; Brain Surgery 18, Anesthesiology 13, Thoracic Surgery 11, General Surgery 11, 
Orthopedics 10, Pediatric Surgery 2, Cardiovascular Surgery 2, and others 13. When ISS is examined; >25 (n=22), 16-24 
(n=7), and <16 points (n=7) were found. ROSC was achieved in 16 (39.0%) patients and the median for ROSC time was 10 
(Q1:5-Q3:30) minutes. The mean duration of CPR was 41.25±23.82 minutes and the median length of stay in the emergency 
department was 60 (Q1:45-Q3:143) minutes. When ISS scores were compared in terms of ROSC, a statistically significant 
difference was found between the groups (p=0.006). 
 
Discussion and Conclusion: ROSC was achieved in 39.0% of traumatic arrest cases undergoing CPR and this rate was 
consistent with the literature (3). It was concluded that ISS may be a predictor of ROSC, and therefore, ISS may be 
predictive for ROSC for traumatic arrest cases in the emergency department (4). It has been reported that the formation of 
a trauma team consisting of experienced emergency physicians and trauma surgeons results in a decrease in the mortality 
of trauma patients (5). Therefore, it was considered that establishing a trauma team within the emergency services seems 
beneficial. 
 
Keywords: Cardiopulmonary Resuscitation, Injury Severity Score, Trauma 
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Gerçek Şehiriçi Trafiğinde Geleneksel Göğüs Kompreyonu İle Otomatik Göğüs 
Kompresyon Cihazının Etkinliğinin Karşılaştırılması 

Süha Serin, Bahadır Çağlar 
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Balıkesir 

 
Giriş ve Amaç: Efektif bir kardiyopulmoner resüsitasyonda önemli olan ise kılavuzlarda belirtildiği şekilde yeterli sayı ve 
derinlikte göğüs kompresyonu yapılabilmesidir. Bu çalışmada amacımız, gerçek şehir içi trafiğinde hareket halinde olan bir 
ambulansta, sağlık çalışanları tarafından uygulanan göğüs kompresyonlarının etkinliğini, mekanik göğüs kompresyon 
cihazının (MCCD) etkinliği ile karşılaştırmaktır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 30 paramedik dahil edildi. Paramediklerden ambulans içerisine yerleştirilen simülatör manken 
(Ambu Man Manikin, Ambu, USA) üzerinde göğüs kompresyonu yapmaları istendi. Kompresyonlar sırasında ambulans 
gerçek şehir içi trafiğinde daha önceden belirlenen güzergahta sürekli hareket etmiştir. İlk turda; mankenin göğüs duvarı 
sertliği 6 nm olarak ayarlandı ve paramediklerden 2 dk göğüs kompresyonu yapmaları istendi. İkinci turda göğüs duvarı 
sertliği 11 nm ye çıkarılıp 2 dk göğüs kompresyonu yapmaları istendi. Her 2 dk lık siklus sonrası bilgisayar üzerinden o siklusa 
ait kompresyonların ortalama hız ve derinlikleri kaydedilmiştir. Daha sonra aynı güzergahta hareket halinde iken mankenin 
üzerine mekanik göğüs kompresyon cihazı (LUCAS 2, Jolife AB, Sweden) yerleştirilmiş ve sırasıyla 6 nm ve 11 nm 
sertliklerinde her sertlik düzeyinde 2 şer dakikalık 30 siklus ölçüm alınmıştır. Her siklusa ait kompresyonların ortalama hız ve 
derinlikleri kayıt altına alınmıştır. 
Bulgular: Paramedik grubunun ve mekanik göğüs kompresyon cihazının 6 nm sertlik düzeyinde ortalama göğüs duvarı 
derinlikleri sırasıyla 52 mm ve 55 mm olarak saptandı, 11 nm göğüs duvarı sertlik düzeyinde ise sırasıyla 42 mm ve 51 mm 
olarak saptandı. Dakikadaki göğüs kompresyon sayısı incelendiğinde, 6nm göğüs duvarı sertliğinde her iki grupta 102 /dk, 11 
nm sertliğinde ise paramedikgrubunda ise 85 / dk mekanik göğüs kompresyon cihazında ise 101/dk saptandı. 
Tartışma ve Sonuç: Mekanik göğüs kompresyon cihazları transport sırasında manuel kompresyona göre daha effektiv 
kompresyon sağlamakla birlikte özellikle daha yapılı kişilerde çok daha effektiv olarak kullanılabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: resüsitasyon, transport, otomatik göğüs kompresyon cihazı 
 
 

Effectivity Comparison Between Mechanical Chest Compression and Manual 
Chest Compression In Real Urban Traffic 

 
Süha Serin, Bahadır Çağlar 

Department Of Emergency Medicine, Balıkesir University, Balıkesir, Turkey 
 
 
Introduction and Aim: What is important for effective cardiopulmonary resuscitation is the ability to perform chest 
compressions of sufficient number and depth, as indicated in the guidelines. The present study aims to compare the 
effectiveness of chest compressions applied by healthcare workers to the effectiveness of a mechanical chest compression 
device (MCCD) in an ambulance moving in real urban traffic. 
Material and Method: Total of 30 paramedics were included in the study. The paramedics were asked to perform chest 
compressions on manikin (Ambu Man Manikin, Ambu, USA) in ambulance. During the compressions, the ambulance was 
continuously under way along the predetermined route in real urban traffic. In the first cycle, the chest stiffness of the 
manikin was set to 6 nm and the paramedics were asked to perform 2 minutes of chest compressions, and the chest 
stiffness was set to 11 nm and they were asked to perform 2 minutes of chest compressions in the second cycle. After each 
2- minute cycle, the average velocity and depth of the compressions of that cycle were recorded on the computer. A 
mechanical chest compression device (LUCAS 2, Jolife AB, Sweden) was placed on the manikin and 30 cycles of 2-minute 
measurements were performed at each hardness. The mean velocities and depths of the compressions of each cycle were 
recorded. 
Result: The median depth of the paramedic group and MCDD group were 52 mm and 55 mm at 6 nm chest wall stiffness 
and 42mm and 51 mm at 11 nm nm chest wall stiffness. When the number of compressions per minute was examined, the 
median value was 102/min in both groups (paramedic/ MCDD) at 6 nm chest wall stiffness and 85/ min and 101/ min at 11 
nm chest wall stiffness Discussion and Conclusion: Although mechanical chest compression devices provide more effective 
compression than manual compression during transportation, they can be used more effectively, especially in more bodied 
persons. 
 
Keywords: resuscitation, transport, mechanical chest compression device 
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Introduction and Aim 
Out-of-hospital cardiac arrest is one of the leading causes of death in the world.

 1,2
 Survival rates in out-of-hospital cardiac 

arrest cases are low even in current conditions, and early onset and high-quality cardiopulmonary resuscitation is one of the 
most important factors that increase survival rates in these cases. What is important for effective cardiopulmonary 
resuscitation is the ability to perform chest compressions of sufficient number and depth, as indicated in the 
guidelines.

3,4,5,6
 Quality is often poor, especially in out-of-hospital resuscitations.

7
 Having a limited number of health 

workers causes practitioners’ fatigue to increase and effective chest compression is difficult due to the difficult 
environmental conditions during transportation.

 8 

Mechanical chest compressors are devices that allow chest compression at a depth and frequency that is set for a long 
time. With these devices, chest compression can be performed at a certain standard. It is thought that they provide quality 
chest compressions, especially when carrying the patient on a stretcher during transportation and in a moving ambulance. 
The present study aims to compare the effectiveness of chest compressions applied by healthcare workers to the 
effectiveness of a mechanical chest compression device (MCCD) in an ambulance moving in real urban traffic. 
Material and Method: 
The present study was planned in İzmir, Turkey’s 3

rd
 largest city with a population of about 5 million, during the rush hours 

of the urban traffic on a predetermined route that is approximately 10 km in length. A total of 30 paramedics having a 
minimum 5-year experience, who regularly participated in the training activities organized by the ministry of health were 
included in the study. The paramedics were asked to perform chest compressions on a computer-assisted cardiopulmonary 
resuscitation manikin (Ambu Man Manikin, Ambu, USA), which was placed on the trauma board on the stretcher in the 
ambulance (Transit, Ford, 2015) and whose chest stiffness could be set. In the first cycle, the chest stiffness of the manikin 
was set to 6 nm and the paramedics were asked to perform 2 minutes of chest compressions, and the chest stiffness was 
set to 11 nm and they were asked to perform 2 minutes of chest compressions in the second cycle. After each 2-minute 
cycle, the average velocity and depth of the compressions of that cycle were recorded on the computer. During the 
compressions, the ambulance was continuously under way along the predetermined route. Then, while moving on the 
same route, a mechanical chest compression device (LUCAS 2, Jolife AB, Sweden) was placed on the manikin and 30 cycles 
of 2-minute measurements were performed at each hardness level of 6 nm and 11 nm, respectively. The mean velocities 
and depths of the compressions of each cycle were recorded. 
Statistical Analysis 
The SPSS 25.0 (IBM Corporation, Armonk, New York, United States) and PAST 3(Hammer, Ø., Harper, D.A.T., Ryan, P.D. 
2001. Paleontological statistics) programs were used in the analysis of the variables. The conformity of the univariate data 
for normal distribution was evaluated by the Shapiro-Wilk test and for the multivariate normal distribution by the Mardia 
(Dornik and Hansen Omnibus) test. The Mann-Whitney U test, one of the nonparametric methods, was used together with 
the Monte Carlo results in the comparison of depth/mm and rate/minute variables of MCCD and Paramedic groups 
according to 6 nm and 11 nm data. The Wilcoxon Signed Ranks Test was used with the Monte Carlo results in the 
comparison of the 6 nm and 11 nm measurements of the depth/mm and rate/minute variables. The quantitative variables 
were shown as median (Minimum / Maximum) in the tables. The variables were analyzed at a 95% confidence level and a p-
value less than 0.05 was considered as significant. 
Results: 
The median depth of the paramedic group was 52 mm at 6 nm chest wall stiffness. However, there were also cycles that 
could be interpreted as ineffective (<50mm) with a minimum regression of 46 mm. In the MCCD group, the same depth 
level was reached in almost all cycles with a depth median value of 55 mm. When the chest wall stiffness was increased to 
11 nm, the difference between the two groups became significantly more evident, and in the paramedic group, cycles with 
a depth median value of 42 mm and minimum value of 34 mm were detected. In the MCCD group, although there was a 
statistically significant decrease by the stiffness level of 6 nm, the effectivity was maintained in all cycles (50-60 mm). When 
the number of compressions per minute was examined, the median value was 102/min in both groups with a stiffness level 
of 6 nm, while there were cycles with a minimum value of 95/min in the paramedic group. When the chest wall stiffness 
level was increased to 11 nm, cycles in the paramedic group with a median value of 85/min were detected, most of which 
were ineffective (<100/min). In the MCCD group, however, almost all cycles were determined as 101/min. (Table 1, Figure 
1-2) 
Discussion: 
The quality of chest compressions during cardiopulmonary resuscitation is essential for the perfusion of vital organs and 
better neurological outcomes in patients at whom the spontaneous circulation is achieved.

 9-13
 The quality of chest 

compressions is constantly emphasized in resuscitation guidelines. Although there are studies comparing mechanical chest 
compression devices and manual compression in the literature, it is emphasized in the present study that the physical 
conditions such as transportation are more difficult and where the manpower is more limited, the benefit of these devices 
is greater. As Robert A. Gyory et al. mentioned in their study, “A machine doesn't get tired like human beings and over time 
the quality of chest compressions does not decrease”. 

14 

Although the paramedics were trained and experienced and performed only one cycle of chest compressions, ineffective 
chest compressions occurred at both chest stiffness levels. It is considered that this is due to the difficulty of the physical 
conditions (linear-angular acceleration, vibration, jolting) caused by the continuous movement of the ambulance. 
In the literature, there are almost no studies examining the quality of chest compressions (weak-bodied) according to the 
physical characteristics of patients. For example, strengths required to have an effective chest compression in a patient 
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weighing 50 kg and having a low muscle mass and a patient weighing 120 kg and having a high muscle mass will naturally be 
different. Although the guidelines continuously emphasize its importance, it is considered that real-life chest compressions 
cannot be performed effectively (100-120 / min and 50-60 mm) in the same way for everyone. Although each paramedic 
performed only one cycle (2 min) of compression at 11 nm chest wall stiffness, which is thought to simulate more obese, 
bodied and muscular individuals, the number of cycles in which effective compression could be achieved was very low. This 
is even more striking, especially when real transportations are only realized with a team of 2 or 3 people. In such cases, it 
can be said that mechanical chest compression devices are more prominent. However, it is also more difficult to place these 
devices in patients who are overweight and bodied.  
Limitations:  Due to the present study was a manikin study, the clinical effects of compressions interpreted as ineffective 
(<100 / min, <5mm) in real patients could not be examined. Since paramedics performed only one cycle of chest 
compression, no loss of effectivity in a prolonged resuscitation could be evaluated. 
Conclusion: As a result, although mechanical chest compression devices provide more effective compression than manual 
compression during transportation, they can be used more effectively, especially in more bodied persons. 
 
 
 

  

  MCCD   Paramedic 

P   (n=30)   (n=30) 

  Median (Min / Max)   Median (Min / Max) 

depth /mm           

  6 nm   55 (54 / 55)   52 (46 / 59) <0,001 u 

  11 nm   51 (51 / 52)   42 (34 / 53) <0,001 u 

P (for intra 6-11nm)   <0,001 w   0,136 w   

rate/minute           

  6 nm   102 (101 / 102)   102 (95 / 126) 0,153 u 

  11 nm   101 (100 / 101)   85 (77 / 108) <0,001 u 

P (for intra 6-11nm)   <0,001 w   0,020 w   

u Mann Whitney U Test (Monte Carlo), w Wilcoxon Signed Ranks Test (Monte Carlo), Min. :Minimum, Max.: Maximum 
 

 

 
 

Figure 1: Chest wall depth according to groups 
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Figure 2: Compression rate per minute according to groups 
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BACKGROUND: Out-of-hospital cardiac arrest accounts for approximately 10% of total mortality in developing countries 
worldwide, but the survival rate is reported to be 6.4% on average. Computed tomography (CT) which has been requested 
to reach the diagnosis in patients with spontaneous circulation has increased in recent years with ease of access to 
technology. The aim of this study was to characterize the prevalence of CT use after CPR, its contribution to patient 
management change, its effect on hospital discharge and cost effectiveness in out-of-hospital arrests in a large regional 
hospital. 
METHODS: We evaluated patients who were admitted to the emergency department of our hospital between 21.05.2016 - 
31.12.2018 with an out-of-hospital arrest, returned spontaneous circulation (ROSC) after CPR and survived for at least 24 
hours. After the stabilization of the patients, initial treatments for the etiology of arrest, CT (Brain, thorax, abdomen) results 
and costs were recorded. Changes in treatment management according to acute findings on CT, hospitalization time (hours) 
and patient outcome (discharged, referral, death) were determined. 
RESULTS: In 109 patients, the rate of male patients was 59.6%, the mean age was 62.14 (min-max: 28-95 years), while the 
mean age of women was 69.23 (min-max: 18-96 years). Chest pain and asystole were the most common cause and the 
treatment was continued medically after ROSC. Based on Social Security Institution (SSI) reimbursement, the cost of CTs 
was 86.16 TRY (0-287.41 TRY). Only 3 patients (3 subdural cases) had diagnosis causing treatment change in CT (2.75%) 
DISCUSSION / CONCLUSION: CT can be planned before or after coronary angiography according to the condition that 
causes the cardiac arrest of the patient and the conditions that indicate respiratory or neurological etiology in the data 
obtained from the patient. AHA-2015 also reported that approximately 10% of out-of-hospital cardiac arrests resulted in 
mortality, and does not recommend routine head CT after post-CPR. Kurkciyan et al. reported that SAH was detected in 
only 4 (0.5%) of 765 patients and routine CT scans in all arrest patients did not justify due to this rate. In our study, it was 
observed that CT caused only 2.75% treatment change and this is consistent with the literature. The feasibility of CT 
scanning should be clarified in larger studies when these patients are supported by an evidence-based approach and only 
with clinical findings. 
Keywords: cardiac arrest, computed tomography, cost effectiveness 
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Acil Serviste Resüsitasyon Yapmayın (Do Not Attempt Resuscitation-DNAR) 
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GİRİŞ-AMAÇ: Resüsitasyonun amaçları; yaşamı korumak, sağlığı düzeltmek, acıyı dindirmek, maluliyeti azaltmak ve bireyin 
kararları, hakları ve mahremiyetine saygı duymaktır. En önemli amaç ise klinik ölümün önlenmesidir. Ancak KPR 
yapmamanın uygun olacağı birkaç istisna önerilmiştir. Do Not Attempt Resuscitation-DNAR 'resüsitasyon yapmayın' 
demektir. Ancak birçok yerde “Doğal Ölüme İzin Ver” (Allow Natural Death-AND), DNAR teriminin yerine geçmektedir. Tüm 
dünyada halen tartışılmakta olan KPR konusu son derece karmaşık olup ülkemizde de henüz kapsamlı olarak tartışılmaya 
başlanmamıştır. Bizim bu çalışmadaki amacımız; acil servislerde DNAR uygulamasının yeri ve DNAR kavramının 
uygulanabilirliğini tespit etmektir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamız, 2013 yılında İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Serviste yapılmış kesitsel tipte 
bir anket çalışmasıdır. Anket soruları araştırmacılar tarafından hazırlanmış olup, katılımcılara e-posta yoluyla ulaşılmış, 
katılımcılar bilgilendirilmiş ve veriler yine e-posta yoluyla toplanmıştır. Sorular, hekimlerin DNAR kavramına yaklaşımları, 
uygulayıp uygulamadıklarını ve bunun nedenlerini inceleyecek şekilde oluşturulmuştur. Ulaşılıp anketi yanıtlayan tüm acil tıp 
hekimleri çalışmaya dahil edilmiştir. 
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BULGULAR: Çalışmaya katılan hekimlerin 63'ü (% 26.3) kadın, 177'si (% 73.8) erkek cinsiyette idi. Çalışmada 246 acil tıp 
eğitimi almış ve bu eğitimi almakta olan hekime ulaşılmıştır. Hekimlerin yaş ortalaması 33.25 ± 5.09 saptanmıştır. 
Katılımcılara yöneltilen DNAR size neyi ifade ediyor sorusuna; 78'i (% 31,7) ‘yararsızlık ilkesine uygun KPR yapmamayı’ 
cevabını vermiştir. Çalışmaya katılan hekimlerin 69 u (% 30) pratikte DNAR uygulaması yaptığını belirtmiştir. Çalışmaya 
katılan hekimlerin 95'i (% 40.8) hasta yakınlarından DNAR talebi aldığını, 151'i (% 59,2) hasta yakınlarından DNAR talebi 
almadığını belirtmiştir. Metastatik terminal dönem malignite hastaları en fazla DNAR kabul edilen hasta grubu olarak 
bulunmuştur (n:187, % 76,3). DNAR kararını hasta yakınlarıyla paylaşmama çekinceleri konusunda hekimlerin fiziksel 
şiddetten olan tedirginlikleri ile ünvan ilişkisi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. Psikolojik şiddet, fiziksel 
şiddet ve sözel şiddet en fazla 10 yıl altında acil serviste çalışan hekimlerde çekince olarak tespit edilmiştir. 10 yıldan fazla 
süredir acil serviste çalışan hekimlerin şiddetten çekince oranları diğer gruplara oranla düşük bulunmuştur. 
Tartışma ve SONUÇ: Kalitesinin artırılması amacıyla her hastaya KPR yapılmamalı, hastalar iyi analiz edilmelidir. KPR’a düşük 
yanıt verecek hastalar, önceden tedavi verilen ve iyi yanıt alınmayan hastalardan kazanılan tecrübeler doğrultusunda 
yönlendirilmelidir. Bu durumda DNAR kavramı ortaya çıkmaktadır ki, bu kavramının uygulanabilmesi için hekimlerin hukuki 
olarak koruma altında olmaları gerekmektedir. Ülkemizde DNAR kavramının uygulanabilirliği hukuksal olarak mümkün 
değildir. Kasten adam öldürmek suçuyla eş tutulmaktadır. Ancak bu durum, klinikte karşımıza tedaviden fayda görmeyecek 
hastaların çıkıyor olmasını engellemez. Sonucu kesin ölüm olan vakalarda tüm imkanlarla savaşmak hem işgücü hem finans 
hem de zaman kaybına neden olmaktadır. Ayrıca bu hastaların tedavisi için kullanılan imkanların tüketiliyor olması eş 
zamanlı aynı imkana ihtiyaç duyan ve iyi sonuç elde edilebilecek olan hastaların da yaşam şanslarını azaltmaktadır. DNAR 
konusunda bir kurul kurulup belirli normlar dahilinde hukuksal kuralların yeniden belirlenmesi en uygun olan çalışma 
olacaktır. Değişim olmadan devam ettiği taktirde hem başarısız KPR oranı artmakta hem de hekimlerin DNAR olarak 
değerlendirip umutsuz ve beklentisiz müdahale ettiği hastalar konusundaki vicdani yükleri devam etmektedir. En kısa 
zamanda gerekli düzenlemeler yapılmalı ve DNAR hastanın, yakınının ve hekimin ortak kararına dayanan, kişinin kendi 
hayatı hakkında özgür karar verebileceği bir uygulama olarak hayata geçirilmelidir. Anahtar Kelimeler: DNAR, 
Ressusitasyon, acil servis 
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Introduction and OBJECTIVE: Aims of resuscitation include protecting life, improving health, relieving pain, reducing 
disability, and respecting the individual's decisions, rights, and privacy. The most important objective is prevention of 
clinical death. However, there are several exceptions that cardiopulmonary resuscitation (CPR) should be avoided. Do Not 
Attempt Resuscitation (DNAR) means “do not perform CPR”. However, “Allow Natural Death” (AND) is becoming a 
preferred term to replace DNAR in many settings. The issue of DNAR, which is still being debated all over the world, is 
extremely complex and has not yet been discussed extensively in our country. Our aim in this study; to determine the place 
of DNAR in emergency services and the applicability of DNAR concept. 
MATERIALS-METHODS: This study was designed as a cross-sectional survey study and conducted in the Emergency 
Department of İzmir Atatürk Training and Research Hospital in 2013. The questions were prepared by the researchers and 
the participants were reached via e-mail. Then, data were also collected via e-mail after the participants were informed. 
The questions were designed to examine physicians' approaches to the concept of DNAR, whether they apply this concept 
and why. All emergency medicine physicians, who were reached and answered the questions, were included in the study. 
RESULTS: Sixty-three physicians (26.3%) were female and 177 (73.8%) were male. A total of 246 physicians were reached. 
The mean age of the group was 33.25 ± 5.09 years. When the participants were asked the question of what does DNAR 
mean to you, 78 (31.7%) of the physicians responded “not to perform CPR according to the principle of no benefit”. Sixty-
nine physicians (30%) stated that they used DNAR in practice. Ninety-five physicians (40.8%) stated that they received 
DNAR requests from the relatives of the patients whereas 151 (59.2%) stated that they didn’t receive DNAR requests from 
relatives. Metastatic terminal stage malignancy patients were found to be the most accepted DNAR group (187, 76.3%). 
There was a statistically significant difference between physicians' anxiety about physical violence. Psychological violence, 
physical violence and verbal violence have been identified as drawbacks among physicians working in the emergency 
department for less than 10 years. The rate of physicians who have been working in the emergency department for more 
than 10 years is less than the other groups. 
Discussion and CONCLUSION: In order to increase the quality of CPR, not all patients should undergo CPR, but patients 
should be well analyzed. The applicability of the concept of DNAR in our country is not legally possible. However, this 
situation does not prevent the emergence of patients who will not benefit from treatment in the clinic. Fighting with all 
opportunities in cases of definite death results in both labor and financial and time loss. It is best to establish a committee 
on DNAR and redefine the legal rules within certain norms. The necessary arrangements should be made as soon as 
possible and DNAR should be implemented as a free decision-making procedure based on the joint decision of the patient, 
family and the physician. Keywords: DNAR, Resuscitation, emergency department 
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Adli Tıpta Radyoloji konsültasyonunun önemi üzerine bir retrospektif çalışma 
Orhan Meral 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Tıp, İzmir, Türkiye 
 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Konsültasyon, "bir hastalığa tanı koymak veya hastalığı tedavi etmek amacıyla birden fazla hekimin görüş 
alışverişinde bulunması" anlamına gelen Fransızca kökenli bir sözcüktür. Adli rapor düzenlenmesinde konsültasyon, adli tıp 
uzmanı için oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, adli tıbbi değerlendirme sürecinde ihtiyaç duyulan Radyoloji 
konsültasyonun önemine dikkat çekmek amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma retrospektif özelliktedir. Haziran 2016 – Ekim 2019 tarihleri arasında Adli Tıp polikliniğine 
başvuran ve adli rapor düzenlenebilmesi için Radyoloji konsültasyonu gereken 72 olguya ait kayıtlar incelenmiştir. Olguların 
yaşı, cinsiyeti, olayın türü ve raporun tarihi ile konsültasyon isteme nedeni, konsültasyon sonucu ve rapora etkisi araştırıldı. 
Veriler SPSS programı (versiyon 18.0) ile analiz edildi. Demografik veriler ortalama değer ± standart sapma ve/veya yüzde 
olarak ifade edildi. Karşılaştırma değerleri %95 güven aralığında hesaplandı; p<0,05 olduğunda istatistiksel olarak anlamlı 
kabul edildi. 
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 72 olgunun yaş ortalaması 36,59 (st ±:16.163) ve yaş aralığı 17-78 olup, 58’u (%80,6) 
erkek, 14’ü (%19,4) kadındır. Konsültasyonların 43’ünün (%58,9) "Radyoloji bölümünce düzenlenen tetkik raporu ile diğer 
branş hekimlerince düzenlenen tıbbi kayıtlarda oluşan çelişki" nedeniyle istendiği belirlenmiştir. 23 olgu (%31,5) için adli 
makamlarca sorulan "yaş tayini, kemik kırık özellikleri veya mevcut yaralanmasının trasesi" nedeniyle danışılmıştır. Radyoloji 
konsültasyonuna rağmen çelişki aydınlatılamadığı için Adli Tıp polikliniğince 3 olguya (0,4%) istenilen adli rapor 
düzenlenememiş olup, bu hususta Adli Tıp Kurumu veya Üniversite Hastaneleri Adli Tıp Anabilim Dalları’ndan görüş 
sorulması önerilmiştir. 
Tartışma ve SONUÇ: Ülkemiz yasal düzenlemelerine göre hekimler adli olguyu değerlendirmek ve adli rapor düzenlemekle 
yükümlüdür. Düzenlenen adli raporlar adli makamların vereceği kararlar açısından büyük öneme sahiptir. Adli tıbbi 
değerlendirme yapılabilmesi için öncelikle tüm tetkik ve tedavilerin tamamlanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra tıbbi 
kayıtlarda oluşan çelişki nedeniyle ilgili klinik branşlardan konsültasyon istenmektedir. Konsültasyonlar, adli tıbbi 
değerlendirmenin ve düzenlenen adli raporun nitelikli olmasına önemli katkı sağlamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Adli Tıp, Adli Rapor, Radyoloji konsültasyonu. 
 

A retrospective study on the importance of Radiology consultation for 
Forensic Medicine 

Orhan Meral, Bozyaka Training And Research Hospital, Department Of Forensic Medicine, Izmir, Turkey 
 

Introduction and AIM: Consultation is a French word that means "exchanging opinions of more than one physician to 
diagnose or treat a disease". Consultation plays an important role in the forensic report preparation process. In this study, it 
was aimed to draw attention to the importance of Radiology consultation needed in the forensic medical evaluation 
process. 
MATERIALS-METHODS: The study was retrospectively. The records of 72 patients who applied to the Forensic Medicine 
outpatient clinic between June 2016 - October 2019 and who required radiology consultation in order to prepare a forensic 
report were examined. The age and sex of cases, type of event, the date of the report and the reason for requesting 
consultation, the result of the consultation and its effect on the forensic report were investigated. Data were analyzed with 
SPSS program (version 18.0). Demographic data were expressed as mean ± standard deviation and / or percentage. Pearson 
chi-square test was used to analyze the data determined by frequency, percentage and count. The comparison values were 
calculated at a 95% confidence interval; P <0.05 was considered statistically significant. 
RESULTS: The mean age of the 72 patients included in the study was 36.59 (st ±: 16.163) and the age range was 17-78 years. 
Fifty-eight (80.6%) of the cases were male and 14 (19.4%) were female. It was determined that 43 (58.9%) of the 
consultations were requested because of "the report contradiction between the examination report prepared by the 
Radiology department and the medical records issued by other branch physicians ". In 23 cases (31.5%), it was consulted for 
"age determination, bone fracture characteristics or trace of the injury". Because of the contradiction could not be clarified 
despite the radiology consultation, the requested forensic report could not be prepared for 3 cases (0,4%) by the Forensic 
Medicine outpatient clinic, and it was suggested to ask the opinion of the Forensic Medicine Department or the Forensic 
Medicine Departments of University Hospitals. 
Discussion and CONCLUSION: According to the legal regulations of our country, physicians are obliged to evaluate forensic 
cases and to prepare forensic reports. The judicial reports issued are of great importance for the decisions of the judicial 
authorities. For the forensic medical evaluation, all examinations and treatments must be completed first. In addition, due 
to the contradiction in medical records, consultation is requested from the relevant clinical branches. Consultations make a 
significant contribution to the quality of the forensic medical evaluation and the forensic report issued. Keywords: Forensic 
Medicine, Forensic report, Radiology consultation. 
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AMAÇ: Kişinin dikkatsiz, tedbirsiz, ihmalkar veya kasti hareketleri neticesinde bedensel ve ruhsal sağlığının bozulmasına 
hatta ölümlere neden olan her türlü olay adli makamlarca anlamlı olup adli olgu olarak değerlendirilirler. Kadın olguların 
sosyal hayattaki rollerinde meydana gelen değişimler ile birlikte adli nitelikli kadın olgular da kaçınılmaz bir şekilde karşımıza 
çıkmaktadır. Çalışmamızda, yaşamın her alanında önemli bir yeri olan kadın olguların adli olgu niteliğinde acil servise 
başvuruları incelenerek, adli nitelikli kadın olguların özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: 01.01.2013-31.12.2017 tarihleri arasındaki beş yıllık dönemde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa 
Sultan Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran 18 yaş ve üstü 2546 kadın olguya ait tıbbi belgeler geriye dönük olarak incelenerek 
sosyodemografik özellikleri, yaralanma özellikleri, adli rapor sonuçları gibi faktörler değerlendirildi. 
BULGULAR: Çalışma kapsamına alınan 18 yaş ve üstü kadın adli olgular tüm kadın adli olguların %74,1’ini (n=2546) 
oluşturmaktadır. Olguların yaşları 18 ile 89 arasında değişmekte olup, olguların yaş ortalamasının 34,82±13,83 olduğu, yaş 
gruplarına göre sınıflandırıldığında %36,1 (n=919) ile en sık 20-29 yaş grubundan başvuru olduğu bulunmuştur. Olguların acil 
servise başvurduğu aylar incelendiğinde; en sık başvurunun %12,6 (n=321) ile Ağustos ayında olduğu, olguların geliş 
nedenlerine bakıldığında; %36,5 (n=930) ile en sık trafik kazası nedeniyle, %33,4 (n=850) ile ikinci en sık geliş nedeni iş kazası 
nedeni ile geldiği belirlenmiştir. Adli rapor sonuçlarına bakıldığında; olguların %45,5’inin (n=1159) basit bir tıbbi müdahale 
ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu, %62,4’ünün (n=1589) yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir duruma 
neden olmadığının belirtildiği görülmüştür. 
SONUÇ: Acil servise başvuranların azımsanmayacak bir bölümünü adli olgular oluşturmaktadır. Çalışmamızda adli olguların 
yaklaşık dörtte birini kadın adli olgular oluşturmaktadır. Toplumuzdaki kadınların da büyük ölçüde adli olaylar sonucu acil 
servislere geldiği görülmüş olup kadınlarımızın sosyal ve iş hayatındaki zarar gördüğü etkenlerden korunmaları ve mağdur 
olmamaları için kadın adli olguların doğru değerlendirilmeleri daha fazla önemlidir. Düzenlenecek adli raporda mevcut olan 
travmatik lezyonların anatomik lokalizasyonlarına ve özelliklerine göre çok dikkatli edilerek kayda alınması, sonrasında 
oluşabilecek hukuksal süreçte hekim güvenliği ve hasta mağduriyetinin önlenmesi açısından önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: Adli Olgu, Kadın, Adli Tıp. 
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OBJECTIVE: Any event that is caused by external factors and causes deterioration of the physical and mental health of the 
person as a result of careless, imprudent, negligent or deliberate movements is meaningful by the judicial authorities and 
considered as a forensic case. Along with the changes in the role of women in social life, it is inevitable to find some forensic 
cases that women are included. In this study, it was aimed to examine the characteristics of forensic women cases that are 
taken from emergency service since women has an important impact on every part of the life. 
MATERIALS-METHODS: Medical records of 2546 women aged 18 years and over who applied to the Emergency 
Department of Manisa Celal Bayar University Hafsa Sultan Hospital between 01.01.2013 and 31.12.2017 were analyzed and 
evaluate these cases retrospectively for sociodemographic characteristics, injury characteristics and forensic report results. 
RESULTS: Women forensic cases aged 18 years and over are 74.1% of all female forensic cases (n=2546). The ages of the 
cases ranged between 18 and 89 years. The mean age of the cases was 34.82±13.83 years. Up to the classification that is 
done according to the age groups of women, it is seen that most of the applications are done in the 20-29 age groups. If the 
months when the patients applied to the emergency department were examined, the most common application was done 
in August with 12.6% (n=321). The most common case is traffic accident with 36.5% (n=930), the second most common 
cause of work accident with 33.4% (n=850). By looking at the results of the forensic report, it was determined that; 45.5% 
(n=1159) of the cases were mild enough to be removed by the recruit with simple medical interference, 62.4% (n=1589) 
stated that the injury did not cause to the exposed to vital hazard. 
CONCLUSION: Forensic cases constitute an important part of the emergency department. In our study, approximately one 
quarter of these forensic cases were female forensic cases, and it was found that women in our society also came to 
emergency services to a large extent as a result of forensic events. This is significant to prevent the victimization in these 
cases. It is important to note the traumatic lesions present in the forensic report according to the anatomic location and 
characteristics of the forensic patients to prevent physician safety and patient victimization in the legal process that may 
occur afterwards. Keywords: Forensic Case, Female, Forensic Medicine. 
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GİRİŞ:  
Dış etkenler sonucu oluşan, beden ve/ veya ruh sağlığının bozulmasına, ölüme neden olan olaylara adli olgu olarak 
değerlendirilir (1). Literatürde kadın olguların adli nitelikte acil servislere başvurularına; en sık trafik kazalarının neden 
olduğu bulunmuştur(1-3). Zehirlenmeler, iş kazaları ve aile içi şiddet sonucu yaralanan kadın olgular, diğer nedenler olarak 
karşımıza çıkmaktadır (1,3-6). Kadın olguların sosyal hayattaki rollerindeki değişimlerle adli nitelikli kadın olgular da 
kaçınılmaz bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde adli nitelikte olguların incelendiği birçok çalışma mevcuttur(1-8). 
Ancak kadın adli olguların incelendiği çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmamızda, yaşamın her alanında önemli bir yeri olan 
kadın olguların adli olgu niteliğinde acil servise başvurularının özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
GEREÇ ve YÖNTEM:  
01.01.2013-31.12.2017 tarihleri arasında Hastanemiz Acil Servisi’ne müracaat eden 426208 olgunun 14967’si adli olgu olup, 
olguların tıbbi belgeleri incelenerek; 3436 kadın olgu arasından 18 yaş ve üstü 2546 kadın olgu çalışmaya alındı. Olguların 
yaş, olay türü adli rapor sonucu gibi faktörler değerlendirildi.  
 

 
Grafik A. Olguların yaş gruplarına göre dağılımı. 

 

 
Grafik B. Olguların aylara göre dağılımı. 

 
BULGULAR: 426208 olgunun 14967’si(%3,5) adli olgu olup, olguların 3436(%23,0) kadın adli olgunun olduğu, bunların 

2546’sı(%74,1) 18 yaş ve üstü kadın olgulardan oluştuğu belirlenmiştir. Olguların yaşları 18-89 arasında değişmekte olup, 

ortalaması 34,82±13,83 olarak bulunmuştur. Yaş gruplarına göre sınıflandırılma grafik A’da gösterilmiştir. Olguların 

başvurduğu ayların dağılımı grafik B’de gösterilmiştir. Olguların başvuru nedenlerine Tablo A’da gösterilmiştir.  

Trafik kazası nedeniyle başvuran 930(%36,5) olgu incelendiğinde; bunların %66,7’sinin(n=620) araç içi, 
%11,6’sının(n=108) araç dışı, %8,7’sinin(n=81) motosiklet kazası sonucu başvurduğu tespit edilmiş olup, %11,9’unun(n=111) 
trafik kazası sonucu başvurduğu belirtilmiş, ancak kazanın araç içi ya da araç dışı olup olmadığı bilgisine yer verilmemiştir. İş 
kazası sonucu müracaat eden 850(%33,4) olgu değerlendirildiğinde; bunların %21,4’ünün(n=182) göze yabancı cisim 
kaçması, %17,2’sinin(n=146) nedeni belirtilmeyen künt travma, %14,0’ünün(n=119) intoksikasyon nedeniyle acil servise 
başvurmuşlardır. İntoksikasyon sonucu başvuran 395(%15,5) olgu incelendiğinde; bunların %55,7’sinin (n=220) intihar 
girişimi sonucu, %44,3’ünün(n=175) kaza neticesi zehirlenmiş oldukları saptandı.  Etkili eylem sonucu başvuran 169 
olgu(%6,6) incelendiğinde; olguların %28,9’unun(n=49) eşi ya da erkek arkadaşı tarafından, %10,1’inin(n=17) iş ve sosyal 
hayatındaki kişiler tarafından, %7,1’inin(n=12) eşi dışındaki aile bireyleri ya da akrabaları tarafından, %1,8’inin(n=3) 
tanımadığı yabancı kişiler tarafından etkili eyleme maruz kaldıkları, %52,1’inde(n=88) ise etkili eylemi yapan kişinin 
belirtilmediği saptanmıştır. Olguların 733’ünde(%28,8) harici travmatik lezyon tanımlanmamıştır. Travmatik lezyon saptanan 
1813 olgu(%71,2) yaralanan vücut bölgeleri açısından dağılımı grafik A’da gösterilmiştir. Çalışmamızda acil serviste yazılan 
adli rapor sonuçları Tablo B’da gösterilmiştir.  
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Grafik C. Yaralanan vücut bölgelerinin dağılımı. 

 
Tablo A. Olguların acil servise başvuru nedenlerine göre dağılımı. 

 

Tablo B. Adli rapor sonuçlarına göre dağılım. 

BTM Sayı (%) Yaşamsal Tehlike Sayı (%) 

Giderilebilir 1159 (45,5) Yok 1589 (62,4) 

Giderilemez 275 (10,8) Var 131 (5,2) 

Belirtilmemiş 1112 (43,7) Belirtilmemiş 826 (32,4) 

Toplam 2546(100) Toplam 2546(100) 

(BTM: Basit bir tıbbi müdahale) 
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Trafik Kazası 930 36,5 

İş Kazası 850 33,4 

İntoksikasyon 395 15,5 

Etkili eylem 169 6,6 

Düşme 73 2,9 

Kesici-delici Alet Yaralanması 51 2,0 

Kaza 28 1,1 

Belirtilmemiş 18 0,7 

Ateşli Silah Yaralanması 15 0,6 

Nontravmatik 7 0,3 

Cinsel Saldırı 5 0,2 

Ası 3 0,1 

İntihar Teşebbüsü 2 0,1 

Toplam 2546 100 
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TARTIŞMA ve SONUÇ: Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını kadınların oluşturması nedeni ile tüm adli olgular içerisinde kadın 
olguların sayısı da önemli yer tutmaktadır. Acil Servise başvuran adli olgular içerisindeki kadın olguların oranı; yapılan 
çalışmalarda %22,0-%36,2 olarak bulunmuştur(1-3,5,6,9-13). Çalışmamızda kadın olgular tüm adli olguların %23,0’ü olarak 
saptanmıştır. Erkek adli olguların kadınlara oranla daha sık karşımıza çıkmasında, erkeklerin sosyal yaşamda ve çalışma 
hayatında daha aktif rol almalarının neden olduğu düşünülmüştür. Yapılan çalışmalarda acil servise başvuran kadın adli 
olguların yaş ortalamasının 28,6-35,4 yıl arasında değiştiği tespit edilmiştir(2,3,9,13). Çalışmamızda olguların yaş ortalaması 
literatür verileri ile uyumlu olarak 34,8 yıl bulunmuştur. Acil servise başvuran adli olguların yaş aralığına baktığımızda; her iki 
cinsiyetin birlikte değerlendirildiği çalışmalarda %22,7 ile %29,5 arasında en sık 21-30 yaş aralığı tespit edilmiştir(1,3,5). 
Kadın adli olguların yaş aralıklarını değerlendiren bir çalışmada en sık 20-40 yaş aralığı(%34,6), başka bir çalışmada en sık 18-
33 yaş aralığı(%54,7) olduğu belirtilmiştir(2,13). Bizim çalışmamızda en sık %36,1 ile 20-29 yaş, ikinci sıklıkta %28,4 ile 30-39 
yaş aralığı saptanmıştır. Bulgularımız literatür ile uyumlu bulunmuş, kadınların bu yaş aralığında daha aktif olarak iş ve sosyal 
hayata katılması nedeniyle olguların oranının yüksek olduğu düşünülmüştür. Çalışmamızda olgular en sık %12,6 ile ağustos 
ayında başvurmuştur. Bazı çalışmalarda %10,1-%13,0 oran ile tüm adli olguların acil servise en sık Temmuz ayında, bazı 
çalışmalarda  %10,6-%10,9 oran ile Ağustos ayında başvurdukları belirtilmiştir(1,3,5,6,9,13). Yaz aylarının tatil olması, trafik 
yoğunluğunun artması, dışarıda yapılan sosyal faaliyetlerin çoğalması gibi nedenlerden yaz mevsiminde adli olgu 
başvurusunda artış olduğu düşünülmüştür. 

Çalışmamızda, olguların %36,5 ile en sık trafik kazası, ikinci %33,4 ile iş kazası, üçüncü %15,5 ile intoksikasyon 
sonucu müracaat ettikleri saptanmıştır. Acil servise başvuran kadın adli olguların değerlendirildiği Seviner ve ark.’ın yaptığı 
çalışmada %42,0 ile en sık intoksikasyon, ikinci %23,1 ile trafik kazası, Yavuz ve ark.’ın yaptığı çalışmada %31,6 ile en sık 
intoksikasyon, ikinci %28,9 ile trafik kazası, Korkmaz ve ark.’ın yaptığı çalışmada %58,9 ile en sık trafik kazası, ikinci %12,4 ile 
düşme, Akgün ve ark.’ın yaptığı çalışmada %43,3’ünün trafik kazası, %16,8’inin iş kazası olgularının olduğu 
görülmüştür(2,12,14,15). Trafik kazasının ve intoksikasyon olgularının kadın adli olgularda sık görülmesinin literatür ile 
uyumlu olup, çalışmamızda iş kazalarının sık görülmesinin nedeninin; **** ilinin büyük bir organize sanayi sitesine sahip 
olması,  bununla birlikte kadınların da iş hayatında aktif olarak birçok alanda kendilerine yer bulmasının olduğu 
düşünülmüştür. Çalışmamızda trafik kazası geçiren olguların, en sık %66,7 ile araç içi, %11,6 ile ikinci en sık araç dışı trafik 
kazası sonucu başvurduğu tespit edilmiştir. İzmir’de yapılan çalışmada acil servise trafik kazası nedeniyle başvuran tüm 
olguların %48,6’sının araç içi, %25,4’ünün yaya, % 18,2’sinin motosiklet kazası olduğu, Ankara’da yapılan çalışmada 
%59,3’ünün araç içi, %35,9’unun araç dışı olduğu tespit edilmiştir(16,17). Hindistan’da yapılan çalışmada trafik kazası 
sonucu yaralanan olguların %22’sinin yaya, %35’inin sürücü olduğu, Amerika Birleşik Devletleri’nde(ABD) yapılan çalışmada 
olguların %72,7’sinin sürücü ya da yolcu olduğu, %22,6’sının motosiklet ya da bisiklet sürücüsü olduğu, Romanya’da yapılan 
çalışmada olguların %49’unun sürücü ya da yolcu olduğu, %14,6’sının yaya olduğu gösterilmiştir(18-20). Çalışmamız trafik 
kazalarının türlerinin dağılımı bakımından hem Türkiye’de hem de yurt dışında yapılan çalışmalar ile uyumlu bulunmuştur. 

Çalışmamızda iş kazalarının en sık %21,4 ile göze yabancı cisim kaçması, %17,2 ile künt travma, %14 ile 
intoksikasyon olduğu görülmüştür. Yapılan bir çalışmada acil servise başvuran iş kazalarının %31,5’inin makineye 
sıkışma/sıkıştırma, %21,5’inin künt travma, %18,9’unun düşme olduğu, başka bir çalışmada olguların %43’ünün kesici-delici 
alet yaralanması, %29,5’inin künt travma olduğu görülmüştür(21,22). ABD’deki bir çalışmada acil servise başvuran iş 
kazalarında; kesici-delici alet yaralanmalarına %27, burkma-burkulma yaralanmalarına %25, künt yaralanmalara %20 sıklıkta 
rastlandığı bildirilmiştir(23). Bizim çalışmamızda göze yabancı cisim kaçmasının ilk sırayı almasının nedeninin kadınların daha 
beceri gerektiren ince işlerde çalışmaları nedeniyle oluşan kazalarda göze yabancı cisim kaçmasının sık karşımıza çıktığı 
düşünülmüştür. Künt travmaların genel olgularda olduğu gibi bizim olgularımızda da literatürle uyumlu olduğu izlenmiş 
olup, iş kazalarında intoksikasyon olgularının sık olma nedeni bir fabrika yemekhanesindeki yemekten etkilenme sonucu 
hastanemize gelen olgulardan kaynaklanmıştır. Çalışmamızda intoksikasyon olgularının %55,7’sinin intihar, %44,3’ünün kaza 
olduğu görülmüştür. İstanbul’da yapılan bir çalışmada intoksikasyon sonucu acil servise başvuran adli olguların %53,7’sinin 
intihar, %46,3’ünün kaza, Sivas’ta yapılan bir çalışmada %64,0’ının intihar, %35,8’inin kaza, Tokat’ta yapılan bir çalışmada 
zehirlenen kadın olguların %64,2’sinin intihar, %35,8’inin kaza sonucu müracaat ettikleri belirtilmiştir(24-26). Çalışmamızın 
literatür verileri ile uyumlu olduğu görülmüştür. 

Çalışmamızdaki etkili eylem olgularının %28,9’unun eşi ya da erkek arkadaşı tarafından, %10,1’inin iş ve sosyal 
hayatındaki kişiler tarafından, %7,1’inin eşi dışındaki aile ya da akrabaları tarafından, %1,8’inin tanımadığı yabancı kişiler 
tarafından şiddet gördüğü bulunmuştur. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2002 yılında şiddetle ilgili bildirgesinde dünyadaki 
kadınların %10 ile %69’unun yaşamlarının bir döneminde eşi ya da erkek arkadaşı tarafından fiziksel olarak saldırıya maruz 
kaldığını bildirmiştir(27). ABD’de acil servise başvuran şiddet görmüş kadınların incelendiği çalışmada olguların %54,2’sinin 
erkek arkadaşı ya da eşi tarafından şiddet gördüğü, İngiltere’de yapılan çalışmada ise olguların %21,3’ünün eşi tarafından 
şiddet gördüğü belirtilmiş olup, ülkemizde Denizli’de yapılan çalışmada acil servise başvuran fiziksel şiddete uğrayan 
kadınların %33’ünün eşi tarafından, %17,6’sının yabancılar tarafından, %11’inin aile bireyleri tarafından şiddet gördüğü, 
İzmir’de yapılan çalışmada %74,3’ünün eşi tarafından, %12,9’unun akrabaları tarafından, %10’unun eski eşi tarafından 
şiddet gördüğü belirtilmiştir(28-31). Literatürde ve çalışmamızda kadına şiddet uygulayanların kadının tanıdığı kişiler olduğu, 
kadına yönelik şiddet eylemlerin aile içinde sıklıkla karşımıza çıktığı ve şiddet kaynağının genelde eş olduğu, çalışmamızda en 
sık eşlerin ve erkek arkadaşların şiddet uygulayıcısı olduğu görülmüştür. Ayrıca kadınlara yönelik şiddet birçok ülkede 
görülmekte olup, ülkemizde eşi tarafından uygulanan şiddetin bir dereceye kadar normal karşılanması ve ataerkil aile 
yapısının sonucu olarak görülmesi bu sorunun temel nedenlerinden olduğu düşünülmüştür. Çalışmamızda tüm 
yaralanmaların %45,5’inin BTM olduğu, %10,8’inin BTM olmadığının belirtildiği görülmüştür. Sivas’ta yapılan çalışmada acile 
başvuran adli olguların %43,4’ünün yaralanmasının BTM olduğu, %40,9’unun BTM olmadığı, Kahramanmaraş’ta yapılan bir 
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çalışmada %51,8’inin BTM olduğu, %48,2’sinin BTM olmadığı, Adana’da yapılan bir çalışmada acile başvuran kadın adli 
olguların %88,7’sinin BTM olduğu, %11,3’ünün BTM olmadığının belirtildiği saptanmıştır(6,11,12). Çalışmamızda BTM 
olmayan olguların oranları literatürdeki tüm adli olgulara göre daha düşük olup, bu sonuç; erkek olgularının yaralanmasının 
kadın olguların yaralanmasından daha ağır sonuçlara sebep olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Adana’daki çalışmada kadın 
adli olgularda BTM olmayan olguların oranı ile bizim olgularımızın oranı benzer bulunmuştur. Çalışmamızda tüm 
yaralanmaların %62,4’ünün yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olmadığı, %5,1’inin yaralanmasının 
yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olduğu görülmüştür. Sivas’ta yapılan çalışmada acile başvuran adli olguların 
%70,7’inde yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olmadığı, %12,4’ünde yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden 
olduğu, Kahramanmaraş’ta yapılan çalışmada %72,3’ünde yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olmadığı, 
%27,7’sinde yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olduğu, Edirne’de yapılan çalışmada olguların %65’inde yaşamını 
tehlikeye sokan bir duruma neden olmadığı, %16’ında yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olduğunun belirtildiği 
saptanmıştır(3,6,11). Çalışmamızda yaralanması yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olan olguların oranları 
literatürdeki tüm adli olgulara göre daha düşük olup, bu sonuç; erkek olgularının yaralanmasının kadın olguların 
yaralanmasından daha ağır sonuçlara sebep olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Kadınlarımızın sosyal ve iş hayatındaki zarar 
gördüğü etkenlerden korunabilmeleri ve mağdur olmamaları için kadın adli olguların doğru değerlendirilerek, olgulara 
uygun ve doğru medikolegal yaklaşım büyük önem taşımaktadır. 
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Ahsen Kaya, Selen Can Temürkol, Ender Şenol, Hülya Güler 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
 

Giriş ve Amaç: Yanık, tüm yaş grupları için önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Başta alev etkisi ile olmak üzere 
çeşitli şekillerde meydana gelebilmektedir. Kalıcı fiziksel ve psikolojik etkileri nedeniyle adli travmatolojinin de önemli 
konularından birini oluşturmaktadır. Adli rapor düzenlenmesi için kullanılan “Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama 
Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Rehberi”, Haziran 2019’da güncelenmiş olup değerlendirmede çeşitli 
değişiklikler içermektedir. Bu çalışma ile Anabilim Dalımıza başvuran yanık olgularına ait verilerin ortaya konulması, 
ülkemizde adli raporların düzenlenmesinde kullanılan bu güncel rehber hakkında bilgi verilmesi ve yanık olgularında adli 
rapor düzenlerken kullanılacak olan yeni kriterlerin tartışılması amaçlandı. 
Gereç ve Yöntem: 01.01.2014-01.01.2019 tarihleri arasında ceza davaları/soruşturmaları nedeniyle başvuran yanık 
olgularına ait adli raporlar incelenerek; olguların yaşı, cinsiyeti, olay tarihi, yaralanma orijini, olay türü, yanıktan etkilenen 
vücut bölgesi, yanık türü, derecesi, yüzdesi ile fonksiyonel kayıplar değerlendirildi. Veriler SPSS for Windows istatistik 
programı ile analiz edildi. 
Bulgular: Değerlendirilen 52 yanık olgusunun 39’u (%75) erkekti. Ortalama yaş 23,8±17,8, minimum yaş 5 ay ve maksimum 
yaş 86 yıl idi. Yaralanma orijini en sık kaza (n=48, %92,3), yaralanma mekanizması en sık iş kazası (n=22, %42,3) olarak tespit 
edildi. En sık yanık türü alev yanığı (n=13, %25) ve sıcak cisim ile haşlanma (n=13, %25) idi. En sık yanan vücut bölgesi üst 
ekstremite (N=33, %63,5) olarak bulundu. Vücuttaki toplam yanık yüzdesi 20 (%38,5) olguda %1-%5 aralığında idi. 
Tartışma ve Sonuç: Güncellenen rehberde yanık olgularının değerlendirilmesi ile ilgili bölüme; kafa/yüz veya perinedeki 2. 
derece yanıklar ile 5 yaş altındakilerde meydana gelen 1. derece yanıklar ile ilgili ekleme yapılmıştır. Ayrıca rehbere 
özefagusta koroziv madde yaralanmalarının evrelerini ve medikolegal değerlendirmeyi içeren bir bölüm de eklenmiştir. 
Güncel kılavuzun yürürlüğe girdiği tarihten sonra meydana gelen olaylarla ilgili olarak adli rapor yazılırken ve raporlara esas 
alınan, klinisyenlerce hazırlanan muayene ve takip evrakı hazırlanırken bu eklemeler göz önüne alınarak değerlendirme 
yapılmalıdır.  Anahtar Kelimeler: Adli Rapor, Rehber, Türk Ceza Kanunu, Yanık. 

 
Evaluation of Burn Cases with The Current Guideline 

 
Ahsen Kaya, Selen Can Temürkol, Ender Şenol, Hülya Güler 

Department of Forensic Medicine, Ege University Faculty of Medicine, İZMİR 
 

Introduction and Aim: Burn is an important cause of morbidity and mortality for all age groups. It can occur in various ways, 
especially with the effect of flame. Due to its persistent physical and psychological effects, it is one of the important issues 
of forensic traumatology. The Guideline for the Assessment of Injury Crimes Defined in the Turkish Penal Code for Forensic 
Medicine, which is used for the preparation of forensic reports, was updated in June 2019 and includes various changes in 
the assessment. The aim of this study was to present the data of the burn cases admitted to our department; to give 
information about this current guideline used in the preparation of forensic reports in our country and to discuss the new 
criteria to be used in the preparation of forensic reports in burn cases. 
Materials and Methods: We examined the forensic reports of burn cases that were applied because of penal 
proceedings/investigations between 01.01.2014 and 01.01.2019. Cases’ age and sex; date, type and origin of injury; type, 
degree and percentage of burn; body area affected by burn, and functional losses were evaluated. Data were analyzed with 
SPSS for Windows statistics program. 
Results: Of the 52 burn cases, 39 (75%) were male. The mean age was 23.8±17.8 years, the minimum age was 5 months and 
the maximum age was 86 years. The most common origin was the accidents (n=48, 92.3%) and the most common 
mechanism of injury was occupational accidents (n=22, 42.3%). Flame burns (n=13, 25%) and scalding (n=13, 25%) were the 
most frequently seen types of burns. Upper extremity (n=33, 63.5%) was the most common burning body part. The total 
percentage of burns on the body was between 1% and 5% in 20 (38.5%) cases. 
Discussion and Conclusion: In the guideline, the section on the evaluation of burn cases were updated. At that, there are 
special regulations about second degree burns on the head/face or perineum and also first degree burns cases under five 
years old. Also, a section about the medicolegal evaluation and the stages of corrosive substance injuries in the esophagus 
were added. These additions should be taken into consideration while preparing the forensic reports about the events that 
occur after the date of effect of the current guideline and while preparing the examination and follow-up documents by the 
clinicians. Keywords: Burn, Forensic Report, Guideline, Turkish Penal Code. 

 
 Giriş ve Amaç: Yanıklar, başta çocukluk dönemi olmak üzere tüm yaş grupları için önemli bir morbidite ve 
mortalite nedeni olup kalıcı fiziksel ve psikolojik etkileri nedeniyle adli travmatolojinin önemli konularından biridir (1-5). Cilt 
veya diğer dokularda, başta ısı olmak üzere, elektrik, radyasyon, sürtünme veya kimyasallarla temasla oluşurlar (4,6,7). Adli 
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olguların medikolegal değerlendirmesinde kullanılan “Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp 
Açısından Değerlendirilmesi Rehberi” Haziran 2019’da güncellenmiş olup yanıklarla ilgili çeşitli değişiklikler içermektedir (8).  
 Bu çalışma ile Anabilim Dalımıza başvuran yanık olgularına ait verilerin ortaya konulması, ülkemizde adli raporların 
düzenlenmesinde kullanılan bu güncel rehber hakkında bilgi verilmesi ve yanık olgularında adli rapor düzenlerken 
kullanılacak olan yeni kriterlerin tartışılması amaçlandı. Rehberin eski (Haziran 2013) versiyonunda, “özofagusta koroziv 
madde yaralanmaları”, “Göğüs Bölgesi” başlığı altında ve “yaşamsal tehlike” şeklinde belirtilmiş olup ayrıntılı bir açıklama 
mevcut değildi (9). Güncel rehberde ise ayrıntılı açıklama mevcuttur. Buna göre, Tablo 1’de güncel rehbere eklenen 
özofagus kostik yaralanma değerlendirmesi, Tablo 2’de ise diğer yanıklarla ilgili güncel rehberdeki değişiklikler ile eski 
rehberin karşılaştırması verildi.  
 

Tablo 1. Güncel rehbere eklenen özofagus kostik yaralanma değerlendirmesi (8). 
Açıklama 1: Evre I ise yaralanmanın yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olmadığı, ancak yaralanmanın kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi 

müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olmadığı, daha ağır derecelerdeki yaralanmaların ise yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olduğuna karar 

verilmelidir. 

Özofagus kostik yaralanmalarının endoskopik evrelemesi* 

Yaralanma Derecesi Endoskopik Bulgu 

Evre 1 Hiperemi ve ödem ile görülen mukozal inflamasyon 

Evre 2- a Vezikül ve eksudalı yüzeyel mukozal ülserasyon, pseudomembran gelişimi 

Evre 2-b Derin ve çevresel ülserasyon ve nekroz, minimal kanamalar 

Evre 3 Bütün organı tutan aşırı nekroz ve masif kanama 

Evre 4 
Evre 3 ile aynı endoskopik bulgular + metabolik asidoz veya dissemine intravasküler koagülasyon gibi sistemik 

bulguların eklenmesi 

*Temel ve Sistematik Cerrahi, Cilt 1, Editör:Prof.Dr. Hüseyin Gülay, İzmir Güven Kitabevi, 1. Baskı, 2005.  

Tablo 2. Yanıklar ile ilgili güncel ve eski rehberin karşılaştırması. 
Güncel Rehber (8) Önceki Rehber (9) 

1. derece yanık Hafif 1. derece yanık *BTM ile giderilebilir 

1. derece yanık: 5 yaş ve altında %20’den 

fazla 
Hafif olmadığı 

1. derece: 5 yaş ve altında %20’den 

fazla 
BTM ile giderilemez 

2. derece yanık yüzey alanı %10’dan az (5 

yaş ve altı çocuklarda %5’ten az) 

Kafa/yüz/perinede %5’ten az yanık 

Hafif 
2. derece: yüzey alanı %10’dan az 

(5 yaş altı çocuklarda %5’ten az) 
BTM ile giderilebilir 

2. derece yanık yüzey alanı %10-20 arası (5 

yaş ve altı çocuklarda %5-15 arası) 

Kafa/yüz/perinede %5-15 arası yanık 

Hafif olmadığı 
2. derece: %10-20 (5 yaş altı 

çocuklarda %5-15) 
BTM ile giderilemez 

2. derece yanık yüzey alanı %20’den fazla 

(5 yaş ve altı çocuklarda %15’ten fazla) 
Yaşamsal tehlike 

2. derece: %20’den fazla (5 yaş altı 

çocuklarda %15’ten fazla) 
Yaşamsal tehlike 

3./4. derece yanık: %10’a kadar Hafif olmadığı 3./4. derece: %10’dan az BTM ile giderilemez 

3./4. derece yanık: %10’dan fazla Yaşamsal tehlike 3./4. derece: %10’dan fazla Yaşamsal tehlike 

Vücuttan elektrik akımının geçtiğine dair 

pozitif bulguların mevcut olduğu durumlar 

(Elektrik giriş ve/veya çıkış deliği ve/veya 

klinik bulguların olması ve/veya sağlık 

personeli tarafından kardiopulmoner 

resusitasyon uygulanmış olması) 

Yaşamsal tehlike 

Vücuttan elektrik akımının 

geçtiğine dair pozitif bulguların 

mevcut olduğu durumlar (Elektrik 

giriş ve/veya çıkış deliği ve/veya 

klinik bulguların olması ve/veya 

sağlık personeli tarafından 

kardiopulmoner resusitasyon 

uygulanmış olması) 

Yaşamsal tehlike 

*BTM= Basit bir tıbbi müdahale 
Not: 2. ve 3. derece yanıklar bir arada ise hekim klinik duruma göre değerlendirme yapar. 

Gereç ve Yöntem:  01.01.2014-01.01.2019 tarihleri arasındaki 5 yıllık sürede ceza davaları/soruşturmaları nedeniyle kesin 
raporları düzenlenen yanık olgularına ait adli raporlar incelenerek; olguların olay tarihindeki yaşı, cinsiyeti, olay tarihi, 
yaralanma orijini, olay türü, yanıktan etkilenen vücut bölgesi, yanık türü, derecesi, vücuttaki yüzdesi ile fonksiyonel kayıplar 
değerlendirildi. Veriler SPSS for Windows istatistik programı ile analiz edildi.   
Bulgular: Toplam 52 yanık olgusunun 39’u (%75) erkekti. Minimum yaş 5 ay, maksimum yaş 86 ve yaş ortalaması 
23,8±17,8’di. Yaralanma orijini en sık kaza (n=48, %92,3), yanığa neden olan olay en sık iş kazası (n=22, %42,3) ve ikinci en 
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sık olay ev kazası (n=13, %25) olarak saptandı. Ev kazalarının %76,9’u (n=10) 0-5 yaş grubundaydı. Yanık türlerinden en sık 
alev (n=23) ve haşlanma yanıkları (n=23) görüldü. Yanık türlerinin yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 3’te gösterildi. En sık 
yanan bölge üst ekstremite (n=33, %63,5) idi. En sık görülen yanık derecesi 2. dereceydi. Toplam yanık yüzdesi en sık %1-%5 
(n=20, %38,5) bulundu. 42 (%80,8) olguda yanığa bağlı herhangi bir fonksiyonel kısıtlılık gelişmemişti. Olguların 11’inde 
(%21,2) yaşamsal tehlikenin olduğu, 40’ında (%76,9) olmadığı, 1’inde (%1,9) kararın daha sonra verilebileceği, 20’sinde 
(%38,5) yaralanmanın basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olduğu, 23’ünde (%44,2) ise hafif olmadığı, 
9’unda (%17,3) kararın daha sonra verilebileceği belirtilmişti. 
Tartışma ve Sonuç: Bu araştırmada; literatürle (2-4,10,11) uyumlu şekilde erkeklerin fazla (%75) olması; erkek çocukların 
nispeten daha hareketli olmaları ve erişkinlikte erkeklerin tehlikeli işlerde daha fazla çalışabilmeleri ile ilişkilendirilmiştir. 
Çalışmamızda en sık iş kazaları görülürken, diğer çalışmalarda ev kazalarının sık olduğu görüldü (2,4,5,7). İş kazası nedeniyle 
başvuruların fazlalığı (%42,3) çalışmamızda en sık erişkin yaş grubunun görülmesi ile ilişkilendirilirken; sıklıkla ev kazalarının 
görüldüğü çalışmalarda en sık görülen yaş grubu çocukluk çağı, özellikle de 0-5 yaş olarak belirtilmişti (2,4,7,11). Çalışmada 
haşlanma yanıkları (%25) fazlalığı literatürle uyumlu (2-4,7,10,11) olup, haşlanma yanıklarının sıklıkla çocuklarda meydana 
geldiği belirtilmektedir (2-5,7). Haşlanma yanıklarının en sık 0-5 yaş çocuklarda (n=6, %46,2) görülmesi; yeni yürümeye 
başlamış, meraklı ve hareketli küçük çocukların uzanabilecekleri yerlerde bulunan sıcak sıvıları dökme, elinde sıvı bulunan 
ebeveyne çarparak üzerlerine sıcak sıvı dökülmesi olasılıklarıyla ilişkilendirildi. En sık üst ekstremitede yanık (n=33, %63,5) 
görülmesi literatürle uyumlu olup (5,7,10,11); kişilerin iş yaparken ya da kendilerini korurken ellerini kullanmalarının buna 
neden olabileceği düşünüldü. Çalışmada toplam yanık yüzdesi en sık (n=20, %38,5) %1-%5 olarak bulunmuştur. Diğer 
çalışmalarda da yanık yüzdelerinin %10 ya da %20’nin altında olduğu belirtilmektedir (2-4,7,11). 2. derece yanıkların sık 
görülmesi de literatürle uyumlu bulunmuştur (2,4,7,10,11). Çalışmalardaki toplam yanık yüzdelerinin düşük olması; en sık 
görülen haşlanma yanıklarının genelde lokalize yanıklar olmaları ile ilişkilendirildi. Olguların çoğunda (%80,8) yanığa bağlı 
fonksiyonel kısıtlılık gelişmemesinin, toplam yanık yüzdesinin en sık vücudun %1-%5’i kadar az bir alanı kapsaması nedeniyle 
olduğu düşünüldü. Olguların adli raporları güncel rehbere göre yeniden değerlendirildiğinde; 2 olguda basit bir tıbbi 
müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olmadığı kararının, kontrol muayenesini beklemeden verilebileceği anlaşıldı. Sonuç 
olarak, olguların tıbbi evrakında yanık türü, bölgesi, derece ve yüzdesinin ayrıntılı şekilde belirtilmesi, raporları düzenleyen 
hekimlerin işini kolaylaştıracaktır. Adli raporlar arasındaki standardizasyonun sağlanması ve gerekçeli, denetlenebilir adli 
raporların düzenlenmesi açısından; güncel ve gelecekteki uygulamalardan biri de bu güncel rehberin kullanılması olmalıdır.  

Tablo 3. Yanık türlerinin yaş gruplarına göre dağılımı. 
Yaş grupları Yanık Türü (n) Toplam 

Alev Haşlanma Kimyasal Diğer* Sıcak cisim Elektrik  

0-5 0 6 4 1 1 0 12 (%23,1) 

6-17 1 2 0 1 1 1 6 (%11,5) 

18-30 4 5 2 3 0 2 16 (%30,8) 

31-40 4 0 4 1 0 1 10 (%19,2) 

41-50 2 0 0 2 1 0 5 (%9,6) 

51-60 1 0 0 0 1 0 2 (%3,9) 

61 ve üstü 1 0 0 0 0 0 1 (%1,9) 

Toplam 
13 

(%25) 

13 

(%25) 

10 

(%19,2) 

8 

(%15,4) 

4 

(%7,7) 

4 

(%7,7) 

52 

(%100) 

*: Yıldırım çarpması (n=1), inhalasyon yanığı (n=1), sürtünme yanığı (n=1), laser yanığı (n=2), alev+solvent (n=1), b ilinmeyen (n=2). 
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Yaş tayini antropolojide ve adli bilimlerde ceset ya da iskeletsel kalıntıların biyolojik profilinin oluşturulmasında önemli bir 
aşamayı oluşturmaktadır. Aynı zamanda güvenilir kimlik bilgileri olmayan bireylerde hukuki ve cezai sorumluluk, askerlik, 
memuriyet, evlilik, emeklilik gibi yaş sınırı olan bazı durumlarda gerekebilmektedir. Dünyada çoğu ülkede ve Türkiye’de 18 
yaşın altı, çocuk kabul edilmektedir. Adli olgularda bir bireyin cezai sorumluluğunun değerlendirilmesinde 18 yaşından küçük 
ya da büyük olmasının belirlenmesi, çocuk haklarını korumak açısından önem taşımaktadır. Hayattaki bireylerin yaş tayini 
için fiziksel muayene, el kemiklerinin radyografik incelemesi, klinik ve radyografik dental muayene önerilmektedir. 
Kronolojik yaş göstergesi olarak dişlerin kullanıldığı çeşitli histolojik, biyokimyasal, morfolojik ve radyografik yöntemler 
geliştirilmiştir. Bu yöntemlerde dişlerin gelişimsel aşamaları ya da dişlerin gelişimi tamamlandıktan sonra diş ve çevre 
dokularında yaşa bağlı oluşan değişiklikler değerlendirilmektedir. Çocuklarda dişlerin gelişimine dayalı yöntemlerle oldukça 
doğru sonuçlar elde edilirken, yetişkinlerde yaşa bağlı oluşan değişikliklere dayalı yöntemlerle doğruluk azalmaktadır. Son 
yıllarda, tam bir yaş tayininden ziyade kullanılan parametrelerin belirlenen eşik değerine göre bireyin yasal yaş sınırının 
altında ya da üstünde olduğunu belirlemek üzere çalışmalar yapılmaktadır. Bu makalede 18 yaşı ayırt etmede kullanılan 
dental radyografik yöntemlere değinilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Yaş tayini, Yasal yaş sınırı, Dental radyoloji, Adli diş hekimliği 
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Age estimation is an important step in anthropology and forensic sciences in establishing the biological profile of bodies or 
skeletal remains. It may also be required in some cases with age thresholds such as civil and criminal liability, military 
service, civil service, marriage, retirement in living individuals without reliable identity documents. In most countries and 
Turkey, an individual younger than 18 years of age is considered a child. It is very important to determine whether an 
individual is younger or older than 18 years old in evaluating criminal liability of forensic cases for protecting the rights of 
the child. For age estimation in living individuals, a physical examination, a radiographic assessment of hand, and clinical 
and radiographic dental examination are recommended. Histological, biochemical, morphological and radiographic 
methods have been developed using teeth as chronological age indicator. These methods evaluate the developmental 
stages of the teeth or age-related changes in the tooth and surrounding structures after the completion of dental 
development. Age estimation is more accurate with methods based on dental development in child, while accuracy 
decreases with methods based on age-related changes in adults. In recent years, studies have been conducted to predict 
whether an individual is over or under a legal age threshold according to the defined threshold of the parameters used 
rather than an estimation of chronological age. In this article, dental radiographic methods in discriminating 18 years old 
are reviewed. 
Keywords: Age estimation, Legal age threshold, Dental radiology, Forensic dentistry 
 
 
 
Giriş 

Yaş tayini antropolojide ve adli bilimlerde ceset ya da iskeletsel kalıntıların biyolojik profilinin oluşturulmasında 
önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. Aynı zamanda cezai ve hukuki sorumluluk, askerlik, memuriyet, evlilik, emeklilik gibi yaş 
sınırı olan bazı durumlarda gerekebilmektedir. Son yıllarda dünyadaki ve Suriye’de yaşanan savaş sonucu özellikle 
Türkiye’deki mülteci sayısında meydana gelen artış ve Suriyeli sığınmacıların neredeyse yarısının korunmaya muhtaç 
çocuklardan oluşması konunun önemini artırmaktadır.1 Hukuki ve cezai işlemlerle ilgili olarak çeşitli yasal yaş sınırları 
mevcuttur. Türk Ceza Kanunu’na göre belirlenmesine ihtiyaç duyulan yaş sınırları 12, 15, 16, 18 ve 21 yaştır. Cezai 
sorumluluğun değerlendirilmesinde, suçun işlenmesi sırasında bireyin 18 yaşından küçük olup olmadığının belirlenmesi 
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çocukları korumak açısından oldukça önemlidir.2 Çeşitli ülkelerde 16 ila 21 yaşları arasında değişiklik göstermekle birlikte 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989) 18 yaşın altını çocuk kabul etmektedir.3   

Güvenilir kimlik bilgileri olmayan hayattaki bireyler için yapılan yaş tayininin, ceset ya da iskeletsel kalıntılarda 
kimliklendirme amacıyla yapılan yaş tayininden daha doğru sonuçlanması gerekmekte ve daha doğru sonuçlar elde etmek 
için de birden fazla tekniğin kullanılması önem kazanmaktadır. 2000 yılında Berlin’de kurulan “Uluslararası ve Disiplinlerarası 
Adli Yaş Tayini Çalışma Grubu” (Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik, AGFAD) tarafından yaş tayini için belli 
durumlarda kullanılabilecek uygun yöntemler konusunda rehberler yayınlanmıştır. Bu rehberlere göre bireylerde yaş; 
fiziksel muayene, el kemiklerinin ve gerektiğinde klavikulanın radyografik incelemesi, dişlerin klinik ve radyografik 
muayenesi ile değerlendirilmektedir.4   

Literatürde kronolojik yaşın göstergesi olarak dişlerin kullanıldığı pek çok çalışma yapılmış ve çeşitli histolojik, 
biyokimyasal, morfolojik ve radyografik yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerde dişlerin gelişimsel aşamaları ve atrizyon, 
kök transparanlığı, sement birikimi, sekonder dentin birikimi, periodontal çekilme gibi diş ve çevre dokularında yaşa bağlı 
oluşan değişiklikler değerlendirilmektedir. Dişlerin gelişimine dayalı yöntemler yaş tayininde oldukça doğru sonuçlar 
sağlarken, yaşa bağlı oluşan değişikliklere dayalı yöntemlerle doğruluk azalmaktadır. Son yıllarda, tam bir yaş tayininden 
ziyade kullanılan parametrelerin belirlenen eşik değerine göre bireyin yasal yaş sınırının altında ya da üstünde olduğunu 
belirlemek için çalışmalar yapılmaktadır. Bu makalede, 18 yaşı ayırt etmede kullanılan dental radyografik yöntemlere 
değinilmektedir. Bu yöntemler kullanılan parametrelere göre iki grup altında değerlendirilmiştir.  
 
Dişlerin gelişim aşamalarına dayalı yöntemler 
 

Dişlerin gelişimi, üçüncü molarlar haricinde genelde 14 yaşında tamamlanmaktadır. Bu nedenle dental gelişime 
dayalı olarak 18 yaşı ayırt etmede üçüncü molarlar kullanılmaktadır. Dental gelişim, çeşitli skalalar kullanılarak kalsifikasyon 
ve erüpsiyon aşamalarının incelenmesiyle değerlendirilmektedir. Kalsifikasyon aşamalarını değerlendirmek için Demirjian 
(A-H), Nolla (0-10), Moorrees (C1-Ac) gibi çeşitli radyografik derecelendirme yöntemleri mevcuttur. Üçüncü molarların 
kalsifikasyonu çoğunlukla Demirjian yöntemi kullanılarak değerlendirilmiş ve bu kalsifikasyon aşamalarının 18 yaşı ayırt 
etmede kullanılabilirliği araştırılmıştır. Mincer ve ark.5  tarafından üçüncü molarların apeksinin kapalı olduğu son gelişim 
aşaması (Demirjian-H, Nolla-10, Moorrees-Ac) kullanılarak bir bireyin en az 18 yaşında olma olasılığı değerlendirilmiş ve 
mandibular dişler için bu olasılık erkeklerde %90.1, kadınlarda %92.2 bulunmuştur. Yöntemi çeşitli popülasyonlarda test 
eden çalışmaların meta-analizinde; sensitivite %51 (18 yaş ve üstü bireylerin doğru belirlenme performansı), spesifite %96,9 
(18 yaşından küçük bireylerin doğru belirlenme performansı) ve doğruluk %71 (genel performans) bulunmuştur.6 18 yaşı 
ayırt etmede apeks gelişiminin yarısının tamamlandığı sondan bir önceki aşamanın (Demirjian-G, Nolla-9) eşik değer olarak 
test edildiği çalışmalarda ise spesifitede azalma gözlenirken, sensitivite ve doğrulukta artış görülmüştür.7,8  

Cameriere ve ark.9 dişlerin kalsifikasyonunu değerlendirmek için açık apeks ölçüm yöntemini geliştirmişlerdir. 
Maturasyonun devamlılığını ve apeksteki küçük değişiklikleri yansıtan bu ölçüm tekniğinde açık apekslerin genişliğinin diş 
uzunluğuna oranlanmasıyla elde edilen maturite indeksleri hesaplanmaktadır. Cameriere ve ark.7 bir bireyin 18 yaşına 
ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmek için sol mandibular üçüncü moların maturite indeksini (I3M) kullanmışlar ve eşik değeri 
0,08 olarak belirlemişlerdir. Bireyler; I3M≥0,08 ise 18 yaş altı, I3M<0,08 ise 18 yaş ve üstü olarak tanımlanmış, sensitivite 
%70, spesifite %98 ve doğruluk %83 bulunmuştur. Bu yöntemin kalsifikasyon derecelerine dayalı yöntemlere göre 18 yaşı 
ayırt etmede daha doğru sonuçlar verdiği rapor edilmiştir.8 Yöntemin geçerliliğini çeşitli popülasyonlarda test eden 
çalışmaların meta-analizinde ise sensitivite %86, spesifite %93 ve doğruluk %89,05 bulunmuştur.10  

18 yaşı ayırt etmede bir diğer dental gelişim parametresi olarak üçüncü molarların erüpsiyonunu değerlendiren az 
sayıda çalışma mevcuttur. Alveolar, gingival ve tam erüpsiyon aşamalarının değerlendirildiği bu çalışmalarda bir bireyin en 
az 18 yaşında olma olasılığı; sol mandibular üçüncü molar tamamen sürmüşse %80’nin üzerinde,11,12 tüm üçüncü molarlar 
tamamen sürmüşse kadınlarda %85 ve erkeklerde %100’e yakın bulunmuştur.12   
 
Pulpa kanalı ve periodontal ligament aralığının radyografik görünürlüğüne dayalı yöntemler 
 

Morfolojik ve gelişimsel açıdan dentisyondaki en değişken diş olarak üçüncü molarların gelişimi 18 yaşından önce 
tamamlanabilmektedir. Bu durumlarda 18 yaşı ayırt edebilmek için Olze ve ark.13,14 tarafından mandibular üçüncü 
molarlarda pulpa kanalı ve periodontal ligament aralığının radyografik görünürlüğünün değerlendirildiği iki yöntem 
geliştirilmiştir. Pulpa görünürlüğünün değerlendirildiği yöntem, dişlerin gelişimi tamamlandıktan sonra hayat boyu devam 
eden ve pulpal daralmaya yol açan sekonder dentin birikimine dayanmaktadır. Radyografik pulpa görünürlüğünün 0-3 
arasında dört aşamada değerlendirildiği bu yöntemde, mandibular üçüncü molarları aşama 1’de olan (pulpa kanalı 
köklerden birinde apekse kadar tamamen görülebilir) bireylerin en az 18 yaşında olma olasılığı yüksek bulunmuştur.13 18 
yaşı ayırt etmede aşama 1’in eşik değer olarak belirlendiği bir başka çalışmada yöntemin sensitivite, spesifite ve doğruluğu; 
kadınlarda %83,1, %66,7, %83 ve erkeklerde %89,4, %90,9, %93 bulunmuştur.15 Periodontal ligament aralığının radyografik 
görünürlüğünün 0-3 arasında dört aşamada değerlendirildiği yöntemde ise, mandibular üçüncü molarları aşama 1’de olan 
(periodontal ligament aralığı, köklerden birinde apikal yarı boyunca görülemez) bireylerin en az 18 yaşında olma olasılığı 
yüksek bulunmuştur.14 Ancak bu yöntemi test eden son bir çalışmada, periodontal ligament aralığının yaş göstergesi olarak 
güvenilir olmadığı ve 18 yaşı ayırt etmek için kullanılamayacağı rapor edilmiştir.16 
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Sonuç 

Gelişimsel olaylar üzerinde etkili olan sosyoekonomik, etnik ve kültürel faktörler, sistemik hastalıklar ve bireysel 
faktörler biyolojik varyasyonlara neden olmakta ve bu biyolojik varyasyonlar da yaş tayininde hatalara yol açmaktadır. Yaş 
sınırının belirlenmesinde iki tip hata oluşmaktadır. Tip 1 hata, yanlış pozitif oranı olup (çocukların yanlışlıkla yetişkin olarak 
belirlendiği anlamına gelir) çocuk haklarının ihlaline yol açabilecek etik olarak kabul edilemez bir hatadır. Tip 2 hata ise yanlış 
negatif oranı olup (yetişkin bireylerin yanlışlıkla çocuk olarak belirlendiği anlamına gelir) bir yetişkinin çocuk haklarından 
faydalanmasıyla sonuçlanan bir hatadır.17 Bir bireyin yaşamı cezai işlemlerin sonuçlarından önemli ölçüde 
etkileneceğinden, 18 yaşından küçük veya büyük olduğunun daha doğru belirlenmesi için uygun yöntem arayışı devam 
etmektedir. Geliştirilen ya da geliştirilecek yöntemlerin cinsiyet ve popülasyon gözetilerek güvenirlik, doğruluk ve 
geçerliliğinin test edilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 
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AMAÇ: Hodgkin Lenfoma, retiküloendotelyal sistem ve lenf nodlarının maliyn hastalığıdır. Ülkemizde çocukluk çağının en sık 
görülen solid tümörü lenfomalar (%19) olup, Hodgkin lenfoma sıklığı %8’dir. Güncel kemoterapi ve radyoterapi yaklaşımları 
ile hastaların büyük çoğunluğunda tam kür sağlanmaktadır. Bu hastaların tedavi sonrası izlemi de önemlidir. Bu çalışmada 
kliniğimizde Hodgkin lenfoma tanısıyla tedavi edilen olgularda gelişen tiroid fonksiyon bozuklukları ile ilgili bilgi paylaşımı 
amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: Kliniğimizde 1987-2019 yılları arasında Hodgkin Lenfoma tanısı ile tedavi alan hastalar geriye dönük 
değerlendirildi. 
BULGULAR: Hodgkin lenfoma tanısı ile tedavi alan 117 hasta değerlendirildi. E/K oranı 83/34 idi. Hastaların ortanca tanı yaşı 
10 yaş (12 ay-17,5 yaş) idi. Başvuru yakınmalarına baktığımızda en sık boyunda şişlik 90/117 (%77) ile hastaların başvurduğu 
görüldü. B semptomları 50 olguda pozitifti. En sık bildirilen B semptomu ateş idi. En sık histopatolojik alt gruplar: 71% ile 
mikst sellüer ve 28% ile nodüler sklerozan tip idi. Hastaların evre dağılımı: Evre 1 16 (%13,6), evre 2 50 (%42,7), evre 3 27 
(%23,2), evre 4 24 (%20,5) şeklindeydi. Tedavisi tamamlanan ve izlemi devam eden hastaların tümü kemoterapinin yanısıra 
radyoterapi de almıştı. Ortanca izlem süresi 10 yıl (1 ay- 30 yıl) olup 5 yıllık genel sağ kalım hızı (OS) %93, 10 yıllık OS %89, 5 
yıllık olaysız sağ kalım hızı (EFS) %84, 10 yıllık EFS %79 idi. Olguların %38,4’ünde (n:45) izlemde tiroid fonksiyon bozukluğu 
geliştiği ve bu nedenle tedavi aldıkları saptandı. Bir olguda tiroid papiller karsinom gelişmişti ve ikincil kanser tedavisi sonrası 
remisyondadır. 
SONUÇ: Çocukluk çağında kanser tanısı alan ve tedavi ile tam kür sağlanan hastaların, tedavi sonrası önlerinde uzun bir 
ömür olduğu için izlemleri çok önemlidir. Özellikle tedavilere bağlı görülebilen geç yan etkilerin saptanması ve yönetimi 
önem taşımaktadır. Baş boyun bölgesine RT alan Hodgkin lenfoma tanılı hastalarda, olası tiroid fonksiyon bozukluğu ve 
tiroid bezi patolojilerini erken saptamak için yıllık fizik muayene, TFT ve tiroid USG ile multidisipliner izlem gereklidir. 
Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma, geç yan etkiler, tiroid disfonksiyonu 
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Background/OBJECTIVES: Childhood Hodgkin lymphoma (HL) is a type of cancer of the lymphoid system. Lymphomas are 
the most common solid tumors of childhood (19%) and 8% of them are Hodgkin lymphomas in our country. With current 
chemotherapy and radiotherapy regimens, most of the children with HL survive. Follow-up after treatment is also 
important for survivors. In this study,our aim is to evaluate thyroid disfunction of childhood Hodgkin Lymphoma survivors. 
Design/METHODS: We evaluated the recordings of the patients with HL treated between 1987-2019 retrospectively. 
Demographic and clinical features,treatment results,overall survival(OS) and event free survival(EFS) rates and late effect 
profiles were evaluated. 
RESULTS: 117 patients were eligible and evaluated. M/F= 83/34. The mean age was 10 yrs (12 mos-17,5 yrs). Most common 
complaint was lump in the neck(n=90, 77%).B symptoms were present in 42.7% (n:50).Most common B symptom was found 
to be fever. Histopathologic diagnosis revealed 60.6% mixed cellularity,23.9% nodular sclerosis. Stage distribution was as 
follows: Stage 1:13.6% (n:16), Stage 2:42.7% (n:50), Stage 3:23.2% (n:27), Stage 4: 20.5% (n:24). All survivors were treated 
with chemotherapy and also radiotherapy. Median follow-up-time was 10 years (1 month-30 years), 5-years EFS and OS 
were 84%,93% respectively. Thyroid disfunction was detected in 45 patients (38.4%). In one patient thyroid papillary 
carsinoma occured as secondary malignancy. 
CONCLUSION: The follow-up of childhood cancer survivors is very important because, a long life is in front of them after 
treatment. It is especially important to detect and manage late side effects that may occur due to treatments. In patients 
with Hodgkin lymphoma receiving RT in the head and neck region, annual physical examination, TFT and thyroid USG and 
multidisciplinary follow-up are required to detect possible thyroid dysfunction and thyroid gland pathologies early. 
Keywords: Hodgkin Lymphoma survivors, late effects, thyroid dysfunction 
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GİRİŞ: Papillon-Lefevre Sendromu 1 ile 5 yaş civarında ortaya çıkan, otozomal resesif geçişli, genetik bir bozukluktur. 
Dizlerde ve dirseklerde psöriyaziform plaklar, intrakraniyal kalsifikasyon ve tırnak değişiklikleri ile tekrarlayan piyojenik deri 
enfeksiyonları gözlemlenebilir. Katepsin C gen mutasyonunun sorumlu olduğu düşünülmektedir. Bu derleme Papillon-
Lefevre Sendromu ile ilgili olarak bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. 
YÖNTEM: Bu makale güncel literatürler, ulusal ve uluslararası kurumların yayınları ve yayınlanmış derlemeler incelenerek 
hazırlanmıştır. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Papillon- Lefevre Sendromu, palmoplantar hiperkeratoz gelişimi ile karakterizedir. Genel 
populasyonda bozukluğun görülme sıklığı, yaklaşık milyonda 1-4 civarındadır. Papillon-Lefevre Sendromunda çocukluk 
çağında fonksiyonel, estetik, gelişimsel ve psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Etkilenen cilt genellikle kalın ve kırmızı, doku 
ve renk farklıdır. Çocukların yürümesi genellikle acı verici ve rahatsız edicidir. Çoğunlukla ayak ve ellerin alt kısımlarıyla sınırlı 
oldukları gösterilmiştir. Diş ve periodontal bulgular 2-3 yaşlarında belirginleşmeye başlamaktadır. Süt dişlerinin sürme 
döneminde diş etleri kırmızı, kanamalı, genişlemiş ve iltihaplıdır. Sendrom şiddetli diş eti iltihabı ve hızlı periodontal yıkımla 
başlar, ardından her iki dentisyonu da etkileyen hızlı ilerleyen periodontitis nedeniyle süt dişi ve kalıcı dişlerin erken kaybı 
görülür. Süt dişleri yaklaşık 5 yaşlarında dökülürler. Kalıcı dişler 16 yaşına kadar düşebilir. Dişeti iltihabı, dişetlerinde 
ülserasyon, periodontal cepler ve agresif periodontitis görülebilmektedir. Agregatibakter actinomycetemcomitans, 
Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis ve Fusobacterium nucleatum'un periodontitiste rol oynadığı 
düşünülmektedir. Ağız kokusu görülebilir. Bu çocukların çiğneme ve konuşma gibi günlük işlevleri yapamadıkları 
gözlenmektedir. Çocukların bu sorunlarını elimine etmek için 3 yaşından sonra tam protezler planlanabilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Papillon-Lefevre Sendromu, Palmo-Plantar Hiperkeratoz, Periodontitis 
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INTRODUCTION: Papillon-Lefevre Syndrome is an autosomal recessive genetic disorder that effects infants of 1 to 5 years of 
age. It could be observed that psoriasiform plaques on the knees and elbows, nail dystrophy, intracranial calcification and 
pyogenic infection. It was thought that cathepsin C gene mutation is responsible. This review was written to inform about 
Papillon- Lefevre Syndrome. 
METHOD: This article has been prepared by reviewing current literature, national and international institutions' 
publications and published reviews. 
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is characterized by the development of palmar-plantar hyperkeratosis. The incidence of 
the disorder in the general population is about 1-4 per million. Functional, aesthetics, developmental and psychological 
problems can arise in the Papillon-Lefevre Syndrome during childhood. Affected skin is often thick and red, texture and 
colour are different. Walking of children are often painful and uncomfortable. It was shown that they were mostly 
restricted to the undersides of feet and hands. Dental and periodontal manifestations begin to become apparent at the age 
of 2-3 years. The gums appear red, haemorrhagic, enlarged and inflamed at eruption period of deciduous teeth. Syndrome 
starts with severe gingivitis and rapid periodontal destruction, followed by early loss of the deciduous and permanent teeth 
due to rapidly progressive periodontitis affecting both dentitions. The deciduous teeth could frequently be lost by about 5 
years of age. The permanent teeth could be lost by the age of 16 years. It could be seen gingivitis, gingival ulcers, 
periodontal pockets and aggressive periodontitis. It is thought that Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Treponema 
denticola, Porphyromonas gingivali and Fusobacterium nucleatum play role in the periodontitis. Halitosis could be 
observed. It is observed that these children couldn’t do daily functions, such as chewing and speech. Total denture could be 
planned to eliminate these problems of the children after 3 ages. 
Keywords: Papillon-Lefevre Syndrome, Palmar-Plantar Hyperkeratosis, Periodontitis 
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PAPİLLON- LEFEVRE SENDROMU: ÇOCUKLARDA TEŞHİS VE DENTAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 
 
 
GİRİŞ 
Papillon- Lefevre Sendromu genellikle 1ile 5 yaş civarında ortaya çıkan, otozomal resesif geçişli, nadir görülen, genetik bir 
bozukluktur. (1) Dizlerde ve dirseklerde psöriyaziform plaklar, intrakraniyal kalsifikasyon, lökosit fonksiyon bozukluğu ve 
tırnak değişiklikleri, tekrarlayan piyojenik deri enfeksiyonları, yaygın, şiddetli, agresif ve prepubertal periodontitis ile 
karakterizedir. Papillon-Lefevre Sendromunda sıklıkla palmoplantar hiperkeratoz gelişimi gözlemlenmektedir. Bu 
sendromun genel populasyonda görülme sıklığı, yaklaşık milyonda 1-4 arasındadır. (2) Sendromun oluşumundan cathepsin C 
(dipeptidyl aminopeptidase I) gen mutasyonunun sorumlu olduğu düşünülmektedir. (3,4) 11. kromozomun uzun kolunda 
lokalize olan Cathepsin C, hücre içindeki protein degradasyonunda rol oynamaktadır. (5,6) Cathepsin C lökosit ve mast hücre 
granül serin proteinazların aktivasyonundan sorumlu bir lizozomal proteinazdır. (5,6) Böbrek, akciğer, oral keratinize dişeti, 
avuç içi ve ayak tabanı gibi keratinize epitelyal alanlarda bulunmaktadır. (5,6,7) Papillon-Lefevre Sendromlu çocuklarda 
Cathepsin C aktivitesinde %90’dan fazla düşüş olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. (5,6,7) Çocukların ebeveynlerinde 
akraba evliliği olması genetik geçişi desteklemektedir. Papillon-Lefevre Sendromu her iki cinsiyeti eşit derecede 
etkilemektedir. (8,9) Çocukluk çağında fonksiyonel, estetik, gelişimsel ve psikolojik sorunlar ortaya çıkabilmektedir. (10,11) 
Etkilenen cilt genellikle kalın ve kırmızı, doku ve renk farklıdır. (1) Çocukların yürümesi genellikle acı verici ve rahatsız 
edicidir (1). Çoğunlukla ayak ve ellerin alt kısımlarıyla sınırlı oldukları gösterilmiştir. (1) Papillon-Lefevre Sendromu tanısının 
konulabilmesi için oral, radyolojik, dermatolojik ve sistemik muayene (immunolojik, hematolojik ve mikrobiyolojik 
laboratuvar testleri) yapılması gerekmektedir. (12,13)  
Papillon-Lefevre Sendromunda Oral Bulgular 
Papillon-Lefevre Sendromunda diş ve periodontal bulgular 2-3 yaşlarında belirginleşmeye başlamaktadır. (14) Cathepsin C 
geninin eksikliğinde bu bölgelerin doku bütünlüğünde bozukluklar meydana gelmektedir. Gendeki mutasyondan 
kaynaklanan diş eti epitelindeki defektler, enfeksiyon karşısında zayıf konak savunması sonucu dişlerin kaybına neden 
olabilmektedir. (15) Süt dişlerinin sürme döneminde diş etleri kırmızı, kanamalı, genişlemiş ve iltihaplıdır. Sendrom şiddetli 
diş eti iltihabı ve hızlı periodontal yıkımla başlar, ardından her iki dentisyonu da etkileyen hızlı ilerleyen periodontitis 
nedeniyle süt dişi ve kalıcı dişlerin erken kaybı görülür. Süt dişleri yaklaşık 5 yaşlarında dökülürler. Kalıcı dişler 16 yaşına 
kadar ağızda kalabilir. Alveoler kemikte şiddetli kemik kaybı ve atrofik alveoler kretler gözlenir. (13,14) Klinik muayenede 
dişetleri ödemli, kanamalı, palpasyona hassas, dişetlerinde enfeksiyon, ülserasyon, periodontal cepler ve agresif 
periodontitis, dental ve periodontal apseler görülebilmektedir. Radyografik muayenede vertikal ve horizontal kemik kaybı 
nedeniyle yüzen diş görünümü adı verilen radyografik görünümler izlenmektedir. Agregatibakter actinomycetemcomitans, 
Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis ve Fusobacterium nucleatum'un periodontitiste rol oynadığı 
düşünülmektedir. (16,17) Ağız kokusu bu çocuklarda sıklıkla görülmektedir. Hiperhidrozisin kötü kokuya neden olduğu 
bildirilmiştir. (8,9)  
Papillon-Lefevre Sendromunda Oral Tedavi Yöntemleri 
Dental tedavi olarak akut ataklarda antibiyotik tedavisi, kemik yıkımı fazla olan daimi dişlerin çekilmesi, sağlıklı daimi 
dişlerde diş taşı temizliği ve oral hijyenin sağlanması önerilmektedir. (18,20) Daimi dişler çıktıktan sonra erken diş kayıplarını 
önlemeye yönelik olarak farklı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Mikrobiyal transferin önlenmesi için süt dişlerinin 
çekilmesi, etken patojen olmayan ortamda daimi dişlerin sürmelerinin sağlanması gerektiği bildirilmektedir. (20) Çekim 
yapılmaksızın, sistemik ve lokal antimikrobiyal tedavi uygulamasıyla birlikte cerrahi içermeyen geleneksel periodontal tedavi 
yapılması, diş yüzeyi temizliği, sistemik antibiyotik reçete edilmesi ve/veya periodontal cerrahi tedavi dental tedavi 
yöntemleri arasında yer almaktadır. (21) Bu çocukların çiğneme ve konuşma gibi günlük işlevleri yapamadıkları 
gözlenmektedir. (5) Araştırmacılar çocuk hastaya konvansiyonel tedaviye ek olarak sistemik tetrasiklin ve eritromisin 
tedavisi uygulamasının enflamasyon ve diş mobilitesinde azalma sağladığını bildirmişlerdir. (22) Bu rahatsızlığın görüldüğü 
çocuklarda diş kaybı sonucu oluşan fonksiyonel, psikolojik ve estetik sorunları elimine etmek için 3 yaşından sonra tam 
protezler planlanabilmektedir. (11) Çocuklar da diş eksikliklerinde uygulanan protetik tedaviler 1.gün, 1.hafta ve akabinde 3 
aylık periyotlarda protez uyumu ve yumuşak doku değişiklikleri açısından değerlendirilmelidir. (23) Çocuğun protezi ile 
uyumaması, spor faaliyetleri esnasında oluşabilecek kaza ve komplikasyonları önlemek için protezlerin çıkarılması gerektiği 
anlatılmalıdır. Büyüme ve gelişim dönemindeki çocuk hastalarda peryodik olarak protezlerin uyumu kontrol edilmelidir. (11) 
Çocuk protezlerin her yıl değiştirilmesinin gerekli olmadığı bildirilmiştir. Çocuklarda 3 yaşından itibaren daimi anterior 
dişlerin sürme dönemine kadar önemli miktarda interfasiyal bir büyüme gözlenmektedir. Çocuk protezlerinde vertikal 
büyüme ile uyum sağlanması için yılda bir kez astarlama yapılmasının yeterli olduğu belirtilmiştir. (11) 
Papillon-Lefevre Sendromunda Sistemik Tedavi 
Palmoplantar keratoderma ve psöriyaziform lezyonların hafif vakalarının tedavisinde steroid ve salisilik asit içerikli topikal 
tedaviler, şiddetli formlarda topikal ve sistemik tedaviler birlikte uygulanmaktadır. (21,24,25) Yapılan çalışmalarda palma-
plantar hiperkeratozisin yaş artışı ile birlikte azaldığı bildirilmiştir. (5,14,22) Süt dişlenme döneminde periodontal hastalıklar 
ile eş zamanlı gözlenen palma-plantar keratozisin süt dişlerinin kaybından sonra azaldığı gözlemlenmiştir.  
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SONUÇ 
Dermatoloji bölümüne gelen çocuk hastalarda palmoplantar ve psöriyaziform deri lezyonları görüldüğünde diş anomalisi 
açısından özellikle sorgulanması, ayrıca erken diş kayıpları nedeniyle ağız diş sağlığı kliniklerine başvuran periodontitis 
teşhisi konulan hastaların deri bulguları açısından incelenmesi, bu hastalara zamanında tanı konmasını sağlayacak ve 
hastalık semptomlarını azaltacak tedaviye bir an önce başlanmasına olanak vereceği göz önünde tutulmalıdır.  
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Pediatrik polistemik olguların incelenmesi: Tek merkez deneyimi 
Ersin Toret 

Osmangazi Universitesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji BD, Eskişehir 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Polistemi yaşa ve cinsiyete göre hemoglobin değerinin 99 persentilin üzerinde olması olarak tanımlanır. Genel 
kullanımda hemoglobin değerinin 17 gr/dl üzerinde olması ve/veya hematokritin %50 üzerinde olması polistemi kabül edilir. 
Relatif (hemokonsantrasyon, dehidratasyon gibi), primer (eritropoetin reseptör mutasyonları gibi) ve sekonder (yetersiz 
oksijen, eritropoetin artıran nedenler gibi) olarak gruplandırıbileceğimiz polistemi, çocukluk çağında en sık hipoksi nedeniyle 
relatif eritropoetin artışıyla ilişkilidir. Ciltte kızarıklık ve kaşıntı yakınmaları öne çıksa da baş ve karın ağrısı yakınmaları da 
görülebilir. Bu çalışmada polikliniğimize özgün yakınmalar ile başvuran veya hekimler tarafından yanından polistemi 
nedeniyle yönlendirilen olguları incelemeyi amaçladık.  
GEREÇ-YÖNTEM: Dosya kayıtlarına ulaşılan 41 olgunun (erkek 36, kız 5) ortanca yaşları 17.2 yıl (aralık 10-23) olarak 
hesaplandı.  
BULGULAR: Olguların 10’u (%25) baş ağrısı ve/veya kaşıntı yakınması ile başvururken, diğer olgular insidental olarak 
saptanan ve hekimler tarafından yönlendirilen hastalardı. Ortanca hemoglobin 16.7 gr/dl (aralık 14.4- 18.5), hematokrit 
%48.8 (aralık %43-54) ve eritrosit sayısı 5.7/mm3 (aralık 5.1-6.2) olarak hesaplandı. Hemoglobin değeri 17 gr/dl üzerinde 
seyreden 18 (%44) olguda eritropoetin düzeyleri normal ve JAK2 mutasyonu negatif saptandı. Olgulardan dördüne 
semptomatik olmaları nedeniyle flebetomi uygulanırken, tromboz açısından riskli bulunan olgulara asetilsalisilat başlandı. 
Tartışma ve SONUÇ: Adölesan erkeklerde özellikle artan androjenler ve fiziksel aktivite sekonder polistemi eğilim yaratır. 
Çocukluk çağında primer polistemi oldukça nadirdir. 
Anahtar Kelimeler: polistemi, çocukluk çağı, tedavi 
 

 
Investigation of pediatric polysystemic cases: Single center experience 

Ersin Toret 
Department of Pediatric Hematology-Oncology, Osmangazi University, Eskişehir, Turkey 

 
INTRODUCTION: Polystemia considered to have a hemoglobin value above 17 g / dl and / or hematocrit above 50%. The 
polystemia, which can be grouped as relative (such as hemoconcentration, dehydration), primary (such as erythropoietin 
receptor mutations) and secondary (such as insufficient oxygen, erythropoietin-enhancing causes), is associated with 
relative erythropoietin increase due to hypoxia in childhood. Although skin rash and itching are prominent, headache and 
abdominal pain may also be seen. In this study, we aimed to investigate the cases who presented to our outpatient clinic 
with original complaints or who were referred by physicians because of the polystemia.  
METHODS: The median ages of 41 cases (male 36, female 5) were recorded as 17.2 years (range 10-23). 10 patients (25%) 
presented with headache and / or pruritus, while the other patients were incidentally diagnosed and referred by physicians.  
RESULTS: The median hemoglobin was 16.7 g / dl (range 14.4-18.5), hematocrit was 48.8% (range 43-54%) and the number 
of erythrocytes was 5.7 / mm3 (range 5.1-6.2). In 18 (44%) patients with hemoglobin levels above 17 g / dl, erythropoietin 
levels were normal and JAK2 mutation was negative. Four of the patients underwent phlebetomy because they were 
symptomatic, and acetylsalicylate was started in patients who were found to be at risk for thrombosis.  
CONCLUSION: Increased androgens and physical activity in adolescent males especially tend to cause secondary 
polystemia. Primary polystemia is very rare in childhood. 
Keywords: polystemia, childhood, treatment 
 
 
Giriş  
Kırmızı kan hücrelerinin yapımı ve fonksiyonu kemik iliğinin fizyolojik fonksiyonu ve eritropoetin (EPO) kontrolü altındadır. 
Polistemi yaşa ve cinsiyete göre hemoglobin değerinin 99 persentilin üzerinde olması olarak tanımlanır. Genel kullanımda 
hemoglobin değerinin 17 gr/dl üzerinde olması ve/veya hematokritin %50 üzerinde olması polistemi kabül edilir. Relatif 
(hemokonsantrasyon, dehidratasyon gibi), primer (eritropoetin reseptör mutasyonları (EPOR) gibi) ve sekonder (yetersiz 
oksijen, eritropoetin artıran nedenler gibi) olarak sınıflandırılan polistemi, çocukluk çağında en sık hipoksi nedeniyle relatif 
eritropoetin artışıyla ilişkilidir. Primer nedenlerde germline EPOR mutasyonu sonucu uyarı olmadan sürekli eritropoez sinyali 
üreten reseptör Ailesel Konjenital Polistemi Hastalığı’na neden olur. Somatik JAK2 mutasyonu etkilenen bölgeye göre farklı 
myeloproliferatif hastalıklara neden olan bir mutasyondur ve Polistemia Vera bunlardan bir tanesidir. Sekonder nedenlerde 
fetal hayatta plasental dolaşım nedeniyle oksijen sunumunun dokulara düşük olması ve yüksek irtifada yaşayanlarda da 
çevre oksijenin düşük olmasına bağlı fizyolojik polistemi gelişir. EPO veya EPO benzeri molekül üreten benign ve malign bazı 
lezyonlarda da polistemiye neden olur. Ciltte kızarıklık ve kaşıntı yakınmaları öne çıksa da baş ve karın ağrısı yakınmaları da 
görülebilir. Sağlık taramaları sırasında insidental olarak saptanan olgularda da tetkik edilmektedir. Relatif bir eritrositoz olup 
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olmadığı değerlendirildikten sonra ikinci olarak kan gazında arteryel oksijen ve karboksihemoglogin düzeyleri  
kardiopulmoner hastalıklar ve sigara maruziyeti açısından bilgi verir. Sonraki basamakta görüntüleme yöntemleriyle EPO 
veya EPO benzeri molekül üreten lezyonlar araştırılır. EPO düzeyi baskılanmış vakalarda EPOR, JAK2 ve t(9;22) mutasyonları 
açısından tetkik etmek gereklidir.  
Gereç ve Yöntem : Bu çalışmada Ocak 2011 ile Ekim 2019 arasında polikliniğimize özgün yakınmalar ile başvuran veya 
hekimler tarafından yanından polistemi nedeniyle yönlendirilen olguları incelemeyi amaçladık. Bilgisayar ve defter kayıtları 
incelenerek Polistemi, Polistemi Vera veya Eritrositoz olarak kaydedilen olguların dosyaları irdelendi. Sonuçlar SPSS 17.0 
istatistik programından faydalanılarak değerlendirildi.  
Bulgular: Dosya kayıtlarına ulaşılan 41 olgunun (erkek 36, kız 5) ortanca yaşları 17.2 yıl (aralık 10-23) olarak hesaplandı. 
Olguların 10’u (%25) baş ağrısı ve/veya kaşıntı yakınması ile başvururken, diğer olgular 31 (%75) insidental olarak saptanan 
ve hekimler tarafından yönlendirilen hastalardı. Ortanca hemoglobin 16.7 gr/dl (aralık 14.4- 18.5), hematokrit %48.8 (aralık 
%43-54) ve eritrosit sayısı 5.7/mm3 (aralık 5.1-6.2) olarak hesaplandı. Olguların kan gazı değerlendirmeleri, hemoglobin 
elektroforez ve batın ultrasound görüntülemelerinde polistemi açıklar patoloji saptanmadı. Hemoglobin değeri 17 gr/dl 
üzerinde seyreden 18 (%44) olguda eritropoetin düzeyleri normal ve JAK2 mutasyonu negatif saptandı. Olgulardan dördüne 
semptomatik (baş ağrısı) olmaları nedeniyle flebetomi uygulandı. Tromboz açısından riskli bulunan olgulara antiagregan 
dozda asetilsalisilat başlandı.  
Tartışma ve Sonuç: Çocukluk çağında özellikle yüksek rakımda yaşam, sigara kullanımı, erkeklerde ergenlikle birlikte 
androjenlerdeki artış veya diğer sekonder nedenler sonucunda polistemi gelişebilir. Semptomatik olgularda flebetomi 
yapılması hasta semptomlarında gerilemesine olanak sağlar. Olguların izlemde bol sıvı tüketmeleri, sıcak havalarda 
dehidrate kalmamaları ve sigara maruziyetinden kaçınmaları önemlidir. Eritropoetin düzeyi düşük (<5 IU/ml) saptanan 
olgularda EPOR, JAK2 ve t(9;22)  mutasyonu araştırılması önemlidir.   
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GİRİŞ-AMAÇ: Tekrarlayan karın ağrısı (TKA) pediatri pratiğinin en sık rastlanan sorunlarındandır. Apley tarafından 1958’de, 
en az üç ay süreyle, günlük aktiviteyi etkileyecek şiddette üç veya daha fazla karın ağrısı atağı olarak tanımlanmış, en sık 5 
yaş üzerindeki çocuklarda görüldüğü bildirilmiştir. Tekrarlayan karın ağrısında ağrının atak şeklinde olması tipiktir, ara 
dönemlerde çocuk sağlıklıdır. Çalışmamızda, hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniklerine başvuran 6-18 yaş 
aralığında, kronik hastalığı, ilaç kullanımı öyküsü olmayan, en az 3 ay süreyle karın ağrısı olan çocukların sosyodemografik 
özelliklerinin, karın ağrısının niteliğinin, başvuru öncesinde yapılmış olan tetkiklerin, tedavilerin ve tedavi yanıtlarının 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Nisan 2015-Ekim 2015 tarihleri arasında hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniklerine başvuran 
3 ay ve üzeri karın ağrısı yakınması olan olguların dosya kayıtları incelendi. Olguların yaşları, cinsiyetleri, yakınma süreleri, 
antropometrik ölçümleri, fizik muayene ve laboratuvar bulguları kaydedildi. 80 hasta vaka grubunu; karın ağrısı yakınması, 
herhangi bir kronik hastalığı ve ilaç kullanımı olmayan 60 hasta da kontrol grubunu oluşturdu. Veriler SPSS 18.0 Istatistik 
paket programı ile değerlendirildi. İstatiksel olarak p<0.05 anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Tekrarlayan karın ağrısı olan ve olmayan gruplar karşılaştırıldığında vaka grubunda (45 kız, yaş ortalaması 
9.86±3.08) kız sayısının kontrol grubuna (19 kız, yaş ortalaması 10.93±3.23) göre anlamlı olarak daha fazla olduğu, vaka 
grubunun yaş ortalamasının daha düşük olduğu saptanmıştır. Antropometrik ölçümleri açısından gruplar arasında istatiksel 
olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Vaka grubunda ailesel gastrointestinal sistem (GIS) şikayetinin kontrol grubuna 
göre anlamlı olarak daha fazla olduğu saptanmıştır. Karın ağrısı olan hastalara en sık eşlik eden semptom dışkılama 
değişikliği idi (%13). Karın ağrılı olanların, hastanemize başvurularından önce %60.7’sine hemogram, %55.7’sine biyokimya, 
%62.1’ine tam idrar tetkiki, %22.9’una idrar kültürü, %22.1’ine gaitada parazit tetkiki bakıldığı saptandı. Başvuru öncesinde 
ayrıca hastaların %41.4’üne ayakta direk batın grafiği, %38.6’sına batın ultrasonografisi, %7.9’una üre nefes testi, %4.3’üne 
endoskopi, %2.9’una gastroösefageal reflü (GÖR) sintigrafisi yapıldığı görüldü. Beslenme önerisi yapılma oranı %18.6, 
diyetisyen başvurusu %7.1, GÖR, konstipasyon ve parazitoz ön tanıları ile verilen tedavilerden fayda görme oranı %39 olarak 
saplandı. Hastaların önceden başvurdukları merkezlerde %5’inin yatırılarak tetkik ve tedavilerinin yapıldığı öğrenildi. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Literatürde farklı serilerde tekrarlayan karın ağrısı yaş aralığının 7-9.5 olduğu çalışmalar 
bulunmaktadır ki bizim çalışmamızda da benzer veriler bulunmuştur. Ayrıca yine kız cinsiyette daha fazla oranda görülmesi 
de literatür ile uyumludur. Laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerinin akut veya tekrarlayıcı karın ağrısının nedenlerinin 
aydınlatılmasında yararlı olabileceğini bildiren çalışmalar bulunduğu gibi, yapılan tetkiklere karşın etyolojinin saptanamadığı 
hastaların olduğu da bildirilmektedir. Ayrıca bizim çalışmamız ile uyumlu bir şekilde TKA’sı olan çocukların ailelerinde GIS 
semptomlarının olduğunu bildiren yayınlar mevcuttur. Öykü ve fizik muayenenin ayrıntılı olarak yapılıp, elde edilen ipuçları 
doğrultusunda tanı testleri planlanmalıdır.Tedaviye yanıtsız hastaların diğer birimlerce konsültasyonlarından kaçınılmamalı, 
hastanın ve ailesinin endişeleri dikkate alınmalı, aile çocuk iletişimini sağlıklı olmasına özen gösterilmelidir.  
Anahtar Kelimeler: Çocuk, karın ağrısı, tekrarlayan 
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INTRODUCTION AND AIM: Recurrent abdominal pain (RAP) is among the most-frequently repeated cases of pediatric 
practice. It was defined by Apley in 1958 as the abdominal pain attack that is strong enough to adversely affect the daily 
activity and there or more in number and it was reported to be observed in children who were older than 5. It is typical 
experienced as attacks, the child is healthy during interim periods.This study, we aimed to evaluate treatment, treatment 
responses, laboratory results, quality of abdominal pain, demographic characteristics of 6-18 years old patients, admitted to 
departmant of pediatrics of our hospital, with RAP at least 3 months, no history of drug use and no chronic illness. 
MATERIAL-METHOD: The file records of the cases with abdominal pain at least 3 months who admitted to pediatrics clinic 
between April 2015 and October 2015 were evaluated. Age, gender, disease duration, anthropometric measurements, 
physical examination,laboratory findings of the patients were recorded. The case group was contains 80 patients, the 
control group contains 60 patients without any abdominal pain, chronic illness, drug use. The data was evaluated using SPSS 
18.0 statistics program. p<0.05 was accepted meaningful statistically. 
FINDINGS: When the groups with and without RAP were compared, it was found out that the number of girls were 
meaningfully higher in study group (45 girls, the average age being 9.86+-3.08) than the control group (19 girls, the average 
age being 10.93+-3.23), the average age was younger in study group. No meaningful difference was seen between the 
groups in terms of their anthropometric measurements. What was also found out was that the familys of the study group 
were suffering more frequently from gastrointestinal disturbances. The most frequent symptom that abdominal pain was 
the change in defecation (%13). It was seen that %18.6 of the patients were given nutritional advises, %7.1 of them 
contacted to a dietitian, %39 benefited from the treatment. %5 of patients had ben admitted to inpatient clinics before the 
admitted to our hospital. 
DISCUSSION AND CONCLUSION: There exist studies that state the age for RAP is 7-9.5 in different series in literature to 
which our study shows resemblance. Our finding that it is girls who suffer from it more frequently is also seen in the 
literature. While there are studies expressing laboratory and imaging methods can be illuminating in finding out the reasons 
for acute and RAP, it is declared that there are cases in which etiology can’t be determined in spite of examinations.There 
are journals that state the existence of GIS symptoms in the families of the children with RAP, which is also coherent with 
literature. History and physical examination should be done carefully, diagnosis tests should be planned in according to 
history and physical examination findings.Treatment refractory patients should be consulted, the patient’s concerns should 
be taken in to account, family good comminication with children should be established. 
Keywords: Child, abdominal pain, recurrent 
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GİRİŞ-AMAÇ: Hava yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalığı olan hastaların (pulmoner veya larengeal tüberküloz, suçiçeği, 
kızamık, SARS, hemorajik ateş) hastaneye yatması durumunda diğer hastaları ve sağlık personelini enfekte etmemeleri 
amacıyla negatif basınçlı izolasyon odalarında takibi uygundur. Negatif basıncın amacı, havada asılı kalabilen ve hava 
hareketiyle uzun mesafe katedebilen enfekte damlacıkların odadan çıkmasını önlemektir. Odanın havası saatte 6-12 kez 
değişmeli ve odadan çıkan hava resirküle edilecekse mutlaka HEPA filtreden geçirilmelidir. Ortam sıcaklığı 21-24 °C ve rölatif 
nem %30-60 olmalıdır. Bu çalışmada, Ege bölgesinin ilk negatif basınçlı izolasyon odasında yatan hastalar değerlendirildi. 
GEREÇ-YÖNTEM: Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde İzmir Veremle Savaş 
Derneği'nin desteğiyle negatif basınçlı izolasyon odası 28 mayıs 2019 tarihinde hizmete girdi. Çalışmamızda negatif basınçlı 
odada yatan hastalarımızın demografik özellikleri, yaşları, hastane yatış süreleri, klinik tanıları retrospektif olarak 
değerlendirildi. 
BULGULAR: Çalışmamızda, Haziran 2019 - Ekim 2019 tarihlerinde negatif basınçlı izolasyon odasında yatan 25 hasta 
değerlendirildi. Hastaların 16 (%64)’sı erkek, 9 (%36)’ u kızdı, yaş ortalaması 7.3 yaş (3 ay-17,5 yaş ), ortalama hastane kalış 
süreleri 5.2 gün (1- 30 gün) olarak saptandı. Hastalarımızın 8 tanesi tüberküloz şüphesi ile izlendi. Bunlardan 3 tanesine 
radyolojik ve bakteriyolojik olarak akciğer tüberkülozu tanısı konularak antitüberküloz tedavileri başlandı. Bir hasta 
tüberküloz lenfadenit tanısını aldı. Bir hastada 3 yıl önce geçirilmiş ve tedavisi tamamlanmış akciğer tüberkülozu tanısı olup 
tekrar aile içi tüberküloz teması olması üzerine tetkik amaçlı yatırılıp, profilaksi başlandı. Geri kalan 3 hasta ise hemoptizi 
yakınması ile yatırılarak tüberküloz ekarte edildi. Dört hasta kızamık tanısı, 7 hasta suçiçeği tanısı, 1 hasta dissemine zona 
tanısı, 1 hasta kırım kongo kanamalı ateşi şüphesiyle izole edilerek yatırıldı. Endikasyon dışı olarak servis doluluğuna bağlı 2 
menenjit, 1 konjenital nötropeni ve 1 enfeksiyoz mononükleoz hastası yatırıldı. Beş aylık süre boyunca doluluk oranı ise % 
78 olarak saptandı. 
TARTIŞMA - SONUÇ: Hastanelerdeki klinik ihtiyaçların yanında hijyenik ortamın sağlanması ve bunun sürdürülebilir olması 
önemlidir. Bu nedenle hastane ortamının ısı, havalandırma ve klima sistemleri hastaların ve sağlık personelinin sağlığını 
koruyacak şekilde yapılmalıdır. Son yıllarda aşı reddi ve oluşan göçler nedeni ile hava yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıkları 
artan oranda görülmekte olup çocuk ve erişkin enfeksiyon servislerinde açılacak olan negatif basınçlı izolasyon odası ile 
hasta ölümü ve hastane enfeksiyonları oranının düşürülmesi, hasta yatış süresinin kısaltılması, sağlık giderlerinin 
düşürülmesi, yatan hasta, sağlık personeli ve ziyaretçileri için güvenli alanların oluşturulması hedeflenmektir. 
Anahtar Kelimeler: kızamık, negatif basınçlı oda, suçiçeği, tüberküloz 
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INTRODUCTION - PURPOSE: Patients with airborne infectious diseases (pulmonary or laryngeal tuberculosis, varicella, 
measles, SARS, hemorrhagic fever) are eligible to be monitored in negative pressure isolation rooms in the event of 
hospitalization so that they do not infect other patients and medical personnel. The aim of the negative pressure is to 
prevent the release of infected droplets that can hang in the air and travel long distances by air movement. The air of the 
room should be changed 6-12 times per hour and if the air coming out of the room is to be recirculated, it must be filtered 
through HEPA filter. Ambient temperature should be 21-24 ° C and relative humidity 30-60%. In this study, the patients 
hospitalized in the first negative pressure isolation room of the Aegean region were evaluated. 
MATERIALS-METHODS: Negative pressure isolation room in Dr. Behçet Uz Children's Diseases and Surgery Training and 
Research Hospital was opened on 28 May 2019 with the support of Izmir Tuberculosis Control Association. In this study, 
demographic characteristics, age, hospitalization period and clinical diagnoses of patients hospitalized in negative pressure 
room were evaluated retrospectively. 
RESULTS: In our study, 25 patients who were hospitalized in negative pressure isolation room between June 2019 and 
October 2019 were evaluated. Sixteen (64%) of the patients were male and 9 (36%) were female. The mean duration of 
hospital stay was 5.2 days (1- 30 days) with a mean age of 7.3 age (3 months-17,5 age). Eight of our patients were followed 
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up with suspicion of tuberculosis. Three of them were diagnosed as pulmonary tuberculosis radiologically and 
bacteriologically and antituberculosis treatments were initiated. One patient was diagnosed with tuberculous 
lymphadenitis. One patient who had diagnosed with pulmonary tuberculosis and undergone treatment 3 years ago, upon 
contact with family tuberculosis again, she was hospitalized for examination and started prophylaxis. The remaining 3 
patients were hospitalized with hemoptysis and tuberculosis was ruled out. Four patients were diagnosed with measles, 7 
with varicella, 1 with disseminated zoster, 1 with suspicion of Crimean-Congo hemorrhagic fever. Off-indication 2 
meningitis, 1 congenital neutropenia and 1 infectious mononucleosis patient were admitted to the hospital due to service 
occupancy. The occupancy rate was 78% for five months. 
DISCUSSION- CONCLUSION: In addition to the clinical needs in hospitals, it is important to provide a hygienic environment 
and to be sustainable. Therefore, heat, ventilation and air conditioning systems of the hospital environment should be 
constructed in a way to protect the health of patients and health personnel. In recent years, airborne infectious diseases 
have been increasing due to vaccine rejection and migrations, and the negative pressure isolation room to be opened in 
child and adult infection services will decrease the rate of patient death and hospital infections, shorten the duration of 
hospitalization, reduce the medical expenses and will create safe spaces for health personnel and visitors. 
Keywords: measles, negative pressure isolation room, tuberculosis, varicella 
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GİRİŞ: Status epileptikus, beyinde anormal, aşırı veya senkronize nöronal aktivite sonucu oluşur. Beş dakikadan uzun süren 
tek nöbet veya arada bilincin tam olarak normale dönmediği tekrarlayan nöbetlerden oluşan nörolojik acil bir durumdur. 
Uygun şekilde tedavi edilmediği takdirde yüksek mortalite ve morbiditeye yol açabilir. SE tedavisinde amaç, klinik ve 
elektriksel nöbet aktivitesinin hızla sonlandırılmasıdır. Uzun süreli EEG izlemi (cEEG), çoğu zaman elektrografik nöbetleri ve 
status epileptikusu tanımlayarak optimal hasta yönetimine imkan sağlar. Kritik hasta çocuklarda elektrografik nöbetlerin 
çoğu klinik olarak bulgu vermeyebilir. Bu nedenle cEEG monitorizasyonu olmadan nöbet aktivitesi tanımlanamaz. 
Çalışmamızda, çocuk yoğun bakım ünitesinde cEEG izlemi yapılan SE’li hastaların epidemiyolojik özellikleri, nöbet 
aktiviteleri, mortaliteleri ve cEEG verileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 
MATERYAL-METOD: Çalışmamıza Ocak 2016 - Ocak 2019 tarihleri arasında; ÇYBÜ’nde cEEG izlemi yapılan status 
epileptikuslu hastalar alındı. Demografik veriler, cEEG bulguları, tedavi basamakları ve mortalite skorları kaydedildi. 
İstatistiksel analizler, SPSS 21.0 yazılımı kullanılarak yapıldı. Tüm sayısal ve kategorik veriler tanımlayıcı istatistik yöntemleri 
ile değerlendirildi. Normal dağılım göstermeyen sayısal veriler için ise Mann-Whitney U testi ve kategorik verilerin analizi 
için ise Ki-Kare testi uygulandı ve p değerinin 0.05’in altında olduğu sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Status epileptikuslu toplam 79 hasta (47 erkek/32 kız) çalışmaya dahil edildi. Hastaların medyan yaşı 24 ay (4 ay 
ila 168 ay) idi. Hastaların medyan cEEG süresi 25 saat (24ay ila 72 ay) idi. Hastaların 72’si (%91,1) konvulzif SE, 7’si (%8,9) 
non-konvulzif SE olarak değerlendirildi. Hastaların 68’i (% 86,1) jeneralize nöbet geçirdi. Hastalarda en sık görülen etyoloji 
23 (%29,1) hasta ile hipoksik iskemik ensefalaopati idi. Hastaların 15’inde (%19) entübasyon ihtiyacı vardı ve genel mortalite 
oranı % 3,8 idi. Hastaların prematüre öyküsü, ailede nöbet öyküsü, kan kültürlerinde üreme olması PRİSM skorunu 
etkilemediği (p:0,524,p:0,718,p:0,640); asfiksi öyküsü olan hastalarda ise PRİSM skoru istatistiksel olarak anlamlı saptandı 
(p:0,022). Başlangıçta kullandıkları antiepileptik ilaç sayısı fazla olan hastaların mortalitesinin daha yüksek olduğu görüldü 
(p:0,04). Hastalarımızın tümüne ilk basamak tedavi olarak midazolam (intravenöz bolus) verildi. Benzodiazepinlerin ardından 
2. basamak tedavi olarak fenitoin (%69,6), fenobarbital (%63,2), levatirasetam (%82,2) hastalara verildi. Nöbeti devam eden 
hastalara 3. basamak tedavi olarak midazolam (%55) infüzyonu ve refrakter statusa dönen 14 hastaya 4. basamak tedavi 
olarak barbitürat koması (tiyopental) uygulandı. 
TARTIŞMA: Status epileptikus, mortalite ve morbiditesi yüksek nörolojik acil bir durumdur. Çocuk yoğun bakım ünitesinde; 
SE yönetiminde uzun süreli EEG kullanımı giderek yaygınlaşmakta ise de nörolojik prognoza etkisi netlik kazanmamıştır ve bu 
konuda randomize kontrollü prospektif çok merkezli çalışmalar yapılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: uzun süreli elektroensefalografi,status epileptikus,Çocuk yoğun bakım ünitesi 
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INTRODUCTION: Status epilepticus occurs as a result of abnormal, excessive or synchronized neuronal activity in the brain. 
It is a neurological emergency consisting of a single seizure that lasts longer than five minutes or recurrent seizures in which 
the consciousness is not completely normalized. It can cause high mortality and morbidity if not treated properly. The aim 
of the treatment of SE is the rapid termination of clinical and electrical seizure activity. cEEG monitoring often allows for 
optimal patient management by defining electrographic seizures and status epilepticus. Most of the electrographic seizures 
in critically ill children may not be clinically manifest. Therefore, seizure activity cannot be defined without cEEG 
monitoring. In our study, epidemiological characteristics, seizure activities and cEEG data of patients who underwent cEEG 
monitoring for SE in the pediatric intensive care unit were evaluated retrospectively. 
 
MATERİALS AND METHODS: Our study was conducted between January 2016 and January 2019; Patients with status 
epilepticus who underwent cEEG monitoring in the PICU were included. Demographic data, cEEG findings, treatments and 
mortality scores were collected. Statistical analyses were performed using SPSS 21.0 software. All numerical and categorical 
data were evaluated by descriptive statistical methods. Mann-Whitney U test was used for numerical data that did not 
show normal distribution and Chi-Square test was used for the analysis of categorical data and p values less than 0.05 were 
considered statistically significant. 
 
RESULTS: A total of 79 patients (47 males / 32 females) with SE were enrolled in the study. The median age was 24 months 
(4 months to 164 months). The median cEEG duration was 25 hours (24 hours to 72 hours). Seventy-two patients (91.1%) 
were evaluated as convulsive SE and 7 (8.9%) as non-convulsive SE. Sixty eight (86.1%) patients had generalized seizures. 
The most common etiology was hypoxic-ischemic encephalopathy with 23 (29.1%) patients. Intubation was needed in 15 
(19%) patients and the overall mortality rate was 3.8%. Premature history, family history of seizures, reproduction of blood 
cultures did not affect the PRISM score (p: 0.524, p: 0.718, p: 0.640), and the PRISM score was statistically significant in 
patients with a history of asphyxia (p: 0.022). It was observed that the mortality rate was higher in patients with more 
antiepileptic drugs (p: 0.04). Midazolam (intravenous bolus) was given as first step therapy in the treatment of our patients. 
Phenytoin (69.6%), phenobarbital (63.2%) and levetiracetam (82.2%) were given as 2nd step treatment after 
benzodiazepine (i.v.midazolam) was given as the first step therapy in the treatment of our patients. Midazolam infusion 
(55%) was used as 2nd step treatment and 14 patients who returned to the refractory status given barbiturate (thiopental) 
thiopental as the 4th step treatment. 
 
DISCUSSION: Status epilepticus is a neurologic emergency with high mortality and morbidity The use of cEEG in the 
management of SE in PICUs is becoming more common although its effect on neurological prognosis is not clear and 
randomized controlled prospective multicenter studies should be performed. 
 
Keywords: Continuous electroencephalography, status epilepticus,pediatric intensive care unit 
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Çölyak Hastalığı olan çocuklarda aneminin nedenleri 

 
Meryem Keçeli Başaran 

Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi 
 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Çölyak hastalığında anemi en sık görülen ekstraintestinal bulgulardan biridir. Çölyak hastalığı (CD) çocukluk 
döneminde malabsorbsiyona yol açan nedenler arasında sık görülmeye başlanmıştır. Malabsorbsiyona da bağlı olarak 
Çölyak hastalarında demir, B12 vitamini ve folat eksikliği nedeniyle anemi gelişebilmektedir. Bu çalışma Çölyak hastalarında 
aneminin nedenlerini ve sıklığını araştırmayı amaçlamaktadır. 
MATERYAL-METOD: Bu retrospektif klinik çalışmaya, Ocak 2018 ile Ekim 2019 tarihleri arasında Çocuk Gastroenteroloji 
polikliniğinde Çölyak (CD) tanısı konulmuş 82 çocuk hasta dahil edilmiştir. Bu hastaların hematolojik inceleme profilleri, 
ferritin, demir, folat ve B12 vitamin düzeyleri dosya kayıtlarından derlenmiştir. 
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 82 hastanın 59’unda anemi tespit edildi ve ortalama Hb 9,2 + 2.63 g / dL bulundu. Genel 
olarak, demir eksikliği hastaların 41(% 69,7)’inde gözlemlendi. B12 vitamin eksikliği 10 hastada (%17), folat eksikliği 4 (%6), 
B12 ve demir eksikliğine bağlı anemi 4 (%6) hastada görüldü. Tanı alma yaşları ile aneminin şiddeti arasında ilişki olduğu 
tespit edildi. 
TARTIŞMA: Çölyak hastalarında anemi, yaş grupları ve coğrafi bölgeler gibi diğer faktörlere bağlı olarak değişmekle birlikte 
sık görülmektedir. Bu nedenle Çölyak hastaları atipik bir bulgu olan tedaviye yanıtsız anemiyle kliniklere başvurabilirler. Bu 
konuda klinisyenlerin dikkatli olması gerekmektedir. Ayrıca folat eksikliği diğer yapılan çalışmalarda olduğu gibi bizim 
çalışmamızda da düşük oranda görülmektedir. 
SONUÇ: Çölyak hastalığında anemi sadece demir eksikliğine bağlı değildir. Diğer vitamin eksiklikleri, özellikle B12 ve folat 
düzeyleri de ayrıca kontrol edilmelidir. Bunun yanısıra tanı yaşı arttıkça aneminin şiddetinin de arttığı görülmektedir. Bu 
nedenle erken tanı Çölyak hastalarında malabsorbsiyonun önüne geçilmesinde önem arz etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: anemi, çölyak,çocuk,demir 
 
 
 

Causes of anemia in children afflicted with the Celiac Disease 
 

Meryem Keçeli Başaran 
Gaziosmanpasa Training and Research Hospital, Department of Pediatric Gastroenterology,İstanbul 

 
 
Background and OBJECTIVES: Anemia is one of the most common extraintestinal indications of the celiac disease. 
The celiac disease (CD) is a common cause of malabsorption during childhood. Also due to malabsorption, celiac patients 
may develop anemia related to iron, vitamin B12 and folate deficiencies. The aim of this study was to investigate the causes 
and the incidence of anemia in celiac patients. 
MATERIALS-METHODS: In this retrospective clinical study, 82 pediatric patients diagnosed as Celiac (CD) at the Pediatric 
Gastroenterology Outpatient Clinic between January 2018 and October 2019 were included. The hematological 
examination profiles, ferritin, iron, folate and vitamin B12 levels of these patients were reviewed from their file records. 
RESULTS: Anemia was detected in 59 of 82 patients who were admitted to this study and the mean Hb was 9.2 + 2.63 g / dL. 
Overall, iron deficiency was observed in 41 (69.7%) patients. 10 patients (17%) had Vitamin B12 deficiency while 4 patients 
suffered from folate deficiency (6%) and 4 (%6) patients had anemia due to B12 and iron deficiency. A link between the age 
of diagnosis and the severity of anemia was identified. 
DISCUSSION: Anemia is common among celiac patients although it varies based on other factors such as age groups and 
geographical regions. Therefore, celiac patients may apply to clinics with anemia that is unresponsive to treatment, an 
atypical finding. The clinicians should be careful about this issue. Moreover, folate deficiency is found low in our study in 
the parallel lines of other studies. 
CONCLUSION: Anemia in celiac disease is not only related to iron deficiency. Other vitamin deficiencies, especially B12 and 
folate levels, should also be checked. Moreover, as the age of diagnosis increases, the severity of anemia also increases. 
Therefore, early diagnosis is essential in preventing malabsorption in celiac patients. 
 
Keywords: anemia, celiac, child, iron 
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Background and OBJECTIVES: Anemia is one of the most common extraintestinal indications of the celiac disease. 
The celiac disease (CD) is a common cause of malabsorption during childhood. Also due to malabsorption, celiac patients 
may develop anemia related to iron, vitamin B12 and folate deficiencies. The aim of this study was to investigate the causes 
and the incidence of anemia in celiac patients. 
MATERIALS-METHODS: In this retrospective clinical study, 82 pediatric patients diagnosed as Celiac (CD) at the Pediatric 
Gastroenterology Outpatient Clinic between January 2018 and October 2019 were included. The hematological 
examination profiles, ferritin, iron, folate and vitamin B12 levels of these patients were reviewed from their file records. 
RESULTS: Anemia was detected in 59 of 82 patients who were admitted to this study and the mean Hb was 9.2 + 2.63 g / dL. 
Overall, iron deficiency was observed in 41 (69.7%) patients. 10 patients (17%) had Vitamin B12 deficiency while 4 patients 
suffered from folate deficiency (6%) and 4 (%6) patients had anemia due to B12 and iron deficiency. A link between the age 
of diagnosis and the severity of anemia was identified. 
DISCUSSION: Anemia is common among celiac patients although it varies based on other factors such as age groups and 
geographical regions. Therefore, celiac patients may apply to clinics with anemia that is unresponsive to treatment, an 
atypical finding. The clinicians should be careful about this issue. Moreover, folate deficiency is found low in our study in 
the parallel lines of other studies. 
CONCLUSION: Anemia in celiac disease is not only related to iron deficiency. Other vitamin deficiencies, especially B12 and 
folate levels, should also be checked. Moreover, as the age of diagnosis increases, the severity of anemia also increases. 
Therefore, early diagnosis is essential in preventing malabsorption in celiac patients. 
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Üçüncü Basamak Bir Referans Hastanesinde Yatan Odontojenik Kökenli 

Bukkal Selülit Olgularının Genel Özelliklerinin Değerlendirilmesi 
Elif Kıymet, Nuri Bayram 

SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir 
 

Giriş ve Amaç: Diş çürüğü, Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalığıdır ve astımdan 5 
kat daha yaygındır. Diş çürüklerinin ilerlemesi sonucu pulpal enfeksiyon gelişebilir. Periapikal enfeksiyonlara bağlı 
komplikasyonlar nadir görülmekle birlikte hayatı tehdit eden ağır klinik durumlara kadar ilerleyebilmesi nedeni ile önem 
taşımaktadır. Periapikal enfeksiyonlara, komşuluk yolu ile yüzün yumuşak dokularına yayılarak selülite neden olabileceği gibi 
mandibular veya servikal osteomiyelit gibi daha ciddi klinik tablolara neden olabilir. Submasseterik abse, parafarengeal 
abse, hava yolu obstrüksiyonu, menenjit, subdural ampiyem, beyin apsesi ve kavernöz sinüs trombozu, bildirilen diğer ciddi 
komplikasyonlardır. Bu çalışmada odontojenik enfeksiyon kaynaklı bukkal selülit tanısı ile S.B.Ü Dr. Behçet Uz Çocuk 
Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde yatarak tedavi almış olan 
olgularının genel özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Materyal ve Methot: Ocak 2015- Eylül 2019 tarihleri arasında, odontojenik kökenli bukkal selülit nedeni ile yatarak tedavi 
almış olan olguların klinik bulguları hasta dosyalarından retrospektif olarak tarandı. Elde edilen verilerin istatiksel 
değerlendirmesinde SPSS 20.0 Microsoft for Windows kullanıldı. P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
Bulgular: Çalışmaya toplam 30 hasta dahil edildi. Hastaların %63,3 erkek (sayı), %36,7’si (sayı) kızdı. Hasta grubunun ortanca 
yaşı 6 yaş (2-18 yaş) (IQR: 7) bulundu. Ortanca yatış süresi 5 gün (2-18 gün) bulundu. Hastalara verilen tedaviler 
değerlendirildiğinde; 20 (%63,3) hastaya sulbaktam-ampisilin, 13 (%43,3) hastaya sefotaksim, 2 hastaya glikopeptid, 1 
hastaya sulperazon başlanmış olduğu ve 27 (%90) hastanın tedavisine bu antibiyotiklerden birinin yanına klindamisin 
eklenmiş olduğu görüldü. 
Tartışma: Çocukluk çağında bukkal selülit hastaneye yatmayı gerektirebilen bir klinik durumdur. Tedavisinde penisilin, 
betalaktam/beta-laktamaz inhibitörü kombinasyonu veya klindamisin gibi antibiyotiklerin parenteral olarak kullanılması 
gerekebilir. Bukkal selülitlerin %50’sinden odontojenik nedenler sorumludur. Ağız diş sağlığını korumak, çocukluk çağında 
diş çürüklerine engel olmanın yanında diş çürüğü ile ilişkili bukkal selülit gibi komplikasyonları önleyerek sağlık hizmeti 
maliyetini, antibiyotik kullanım gereksinimini ve antibiyotik direnci gelişimini azaltabilir. 
Anahtar Kelimeler: Odontojenik, diş çürüğü, bukkal selülit, çocuk 
 
 

Evaluation of General Characteristics of Buccal Cellulitis from Odontogenic 
Origin in a Tertiary Referral Hospital 

Elif Kıymet, Nuri Bayram 
Dr. Behçet Uz Children's Hospital, Department of Pediatric Infectious Diseases, İzmir 

 
Introduction and Aims: Tooth decay is the most common chronic disease of childhood in the United States and five times 
more common than asthma. Pulpal infection may develop as a result of progression of dental caries. Complication due to 
periapical infections are rare but vital because they can progress to difficult clinical situations that threaten life. Periapical 
infections may spread to the soft tissues of the face through the neighboring region and cause cellulitis, or more serious 
clinical conditions such as mandibular or cervical osteomyelitis. Submasseteric abscess, parapharyngeal abscess, airway 
obstruction, meningitis, subdural empyema, brain abscess, and cavernous sinus thrombosis are other serious complications. 
This study aimed to evaluate the general characteristics of inpatients treated with odontogenic infection-induced buccal 
cellulitis in Dr. Behçet Uz Children’s Hospital in the Department of Pediatric Infectious Diseases.  
Material and Methods: We reviewed the clinical findings of inpatients with buccal cellulitis of odontogenic origin between 
the period of January 2015 and September 2019. 
Results. A total of 30 patients were included in the study. Among the patients, 63.3% were male, and 36.7% (number) were 
female. The median age of the patient group was six years (2-18 years) (IQR: 7). The median length of hospitalization was 
five days (2-18 days). Sulbactam-ampicillin was used in 20 (63.3%) patients, cefotaxime in 13 (43.3%), glycopeptide in 2 
patients, sulperazone in 1 patient, and clindamycin was added to one of these antibiotics in 27 (90%) patients. 
Conclusion: Buccal cellulitis is a clinical condition that may require hospitalization in childhood. Antibiotics such as 
penicillin, beta-lactam/beta-lactamase inhibitor combination, or clindamycin may need to be used treatment of buccal 
cellulitis parenterally. Odontogenic causes are responsible for 50% of buccal cellulitis. Maintaining oral dental health can 
prevent dental caries in childhood. As a result, it can prevent complications such as buccal cellulitis associated with dental 
caries and reducing health care costs, the need for antibiotic use, and the development of antibiotic resistance. 
Keywords: Odontogenic, tooth decay, buccal cellulitis, children 
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Dudak Damak Yarıklarında Etiyoloji ve Tedavi Prensipleri 
 

Betül Yüzbaşioğlu Ertuğrul 
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı İzmir/ TÜRKİYE 

 
 

Bu derlemenin amacı, yarık dudak ve/veya yarık damak (DDY) anomalilerinin epidemiyolojisi, anatomik özellikleri, 
tanısı ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi vermektir. Dudak damak yarığı kraniyofasiyal bölgenin en sık görülen konjenital 
malformasyonudur. Anatomik yapılara göre farklılık gösteren bu malformasyonun yarık dudak, yarık dudak ve damak gibi 
farklı fenotipleri ve klinik özellikleri vardır. Etiyolojisi çok yönlü olup genetik faktörleri ve çevresel faktörleri içerir. Dudak 
damak yarıklarının malformasyonlarının değişkenliği ve stomatognatik sistemde yarattıkları çok yönlü estetik ve fonksiyonel 
sorunlar nedeniyle optimal tedaviyi bulmak oldukça zordur. Tedavisinde uzamış ortodontik ve cerrahi tedavi ile 
disiplinlerarası bir yaklaşım gerektirir. Böyle bir ekip içerisinde ortodontist, başarılı sonuçların alınabilmesi için anahtar role 
sahiptir. 
Anahtar Kelimeler: Dudak damak yarığı, Dudak damak yarığı etiyolojisi, Dudak damak yarığı tedavisi 
 
 

Etiology and Treatment Principles in Cleft Lip / Palate 
 

Betül Yüzbaşioğlu Ertuğrul 
Izmir Demokrasi University, Faculty of Dentistry, Departmant of Orhodontic, Izmir/TURKEY 

 
 

The aim of this review is to provide information about the epidemiology, anatomical features, diagnosis and 

treatment options of cleft lip and/or palate (CL/P) anomalies. Cleft lip /or palate is the most common congenital 
malformation of the craniofacial region. This malformation, which differs according to anatomical structures, has different 
phenotypes and clinical features such as cleft lip, cleft lip and cleft palate. Its etiology is multifaceted, including both genetic 
and environmental factors. It is difficult to find the optimal treatment because of the variability of malformations of cleft lip 
and palate and the multifaceted aesthetic and functional problems occuring in the stomatognathic system. The treatment 
requires an interdisciplinary approach with prolonged orthodontic and surgical treatment. In such a team, the orthodontist 
plays a key role in achieving successful results. 
Keywords: Cleft lip and cleft palate, CLP etiology, CLP orthodontic treatments 

 
 
 

DUDAK DAMAK YARIKLARINDA ETİYOLOJİ VE TEDAVİ PRENSİPLERİ 
 
 
GİRİŞ: Yarık dudak ve /veya damak sıklıkla fonksiyonel ve estetik sorunlar ile kendini gösteren aynı zamanda psikolojik ve 
sosyolojik etkileri olabilen bir hastalıktır. Bu hastalıkta sıklıkla emme, yutma, konuşma ve işitme gibi işlevlerde bozukluk, yüz 
şeklindeki bozulma ve maloklüzyon sıklıkla görülmektedir. Tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım oldukça önemlidir. 
Literatür yarık dudak ve damak hastalarının tedavisinde ekip yaklaşımına ihtiyaç duyulduğuna dair bilgilerle doludur. Ne 
yazık ki, bu hastalar için tedavinin sırası ve zamanlaması hakkında çok az fikir birliği vardır (1). 
 
EMBRİYOLOJİSİ: Dudak damak yarıklarının oluşumu, hamileliğin 30-37. günleri arasında, maksiller ve lateral nazal proçeslerin 
medial nazal proçesle birleşmesinde duraklama nedeniyle oluşurken, damak yarıkları ise, hamileliğin 50-60. günleri arasında 
palatal rafların orta hatta ve yatay düzlem üzerinde gerçekleşmesi gereken birleşimin duraklaması nedeniyle oluşmaktadır 
(2,3). 
 
ETİYOLOJİSİ: Dudak damak yarığı multifaktöriyal bir anomali olup etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir.  DDY’nın oluşumuna 
hem genetik hem de çevresel faktörler neden olmaktadır (4). Gebelik özellikle ilk üç ayında annenin kimyasal maddelere 
maruz kalması (difenilhidantoin, benzodiyazefinler, fenobarbital, kortizon, salisilatlar, diazepam,  vb), alkol veya sigara 
alışkanlığı, annede diyabet öyküsü, folik asit eksikliği, annenin stres ve radyasyona maruz kalmış olması, enfeksiyon hastalıkları 
(rubella enfeksiyonu vb), ve A vitamininin fazla ya da yetersiz alınması gibi durumların etkili olduğu gösterilmiştir (4–6). Bunun 
yanı sıra  kalıtım, akraba evliliği, annenin yaşı (ileri yaşlar) gibi nedenlerle de DDY oluşumunun gözlenebildiği görülmüştür (4).  
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Erken TEŞHİS: Prenatal ultrason ile dudak ve damak yarığı hamileliğin erken dönemde teşhis edilebilmektedir. Bu sayede 
ebeveynler doğum öncesinde bilgi sahibi olarak daha gerçekçi bir tavır sergileyebilmektedirler. Christ ve Meininger isimli 
araştırmacılar fötal yüzün optimal görüntülemesinin transabdominal ultrasonla hamileliğin 15. haftasına kadar güvenilir 
olmadığını bildirmişlerdir (7). Gelişen teknoloji ile birlikte 3 boyutlu ultrason görüntülemesi ile fötüsün yüzünün konvansiyonel 
2 boyutlu görüntülemeye göre daha net izlenebildiği, daha kolay yorumlanabildiği ve hassasiyetinin daha fazla olduğu 
bildirilmiştir (8). 
 
KLASİFİKASYONU: Heterojen bir deformite grubuna sahip olan dudak ve damak yarıklarını sınıflandırmak oldukça güçtür. Bu 
nedenle yarık oluşumları tarihte bir çok araştırıcı tarafından değişik şekillerde sınıflandırılmıştır. Ancak bu sınıflandırma tipleri 
yarık tiplerinin tamamını içermemesi veya alt grupları içermemesi nedeniyle tercih edilmemiştir. Günümüzde tercih edilen 
sınıflama ise embriyonel oluşum teorisine dayanan Kernahan ait sınıflamadır (9). Kernahan sınıflamasında kullanılan sınır 
foramen incisivumdur. Bunun önündeki yapılar (premaksilla ve burun) “primer damak”, arkasında kalan yapılar (sert ve 
yumuşak damak) “sekonder damak” olarak isimlendirillir. 
Kernahan yarık dudak ve damakları 3 ana gruba ayırmıştır:  
 

1. Sadece primer damak (dudak ve premaksilla) yarıkları 
a) Unilateral (total, subtotal) 
b) Median (total-premaksilla yok, subtotalpremaksilla rudimenter) 
c)Bilateral (total, subtotal) 
 
2. Sadece sekonder damak yarıkları 
a) Total 
b) Subtotal 
c)Submuköz 
 
3. Primer ve sekonder damağın birlikte yarıkları 
a) Unilateral (total, subtotal) 
b) Median (total, subtotal) 
c)Bilateral (total, subtotal) 
 

Primer damak yarıklarında burun tabanı yoksa total yarıktan olarak adlandırılır. Total yarıkların bir kısmında burun tabanında 
ektodermal bir artık olan “Simonart bantı “bulunabilir. Sekonder damak yarıkları foramen incisivuma uzanıyorsa total yarık 
olarak isimlendirilir. 
 
KLİNİK BULGULARI: Dudak damak yarığı bulunan hastalarda yapılacak ekstraoral ve intraoral incelemede birtakım klinik 
özellikler tespit edilebilmektedir. Maksillanın her üç yönde gelişimi yeterli değildir. Maksillanın gelişim geriliğinden ötürü 
psödoprognati inferior gözlenebilmektedir (10). Hastalar ağızdan solunum yapmaktadırlar. Oral ve nazal kavitelerin 
komşuluğu konuşmayı etkilemektedir. Özellikle sessiz harflerin telaffuzunun etkilendiği göze çarpmaktadır. Ağız hijyeni iyi 
olamamakla birlikte ayrıca yüzde belirgin bir asimetri göze çarpmaktadır (11,12) Ayrıca alveol kretinin yarığa dahil olduğu 
durumlarda üst orta ve yan kesici dişler genellikle ya hiç oluşmamıştır ya da deforme olmuşlardır (13). 
Sıklıkla yarık tarafında ya gömük kamış dişler ya da yarığın olduğu bölgelerde süpernümere dişler bulunabilmektedir. Yarık 
hattına yakın daimi dişlerin kökleri kemik desteğini kaybettiğinden yarık bölgesine komşu dişler kaybedilebilir (14).  
 
DUDAK DAMAK YARIKLARININ TEDAVİLERİ: Dudak ve damak yarıklarının tedavisi bir ekip çalışmasını gerektirir. Bu ekip 
içerisinde cerrahi (plastik cerrahi, oral ve maksillofasiyal cerrahi, nörocerrahi), diş hekimliği (ortodonti, pedodonti, protez), 
kulak burun boğaz uzmanı ve konuşma terapistinin bulunması tedavinin başarısını büyük ölçüde olumlu etkileyecektir (15). 
 
PREOPERATIF ERKEN MAKSİLLER ORTOPEDIK TEDAVİ: Erken tedavide amaç bebeğin beslenip kilo alabilmesini sağlamaktır. 
Mümkünse doğumdan sonra ilk hafta içerisinde tedaviye başlanılması gereklidir. Yapılacak beslenme plağı ile aspirasyon 
riskini azaltması, anne sütü ile beslenebilmesini sağlanması, bebeğin biberonla beslenebilmesi, defekt kapatılarak intraoral 
negatif basınç oluşturulması, ebeveyne psikolojik destek sağlanması amaçlanır. Ayrıca dilin yarıktan uzaklaştırarak burun 
soulumunun da yapılabilmesi sağlamaktadır. Plağın kullanım süresi 24 saat olarak belirtilmelidir. Hasta her 3 haftada bir 
görülerek gerekli uyumlamalar yapılmaktadır.  
 
DUDAĞIN ONARIMI: Kelft onarımı için pek çok cerrah 10’lar kuralını uygulamaktadır. Bu kurala göre bebek en az 10 haftalık, 
en az 10 gr/dl hemograma ve en fazla 10.000/ m

3 
beyaz küreye sahip olması en az 10 pound (4540 gr) olması gerekmektedir 

(16). Bunun tam aksine doğumdan hemen sonra operasyon yapılmasını savunanlar da vardır. 
 
DAMAK ONARIMI: Damak onarımının zamanı ile ilgi çeşitli düşünceler mevcuttur. Bu konuyla ilgili genel düşünce damak yarığı 
onarımı sırasında oluşan skar dokusunun orta yüz gelişimini olumsuz etkilediği yönündedir. Damak yarığı onarımının 
zamanının onarımın daha fizyolojik bir konuşma sağlayacak kadar erken, maksilla gelişimini en az etkileyecek kadar geç 
dönemde yapılması yönündedir. Bu bilgiler ışığında primer dudak, alveol ve burun operasyonları genelde tek taraflı olgularda 
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bebekler 12-16 haftalıkken, çift taraflı olgularda 16-20 haftalıkken yapılması tavsiye edilmektedir. Sert damak operasyonu ise 
konuşma fonksiyonu başlamadan, fonasyon problemleri ortaya çıkmadan, bebekler 11-14 aylıkken gerçekleştirilmelidir (8). 
 
ALVEOLAR KEMIK GREFTLEMESİ: Alveolar kemik greftlemesi için kronolojik olarak iki yaygın görüş bulunmaktadır. Bunlardan 
ilki primer alveolar kemik greftlemesi diğeri ise sekonder alveolar kemik greftlemesidir. Primer onarım 0-2 yaş arası yapılan 
onarımdır. Sekonder kemik greftlemesi ise erken sekonder, geleneksel sekonder ve geç sekonder onarım olmak üzere üçe 
ayrılır. Erken sekonder onarım 2-6 yaşlar arasında primer dişlerin tamamen çıkışından sonra; kalıcı dişler çıkmaya başlamadan 
önce yapılan onarımdır. Geleneksel sekonder onarım ise yaklaşık 6-12 yaşlar arasındaki miks dentisyon döneminde yapılan 
onarımdır. Geç sekonder onarım ise kalıcı dişler çıktıktan sonra yapılan onarımdır. Bu onarımlar arasında en çok kabul gören 
uygulama geleneksel sekonder onarımdır (17). 
Sonuç olarak, dudak damak tarıklı bireylerde problemin yalnızca defekt olmadığı; ve bu nedenle defektin neden olduğu 
estetik, psikolojik ve fonksiyonel problemlerin daha önemli olduğu görülmektedir. Giderek artarak devam eden bu 
problemleri en aza indirebilmek amacıyla bu hastalara uygulanacak tedavinin uzmanlardan oluşan bir ekiple oluşturulması 
gerekmektedir.  
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Preseptal Selülitli Çocuklarda Yaş ile Hastaneye Yatış Süresi Arasındaki 
İlişkinin Değerlendirilmesi 

 
Elif Böncüoğlu, Nuri Bayram 

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir 
 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Preseptal selülit (PS), orbital yapılardan orbital septa ile ayrılan göz kapağı ve periorbital yumuşak dokunun bir 
enfeksiyonudur. PS çoğunlukla ılımlı seyretmesine rağmen, sinüsler ile orbital duvarların yakın ilişkisi nedeniyle hayatı tehdit 
eden komplikasyonlara yol açabilir. Çalışmanın amacı preseptal selülitli hastalarda yaş ve hastanede yatış süresi arasındaki 
ilişkiyi araştırmaktır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Mayıs 2013-Ekim 2019 tarihleri arasında PS nedeniyle yatan 18 yaş altı çocuklar dahil edildi. 
Hastalar yaşlarına göre iki gruba ayrıldı (5 yaş ve altı ile 5 yaş üstü). Yaş gruplarına göre yatış süresi ve kullanılan 
antibiyotikler retrospektif olarak değerlendirildi. 
BULGULAR: Çalışmaya yaş ortalamaları 5,26 ± 4,1 olan 150 hasta (6 ay ile 17 yaş arasında) dahil edildi. Hastaların 93'ü (%62) 
≤5 yaşındaydı. Ortalama hastanede kalış süresi 4.1 ± 2.9 gündü. 5 yaşından büyük hastalarda 5,2 ± 3,7 gün, ≤5 yaşındaki 
hastalarda ise 3,3 ± 1,9 gün idi. Hastanede kalış süresi açısından iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı 
(p=0,001). En sık kullanılan antibiyotik sulbaktam ampisilindi (%79). 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Önceki çalışmalar, ileri yaşın sinüzit ve polimikrobiyal enfeksiyonlar gibi altta yatan nedenlere bağlı 
olarak predispozan faktör olabileceğini göstermiştir. Bu çalışmada da gruplar birbirleriyle karşılaştırıldığında, 5 yaş 
üzerindeki hasta grubunda hastanede yatış süresi daha uzundu; bu da PS'nin büyük çocuklarda komplike seyredebileceğini 
düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Preseptal selülit, çocuk, hastanede yatış süresi 
 
 
 

Evaluation of the Relationship Between Age and Length of Hospitalization in 
Children with Preseptal Cellulitis 

 
Elif Böncüoğlu, Nuri Bayram 

Dr. Behçet Uz Child Disease and Surgery Research and Training Hospital, Department of Pediatric Infectious Diseases, İzmir 
 
INTRODUCTION AND PURPOSE: Preseptal cellulitis is an infection of the eyelid and periorbital soft tissue, which is bounded 
by orbital septa from the orbital structures. Although the preseptal cellulitis has a mild course in most cases, it can lead to 
life-threatening complications due to the close relationship with sinuses and orbital walls. The study aims to investigate the 
relationship between age and duration of hospitalization in patients with preseptal cellulitis. 
MATERIAL-METHODS: This study included all children aged under 18 years who were hospitalized for preseptal cellulitis 
from May 2013 to October 2019. Patients were divided into two groups by ages (under or equal to five years old, and older 
than five years old). Length of hospitalization by age groups and antibiotic prescriptions were evaluated retrospectively. 
RESULTS: The study included 150 patients with a mean age of 5,26±4,1 years (range from 6 months to 17 years). Ninety-
three (62%) of the patients were under five years old. The mean hospital stay was 4.1 ± 2.9 days. It was 5.2 ± 3.7 days for 
patients >5 years, and 3.3 ± 1.9 days for patients under five years. The difference between the two groups in terms of 
length of hospital stay was statistically significant (p=0.001). The most commonly prescribed antibiotic was sulbactam-
ampicillin (79%). 
DISCUSSION AND CONCLUSION: Previous studies have shown that older age may be a predisposing factor due to 
underlying conditions such as sinusitis and polymicrobial infections. In the current study, when the groups were compared 
to each other, length of stay was longer in the patient group of> 5 years of age, suggesting that older age could complicate 
the course of PC in children. 
 
Keywords: Preseptal cellulitis, children, lenght of stay, 
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Çocuk Yoğun Bakımda İzlenen Trakeostomili Hastalardaki Bakteriyel 

Enfeksiyonların Değerlendirilmesi 
Fulya Kamit 

Denizli Devlet Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Denizli 
 

AMAÇ: Devlet hastanesi üçüncü basamak çocuk yoğun bakım ünitemizde izlenen trakeostomili hastalardaki bakteriyel 
enfeksiyonların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
METHOD: Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Ocak 2017- Eylül 2019 tarihleri arasında bakteriyel 
enfeksiyon saptanan ve yatırılarak tedavi edilen trakeostomili hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. 
BULGULAR: Toplamda 17 trakeostomili hastada (ortanca yaş: 57 ay; 9 erkek), 47 bakteriyel üreme tespit edildi. En sık 
enfeksiyon tipi trakeostomiye bağlı alt solunum yolu enfeksiyonu (TBSYE) (28 vaka, %59,5) idi. TBSYE tanılı 5 hastada çoklu 
mikroorganizma vardı, St. maltophilia ve P.aeruginosa başlıca patojenlerdi. Ayrıca 5 hastada TBSYE ve idrar yolu enfeksiyonu 
ve 5 hastada TBSYE ve kan akımı enfeksiyonu birlikte gelişmişti. Otuz yedi gram negatif bakteriyel üreme tespit edildi, 
üreyen gram negatif patojenlerin %62’si çoklu ilaç dirençli, %30’u karbapenem dirençliydi. Onbir vakada karbapenem ve 6 
vakada kolistin kombinasyonları (meropenem, siprofloksasin, trimetoprim/sulfametoksazol veya bir amonoglikozid ile) 
kullanıldı. Çalışma süresince 2 hasta kaybedildi. Çocuk yoğun bakım yatış ortanca 20 gündü. Çocuk yoğun bakıma en sık yatış 
nedeni solunum yetmezliğiydi (%50). En sık trakeostomi ilişkili komorbidite nörolojik hastalıktı (7 hasta) ve 10 hasta ev tipi 
mekanik ventilatörde izleniyordu. Vakaların çoğunda (%96,6) son 3 ayda antibiyotik kullanımı vardı ve en sık kullanılan 
antibiyotikler sefalosporin (%55) ve karbapenem (%31) grubuydu. Hastaya bakım veren ebeveynin eğitim düzeyi çoğunlukla 
ilkokuldu (%58,8). Günlük kullanılan steril eldiven sayısı ortanca değeri steril aspirasyon sondasından azdı (1 vs 5). 
SONUÇ: Takip edilen trakeostomili hastalarımızın TBSYE nedeniyle tekrarlayan yoğun bakım yatışları vardı. Sıklıkla tespit 
edilen gram negatif bakteriyel üremeler çoklu ilaç dirençliydi. Ailelerin steril aspirasyon tekniğine uymamasının tekrarlayan 
yoğun bakım yatışı ve çoklu ilaç dirençli bakteriyel üremeler açısından önemli bir risk faktörü olabileceği düşünüldü. TBSYE 
ve risk faktörleri için çok merkezli çalışmaların yapılmasının hem durum tespitinde ve hem de bu durumun iyileştirilmesinde 
faydalı olacağını düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: çoklu ilaç direnci, çocuk yoğun bakım, gram negatif bakteri, trakeostomiye bağlı alt solunum yolu 
enfeksiyonu 
 

Evaluation of Bacterial Infections of Patients with Tracheostomy in Pediatric 
Intensive Care Unit 

Fulya Kamit 
Denizli State Hospital, Pediatric Intensive Care Unit, Denizli 

 
AIM: To identify the characterteristics of bacterial infections of patients with tracheostomy who admitted to our tertiary 
care pediatric intensive care unit (PICU) at state hospital. 
METHODS: The medical records of patients with tracheostomy who had bacterial infections and treated in PICU at Denizli 
State Hospital between January 2017 and September 2019 were retrospectively evaluated. 
RESULTS: A total of 47 bacterial pathogens were isolated in 17 patients with tracheostomy (median age:57 months; 9 male). 
The most common type of infection was tracheostomy-associated lower respiratory tract infection (TARTI) (28 cases, 
59.5%). TARTI’s were polymicrobial in 5 patients, St. maltophilia and P. aeruginosa were the leading pathogens. Also both 
TARTI and urinary tract infection occured in 5 patients and bloodstream infection and TARTI occured in 5 patients. The most 
common isolated pathogens were P. aeruginosa (%36.1), S. aureus (%17), E. coli (%12.7), A. baumannii (%8.5), K. 
Pneumoniae (%8.5). There were 37 cases of gram negative bacterial infections and of those, causative pathogens were 
multidrug-resistant in 62% and carbapenem-resistant in 30%. Carbapenems were used in 11 cases and colistin were used in 
6 cases in combination with meropenem, ciprofloxacin, trimethoprim/sulfamethoxazole, or an aminoglycoside. During the 
study period, 2 patients died. Median duration of PICU stay was 20 days. Respiratory failure was the most frequent cause of 
PICU admission (50%). Most common comorbidity associated with tracheostomy was neurological disease (7 patients) and 
10 patients were on chronic positive-pressure mechanical ventilation. Most of the patients (96.6%) had prior antibiotic 
exposure (last 3 months) and it was frequently third/fourth generation cephalosporins (55%) or carbapenems (31%). The 
education level of the caregiver of the patient was generally primary school (58.8%). The median number of daily sterile 
glove use was less than the number of daily sterile aspiration catheters (1 vs 5). 
CONCLUSIONS: Our patients with tracheostomy had re-admissions due to TARTIs. Isolated causative pathogens of gram 
negative infections were frequently multidrug-resistant. We think that incompatibility of the sterile aspiration technique 
was an important risk factor for re-admissions and multidrug-resistant pathogens. And multicentre studies for TARTI and 
risk factors for TARTI might be beneficial to determine the state of this problem and to improve the situation. 
Keywords: gram negative bacteria, multiple drug resistance, pediatric intensive care unit, tracheostomy associated lower 
respiratory tract infection 
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Bronşiolitte Solunum Yetmezliği: İnvazif Mekanik Ventilasyon İhtiyacı 
Gösteren Riskli Hastanın Tanınması 

 
Ebru Atike Ongun, Hasan Serdar Kıhtır 

Çocuk Yoğun Bakım Bölümü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
 

GİRİŞ VE AMAÇ: Akut bronşiolit iki yaş altı çocuklarda, hastane yatışlarının belli başlı nedenlerindendir. Olguların %2-6’sında 
solunum sıkıntısı ciddi boyutlara ulaşıp, çocuk yoğun bakım ünitelerinde (ÇYBÜ) yatışları gerekebilir. Hastalığa bağlı 
mortalite düşük olmakla birlikte (2.9-5.3/100.000), riskli hastanın tanınması hasta prognozu açısından kritik öneme sahiptir 
Literatürde bronşiolit vakalarının ÇYBÜ süreci konusunda çalışmalar kısıtlıdır. Bu amaçla ÇYBÜ yatışı olan bronşiolit 
olgularında demografik ve klinik verilerden yola çıkarak solunum yetmezliği nedeniyle endotrakeal entübasyon ihtiyacı 
gösterecek hastaları ön görecek risk faktörlerini incelendi. 
GEREÇ VE YÖNTEM: İki yıllık süreçte ÇYBÜ yatan, iki yaş altındaki bronşiolit tanılı hastaların dosyaları geriye dönük tarandı. 
Hastaların demografik ve klinik verileri, altta yatan hastalıkları, mikrobiyolojik laboratuvar verileri (Direk immunofloresan 
ve/veya multiplex PCR ile viral/bakteriyel patojenler, vücut sıvı kültürlerinden elde edilen bakteri izolasyonları), uygulanan 
solunum terapileri ile ÇYBÜ ve hastane yatış süreleri incelendi. SPSS-22 istatistik programı ile çoklu regresyon analizi yapıldı. 
BULGULAR: Toplam 105 hasta ÇYBÜ’ne bronşiolit’e sekonder solunum sıkıntısı nedeniyle yatırıldı. Yaş ortancasının 14 ay 
olduğu çalışmada, erkekler çoğunluğu (%62.9) oluşturdu. Olgulara sağlanan solunum desteğinin sırasıyla, yüksek akış nazal 
kanül oksijen tedavisi (YANKOT) (70/105, %66.7), noninvazif ventilasyon (NIV: CPAP/BIPAP) yöntemi (19/105, %18.1), invazif 
mekanik ventilasyon (MV) (16/105, %15.2) şeklinde uygulandığı gözlendi. Prematüre doğum 25 olguda (%23.8), atopi varlığı 
31 olguda (%29.5) pasif sigara maruziyeti %44.8 olguda mevcuttu. Gastroözefagial reflünün (GÖR) dahil edildiği altta yatan 
hastalık sıklığı %64.8 iken, 54 olguda (%51.4) en az bir kez olmak üzere hastane yatış öyküsünün olduğu saptandı. ÇYBÜ 
yatışı ile sonuçlanan bronşiolit olgularında mikrobiyolojik değerlendirmelerde viral enfeksiyöz ajanların sırasıyla RSV (%39), 
Rhinovirüs (%20) ve Parainfluenza (%17.1) olduğu gözlendi. Beş olguda human meta-pneumovirus ve rhinovirüs ko-
enfeksiyonu saptanırken, dört olguda bakteriyel patojenlerden Haemophilus influenzae ve iki olguda Staphylococcus 
Aureus, pozitifliği saptandı. ÇYBÜ yatış süresinin ortanca 6 gün (çeyreklikler arası mesafe:4-7 gün), hastane yatış süresinin 
10 gün (8 11 gün) olduğu görüldü. YANKOT yada NIV yöntemleriyle başlanıp solunum yetmezliğine giden ve endotrakeal 
entübasyon yapılarak invazif MV desteği sağlanan olguların, yaşlarının küçük (p<0.001), prematüre doğum öyküsü olan 
(p=0.048), altta yatan hastalık oranı belirgin (%87.5, p=0.039) hastalardan oluştuğu gözlendi. PDA dahil soldan sağa şantlı 
konjenital kalp hastalıkları ve kronik akciğer rahatsızlığının belirgin olduğu invazif ventilasyon grubunda (p=0.034, p=0.022), 
viral patojenlerden RSV’nin %68.8 oranda pozitif olduğu gözlendi. Bronşiolit nedeniyle hastane yatışı olan ve solunum 
yetmezliği nedeniyle invazif mekanik ventilasyon ihtiyacı olan olguları ön görebilmek için kronik akciğer hastalığı, konjenital 
kalp hastalığı, prematür doğum öyküsü, GÖR ve RSV pozitifliğinin dahil edildiği çoklu regresyon analizinde, prematür doğum 
öyküsü olup RSV ile enfekte olan bir yaş altı çocuklarda invazif mekanik ventilasyon ihtiyacının 6.678 kat arttığı saptandı (OR: 
6.678, %95 CI: 1.532-29.106, p=0.011). Soldan sağa şantlı KKH olgularında ise entübasyon riskinin 5.3556 kat artttığı anlaşıldı 
(OR:5.356, %95CI:1.125-25.494, p=0.035). Çalışmaya alınan olgularda mortalite gözlenmedi. 
SONUÇ: Bronşiolit nedeniyle hastane yatışı olan olguların %2-3’ünde solunum yetmezliğine gidiş nedeniyle endotrakeal 
entübasyon ihtiyacı gösterirler. Hastalığa bağlı mortalite düşük olmakla birlikte (2.9-5.3/100.000), riskli hastanın tanınması 
ve solunum yetmezliğine gidişin önlenmesi önemlidir. Çalışma sonuçlarında bir yaş altında prematür doğum öyküsü olup 
RSV enfeksiyonu olan olgular ile konjenital kalp hastalığı olan olgularda invazif solunum ihtiyacı olasılığının belirgin arttığı 
bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Bronşiolit, solunum yetmezliği, çocuk yoğun bakım 
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Respiratory Failure at Bronchiolitis: Recognition of Infants at Risk for Invasive 
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INTRODUCTİON: Acute bronchiolitis is a major cause of hospitalization in children under two years of age. Despite low 
mortality rates (2.9-5.3/100.000), 2-6% of the infants require pediatric intensive care unit admission (PICU). Identifying the 
infant at risk for acute respiratory failure (ARF) carries paramount importance for disease outcome. Therefore we 
conducted a retrospective study to determine the characteristics of such infants and perform risk analysis for deteriorating 
respiratory functions. 
METHODS: PICU admissions due to bronchiolitis within two years period were enrolled in the study. The demographics 
including passive smoke exposure, presence of atopy and prematurity, clinical data, the underlying chronical conditions, 
microbiological analysis (rapid direct immunofluorescence and/or real-time multiplex PCR studies for virus isolation, blood 
cultures, endotracheal tube aspirates for bacteria), mode of respiratory support (high flow nasal cannula: HFNC; 
noninvasive ventilation procedures (NIV) and invasive MV), the length of PICU stay and hospitalizations were recorded from 
the electronic medical data. SPSS-22 was used for statististics to identify risk factors. 
ESULTS: 105 infants (age <2 years) were enrolled in the study. The median age was 14 months (interquartile range; IQR=8-
16.5 months) with male gender dominancy (62.9%). The modes of respiratory support were HFNC (70/105, 66.7%), NIPPV 
(19/105, 18.1%) and invasive MV (16/105, 15.2%) respectively. Demographic data evidenced prematurity (23.8%), atopy 
(29.5%) and passive smoke exposure (44.8%) at PICU admissions. An underlying condition including gastro-esophageal 
reflux occurred at majority of study population at a rate of 64.8%. Of them 51.4% manifested previous hospitalization 
history. The common viral pathogens isolated at microbiological studies were, RSV (39%), Rhinovirus (20%) and 
Parainfluenza type 1-2-3 (17.1%). Five infants had co-infection with human meta-pneumo virus and rhinovirus. Bacterial 
isolates presented Haemophilus influenzae at four and Staphylococcus Aureus at two children. The length of PICU stay and 
hospitalization were 6 days (IQR: 4-7) and 10 days (IQR: 8-11) respectively. Sixteen infants (15.2%) required invasive MV 
support due to deteriorating respiratory functions. Intubated children manifested younger age (p<0.001), premature birth 
(p=0.048) and significant underlying chronical conditions (87.5% vs 60.7%, p=0.039). They also exhibited frequent 
congenital heart conditions (with left to right shunting) and chronical lung disease (p=0.034, p=0.022), with prominent RSV 
isolations at nasopharyngeal aspirates (68.8%). We performed multiple regression model including chronical lung disease, 
congenital heart disease, premature birth, gastro-esophageal reflux and RSV infection to determine an independent risk 
factor for invasive MV requiry. According to the model, being a younger infant (less than one year) with concomitant 
prematurity and RSV infection increased the odds of invasive MV support by 6.678 times (OR: 6.678, 95% CI: 1.532-29.106, 
p=0.011). Having congenital heart condition with left to right shunt was also associated with deteriorating respiratory 
functions (OR:5.356, %95CI:1.125-25.494, p=0.035). No mortality caused by bronchiolitis was observed in the present study. 
CONCLUSION: Tracheal intubation accounts 2-3% of children with bronchiolitis. Even if disease-relate mortality rate is low, 
recognizing the infant at risk for ARF is important. This study demonstrated younger infants with premature birth, RSV 
infection and heart conditions are at increased risk for advanced respirator support. 
 
Keywords: Bronchiolitis, respiratory failure, pediatric critical care 
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Çocuk Acil Servisine Başvuran Kafa Travmalı 669 Hastanın Retrospektif 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Çocuk acil servis başvurularının önemli bir bölümünü kafa travmalı olgular oluşturmaktadır. Çalışmamızın 
amacı, çocukluk çağı kafa travmaları konusunda ülkemizin epidemiyolojik verilerine katkıda bulunmaktır. 
GEREÇ VE YÖNTEM: Bir Haziran 2018- 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında çocuk acil servisimize kafa travması ile başvuran, 
beyin cerrahi bölümüne konsülte edilen olgular elektronik ortamda dosyalarından geriye dönük olarak incelendi. Olguların 
yaş, cinsiyet, etnik köken, başvuru şekli, travma mekanizması, Glaskow Koma Skalası (GKS), belirti ve bulguları (kusma, baş 
ağrısı, konvülzyon, bilinç kaybı, ekimoz), nöroradyolojik değerlendirme, ek sistemlerde travma varlığı, operasyon 
gereksinimleri ve sonuçlar kaydedildi. 
BULGULAR: Çalışmaya toplam 669 hasta dahil edildi. Hastaların 410’u (%61,3) erkek, 259’u(%38,7) kız ve yaş ortalması 
65,9±58,1 ay idi. Başvuranların 590’ının (%88,2) uyruğu Türkiye Cumhuriyeti olup 79’unun (%11,8) Suriye idi. Travma 
nedenleri arasında düşme (%64,9) ilk sırada yer alıyordu. Beyin tomografisinde 56 (%8,3) hastada kafatası fraktürü, 22(%3,2) 
hastada intrakranial kanama saptandı. Hastaların 599’u(%89,5) acil serviste, 58’i(%8,6) servislerde izlenmiş olup 5’i(%0,7) 
başka merkezlere sevk edildi. Toplam 19(%2,8) hastanın cerrahi müdahele ihtiyacı oldu. Mortalite gerçekleşmedi. 
SONUÇ: Çocukluk çağı kafa travmalarının yarıdan fazlasının nedeni düşmeydi. Çalışmalar, çocuklarda kafa travmalarının 
çoğunun önlenebilir nedenlerden kaynaklandığını göstermiştir. Kafa travmaları ile ilgili epidemiyolojik çalışma ve verilerin 
artması, travmanın oluşmadan engellenebilmesi açısından önem arz etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: kafa travması, pediatri, çocuk acil 
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İNTRODUCTİON AND AİM: Head trauma cases constitute an important part of pediatric emergency department admissions. 
We aimed to contribute to the epidemiological database of our country about pediatric head injuries 
METHODS: The patients who were admitted to our pediatric emergency department with head trauma between June 2018 
and August 31, 2018 and consulted to neurosurgery were retrospectively reviewed from their files. 
Age, gender, ethnicity, type of admission, trauma mechanism, Glaskow Coma Scale (GCS), signs and symptoms (vomiting, 
headache, convulsion, loss of consciousness, ecchymosis), neuroradiological evaluation, presence of trauma in additional 
systems, operation requirements and results was recorded. 
RESULTS: A total of 669 patients were included in the study. Four hundered and ten (61.3%) of the patients were male, 259 
(38.7%) were female and the average age was 65.9 ± 58.1 month. Applicants of 590 (88.2%) is the nationality of the 
Republic of Turkey of 79 (11.8%) were in Syria. Falls (64.9%) were the most common cause of head injury. Cranial 
tomography determined skull fractures in 56 (8.3%) patients and intracranial hemorrhage in 22 (3.2%) patients. 599 (89.5%) 
of the patients were followed in the emergency department, 58 (8.6%) were hospitalized and 5 (0.7%) were referred to 
other centers. A total of 19 patients (2.8%) needed surgical intervention. No mortality occurred. 
CONCLUSION: More than half of childhood head traumas were caused by falls. Studies show that the majority of pediatric 
head injuries occur as a result of preventable causes. It is important to have local epidemiological studies and data about 
head injuries in order to prevent these traumas before their occurrence. 
 
Keywords: head trauma, pediatri, pediatric emergency 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Diş çürüğü en sık görülen çocukluk çağı hastalığıdır ve dünya çapında bir halk sağlığı sorunudur. Kongenital 
kalp hastalığı (KKH) olan çocukların sağlıklı çocuklardan daha yüksek oranda çürük ve tedavi edilmemiş çürük lezyonlarına 
sahip olduğu görülmektedir. Oral kavite bir bakteriyemi kaynağı olabileceğinden, KKH ve diş çürüğü olan çocuklar enfektif 
endokardit riskiyle karşı karşıyadır. Bu derlemenin amacı günümüzde KKH ve diş çürüğü olan çocukların ağız sağlığı ve tedavi 
prenseplerinin incelenmesidir. Tedavi edilmemiş diş çürüğü, kalp ameliyatının yapılmasında gecikmeye veya iptal 
edilmesine, morbidite ve hatta mortalite riskinin artmasına neden olabilmektedir. 
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada yayınlanan güncel makaleler, Avrupa Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi (EAPD), Amerikan 
Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi’ nin (AAPD) son yayınladığı rehberler ve ilgili sistematik derlemeler özetlenmiştir. 
Bakteriyeminin enfektif endokardit riskindeki rolü, sıklığı, büyüklüğü ve etiyolojisi belirsizdir. Bununla birlikte, yapılan 
çalışmalar ağız sağlığının korunmasının, diş ve diş eti hastalıklarının önlenmesinin ve ağız-diş sağlığının sağlanmasının 
enfektif endokardit riskini azaltmada etkili oduğunu göstermiştir. 
BULGULAR: KKH olan kardiyak cerrahi girişim gerektiren çocuklar dentoalveoler enfeksiyon nedeniyle enfektif endokardit 
açısından risk altındadırlar. Bu artan risklere rağmen, KKH olan çocukların yüksek bir kısmı hiç diş hekimi muayenesi 
yaptırmamışlardır. Bu hasta grubunda günlük karyojenik bir diyetle birlikte kötü ağız hijyeni yaygın gözlenmektedir. Tüm 
çocukların 1 yaşına kadar diş hekimleri tarafından ağız içi muayenelerinin yapılması önerilmesine rağmen, KKH olan 
çocukların, sağlıklı çocuklara göre ağız içi muayene olma oranları daha düşüktür. Sedasyon veya genel anestezi genellikle bu 
hasta popülasyonunun profilaktik tedavi ihtiyaçlarını tamamlamak için gereklidir. Periodontal hastalık da KKH olan 
çocuklarda enfektif endokardit riskine neden olan önemli bir durumdur. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Kötü ağız hijyeni, ilaç ve yetersiz gıda alımı, KKH olan çocuklarda periodontal hastalığın başlamasında 
risk faktörleridir. Ayrıca yapılan çalışmalarda, periodontal hastalık ile konjenital kardiyovasküler problemler arasındaki 
pozitif korelasyonun olduğu gösterilmiştir. Tedavi edilmemiş diş çürüğü, kalp ameliyatının yapılmasında gecikmeye veya 
iptal edilmesine, morbidite ve hatta mortalite riskinin artmasına neden olabilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Kongenital kalp hastalığı, Diş çürüğü, Çocuk diş hekimliği 
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INTRODUCTİON AND AIM: Dental caries is the most common childhood disease and is a public health concern worldwide. 
Children with congenital heart disease have a higher prevalence of caries and a greater proportion of untreated caries 
lesions than healthy children. Children with CHD and dental caries face the additional risk of infective endocarditis, as the 
oral cavity may be a source of bacteremia. The aim of this review is to investigate the oral health and treatment principles 
of children with CHD and dental caries. 
MATERIAL AND METHOD: The current articles published in this study, the latest guidelines published by the European 
Academy of Pediatric Dentistry (EAPD), the American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD), and related systematic 
reviews are summarized. The role of bacteremia in the risk of infective endocarditis, its frequency, magnitude, and etiology 
are unclear. However, current data support the importance of maintaining good oral health, preventing dental and gingival 
diseases and seeking dental care in an overall effort to reduce the risk of infective endocarditis. 
RESULTS: The risk of dentoalveolar infections, children with CHD who require cardiac surgical intervention are at risk for 
infective endocarditis. Despite these increased risks, a high proportion of children with CHD never had a dental 
examination. Poor daily oral hygiene combined with a cariogenic diet is common in this patient group. Children with CHD 
are less than healthy children to have had a dental examination despite the recommendation that all children have an oral 
assessment by age 1 year. Sedation or general anesthesia is often required to complete this patient population’s 
prophylactic treatment needs. Periodontal disease is another risk of infective endocarditis in children suffering from CHD. 
DISCUSSION AND CONCLUSION: Bad oral hygiene, taking of medications, insufficient food is the risk factors for the 
initiation of periodontal disease in children with CHD. Furthermore, it was shown that the positive correlation between 
periodontal disease and congenital cardiovascular problems. Untreated dental caries may lead to delays or cancellation of 
cardiac surgery, increasing the risk of morbidity and mortality. 
Keywords: Congenital heart disease, Dental caries, Paediatric Dentistry 
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KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA AĞIZ SAĞLIĞI 
 

GİRİŞ: Diş çürüğü en sık görülen çocukluk çağı hastalığıdır ve dünya çapında bir halk sağlığı sorunudur. Kongenital kalp 
hastalığı (KKH) olan çocukların sağlıklı çocuklardan daha yüksek oranda çürük ve tedavi edilmemiş çürük lezyonlarına sahip 
olduğu görülmektedir. Oral kavite bir bakteriyemi kaynağı olabileceğinden, KKH ve diş çürüğü olan çocuklar enfektif 
endokardit riskiyle karşı karşıyadır (1). KKH'li çocukların yüksek kaliteli diş bakımına erişmesi hayati öneme sahiptir (2). Bu 
uygulama, yaşamları boyunca iyi ağız sağlığına kavuşmalarını ve komplike diş tedavisine duyulan ihtiyacı sınırlama ve infektif 
endokardit (İE) risklerini azaltmalarını sağlayacaktır (2). Birinci basamak diş tedavi hizmetleri, KKH'li hastaları düzenli olarak 
gözden geçirmek, gereken önlemleri almak, çürükleri erken teşhis etmek ve doğru zamanda müdahale etmek konusunda 
kritik bir role sahipdir (2). Bu derlemenin amacı günümüzde KKH ve diş çürüğü olan çocukların ağız sağlığı ve tedavi 
prensiplerinin incelenmesidir. Tedavi edilmemiş diş çürüğü, kalp ameliyatının yapılmasında gecikmeye veya iptal edilmesine, 
morbidite ve hatta mortalite riskinin artmasına neden olabilmektedir. 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada yayınlanan güncel makaleler, Avrupa Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi (EAPD), Amerikan 
Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi’ nin (AAPD) son yayınladığı rehber (3) ve ilgili sistematik derlemeler özetlenmiştir. 
Bakteriyeminin enfektif endokardit riskindeki rolü, sıklığı, büyüklüğü ve etiyolojisi belirsizdir. Bununla birlikte, yapılan 
çalışmalar ağız sağlığının korunmasının, diş ve diş eti hastalıklarının önlenmesinin ve ağız-diş sağlığının sağlanmasının 
enfektif endokardit riskini azaltmada etkili oduğunu göstermiştir (4). 
Bulgular: KKH olan kardiyak cerrahi girişim gerektiren çocuklar dentoalveoler enfeksiyon nedeniyle enfektif endokardit 
açısından risk altındadırlar (5). Bu artan risklere rağmen, KKH olan çocukların yüksek bir kısmı hiç diş hekimi muayenesi 
yaptırmamışlardır. Bu hasta grubunda günlük karyojenik bir diyetle birlikte kötü ağız hijyeni yaygın gözlenmektedir. Tüm 
çocukların 1 yaşına kadar diş hekimleri tarafından ağız içi muayenelerinin yapılması önerilmesine rağmen, KKH olan 
çocukların, sağlıklı çocuklara göre ağız içi muayene olma oranları daha düşüktür. Sedasyon veya genel anestezi genellikle bu 
hasta popülasyonunun profilaktik tedavi ihtiyaçlarını tamamlamak için gereklidir. Periodontal hastalık da, KKH olan 
çocuklarda enfektif endokardit riskine neden olan önemli bir durumdur (4). 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Literatürde ağız sağlığının genel sağlığın önemli bir bölümünü oluşturduğu ve aralarında iki yönlü bir 
ilişkinin olduğu giderek artan bir şekilde kabul edilmektedir (6). Genel sağlık koşulları ve hastalıkları ağız yoluyla ortaya 
çıkabilmekte ve ağız sağlığıgenel sağlık açısından risk faktörü oluşturabilmektedir. Araştımacılar, ağız hastalıklarının özellikle 
sağlığı bozulmuş kişilerde zararlı olabileceğini gösterilmişlerdir (7). Ağız boşluğu, periodontal cepler veya dental pulpa ve 
daha sonra peri-radiküler kemikten geçen yollar bakteriyemi için en yaygın kaynaktır. Geçici bakteriyemi, diş fırçalama, diş 
ipi veya çiğneme gibi günlük rutin faaliyetler bağlamında ortaya çıkabilmektedir (7). 
Pediatrik hastaların ağız sağlığı konusunda geliştirilen ulusal kardiyak kılavuzlar ile diş ve kardiyoloji ekiplerinin iyi ağız 
hijyeni konusunda disiplinler arası çalışmalarının önemi de vurgulamaktadır (3). Kılavuzlar ayrıca, iki yaşından önce İE riski 
yüksek olan çocuklar için uzman pediatrik diş hekimliği hizmetine erken yönlendirilme ihtiyacını da vurgulamaktadır. Dikkatli 
tıbbi öykü alma ve hastanın sağlık ekibiyle irtibatı, birinci basamakta çoğu hastanın başarılı bir şekilde tedavi edilmesine 
olanak sağlamaktadır (2). 
Kötü ağız hijyeni, ilaç ve yetersiz gıda alımı, KKH olan çocuklarda periodontal hastalığın başlamasında risk faktörleridir (8). 
Ayrıca yapılan çalışmalarda, periodontal hastalık ile konjenital kardiyovasküler problemler arasında pozitif korelasyonun 
olduğu gösterilmiştir (8). Tedavi edilmemiş diş çürüğü, kalp ameliyatının yapılmasında gecikmeye veya iptal edilmesine, 
morbidite ve hatta mortalite riskinin artmasına neden olabilmektedir. 
KONJENİTAL KALP HASTALIĞI: Konjenital kalp hastalığı (KKH) en sık görülen kongenital hastalıklardan biridir, doğumda 
mevcut ise, duvarları, valfleri veya kalbin büyük damarlarını etkileyebilmektedir (9). Erişkinlerde daha yüksek oranlarda 
olmakla birlikte, erken teşhis ve müdahale, yenidoğan bakımı ve cerrahi tedavideki gelişmelerle çocuklarda başarı şansı 
artmaktadır (10).  
SINIFLANDIRMA: KKH anomali, patofizyoloji, obstrüktif veya siyanotik ve asiyanotik defektler şeklinde sınıflandırılmaktadır 
(11,12). Ventriküler septal defekt (VSD) gibi asiyanotik defektler hem sistemik hem de pulmoner dolaşımlar arasında kanın 
karışmasına neden olmaktadır. Kanın kalbin sağ tarafından sola doğru yayılması siyanoza neden olmaktadır (2). 
Teşhis: Kardiyak defektler sıklıkla 18-20 haftalık antenatal anomaliler ultrason taramasında teşhis edilmektedirler (13). 
Etyoloji: KKH, aşağıdakileri içeren bir dizi etiyolojiye sahiptir; çok faktörlü ve izole nedenlere ek olarak kromozomal 
anormaliler, maternal hastalık ve maternal ilaç kullanımı. KKH, 22q11 kromozom delesyonu, Noonan sendromu, Williams 
sendromu, trisomi 21 ve Marfan sendromu gibi birtakım kromozomal anormalilerin ortak bir özelliğidir (14,15). Ek olarak, 
hamilelik sırasında alınan bir dizi ilaç, aşağıdakileri kapsayan kalp anormallikleri ile ilişkilendirilmiştir: 

1. Anti-konvülzan ilaçlar, karbamazepin ve sodyum valproat (16) 
2. Akne ilacı, izotretonin (17) 
3. Non-steroid antienflamatuar ilaçlar (18) 
4. Anjiyotensin dönüştürücü enzim ilaçları (19) 
5. Alkol (20) 

KKH'Lİ ÇOCUKLARIN AĞIZ SAĞLIĞI: KKH'li çocukların çürük deneyimini ve ağız hijyeni önlemlerini değerlendirirken kardiyak 
defekti olmayan çocuklarla kıyaslandığında benzer ve daha zayıf ağız sağlığına sahip olduğu bulunmuştur (6,8,21,22). Süt 
dentisyondaki KKH'li çocukların, KKH olmayan çocuklara kıyasla anlamlı derecede daha fazla mine defekti, özellikle de mine 
hipoplazisi olduğu bulunmuştur. Kalıcı dişlerde pozisyonel anomaliler olduğu gösterilmiştir. Yapılan çalışmalar, KKH'li 
çocukların sağlıklı çocuklara göre tedavi edilmemiş ağız hastalıklarının daha yüksek olduğunu göstermiştir (6). KKH'li 
çocuklar sağlıklı arkadaşlarına göre önemli ölçüde daha fazla diş hekimi korkusu duymaktadırlar (23,24,25). 
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Diş tedavisi için infektif endokarditlere karşı profilaksi 
Diş tedavisi olacak KKH'li çocuklara yönelik profilaksi konusundaki rehber Temmuz 2016'da güncellenmiştir (26). 
Güncelleme, “infektif endokardit’e karşı antibiyotik profilaksisi gerek yok” ifadesi, “infektif endokardite karşı antibiyotik 
profilaksisi rutin olarak tavsiye edilmez” şeklinde değiştirilmiştir. 
Ülke genelinde kardiyoloji birimlerinde risk altındaki hastalar için dental işlemler için antibiyotik profilaksisi yapılması 
konusunda görüş farklılıkları bulunmaktadır. Son NICE rehberi değişikliği tavsiyesinin ardından, klinisyenlerin yerel kardiyak 
birimlerinin son değişiklik hakkındaki politikasından haberdar olmaları önemlidir (27). Bazı kardiyoloji birimleri bakış açılarını 
değiştirmemekte ve günümüzde de diş tedavisi için antibiyotik profilaksisi önermemeye devam ettmektedirler. Dişeti 
tedavisi veya periapikal dokularda irritasyona neden olan yüksek riskli dental tedaviler, ameliyat sonrası oral bakteriyemi 
seviyelerinde bir artışa neden olmaktadır (28). Diş fırçalama ve çiğneme gibi günlük alışkanlıklar da düzenli düşük düzeyde 
oral bakteriyemi oluşturmaktadır. Bu nedenle, invaziv diş tedavisine duyulan ihtiyacı önlemek için KKH'li çocukların ağız 
sağlığının korunmasına büyük önem verilmesi gerekmektedir (29). 
Tedavi planlaması: Kardiyak hastalığı olan pediatrik hastaların tümü, ilk etapta yüksek çürük riskli grup olarak ele alınmalıdır 
(24).  Bunun nedeni ciddi bir tıbbi komplikasyona yol açan oral enfeksiyon riskinin artmasıdır. Çürük risk durumlarının 
yüksek olmasının yanı sıra, kalp hastalığı olan çocuklar tıbbi geçmişleri ve artan diş kaygısı nedeniyle genellikle daha 
zorlayıcıdırlar (24). KKH'li bazı çocuklar için genel anestezi yaşam için önemli bir risk oluşturabilmektedir. Genel anestezi 
altında diş tedavisi ihtiyacını azaltmak için ağız hastalıkların erken tanısı ve tedavisi hayati öneme sahiptir (30). Kalp hastalığı 
olan çocuklar, ağzın herhangi bir enfeksiyon kaynağından arındırılmasını sağlamak için genellikle radikal tedavi planlaması 
gerektirmektedir. Hastanın herhangi bir oral enfeksiyon kaynağından kurtulduğundan emin olmak için çürük dişlerin kesin 
olarak tedavisi veya çekilmesi gerekmektedir (2).  
Sonuç olarak, ağız sağlığının korunması, diş ve diş eti hastalıklarının önlenmesi ve ağız-diş sağlığının sağlanması infektif 
endokardit riskini azaltmada etkili olmaktadır. 
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GİRİŞ: Bir veya birden fazla sütürün erken kapanması sonucu ortaya çıkan patolojik durum olan kraniosinostozda tipik olarak 
dikkatli inspeksiyonla saptanan şekil bozukluğu ve basit bir grafi ile tanı koyulmaktadır. Hastalık saptandıktan sonra izole ya 
da bir sendromun parçası olup olmadığının saptanması takip ve tedavi açısından önemlidir. 
GEREÇ-YÖNTEM: 01.01.2014-01.01.2019 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde 
kraniosinostoz operasyonu sonrası izlenen sendromik olgular değerlendirmeye alındı, demografik verileri kaydedildi. 
Hastalarda komplikasyon gelişip gelişmediği, yoğun bakımda ve hastanede yatış süreleri, enfeksiyon gelişimi ve mortalite 
durumları kaydedildi. 
SONUÇ: 5 yıllık süre içerisinde kraniosinostoz operasyonu sonrası 268 vaka postop olarak alınıp pediatri yoğun bakım 
ünitemizde takip edildi. Bu vakaların 23 tanesi sendromik vakalardı (%9). Bunların 13 tanesi genetik olarak tanı almış, 10 
tanesi ise araştırma aşamasında olan multisütür sinostoz vakalarıydı. Sendromlardan en sık görüleni Crouzon sendromu idi 
(%26). Yaş ortalaması 16,7±8,5 ay idi. Olguların çoğunluğunu kızlar oluşturuyordu (%60). Sadece 1 olguda reoperasyon 
ihtiyacı oldu. Komplikasyon gelişen olgu sayısı 7 idi (%30). Görülen komplikasyonlar nöbet, atelektazi gelişimi sonrası invazif 
mekanik ventilasyon uygulanması, dolaşım yetmezliği, epidural hematom, zor entübasyona bağlı stridor nedeniyle 
noninvazif mekanik ventilasyon ihtiyacı, hipovolemiye bağlı şok ve nörojen mesane gelişimi idi. 2 hastada hidrosefali 
gelişimine bağlı şant takılması gerekti. Yoğun bakımda ve hastanede ortalama yatış süreleri sırasıyla 5,56±4,9 ve 9,18±8,73 
idi. 2 hastada yoğun bakım yatışı sırasında enfeksiyon gelişimi nedeniyle uzamış antibiyotik kullanım ihtiyacı oldu (%8,6) 
(katater ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu ve katater ilişkili idrar yolu enfeksiyonu). 1 hasta ani kardiyopulmoner arrest sonrası 
eksitus olarak sonuçlandı. 
TARTIŞMA: Basit, tek sütür sinostozlarında şekil bozukluğu dışında belirgin nörolojik bulgu yokken, multisütür 
sinostozlarında (sendromik) kafaiçi basınç artışı, hidrosefali, zekâ geriliği, chiari malformasyonu ve epilepsi sık olarak 
gözlenen durumlardır. Kraniosinostoz düzeltme cerrahisi öncesinde hastaların ek patolojiler açısından araştırılması, 
mortalite ve morbiditenin azaltılmasında önemlidir.  
Anahtar Kelimeler: çocuk, kraniosinostoz, sendrom 
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INTRODUCTION: Craniosynostosis, a pathological condition caused by premature closure of one or more sutures, is usually 
diagnosed by deformity detected by careful inspection and a simple radiograph. Once the disease is detected, it is 
important to determine whether it is isolated or part of a syndrome for follow-up and treatment. 
MATERIAL-METHODS: Syndrome cases followed up after craniosinostosis operation in Marmara University Pediatric 
Intensive Care Unit between 01.01.2014-01.01.2019 were evaluated and demographic data were recorded. Complications 
of the patients, length of stay in the ICU, hospitalization, infection and mortality were recorded. 
CONCLUSION: After craniosynostosis operation in a 5-year period, 268 cases were taken postoperatively and followed up in 
our pediatric intensive care unit. 23 of these cases were syndromic (9%). Of these, 13 were genetically diagnosed and 10 
were under investigation for multisuture synostosis. The most common syndrome was Crouzon syndrome (26%). The mean 
age was 16.7 ± 8.5 months. The majority of the cases were girls (60%). Only one patient needed reoperation. The number of 
complications was 7 (30%). Complications were seizures, invasive mechanical ventilation after development of atelectasis, 
circulatory failure, epidural hematoma, noninvasive mechanical ventilation requirement due to difficult intubation, shock 
and neurogenic bladder development due to hypovolemia. Two patients required shunt placement due to hydrocephalus. 
Mean length of hospitalization in the intensive care unit and hospital were 5.56 ± 4.9 and 9.18 ± 8.73, respectively. Two 
patients required prolonged antibiotic use (8.6%) due to infection development during intensive care stay (catheter-related 
bloodstream infection and catheter-related urinary tract infection). One patient died due to sudden cardiopulmonary 
arrest. 
DISCUSSION: In simple, single suture synostosis, there is no significant neurological finding other than deformity, whereas 
intracranial pressure increase, hydrocephalus, mental retardation, chiari malformation and epilepsy are common in 
multisuture synostosis (syndromes). Prior to craniosynostosis correction surgery, it is important to investigate the patients 
for additional pathologies in order to reduce mortality and morbidity. 
Keywords: child, craniosynostosis, syndrom 
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PEDİATRİK SENDROMİK KRANİOSİNOSTOZ OLGULARI, TEK MERKEZ 5 YILLIK DENEYİMİMİZ 

 
GİRİŞ: Kraniosinostoz, kafatasındaki bir veya daha fazla sütürün zamanından daha erken birleşmesiyle oluşan kraniofasiyal 
bir malformasyondur (1). Erken füzyona uğrayan sütürler, kafa tabanı ve kubbesinde şekil değişikliklerine yol açarak, 
kraniofasiyal büyümenin de kısıtlı olması sonucunda asimetrik kafa görünümüne neden olur (2). Kraniosinostozun toplumda 
prevalansı 1/2500 doğum olarak bildirilmektedir (3). Kraniosinostozlar sendromik ve nonsendromik olarak iki grupta 
incelenebilir. Sık görülen kraniosinostoz sendromlarından bazıları Apert, Crouzon, Pfeiffer, Saethre-Chotzen, 
Craniofrontonasal ve Boston sendromlarıdır (4-6). Apert ve Crouzon Sendromları 1/65000 (yaklaşık milyon doğumda 15) 
oranında görülür ve tüm kraniosinostozların %4-6’sını oluştururlar (6,7). Kraniosinostozlar mannosidoz, mukolipidoz ve 
mukopolisakkaridoz gibi depo hastalıkları ve iskelet displazileri ile birlikte de görülebilir (8). Kraniosinostozların yoğun bakım 
izlemlerinde izole veya sendromlarla birlikteliğinin bilinmesi; sendromik olanlarda postoperatif dönemde hidrosefali, 
intrakranial basınç artışı bulguları, eşlik edebilecek kardiak anomali ve kalp yetmezliği bulguları, nöbetler açısından daha 
dikkatli olunması açısından önemlidir (9-11). 
MATERYAL VE METOT: 01.01.2014-01.01.2019 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde 
kraniosinostoz operasyonu sonrası izlenen sendromik olgular retrospektif olarak değerlendirmeye alındı, demografik verileri 
kaydedildi. Hastalarda komplikasyon gelişip gelişmediği, yoğun bakımda ve hastanede yatış süreleri, enfeksiyon gelişimi ve 
mortalite durumları değerlendirildi (Tablo 1). Bu çalışmada verilerin tanımlayıcı istatistikleri kullanıldı. Sürekli değişkenler 
için ortalama değerleri, kategorik ve nominal değişkenler için yüzdelik oranları ve frekansları verildi.  
BULGULAR: 5 yıllık süre içerisinde kraniosinostoz operasyonu sonrası toplam 268 olgu postop olarak alınıp pediatri yoğun 
bakım ünitemizde takip edildi. Bu vakaların 23 tanesi sendromik vakalardı (%9). Bunların 13 tanesi genetik olarak tanı almış, 
10 tanesi ise araştırma aşamasında olan multisütür sinostoz vakalarıydı. Tüm hastalarda kafatası şekil bozukluğu belirgin 
olarak vardı. Sendromlar içerisinde en sık görüleni Crouzon sendromu idi (%26). Yaş ortalaması 16,7±8,5 ay idi. Olguların 
çoğunluğunu kızlar oluşturuyordu (%60). Sadece 1 olguda reoperasyon ihtiyacı oldu. Komplikasyon gelişen olgu sayısı 7 idi 
(%30). Görülen komplikasyonlar nöbet, atelektazi gelişimi sonrası invazif mekanik ventilasyon uygulanması, dolaşım 
yetmezliği, epidural hematom, zor entübasyona bağlı stridor nedeniyle noninvazif mekanik ventilasyon ihtiyacı, 
hipovolemiye bağlı şok ve nörojen mesane gelişimi idi. 2 hastada hidrosefali gelişimine bağlı şant takılması gerekti.  Yoğun 
bakımda ve hastanede ortalama yatış süreleri sırasıyla 5,56±4,9 ve 9,18±8,73 idi. 2 hastada yoğun bakım yatışı sırasında 
enfeksiyon gelişimi nedeniyle uzamış antibiyotik kullanım ihtiyacı oldu (%8,6) (katater ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu ve 
katater ilişkili idrar yolu enfeksiyonu). 1 hasta ani kardiyopulmoner arrest sonrası eksitus olarak sonuçlandı. 
TARTIŞMA: Kraniosinostoz operasyonu sonrası kan kaybı, hava embolisi, dura zedelenmesine bağlı BOS fistülü, 
enfeksiyonlar, psödoensefalosel, leptomeningeal kist ve solunum problemleri görülebilir (12,13). Kan kaybı ve infeksiyonlar 
en önemlileridir. Özellikle süt çocuğu dönemindeki hastalarda hemoraji açısından izlem ve gereğinde replasman yapılması 
gerekebilir (13). Çalışmamızda kan kaybı ile ilgili bir komplikasyon gözlenmedi. Enfeksiyon, kraniosinostoz cerrahisi 
uygulanan hastaların %7’sinde görülen bir komplikasyondur (14). Çalışmamızda 2 hastada katater ve idrar yolu enfeksiyonu 
gelişti ve antibiyoterapi ile tedavi edildi. Sendromik ve mültisütür sinostozu olan yenidoğanların ve bebeklerin izleminde 
havayolunun güvencede olması, beslenmenin temin edilmesi, gözlerin korunması ve intrakranial basınç yükselmesi hızlı ve 
erken tedavi gereksinimi olan klinik süreçlerdir (15). Basit, tek sütür sinostozlarında şekil bozukluğu dışında belirgin nörolojik 
bulgu yokken, multisütür sinostozlarında (sendromik) kafaiçi basınç artışı, hidrosefali, zekâ geriliği, chiari malformasyonu ve 
epilepsi sık olarak gözlenen durumlardır. Kraniosinostoz düzeltme cerrahisi öncesinde hastaların ek patolojiler açısından 
araştırılması, mortalite ve morbiditenin azaltılmasında önemlidir. Sendromik olgular için tanısal yaklaşım, özellikle diğer 
kuşaklara genetik danışmanlık verebilmek açısından da önem taşımaktadır (16,17). Kraniosinostozun etyolojisine yönelik 
yapılacak genetik araştırmalar ile sendromik açıdan değerlendirilmesi; hastalığın yönetimi, risklerin ve prognozun 
belirlenmesi, tekrarlama ve aile bilgilendirmesi açısından önemlidir.  
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Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri 

Hasta No Yaş  (Ay) Cinsiyet Kraniosinostoz 
Tipi/Sendrom 

Komplikasyon Yoğun Bakımda 
Yatış Süresi 

Hastanede Yatış 
Süresi 

Enfeksiyon 

1 6 K Brakisefali Yok 1 4 Yok 

2 21 K Brakisefali Yok 5 6 Yok 

3 18 K Crouzon Yok 2 4 Yok 

4 6 K Kleeblattsschadel Yok 8 10 Yok 

5 5 K Kleeblattsschadel Yok 4 7 Yok 

6 5 K Crouzon Nöbet 5 6 Yok 

7 6 K Apert Atelektazi 10 12 Yok 

8 5 E Crouzon Dolaşım Yetmezliği 11 25 Katater 
Klebsiella 

9 12 E Plagiosefali 
Skafosefali 

Yok 5 7 Yok 

10 50 E Brakisefali 
Skafosefali 

Yok 7 8 Yok 

11 4 E Apert Epidural hematom 2 4 Yok 

12 14 E Apert Yok 3 4 Yok 

13 20 E Crouzon Yok 4 6 Yok 

14 25 K Yarık damak Yok 3 4 Yok 

15 36 K Çıkık alın 
Ekzoftalmus 

Yok 1 3 Yok 

16 72 K Brakisefali Stridor 11 13 Yok 

17 21 E Frontal bossing 
Hipotiroidi 

Yok 1 4 Yok 

18 36 K Frontal bossing 
Ekzoftalmus 

Yok 2 5 Yok 

19 8 K Brakisefali Yok 10 10 Yok 

20 3 K Crouzon Hipovolemik şok 8 16 Yok 

21 6 K Crouzon Nörojen mesane 14 17 Yok 

22 5 E Raine sendromu Yok 2 3 İdrar 
Enterokok 

23 72 K Apert Yok 3 6 Yok 
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AMAÇ: Vankomisin ciddi gram-pozitif enfeksiyonların tedavisinde sıklıkla kullanılan bir antibiyotiktir. Etkinliği ve güvenirliği 
ile ilgili pediatrik hastalarda kanıtlar yetersiz de olsa komplike enfeksiyonların tedavisinde, uygulanan tedavi dozunun en 
düşük seviyesini gösteren çukur serum düzeylerinin 15-20 mg/L olarak hedeflenmesi, tepe değerinin ise 20-40 mg/L olması 
önerilmektedir. Bu düzeylere ulaşmak için enfeksiyon tipine göre değişmekle beraber genellikle 40-60 mg/kg/gün dozunda 
uygulanmaktadır. Çocuk yoğun bakım hastaları komplikedir. Çalışmamızda yoğun bakım ünitemizde vankomisin 
kullandığımız hastalarda ulaşılan serum seviyelerini incelemek amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: Çalışmamızda yoğun bakım ünitemizde yatmış olup vankomisin tedavisi almakta iken, serum vankomisin düzeyi 
monitorize edilen hastaların dosyaları geriye yönelik incelendi. Kategorik veriler n sayısı ve % olarak ifade edilirken, devamlı 
değişkenler ortanca (çeyrekler arası aralık) olarak belirtildi. 
BULGULAR: 2015-2019 yılları arasında yoğun bakım ünitemizde yatmakta iken vankomisin tedavisi alan ve düzey kontrolü 
yapılan hastaların verileri incelendi. Yaş ortancası 45.4 (çeyreklerarası aralık, 14-106) ay olan 14 hastanın %42,9’u erkekti 
(n:6). En sık vankomisin başlama endikasyonu sepsis (%50) ve pnömoni (%21,4) olarak bulundu. Ortanca vankomisin tedavi 
süresi 7 gün (2-10), dozu ise 50 (40-60) mg/kg/gündü. Tedavileri süresince 14 hastadan toplam 30 kere serum vankomisin 
düzeyi gönderilmiş olup (6 hastadan bir kere, dört hastadan 2 kere, iki hastadan dört kere, bir hastadan 3 kere ve bir 
hastadan 5 kere), ortanca düzey 18.4 (11.6-31.0, min-maks; 5.5-49.0) mg/L saptandı. Tedavi dozları ve ilişkili serum 
vankomisin düzeyleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Hastaların %47,6’sında çukur düzeyi, %52,4’ünde pik düzeyi ölçüldü. 
Gönderilen serum vankomisin düzeylerinin %44,4’ü normal, %44,4’ü düşük, %11,1’i yüksek saptandı. Böbrek fonksiyonları 
normal olan hastalarda yapılan toplam 18 ölçümde 8 (%44,4) hastada vankomisin düzeyi normal 10 (%55,6) hastada düşük 
saptanmıştır. 
SONUÇ: Kritik hasta çocuklarda vankomisin ile tedavide uygun serum konsantrasyonlarına ulaşmak için her hastada farklı 
dozlarda uygulama gerekebilir. Hem uygun tedavi edici serum dozlarına ulaşmak hem de nefrotoksisiteden kaçınmak için 
serum vankomisin düzeyleri yakından izlenmelidir. Anahtar Kelimeler: çocuk, yoğun bakım, vankomisin düzeyi 
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OBJECTIVE: Vancomycin is a commonly used antibiotic for the treatment of severe gram-positive infections. Evidence for 
efficacy and safety in pediatric patients is insufficient. In the treatment of complicated infections, it is recommended that 
pit serum levels showing the lowest level should be targeted as 15-20 mg / L and peak value should be 20-40 mg / L. In 
order to reach these levels, depending on the type of infection, it is usually administered at a dose of 40-60 mg / kg / day. 
Pediatric intensive care patients are complicated. The aim of this study was to investigate the serum levels of vancomycin in 
our intensive care unit. 
METHODS: In this study, the files of patients who were hospitalized in our intensive care unit and who were taking 
vancomycin treatment and whose serum vancomycin level was monitored were examined retrospectively. Categorical data 
was express in number n and %, while continuous variables were expressed as median (interquartile range). 
RESULTS: The data of patients who underwent vancomycin treatment and level control during hospitalization in our 
intensive care unit between 2015-2019 were analyzed. Of the 14 patients with a median age of 45.4 (interquartile range, 
14-106) months, 42.9% were male (n: 6). The most common indication for vancomycin was sepsis (50%) and pneumonia 
(21.4%). The median duration of vancomycin treatment was 7 days (2-10) and the dose was 50 (40-60) mg / kg / day. During 
treatment, a total of 30 serum vancomycin levels were sent from 14 patients (once from 6 patients, twice from four 
patients, four times from two patients, three times from one patient and five times from one patient), and the median level 
was 18.4 (11.6-31.0, min-max). 5.5-49.0) mg / L. Treatment doses and associated serum vancomycin levels are shown in 
Table 1. Pit level was measured in 47.6% of patients and peak level was measured in 52.4% of patients. Serum vancomycin 
levels were normal in 44.4%, low in 44.4% and high in 11.1%. In 18 patients with normal renal function, vancomycin levels 
were found to be low in 8 (44.4%) patients and in 10 (55.6%) patients with normal renal function. 
CONCLUSION: Different doses may be required in each patient to achieve appropriate serum concentrations in vancomycin 
treatment in critically ill children. Vancomycin levels should be closely monitored to achieve appropriate therapeutic serum 
doses and to avoid nephrotoxicity. Keywords: child, intensive care, vancomycin level 
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KRİTİK ÇOCUK HASTADA VANKOMİSİN İLAÇ DÜZEYLERİ VE KLİNİK KORELASYONU 
GIRIŞ: Vankomisin, bakteri hücre duvarının sentezini inhibe ederek çoğu gram-pozitif organizmalar üzerine bakterisidal etki 
gösteren glikopeptid bir antibiyotiktir. Ciddi gram-pozitif enfeksiyonların tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Böbrek 
fonksiyonu normal olan hastalarda eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık olarak altı saattir.  Anüri durumunda 7.5 güne 
kadar uzayabilir. IV uygulama sonrasındaki 24 saat içinde ilacın %70-90’ı değişmeden glomerüler filtrasyonla atılmaktadır. 
Hemodiyaliz ve periton diyalizi ile vücuttan atılamamaktadır (1). Terapötik ilaç monitörizasyonu yapılarak; kandaki ilaç 
konsantrasyonlarını terapötik aralıkta tutulması, bu sayede hem tedaviden optimum verim alınması hem de muhtemel ilaç 
toksisitesi riskinin en aza indirilmesi hedeflenir. Hastanın tedavi izlemi, hastanın yaş, kilo, böbrek fonksiyonu gibi klinik 
durumuna göre ilacın doz ve dozajının ayarlanmasına yardımcı olur. İlaç kan düzeyi takibi; örneğin alım zamanı, kararlı 
duruma ulaşılması ve arzulanan klinik hedef gibi faktörler değerlendirilerek, ilaçtan minimum toksisiteyle istenilen cevabın 
alınabilmesi için uygun dozun belirlenmesini sağlar (1-3). 

Örnekleme zamanı, ilaç kan düzeyinin uyum, toksisite ve uygun doz gibi alınma amacına bağlı olarak değişebilir. 
Genel olarak pik (tepe) düzeyi yerine vadi (trough, çukur) düzeyi ile takip yapılmaktadır. Vadi düzeyi, bir sonraki dozdan 
hemen önce kan örneği alınarak bakılan düzeydir ve uygulanan tedavi dozunun en düşük konsantrasyonunu gösterir. Pik 
düzeyi ise, uygulanan tedavi dozu ile ilacın dağılımı sonrası ulaşılan en yüksek konsantrasyonu gösterir. Pik düzeyi etkileyen 
birçok faktör vardır. İlacın uygulanma yolu, ürün formülasyonu (hızlı veya yavaş salınım), gastrik motiliteyi etkileyebilecek ek 
hastalık durumları ve ilacın farmakokinetik özellikleri bu faktörler arasındadır (1,4,5). Rutin uygulamada, vankomisin serum 
konsantrasyonlarının ölçülmesi gerekli değildir. Terapötik pik düzeyi 20- 40 μg/mL ve vadi düzeyi ise 5-10 μg/mL 
aralığındadır. Vankomisine bağlı geri dönüşümsüz ototoksisitenin kan düzeyinin 80 μg/mL’nin üzerine çıktığında görülme- si 
nedeniyle, pik düzeyi yerine vadi düzeyi izlemi daha uygundur. Vadi düzeyi istenilen aralıkta tutulduğunda, pik düzeyi 40 
μg/mL’nin üzerinde olmayacağından ve pik düzeyine bağlı toksisiteye ilişkin yeterli kanıt olmaması nedeniyle, yaygın olarak 
önerilen vadi düzeyi takibidir. Pik düzeyinin en uygun bakılma zamanı infüzyonun bitiminden en az bir saat sonrasıdır. 
Vankomisinin vadi düzeyi takibi; konsantrasyonun minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK)’nun üzerinde tutulmasını ve 
ilacın vücutta birikmesini önleyecek şekilde en uygun dozun ayarlanmasını sağlar. Vadi düzeyine en uygun bakılma zamanı 
üçüncü dozdan hemen öncedir. Vadi düzeyi uygunsa (5-10 μg/mL), böbrek fonksiyonu stabilse ve klinik olarak uygun cevap 
alınıyorsa, tekrar vadi düzeyi bakmak gerekmemektedir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda ise, böbrek yetmezliğinin 
derecesine göre, uygulanan vankomisin dozundan iki-beş gün sonra düzey bakılmalı, kan düzeyi hedef aralığa ulaştıktan 
sonra doz tekrarlanmalıdır (1,5-8). Çocuk yoğun bakım hastaları komplike hastalardır. Eşlik eden organ yetmezlikleri 
nedeniyle antibiyotiklerin dikkatli ve uygun dozlarda kullanılması komplikasyonları ve bu da mortalite ve morbiditedeyi 
azaltmaktadır. Çalışmamızda yoğun bakım ünitemizde vankomisin kullandığımız hastalarda ulaşılan serum seviyelerini 
incelemek amaçlanmıştır. 
GEREÇ VE YÖNTEMLER: Çalışmamızda yoğun bakım ünitemizde 01.01.2015- 01.01.2019 tarihleri arasında vankomisin 
tedavisi almakta iken, serum vankomisin düzeyi monitorize edilen hastaların dosyaları geriye yönelik olarak incelendi. 
Hastaların demografik özellikleri, vankomisin tedavi dozları ve serum ilaç düzeyleri değerlendirmeye alındı. Hastalardan 2.5 
mL’lik tüplere (Vacutainer SST II, Becton Dickinson, ABD) alınan numuneler, laboratuvarda 2500g’de 10 dakika santrifüj 
edildikten sonra serum örnekleri elde edildi. Serum vankomisin düzeyleri, floresan polarizasyon immunoassay (FPIA) 
yöntemi kullanılarak otomatize cihazla (Cobas Integra 400, Roche Diagnostics, ABD) belirlendi. Üretici firma verilerine göre 
8.68─26.3─54.6 mg/L serum vankomisin düzeyleri için %CV (coefficent of variation) değerleri sırasıyla, çalışma içi 
%2.2─%1.6─%3.1; çalışmalar arası ise %3.0─%2.2─%3.3 olarak bildirildi. Kategorik veriler n sayısı ve % olarak ifade edilirken, 
devamlı değişkenler ortanca (çeyrekler arası aralık) olarak belirtildi. Veriler, SPSS versiyon 25.0 yazılımı (SPSS Inc., Chicago, 
IL, ABD) ile analiz edildi ve sayısal değişkenlerin normal dağılım gösterip göstermediğini test etmek için Kolmogorov-Smirnov 
testi yapıldı. Sonuçlar frekanslar, yüzdeler, ortalama (± SD), medyan ve çeyrekler arası aralık (IQR) olarak sunuldu. Sayısal 
değişkenleri karşılaştırmak için Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri, kategorik değişkenler için ise Ki-Kare testi 
kullanıldı. P <0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: 2015-2019 yılları arasında yoğun bakım ünitemizde yatmakta iken vankomisin tedavisi alan ve düzey kontrolü 
yapılan hastaların verileri incelendi. Yaş ortancası 45.4 (çeyreklerarası aralık, 14-106) ay olan 14 hastanın % 42.9’u erkekti 
(n:6). En sık vankomisin başlama endikasyonu sepsis (%50) ve pnömoni (%21.4) olarak bulundu. Ortanca vankomisin tedavi 
süresi 7 gün (2-10), dozu ise 50 (40-60) mg/kg/gündü. Tedavileri süresince 14 hastadan toplam 30 kere serum vankomisin 
düzeyi gönderilmiş olup (6 hastadan bir kere, dört hastadan 2 kere, iki hastadan dört kere, bir hastadan 3 kere ve bir 
hastadan 5 kere), ortanca düzey 18.4 (11.6-31.0, min-maks; 5.5-49.0) mg/L saptandı. Tedavi dozları ve ilişkili serum 
vankomisin düzeyleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Hastaların %47.6’sında çukur düzeyi, %52.4’ünde pik düzeyi ölçüldü. 
Gönderilen serum vankomisin düzeylerinin %44.4’ü normal, %44.4’ü düşük, % 11.1’i yüksek saptandı. Böbrek fonksiyonları 
normal olan hastalarda yapılan toplam 18 ölçümde 8 (%44.4) hastada vankomisin düzeyi normal, 10 (%55.6) hastada düşük 
saptanmıştır. 
SONUÇ ve TARTIŞMA: Vankomisin doz artışlarına olan ihtiyacın yetişkinlerde yapılan çalışmalarda direkt ilacın 
farmakokinetik / farmakodinamik (PK/PD) parametreleri ve artan MRSA direnci oluşumuyla ilgili olduğu belirtilmiştir. Klinik 
etkinliğin serum çukur konsantrasyonu ile korele olduğu gösterilmiştir (9). Son zamanlarda yapılan pediatrik veriler 
çocuklarda 15-20 mg / L'lik bir çukur konsantrasyonunun hedeflenerek, vankomisinin aşırı dozlarına maruz kalınmasına ve 
toksisite potansiyelinin artmasına neden olabileceğini göstermektedir (10, 11). Yetişkin popülasyonda MRSA'nın 
vankomisine duyarlılığının azalması, 15-20 mg / L'lik başlangıçtaki çukur konsantrasyonlarını hedeflemek için artan ampirik 
vankomisin dozlarının kullanılmasına neden olmuştur. Çocuklarda sınırlı fakat benzer veriler olmasına rağmen, bu önemlidir. 
Dozaj stratejisini belirlerken pediatrik PK / PD verilerini ve bakteriyel direnç eğilimlerini değerlendirmek gerekir. Vankomisin 
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uzun süre kullanıldığında nefrotoksik olduğu bilinen bir ilaçtır. Hidayat ve arkadaşları, MRSA enfeksiyonu olan ve Vankomisin 
kullanan erişkinlerde, 15-20 mg / L serum çukur konsantrasyonları olduğunda ve eşlik eden nefrotoksik ilaçlar aldıklarında, 
vankomisine bağlı nefrotoksisite insidansını ortaya koymuşlardır (12). 2011 yılında yapılan bir çalışma, MRSA enfeksiyonlu 
yetişkinlerin, vankomisin serum çukur konsantrasyonları ≥15 mg / L (OR, 3.6; % 95 CI, 1.75-7.59) ile daha yüksek akut 
böbrek hasarı (AKI) riski olduğunu ortaya koymuştur (13). Aynı şekilde, MRSA pnömonili erişkinlerde, vankomisin serum 
çukur konsantrasyonları ≥15 mg / L olan hastalarda AKI gelişimi için 3-5 kat daha yüksek risk altında olduğu gösterilmiştir 
(14, 15). Ünitemizde Vankomisin birçok antibiyotiğe dirençli ciddi gram negatif enfeksiyonların tedavisinde kullanılmakta ve 
başlangıç dozu olarak ciddi bir menenjit enfeksiyonu saptanmamışsa 40 mg/kg/G dozu seçilmektedir. Vankomisin kullanan 
her hastadan rutin düzey çalışılmamaktadır. Sadece tedaviye kısmi yanıtlı veya yanıtsız olduğunu düşündüğümüz organ 
yetmezliği olan veya bu açıdan riskli görülen hastalardan düzey çalışılmıştır. Tedavi dozu 60 mg/kg/G dozuna kadar gerekli 
durumlarda çıkılmıştır. Hastanedeki mevcut şartlar, ilaç kitinin bulunup bulunmaması gibi faktörler nedeniyle düzey çalışılan 
hasta sayımız henüz optimal değildir. Bu konuda daha fazla sayıda hasta ile yürütülecek, daha çok merkezin katılım 
sağlayacağı planlı çalışmalara yol göstermesi açısından çalışmamız önem arzetmektedir. Kritik hasta çocuklarda vankomisin 
ile tedavide uygun serum konsantrasyonlarına ulaşmak için her hastada farklı dozlarda uygulama gerekebilir. Hem uygun 
tedavi edici serum dozlarına ulaşmak hem de nefrotoksisiteden kaçınmak için gerektiği durumlarda serum vankomisin 
düzeyleri yakından izlenmelidir. 
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Tablo 1 Vankomisin serum düzeyleri ve kullanılan vankomisin dozları 

Vankomisin dozu 
10 mg/kg/gün  
40 mg/kg/gün  
60 mg/kg/gün  

Serum vankomisin düzeyleri (mg/L), ortanca (ÇAA)* 
12.0 (n:1) ** 

15.0 (8.6-29.5) (n:9) ** 
14.6 (9.6-25.8) (n:9) ** 

Vankomisin serum ölçümleri İlk ölçüm Tüm ölçümler 

Ortanca, ÇAA (mg/L) 
Minimum-maksimum 

15.0, 9.1-29.5 
5.5- 40.4 

18.4, 11.6-31.0 
5.5-49.0 

Çukur düzeyi 
Ortanca, ÇAA (mg/L) 
Minimum-maksimum 

 
10.7, 7.2-35.5 

7.0-40.0 

 
10.9, 7.0-40.0 

7.0-40.0 



209 
 
 

Çukur düzeyi bir sonraki dozdan hemen önce ölçülen düzeydir. 
ÇAA: çeyreklerarası aralık 
* p:0.9, Kruskal Wallis test 

** n sayısı hasta sayısını değil ölçüm sayısını ifade etmektedir. 
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Üriner sistem enfeksiyonları genellikle bakteriler tarafından oluşturulmakla birlikte, enfeksiyonların %10’unda fungal 
etyoloji saptanmakta, bunlar arasında da Candida türleri ilk sırayı almaktadır. Kandidüriler içinde ise C. albicans halen en sık 
görülen patojendir. Bu çalışmada hastanede yatan hastalarda kandidüriye neden olan Candida türlerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 
Bu kesitsel çalışmaya, Mayıs 2017-Mayıs 2019 tarihleri arasında hastane çocuk ve yenidoğan yoğun bakımda yatan 
hastalarda 57 kandidüri atağı dahil edilmiştir. Kandidüri olan hastaların yattığı servis ve üreyen candida türlerinin dağılımı 
incelenmiştir. 
Kandidüri vakalarının 30 tanesi (%52,6)’sı Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde, 15 tanesi (%26,3) Yenidoğan Bakım ünitesinde ve 
12 tanesi (%21,1) Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde görüldü. Hastaların idrar kültürlerinin en sık idrar sondası ile alındığı 
görüldü (n=46; 80.7%). Kandidüri vakalarında en sık izole edilen etken Candida albicans (n=36; %63,2) olup, sırası ile Candida 
lusitaniae (n=5, %8,8); Candida parapsilosis compleks (n=4; %7,0), Candida tropicalis (n=4; %7,0), Candida glabrata (n=3; 
%5.3), Candida krusei (n=3; %5.3), Candida intermedia (n=1, %1.8) ve Candida kefyr ‘in (n=1, %1.8) takip ettiği görüldü. 
Sonuçta, yoğun bakım ünitelerinde en sık izole edilen kandidüri etkeninin C. albicans olduğu görülmüştür. İdrar kültürlerinde 
kandida üremesi durumunda, hastanın yüksek riskli olup olmadığı bakılmalı ve yüksek riskli olmayan hastalarda 
asemptomtomatik kandidürilerde hemen antifungal tedaviye başlanmamalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Kandidiüri, yoğun bakım, çocuk 
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BACKGROUND: Candiduria is commonly reported in intensive care units, especially in children with urinary catheters. Most 
of these candiduria cases are asymptomatic candiduria, and treatment is not required for most of the cases. Candida 
albicans is the most common isolated candida species in the candiduria. 
OBJECTIVES: The present study aimed to determine the distribution of Candida species resulting in candiduria in children 
attending intensive care units at Dr. Behçet Uz Children's Hospital. 
PATIENTS AND METHODS: In this cross-sectional study, 57 candiduria attacks who were admitted to intensive care units 
between the periods of 1 May 2017 to 1 May 2019 were recorded. The distribution of the candida species and the intensive 
care units were recorded to a form. 
RESULTS: Among the 57 candiduria attacks, 30(52.6%) were admitted to the pediatric intensive care unit, followed by 
15(26.3%) at the neonatal intensive care unit and 12 (%21,1) at the pediatric surgery intensive care unit. In our study 
Candida albicans (n=36; %63,2) was the most common identified yeasts followed by five Candida lusitaniae (8.8%); four 
Candida parapsilosis complex (7.0%), four Candida tropicalis (7.0%), three Candida glabrata (5.3%), three Candida krusei 
(5.3 %), one Candida intermedia (1.8 %) and one Candida kefyr (1.8 %) 
CONCLUSION: the most common agent for candiduria was C. albicans. At the presence of most of the candiduria, antifungal 
treatment is not generally required, and except for high-risk populations, treatment should not be an option for 
asymptomatic candiduria.   Keywords: Candiduria, intensive care, children 
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Noonan Sendromlu Olgularda Kanama Diatezinin Değerlendirilmesi 
Sultan Okur Acar, Neryal Tahta, Tuba Hilkay Karapınar 

S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Bölümü 
 
 

GİRİŞ: Noonan sendromu dismorfik yüz görünümü, yele boyun, doğumsal kalp defekti, boy kısalığı, göğüs kafesi deformitesi 
ve hafif-orta derecede motor-mental gerilikile karakterize bir hastalıktır. Son yıllarda, Noonan sendromunun çeşitli 
hematolojik bozukluklara bağlı olarak kanama diyatezine yol açabileceği gösterilmiştir. Bu nedenle, kardiyak patolojileri 
nedeni ile operasyon veya vasküler girişim ihtiyacı olan bu olguların kanama diyatezi açısından ayrıntılı olarak araştırılması 
önerilmektedir. 
AMAÇ: Noonan sendromlu olgularda kanama diyatezi sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: Çalışmaya 18 yaş altı Behçet Uz Hastanesi Çocuk Hematoloji polikliniğine başvuran noonan sendromlu olgular 
alındı. Tüm olgulara kanama skoru anketi uygulandı. Olgulardan hemogram, periferik yayma, PZ, aPTT, Trombin zamanı, 
fibrinojen, kanama zamanı (PFA-100), trombosit agregometre, vWF RICOF, vWF Ag, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII, FXIII 
düzeyleri çalışıldı. 
BULGULAR: Çalışmaya 12 hasta (ortalama yaş 6,7 yıl; yaş aralığı2-18 yıl) alındı. Kanama skoru sadece bir olguda 2 idi, diğer 
olgularda 0 olarak belirlendi. Kanama diyatezi öyküsü olan bu olguda trombosit fonksiyon bozukluğu saptandı. Yedi olgunun 
geçmişte operasyon öyküsü olup hiçbirinde kanama durumu yoktu. Bu olgulardan sadece birinde PFA-100 uzun, 
agregometrede epinefrin yanıtı bozuk saptandı. Hiçbir hastada faktör eksikliği saptanmadı. 12 olgunun 2’sinde (%16,6) 
trombosit fonksiyon bozukluğu saptanmıştır 
SONUÇ: Literatürde, Noonan sendromlu olgularda kanama diyatezi sıklığı %20 ile %89 arasında bildirilmiş olup bu çalışmada 
%16,6 saptanmıştır. Kanama bozuklukları NS'nin önemli bir yönünü temsil eder çünkü çok sayıda hastada ameliyat 
gerektirebilir. Bu nedenle, bu durumun belirlenmesi önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: noonan sendromu, kanama diatezi, kanama skoru 
 
 
 
 

Evaluation of Bleeding Diathesis in Patients with Noonan Syndrome 
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INTRODUCTION: Noonan syndrome is characterized by dysmorphic facial appearance, mane-neck, congenital heart defect, 
short stature, rib cage deformity, and mild to moderate motor-mental retardation. In recent years, Noonan syndrome has 
been shown to cause bleeding diathesis due to various hematological disorders. Therefore, it is recommended that these 
patients who require operation or vascular intervention due to cardiac pathologies should be investigated in detail for 
bleeding diathesis. 
OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the frequency of bleeding diathesis in patients with Noonan syndrome. 
METHOD: Patients with noonan syndrome under the age of 18 who applied to the Pediatric Hematology Outpatient Clinic 
of Behçet Uz Hospital were included in the study. Bleeding score questionnaire was applied to all patients. 
Hemogram, peripheral smear, PZ, aPTT, Thrombin time, fibrinogen, bleeding time (PFA-100), platelet aggregometer, vWF 
RICOF, vWF Ag, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII, FXIII levels were studied. 
RESULTS: 12 patients (mean age 6.7 years; age range2-18 years) were included in the study. Bleeding score was 2 in only 
one case and 0 in other cases. Thrombocyte dysfunction was detected in this patient with a history of bleeding diathesis. 
Seven patients had a history of surgery and none had bleeding. Only one of these cases had PFA-100 long and epinephrine 
response was impaired in the aggregometer. None of the patients had factor deficiency. Platelet dysfunction was detected 
in 2 of 12 cases (16.6%). 
CONCLUSION: The incidence of bleeding diathesis was reported to be between 20% and 89% in patients with Noonan 
syndrome in the literature, and 16.6% in this study. Bleeding disorders represent an important aspect of NS because a 
significant number of patients may require surgery. Therefore, it is important to determine this situation 
Keywords: noonan syndrome, bleeding diathesis, bleeding score 
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AMAÇ: Herhangi bir şikayetle gelen çocuk hastalardaki semptom ve klinik bulguların vitamin D eksikliği laboratuvar 
bulgularını işaret etme gücünü araştırmak. 
GEREÇ-YÖNTEM: 1,5 yıllık sürede çocuk polikliniğimize gelen ve herhangi bir nedenle 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) tetkiki 
istenen çocukların elektronik kayıtları çıkarıldı. Vitamin (25(OH)D) değerleri yeterli (≥ 30 ng/ml), yetersiz (21–29 ng/ml) ve 
eksik (<20 ng/ml) olarak üç gruba ayrıldı. Klinik bulgularından Belirgin Arcus Costalis (BAC) ve o-bain (genu varum), 
semptomlardan ise gece terlemesi ve sık solunum yolu enfeksiyon geçirme durumlarıyla 25-OH Vitamin D değerleri grupları 
karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Çalışma döneminde poliklinikte muayene edilen 3932 çocuk hastanın 396’sından 25-hydroxyvitamin D 
(25(OH)D), paratiroit hormon, kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz tetkikleri istenmişti. Bu tetkiklerden tamamı 
istenmeyenler çalışmaya dahil edilmedi. Hastalarımızın %40,40’ı kız (n=160), %59,60(236)’ı erkek idi. Çocukların yaş dağılımı 
en küçük 3,5 gün ve en büyük 17,6 yıl olmak üzere ortalama 5,7±4,19 yıl idi. Sık solunum yolu enfeksiyonu geçiren 
çocuklarda vitamin d eksikliği %80,87 ile en yüksek orandaydı. Bunu %80,28 ile gece terlemesi ve %78,26 ile o-bain ve %75,2 
ile BAC bulgusu takip etmekteydi. Hastaların totalinde ise %31,31 ile yetersizlik ve %44,95 ile eksiklik olmak üzere totalde 
%76,26 hastada vitamin D oranları düşüktü. D vitamini düşük olanların yaş ortalaması (6,02±4,2 yıl) yeterli ya da yüksek 
olanların yaş ortalamalarına göre (2,89±3 yıl) daha büyüktü. 
SONUÇ: Vitamin D eksikliği ilk bir yaşa kadar verilen önleme tedavisine rağmen halen yaygın hipovitaminozlardandır. Klinik 
ortamda sık üst solunum yolu enfeksiyonu, gece terlemeleri şikayetleri sorgulanmalı, muayenede BAC ve o-bain (genu 
varum) bulgularına bakılmalı ve bunların herhangi birinin varlığında vitamin D testi ve tedavisi planlanmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Vit D eksikliği, belirgin arcus costalis, sık solunum yolu enfeksiyonu, genu varum 
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OBJECTIVE: We amied to investigate the power of symptoms and clinical findings in pediatric patients to indicate laboratory 
findings of vitamin D deficiency. 
MATERIALS-METHODS: Electronic records of the children who were tested for 25-hydroxyvitamin D (25 (OH) D) for any 
reason were obtained for 1.5 years. Vitamin (25 (OH) D) values were divided into three groups as sufficient (≥ 30 ng / ml), 
insufficienct (21–29 ng / ml) and deficient (<20 ng / ml). Sign of Bizarre Arcus Costalis (BAC) and o-bain (genu varum), 
Clinical symptoms of night sweats and frequent respiratory infections were compared to Vitamin (25 (OH) D) values. 
RESULTS: Of the 3932 patients examined in the outpatient clinic during the study period, 396 were tested for 256-
hydroxyvitamin D (25 (OH) D), parathyroid hormone, calcium, phosphorus and alkaline phosphatase levels. Patients who 
were not requested for that all 4 tests, were excluded from the study. 40,40% of the patients were female (n = 160) and 
59,60% were male. The mean age of the children was 5.7 ± 4.19 years, with a minimum age of 3.5 days and a maximum age 
of 17.6 years. Vitamin d deficiency was the highest rate as 80.87% in children with frequent respiratory infections with. This 
was followed by 80.28% with night sweat and 78.26% o-bain and 75.2% BAC. In total, vitamin D rates were low as 76.26% 
with insufficiency (31.31%) plus deficiency (44.95%). The mean age of those with low vitamin D (6.02 ± 4.2 years) was 
higher than those with sufficient (2.89 ± 3 years). 
CONCLUSION: Vitamin D deficiency is still one of the common hypovitaminosis despite the prevention treatment given upto 
the first year of life. In the clinical setting, frequent respiratory tract infections, night sweats complaints should be 
questioned, BAC and o-bain findings should be examined and vitamin D test and treatment should be planned in the 
presence of any of these. 
Keywords: Vit D deficiency, bizarre arcus costalis, frequent respiratory tract infection, o-bain. 
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GİRİŞ-AMAÇ: Serebral felç (SF), gelişmekte olan beyinde prenatal, natal veya postnatal dönemde zedelenme sonucu gelişen 
ilerleyici olmayan ancak yaşla birlikte değişebilen, hareketi kısıtlayan, kalıcı motor işlev kaybı, duruş ve hareket 
bozukluğudur. SF etiyolojisinde doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili çok sayıda risk faktörü vardır. En 
önemli risk faktörü prematürite ve düşük doğum ağırlığıdır. SF tanısı klinik değerlendirmeyle konur. Tanı koyulup 
tiplendirme yapıldıktan sonra etiyolojiyi belirlemek için kraniyal görüntüleme yapılmalıdır, bu nedenle kraniyal manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) tercih edilmelidir. SF tipine göre tutulum bölgeleri değişebilir. Hastalığın temel bulgusu motor 
işlev bozukluğu olmakla birlikte beynin diğer bölgelerinin de etkilenmesi nedeniyle çok sayıda komorbidite eşlik edebilir. Bu 
çalışmada 3-18 yaş arasında olan SF’li çocuklarda kraniyal MRG bulguları ile klinik durum arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma Ocak 2012-Eylül 2015 tarihleri arasında Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Tepecik Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Çocuk Nöroloji Poliklinikleri’nde SF tanısıyla takipli, 3-18 yaş 
arasında olan 62 olgunun elektronik tıbbi kayıtları incelenerek yapıldı. Olguların yaşı, doğum özellikleri, etiyolojik nedenler, 
hastanede yatış öyküsü, SF tanı yaşı kaydedildi. Avrupa Serebral Felç İzlem Grubu Sınıflama Sistemi kullanılarak SF tipi ve 
kaba motor işlev ölçeği (KMİÖ) ile hareketlilik düzeyi belirlendi. Kraniyal MRG bulguları periventriküler lökomalazi (PVL), 
serebral atrofi, migrasyon anomalisi, serebellar tutulum, bazal ganglion tutulumu ve normal MRG bulguları olarak 
sınıflandırıldı. 
BULGULAR: Çalışmaya 42’si (%67,7) erkek ve 20’si (%32,3) kız olmak üzere toplam 62 olgu alındı. Yaş ortalaması 9,31±4,13 
yıl olarak saptandı. 44 olguda (%71) matür, 18 olguda (%29) prematür doğum öyküsü mevcuttu. 37 olguda (%59,7) hipoksi, 
2 olguda (%3,2) postnatal enfeksiyon, 4 olguda (%6,5) kernikterus, 4 olguda (%6,5) çoğul gebelik öyküsü saptandı. Olguların 
50’si (%80,6) spastik SF, 3’ü (%4,8) ataksik SF, 4’ü (%6,4) diskinetik SF ve 5’i (%8) mikst tip SF sınıfındaydı. KMİÖ düzeyine 
göre konuşma bozukluğu ve görme bozukluğu oranı mobilize olmayan grupta anlamlı olarak yüksek saptandı. Olguların 
kraniyal MRG bulguları incelendiğinde 33 olguda (%53,2) PVL, 8 olguda (%12,9) serebral atrofi, 6 olguda (%9,7) migrasyon 
anomalisi, 2 olguda (%3,2) serebellar tutulum, 4 olguda (%6,4) bazal ganglion tutulumu saptanmış olup 9 olguda (14,5) 
normal bulgular mevcuttu. En sık görülen kranial MRG bulgusu PVL olarak saptandı. Prematürelerde PVL sıklığı anlamlı 
olarak artmış bulundu. PVL’li olgularda epilepsi oranı anlamlı olarak fazla saptandı (p<0,05). PVL varlığı, kaba motor 
fonksiyon üzerine olumsuz yönde etkili olarak değerlendirildi 
TARTIŞMA ve SONUÇ: PVL varlığı ve PVL evresinin klinik olarak hastanın SF tipi ve mobilizasyon durumunu değerlendirmede 
yardımcı olabileceği kanısına varıldı. Benzer kliniğe sahip SF olgularında çoğunlukla kranial MRG’de patoloji izlenirken, diğer 
olguların kranial MRG’sinin tamamen normal olması, günümüz MRG teknolojisi ile tanımlayamadığımız birtakım patolojiler 
olabileceğini düşündürmektedir. Yakın gelecekte moleküler görüntüleme yöntemlerinin geliştirilmesi ile bu oranın giderek 
azalacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, kranial MRG, serebral felç 
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OBJECTIVES: Cerebral palsy (CP) is a non-progressive loss of motion, posture and movement disorder that may change with 
age, resulting in prenatal, natal or postnatal injury in the developing brain. The diagnosis of CP is made by clinical 
evaluation. After diagnosis and typing, cranial imaging should be performed to determine the etiology, so cranial magnetic 
resonance imaging (MRI) should be preferred. Involvement sites may vary according to CP type. Although the main 
manifestation of the disease is motor dysfunction, multiple comorbidities may be accompanied by other parts of the brain 
being affected. The aim of this study was to evaluate the relationship between cranial MRI findings and clinical conditions in 
children with CP between 3-18 years of age. 
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STUDY DESIGN: This study included 62 patients between the ages of 3 and 18 who were followed up with the diagnosis of 
CP between January 2012-September 2015 in the Pediatric Neurology Clinics of Kâtip Çelebi University Faculty of Medicine 
and Tepecik Training and Research Hospital. Electronical records were examined. Age, birth characteristics, etiological 
causes, hospitalization and age at diagnosis were recorded. Using the European Cerebral Palsy Monitoring Group 
Classification System, CP type and Gross Motor Function Measure (GMFM) were used to determine the level of mobility. 
Cranial MRI findings were classified as periventricular leukomalacia (PVL), cerebral atrophy, migration anomaly, cerebellar 
involvement, basal ganglion involvement and normal MRI findings. 
RESULTS: A total of 62 patients [42 male (67.7%) and 20 female (32.3%)] were included in the study. The mean age was 9.31 
± 4.13 years. There was premature birth in 18 cases (29%) and mature birth in 44 cases. Hypoxia was detected in 37 cases 
(59.7%), postnatal infection in 2 cases (3.2%), kernicterus in 4 cases (6.5%) and multiple pregnancy in 4 cases (6.5%). Fifty 
(80.6%) of our cases were spastic CP, 3 (4.8%) ataxic CP, 4 (6.4%) dyskinetic CP and 5 (8%) mixed type CP. The rate of speech 
and visual impairment was significantly higher in the non-mobilized group according to GMFM level. Cranial MRI findings 
were as follows: PVL in 33 cases (53.2%), cerebral atrophy in 8 cases (12.9%), migration anomaly in 6 cases (9.7%), 
cerebellar involvement in 2 cases (3.2%), basal ganglion involvement in 4 cases (6.4%), normal findings in 9 cases (14.5%). 
The most common cranial MRI finding was PVL. The incidence of PVL in prematurity was significantly higher. Epilepsy rate 
was significantly higher in PVL patients (p<0.05). The presence of PVL was evaluated as having negative effect on gross 
motor function. 
DISCUSSION and CONCLUSION: We conclude that the presence of PVL and PVL stage may help clinically assess the patient's 
CP type and level of mobilization. While pathology is observed mostly in cranial MRI in CP cases with similar clinical 
features, the fact that cranial MRI in other cases is completely normal suggests that, there may be some pathologies that 
we cannot identify with today's MRI technology. It is thought that this ratio will decrease gradually with the development of 
molecular imaging methods in the future. 
Keywords: Cerebral palsy, children, cranial MRI 
 
 
 

SEREBRAL FELÇLİ ÇOCUKLARDA KRANİYAL MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI İLE KLİNİK DURUM 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 
GIRIŞ VE AMAÇ: Serebral felç (SF), gelişmekte olan beyinde prenatal, natal veya postnatal dönemde zedelenme sonucu 
gelişen ilerleyici olmayan ancak yaşla birlikte değişebilen, hareketi kısıtlayan, kalıcı motor işlev kaybı, duruş ve hareket 
bozukluğudur (1). Türkiye kayıtlarına göre oran 1000 canlı doğumda 5-8 olarak belirtilmektedir. SF etiyolojisinde doğum 
öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili çok sayıda risk faktörü vardır. En önemli risk faktörü prematürite ve düşük 
doğum ağırlığıdır. SF tanısı klinik değerlendirmeyle konur. İlk yapılması gereken prenatal, natal ve postnatal risk faktörlerini 
sorgulamak, fizik muayene ile SF bulguları (kas tonusunda bozukluk, istemsiz hareketler ya da ilkel reflekslerin 
kaybolmaması) ve eşlik eden diğer bozuklukları saptamaktır. Bethesda’da yapılan çalıştaya ve Avrupa SF İzleme ve Kayıt Ağı 
Grubu’nun, motor fonksiyon, tonus ve postür bozukluğunu temel aldığı sınıflamaya göre SF; spastik tip (unilateral, bilateral; 
tetraplejik, diplejik, hemiplejik), diskinetik tip (koreatetoik ve distonik), ataksik tip ve mikst tip şeklinde sınıflandırılmaktadır 
(2). SF’de kaba motor fonksiyonu değerlendiren farklı bir sınıflandırma daha yapılmaktadır. Kaba Motor İşlev Ölçeği (KMİÖ) 
ile farklı yaş grupları arasında beş farklı seviyede hareketlilik düzeyi sınıflandırılmaktadır. Farklar fonksiyonel kısıtlamalara, 
elle tutulan hareketliliğe yardımcı araçlara (yürüteç, koltuk değneği ya da baston) ya da tekerlekli hareketlilik araçlarına olan 
ihtiyaca ve hareket kalitesine dayanır. SF’li çocuklarda oturma ve yürüme beceresini, cihaz kullanıp kullanmamasına göre 
farklı yaş gruplarında (<2 yaş, 2-4 yaş, 4-6 yaş, 6-12 yaş, 12-18 yaş) beş düzeyde ölçülmektedir. Aynı zamanda hastalarda 
gelişebilecek sorunlar (zekâ geriliği, ortopedik sorunlar) için uyarıcı olabileceği gibi tedavinin planlanmasında da klinisyene 
yön verebilmektedir. SF tanısı konduktan ve tiplendirme yapıldıktan sonra etiyolojiyi belirlemek için kraniyal görüntüleme 
yapılmalıdır. Yenidoğan dönemi sonrasında patolojiyi göstermede ve etiyolojiyi belirlemede kraniyal manyetik rezonans 
görüntüleme (MRG) tercih edilmelidir. SF tipine göre tutulum bölgeleri değişebilir. Hastalığın temel bulgusu motor işlev 
bozukluğu olmakla birlikte beynin diğer bölgelerinin de etkilenmesi nedeniyle sıklıkla komorbiditeler eşlik edebilir. Bu 
çalışmada 3-18 yaş arası SF’li çocuklarda kraniyal MRG bulguları ile klinik durum arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma, Ocak 2012-Eylül 2015 tarihleri arasında Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Tepecik 
Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Çocuk Nöroloji Poliklinikleri’nde SF tanısıyla takipli, 3-18 yaş 
arasında olan 62 olgunun elektronik tıbbi kayıtları incelenerek yapıldı. İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Yerel Etik 
Kurulu’ndan etik kurul onayı alındı (24.11.2015/1 sayılı karar). Olguların yaşı, doğum özellikleri, etiyolojik nedenler, 
hastanede yatış öyküsü, SF tanı yaşı kaydedildi. Hastaların klinik durumlarına göre Bethesda’da yapılan çalıştay ve Avrupa SF 
İzleme ve Kayıt Ağı Grubu’nun sınıflama sistemi kullanılarak hastalar, spastik tip (tetraplejik, diplejik ya da hemiplejik), 
diskinetik tip (distonik ya da koreatetoid, ataksik tip ve mikst tip SF olmak üzere gruplandırıldı. Kaba motor fonksiyonu 
değerlendirmede Kaba Motor İşlev Ölçeği (KMİÖ) kullanılarak hastaların hareketlilik düzeyi belirlendi ve 5 grupta 
sınıflandırıldı. İşitsel, görsel, zihinsel, konuşma ve epilepsi olmak üzere eşlik eden komorbid durumlar belirlendi. Hastaların 
sistemde kayıtlı olan kranial MRG’ leri çalışmamıza gönüllü olarak katılan bir radyoloji uzmanı tarafından tekrar yorumlandı. 
Kranial MRG bulguları ve nörolojik muayene bulgularının eş zamanlı olduğu tarihlerdeki bilgiler kullanıldı. Kranial MRG 
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bulguları periventriküler lökomalazi (Evre 1,2,3), serebral atrofi, migrasyon anomalisi, serebellar tutulum, bazal ganglion 
tutulumu ve normal bulgular olmak üzere 6 grupta sınıflandırıldı (39,40). Tüm analizler Statistical Packages for the social 
Sciences for Windows 22.0 istatistik programı kullanılarak yapıldı. Nitel değişkenlerin ikili gruplar arası karşılaştırılması Ki-
kare ve Fisher-Exact testi ile analiz edildi. İkili ortalamaların karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerde 
Student-t test, normal dağılım göstermeyen parametrelerde Mann-Whitney U Testi kullanıldı. Verilerin analizinde 
istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlendi.    
BULGULAR: Çalışmaya 42’si (%67,7) erkek, 20’si (%32,3) kız olmak üzere toplam 62 olgu alındı. Yaş ortalaması 9,31±4,13 yıl 
olarak saptandı. 44 olguda (%71) matür, 18 olguda (%29) prematür doğum öyküsü mevcuttu. 37 olguda (%59,7) hipoksi, 2 
olguda (%3,2) postnatal enfeksiyon, 4 olguda (%6,5) kernikterus, 4 olguda (%6,5) çoğul gebelik öyküsü saptandı. 
Olgularımızın 50’si (%80,6) spastik SF, 3’ü (%4,8) ataksik SF, 4’ü (%6,4) diskinetik SF ve 5’ i (%8) mikst tip SF sınıfındaydı 
(Tablo 1). KMİÖ düzeyine göre Seviye 1’de olan olgu yoktu. Olguların 15’i (%24,2) Seviye 2’de, 18’i (%29) Seviye 3’te, 11’i 
(%17,7) Seviye 4’te ve 18’i (%29) Seviye 5‘te yer almaktaydı. Olguların 33’ü (%53,2) mobil (Seviye 1,2,3), 29’u (%46,8) 
immobil (Seviye 4,5) olarak değerlendirildi. Olgular SF tipi (spastik-nonspastik) ve KMİÖ seviyesine göre (Seviye 1,2,3: mobil; 
Seviye 4,5: immobil) karşılaştırıldığında spastik gruptaki 50 olgunun 27’si (%54), nonspastik grupta ise 12 olgudan 6’sı (%50) 
mobildi; iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı. Olguların 53’ünde (%85,4) eşlik eden komorbidite mevcuttu. 9 olguda 
işitsel (%14,5), 19 olguda görsel (%30,6), 50 olguda zihinsel problemler (%80,6), 44 olguda konuşma bozukluğu (%70,9) ve 
26 olguda (%41,9) epilepsi mevcuttu. KMİÖ düzeyine göre konuşma bozukluğu ve görme bozukluğu oranı mobilize olmayan 
grupta anlamlı olarak yüksek saptandı. Olguların Kraniyal MRG bulguları incelendiğinde 33 olguda (%53,2) PVL, 8 olguda 
(%12,9) serebral atrofi, 6 olguda (%9,7) migrasyon anomalisi, 2 olguda (%3,2) serebellar tutulum, 4 olguda (%6,4) bazal 
ganglion tutulumu saptanmış olup 9 olguda (14,5) normal bulgular mevcuttu.  En sık görülen kranial MRG bulgusu PVL 
olarak saptandı. Periventriküler lökomalazi saptanan olgular gebelik süresine göre incelendiğinde prematürite öyküsü olan 
18 olgunun 13’ünde (%72,2), matür doğan 44 olgunun 20’sinde (%45,4) PVL saptandı; PVL prematürelerde anlamlı oranda 
yüksek PVL prematürelerde anlamlı oranda yüksek bulundu (p:0,049). PVL’li olgularda epilepsi oranı anlamlı olarak fazla 
saptandı (p<0,05). Olgular PVL varlığı ve KMİÖ düzeyi (mobil, Evre 1,2,3; immobil, Evre 4,5) açısından karşılaştırıldığında PVL 
saptanan 33 olgunun 12’si (%36,3), PVL saptanmayan grupta ise 29 olgunun 21’i (%72,4) mobilizeydi. PVL saptanan 
olgularda mobilizasyon anlamlı oranda düşük bulundu (p:0,005) (Tablo 2). PVL varlığı, kaba motor fonksiyon üzerine 
olumsuz etkili olarak değerlendirildi. 
 
 

Tablo 1. Çalışmaya alınan hastaların SF tipi ve oranları 

                
SF tipi n, % 

 
     Spastik                           

Tetraplejik  
24 (38,7) 

Diplejik 15 (24,2) 

Hemiplejik 11 (17,7) 

     Diskinetik                                 Distonik 3 (4,8) 

Koreatetoid 1 (1,6) 

    Ataksik 3 (4,8) 

    Mikst 5 (8,1) 

    Toplam 62 (100) 

 
 

Tablo 2. PVL varlığı ve KMİÖ düzeyi düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi 

 

KMİÖ 

Toplam p  
Evre 1, 2, 3 

(Mobil) 
Evre 4, 5  

(Immobil) 

 
 

PVL 
(n, %) 

Var 

12 (36,3) 21 (63,7) 33 

0,005 

Yok 

21 (72,4) 8 (27,6) 29 

 
Toplam 33 29 62 
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TARTIŞMA:  
 
SF etiyolojisi ülkelere ve SF tipine göre de değişiklik göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde prematürite ilk sırayı alırken, doğum 
koşulları iyi olmayan ülkelerde kernikterus, perinatal asfiksi, SSS enfeksiyonu, serebrovasküler olaylar daha fazla rol 
oynamaktadır. Öneş ve ark.’nın (3) çalışmalarında asfiksi %39,2 ile ilk sırada, prematürite %25,5 ile 2. sırada yer almıştır. 
Çalışmamızda da olguların %29’u prematüre doğum öyküsüne sahipti. KMİÖ gerek araştırmalarda gerekse klinikte ortak bir 
dil oluşturması nedeniyle kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Ülkemizden yapılan bir çalışmada SF’li hastalarda KMİÖ ‘ye 
göre seviye 1 %10,1, seviye 2 %19,8, seviye 3 %18,7, seviye 4 %13,7 ve seviye 5 %37,8 saptanmıştır (4). Çalışmamızda seviye 
1’deki hasta sayısının az olmasının, mobilitesi ve SF’ye eşlik edebilecek ek sağlık sorunlarının az olması nedeniyle bu 
hastaların hastane başvurularının daha seyrek olması ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Kranial MRG’de en sık saptanan 
bulguların PVL, beyaz ve gri cevher lezyonları ve serebral malformasyonlar olduğu bildirilmektedir. Ramos ve ark. (5), spastik 
serebral felçli çocukların radyolojik bulgularını MRG ile değerlendirmiş, prematüre doğan spastik tetraplejili çocukların 
%64’ü, spastik diplejili çocukların ise %80’inde PVL olduğunu tespit etmişlerdir. Çalışmamızda spastik tetrapleji olgularının 
beklenenden fazla olmasının, çalışma grubumuzun çoğunluğunun radyolojik olarak orta ve ileri derecede PVL saptanan 
hastalardan oluşmasından kaynaklanabileceği düşünüldü. Gurses ve ark. (6), PVL’si olan SF’ li hastaların %47’sinde epilepsi 
saptamış, motor defisiti olan PVL’li hastalarda nöbet insidansının daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda PVL 
saptanan olgularda epilepsi sıklığı artmış saptandı. Towsley ve ark. (7) yaptıkları çalışmada KMİÖ seviye 1,2,3’te en sık 
görüntüleme bulgusu PVL, seviye 4’te nonspesifik ve seviye 5’te ise diffüz gri cevher hasarı olarak bulmuşlardır. Olgularımız 
PVL varlığı ve KMİÖ seviyesi (mobil-immobil) açısından karşılaştırıldığında PVL saptanan olguların %36,3’ü, PVL saptanmayan 
olguların %72,4’ü mobilize idi. PVL varlığı, kaba motor fonksiyon üzerine olumsuz yönde etkili olarak değerlendirildi. Avrupa 
serebral felç çalışmasında %12 oranında normal kranial MRG bulguları saptanmıştır (8). Çalışmamızda da %14,5 oranında 
normal kranial MRG bulgularına sahip olan olgular vardı. Benzer kliniğe sahip SF olgularında çoğunlukla kranial MRG’de 
patoloji izlenirken, diğer olguların kranial MRG’sinin normal olması, günümüz teknolojisi ile tanımlayamadığımız patolojiler 
olabileceğini düşündürmektedir.  
SONUÇ: Serebral felçli olgularda en sık görülen kranial MRG bulgusunun PVL olduğu saptandı. PVL varlığı ve PVL evresinin 
klinik olarak hastanın SF tipi ve mobilizasyon durumunu değerlendirmede yardımcı olabileceği kanısına varıldı. PVL varlığı, 
kaba motor fonksiyon üzerine olumsuz yönde etkili olarak değerlendirildi. 
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GİRİŞ-AMAÇ: Preterm doğum oranı özellikle gelişmiş batı toplumlarında giderek artmaktadır. Preterm doğumların artması 
ve bu bebeklerin yaşama şansı bulmasıyla bazı morbiditelerin de paralel olarak arttığı görülmektedir. Bunlar arasında 
ekstrauterin büyüme geriliği (EUBG) ve nörogelişimsel bozukluklar önemli bir yer tutmaktadır. 
Bu çalışmada amaç, EUBG’nin düzeltilmiş 18. aydaki nörogelişim üzerine etkisini ortaya koymak ve bebeklerin gelişimsel 
tarama testi olan Bayley Gelişimsel Değerlendirme Testi (BGDT) ile değerlendirilerek, buradan elde edilen bilgilerle bebeğin 
ilk dört haftasındaki protein, enerji, lipid, karbonhidrat ve anne sütü alımının ilişkisinin araştırılmasıdır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2013-Aralık 2014 tarihleri arasında Yenidoğan Yoğun Bakım ve Prematüre Ünitesi’ne doğum sonrası 
ilk 72 saat içinde kabul edilmiş, 37. gestasyon haftasından küçük ve en az 14 gün boyunca yatarak izlenmiş 91 bebekten 
62’si, düzeltilmiş 18.ayında aileleri tarafından hastanemize getirildi ve çalışmaya alındı. Ekstrauterin büyüme geriliği olan ve 
olmayan bebekler değerlendirmeye alınarak, dosya kayıtları tarandı. Dosya kayıtlarında eksik bilgiye sahip olanlar ilk 72 
saatten sonra üniteye kabul edilenler hastane yatışı sonrası 2 haftalık süreyi doldurmadan eksitus veya taburcu olanlar 
çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya alınan bebeklere düzeltilmiş 18.ayında gelişimsel pediatri uzmanı tarafından BGDT-II 
uygulanmıştır. 
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen bebeklerin 25’i kız (%40,3), 37’si erkek (%59,7) idi.9 bebek (%14,5) SGA,3 bebek (%4,8) 
LGA ve 50 bebek (%80,6) AGA idi.Taburculukta 26 bebekte (%41,9) EUBG saptanırken,düzeltilmiş 18.ayda 19 bebeğin 
(%30,6) ağırlığı 10 persentilin altında saptandı.Düzeltilmiş 18.ayda yapılan Bayley testinde,bilişsel puan ortalaması 83,1 
±10,7 ve hareket puan ortalaması 85,0±13,6 saptandı.Her iki puan türünde 9 hasta (%14,5),70 puan altında 
kalmaktaydı.Taburculukda EUBG olanların nörogelişimsel değerlendirme puanları her iki kategoride de daha düşük 
saptandı.Düzeltilmiş 18. ayda ağırlıkları 10 persentil altında olanlarda bilişsel ve hareket puanı daha düşük idi.Bayley puanı 
70’in üzerinde olan grup ile 70 puan altında olan gruplarda ilk ay içinde protein,lipid,karbonhidrat,enerji ve anne sütü 
alımları farklı idi.Bilişsel puan açısından; doğumdan sonra ilk üç günün enerji ortalaması, ilk 2 haftanın enerji ortalaması 
bilişsel puanı 70 üzerinde olan grupta daha yüksek saptandı ve bu istatistiksel olarak anlamlı idi. Ayrıca, bilişsel puanı 70 
üzerinde olan grup yaşamın birinci haftasında daha yüksek protein almıştı. Karbonhidrat, lipid ve anne sütü alımları her iki 
grupta benzer saptandı. Hareket puanı açısından; ilk üç gün, ilk hafta, ilk 2 hafta ve ilk 4 hafta enerji alımı ilk 4 hafta protein 
alımı, ilk 2 ve 4 hafta lipid alımları, ilk 4 hafta anne sütü alımları hareket puanı 70 üzerinde olan grupta daha yüksek 
saptandı. 
TARTIŞMA: ve SONUÇ: Taburculukda EUBG düzeltilmiş 18.aydaki ağırlığın 10 persentilin altında olması prematüre 
bebeklerde nörogelişimi olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: prematüre, büyüme geriliği, nörogelişim 
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INTRODUCTION AND PURPOSE: The preterm birth rate is increasing, especially in developed Western societies. With the 
increase in preterm births and the chance of these babies having a chance to live, some morbidities are seen to increase in 
parallel. These include extrauterine growth retardation (EUGR) and neurodevelopmental disorders. 
The aim of this study was to demonstrate the effect of EUGR on neurodevelopment in the 18th month of correction and to 
demonstrate the effect of infants with the Bayley Developmental Assessment Test (BDAT), a developmental screening test. 
The relationship was studied between protein, energy, lipid, carbohydrates and breast milk intake in the first four weeks of 
the baby. 
MATERIALS-METHOD: Between January 2013 and December 2014, 62 out of 91 babies admitted to the Neonatal Intensive 
Care and Premature Unit within the first 72 hours after birth, less than 37th gestational week and in patient for less than 14 
days, was brought to our hospital by their families in the 18th month of correction and studied.Infants with and without 
EUGR were evaluated and file records were scanned.Those who have incomplete information in the file records,those 
admitted to the unit after 72 hours, babies who were exitus or discharged after completing a 2-week period after 
hospitalization excluded from the study. BDAT-II was administered by a developmental pediatrician in the 18th month of 
corrected infants. 
FINDINGS: Twenty five (%40,3) were female,37 (%59,7) were male.Nine were SGA,3 were LGA and 50 infants were 
AGA.Twenty six patients (%41,9) were EUGR at discharge.The weight of 19 infants(%30,6) were under 10th percentile at 
corrected 18 months of age.At this time,mean cognitive score was 83,1±10,7 and mean motor score was 85,0±13,6 in 
Bayley-ll Screening test.Nine patients were under 70 points in both scales.The scroes cognitive and motor scales of infants 
who were EUGR at discharge or under 10th percentile according to the weight charts were lower than the scores of infants 
who were not EUGR.Protein,lipid,energy,carbohydrate,human milk intake in the in first month of life were different in 
infants who were EUGR and who were not at discharge.In terms of cognitive score, the energy average of the first three 
days after birth was higher in the group with a cognitive score above 70 for the first 2 weeks, and this was statistically 
significant. In addition the group, whose cognitive score was over 70, had higher protein in the first week of life. 
Carbohydrate, lipid and breast milk intake were similar in both groups. In terms of the movement score, the first three days, 
the first week, first 2 weeks and the first 4 weeks of energy intake, the first 4 weeks of protein intake, the first 2 and 4 
weeks of lipid intake, and the first 4 weeks of breast milk intake were all higher in the group with a movement score higher 
than 70. 
RESULTS: In discharge, if the EUGR and the weight of the corrected 18th month being below the 10th percentile, adversely 
affects neurodevelopment in premature infants 
 
Keywords: premature, growth retardation, neurodevelopment 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Birçok çalışma sigara içiminin ağız sağlığı üzerindeki olumsuz etkisini bildirmiştir. Sigara dumanı ve çevresel 
tütün dumanı çok sayıda kimyasal madde içermektedir. Çevresel tütün dumanına maruz kalmanın ağız hastalıklarını 
etkileyebileceği düşünülmektedir. Maternal sigara kullanımının, okul öncesi dönem çocuklarında süt dişlerinde görülen 
çürük prevalansının artması ile anlamlı olarak ilişkili olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, ilgili sistematik 
derlemelerden elde edilen verileri kullanarak, evde sigara içme ile çocuklarda diş çürüğü prevalansı arasındaki ilişkiyi 
araştırmaktır. 
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada yayınlanan güncel makaleler, yapılan çok sayıda araştırma verileri, Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) tarafından yayınlanan güncel bildiriler ve ilgili sistematik derlemeler özetlenmiştir. 
BULGULAR: Diş çürüğünün ciddi sonuçları olması nedeniyle salgın bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Diş çürüğü, diş sert 
dokularının demineralizasyonu ve remineralizasyonu ile sonuçlanan çok faktörlü, dinamik bir hastalıktır. Çürüğün ilerlemesi 
patolojik ve koruyucu faktörler arasındaki dengeden etkilenmektedir. Patolojik faktörler arasında asidojen bakteriler, 
tükürük fonksiyonunun inhibisyonu, fermente edilebilir karbonhidratların alınma sıklığı ve koruyucu faktörler arasında 
tükürük akışı, tükürük bileşeni, antibakteriyeller ve seçilmiş diyet bileşenleri bulunmaktadır. Tütünün; diş restorasyonlarının 
nikotinle boyanması, koku ve tat alma duyusunun azalması, palatal melanosis gibi oral hastalıklar, lökoplaki gibi prekanser 
lezyonlar, ağız kanseri, oral kandidiyazis, tükürük akışının azalması nedeniyle bakteri florası ve periodontitis değişiklikleri gibi 
ağız ve diş sağlığı üzerinde çok sayıda olumsuz etkisi olduğu belirtilmektedir. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Tütün dumanına maruz kalmanın dünyadaki pediatrik morbidite ve mortalitenin önemli bir nedeni 
olduğu bildirilmektedir. Çok miktarda çevresel sigaraya maruz kalan çocukların solunum yolu enfeksiyonları, kulak tıkanıklığı, 
astım atakları, hastanede yatış yapma ve gözlerde, boğazda ve solunum yollarında tahrişe maruz kalma olasılıklarının daha 
yüksek olduğu gözlenmiştir. Tütün dumanı, çocuklarda ve ergenlerde diş çürüğü ile de ilişkilendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: ağız sağlığı, çocuklar, diş çürüğü, nikotin, pasif içicilik 
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INTRODUCTION AND AIM: Many studies were reported the negative impact of smoking on oral health. Cigarette smoke 
and environmental tobacco smoke contain numerous chemicals. It is thought that environmental tobacco smoke exposure 
could affect oral diseases. It was stated that maternal smoking was significantly associated with an increased prevalence of 
caries in deciduous teeth among pre-school children. The purpose of the present study was to investigate the association 
between smoking in the household and the prevalence of dental caries in children by using data from the related 
systematic reviews. 
MATERİAL AND METHOD: The current articles published in this study, the latest guidelines published by World Health 
Organization (WHO) and related systematic reviews are summarized. 
RESULTS: Dental caries is thought of a pandemic due to its severe consequences. Dental caries is a multifactorial, dynamic 
disease that results in the demineralization and remineralization of dental hard tissues. The progression of caries was 
influenced by the balance between pathological and protective factors. The pathological factors include acidogenic 
bacteria, inhibition of salivary function, and frequency of ingestion of fermentable carbohydrates and the protective factors 
include salivary flow, salivary components, antibacterials, and selected dietary components. It was stated that tobacco has 
numerous negative effects on oral health, such as staining of teeth and tooth restorations by nicotine, reduced senses of 
smell and taste, oral diseases such as smoker's palate melanosis, precancerous lesions such as leucoplakias, oral cancer, 
oral candidiasis due to reduced saliva flow, changes in the bacterial flora and periodontitis. 
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was stated that the exposure to tobacco smoke was a major cause of pediatric morbidity 
and mortality around the world. It was observed that children exposed to large quantities of environmental smoke are 
more likely to suffer respiratory infections, ear blockages, asthma attacks, hospitalization and irritation of the eyes, throat 
and respiratory tract. Tobacco smoke has also been related to dental caries in children and adolescents. 
Keywords: children, dental caries, nicotine, oral health, passive smoking 
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PASİF SİGARA İÇİMİNİN ÇOCUKLARIN AĞIZ SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 
 
 
GİRİŞ: Tütünün dünyada her yıl altı milyon, günde 11 000 bireyin ölümünden sorumlu olduğu bildirilmektedir. Bu ölümlerin 
yaklaşık beş milyonunu sigara içenler; 600 000 kadarını ise pasif içiciler oluşturmaktadır.

1
 Sigara içme yaygınlığında bir 

değişiklik olmaması halinde 2020/2030’lu yıllarda her yıl, 10 milyon bireyin tütün kullanımı nedeniyle yaşamını yitireceği, 
ölümlerin %70’inin gelişmekte olan ülkeleri etkileyeceği öngörülmektedir.

2
 Birçok çalışma sigara içiminin ağız sağlığı 

üzerindeki olumsuz etkisini bildirmiştir.
3
 Sigara dumanı ve çevresel tütün dumanı çok sayıda kimyasal madde içermektedir. 

Çevresel tütün dumanına maruziyetten en çok etkilenen gruplardan biri çocuklardır. Çünkü çocuklar yetişkinlere göre daha 
fazla ventilasyon yapmakta ve dolayısıyla daha fazla çevresel sigara dumanını inhale etmektedirler. Ayrıca çocuklar 
kendilerini sigara dumanından koruyamamaktadırlar.

4
 Çevresel tütün dumanına maruz kalmanın ağız hastalıklarını 

etkileyebileceği düşünülmektedir. Maternal sigara kullanımının, okul öncesi dönem çocuklarında süt dişlerinde görülen 
çürük prevalansının artması ile anlamlı olarak ilişkili olduğu bildirilmektedir.  Ayrıca, sigara içmenin genel olarak periodontal 
hastalığın ilerlemesinde bir risk faktörü olduğu bildirilmektedir.

5,6
 Yapılan bir çalışmada hiç sigara içmeyen yetişkinler 

arasında sigara dumanına maruz kalan pasif içici durumunda olan kişilerde periodontal hastalık görülme ihtimalinin maruz 
kalmayan kişilere göre 1,6 kat daha fazla olduğu gözlenmiştir.

7
 Bu çalışmanın amacı, ilgili sistematik derlemelerden elde 

edilen verileri kullanarak, pasif sigara içiminin çocukların diş çürüğü prevalansı ve ağız sağlığı üzerine etkisini araştırmaktır. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada yayınlanan güncel makaleler, yapılan çok sayıda araştırma verileri, Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) tarafından yayınlanan güncel bildiriler ve ilgili sistematik derlemeler özetlenmiştir. 
 
Bulgular: Diş çürüğünün ciddi sonuçları olan salgın bir hastalık olduğu düşünülmektedir.

8
 Diş çürüğü, diş sert dokularının 

demineralizasyonu ile sonuçlanan çok faktörlü, dinamik bir hastalıktır. Çürüğün ilerlemesi patolojik ve koruyucu faktörler 
arasındaki dengeden etkilenmektedir.

9
 Patolojik faktörler arasında asidojen bakteriler, tükürük fonksiyonunun inhibisyonu, 

fermente edilebilir karbonhidratların alınma sıklığı bulunmaktadır. Bununla birlikte koruyucu faktörler arasında ise tükürük 
akışı, tükürük bileşeni, antibakteriyeller ve seçilmiş diyet bileşenleri bulunmaktadır. 

10
Tükürük akışının azalmasının bakteri 

florası ve periodontitis değişiklikleri gibi ağız ve diş sağlığı üzerinde çok sayıda olumsuz etkisi olduğu belirtilmektedir.
10

 Pasif 
içiciliğe maruz kalan çocukların maruz kalmayan çocuklara göre daha düşük sIgA, yüksek amilaz aktivitesi ve yüksek sialik 
asit düzeyi; daha düşük tükürük pH'ı, tampon kapasitesi ve tükürük akışına sahip olduğu gözlendi. Bu durum tükürüğün 
çürüklere karşı koruma kapasitesinde bir azalmaya yol açarak; S. mutans ve Lactobacillus seviyelerinde bir artışla birlikte, 
pasif içicilik ve çürük arasındaki neden-sonuç ilişkisini açıklayabilir.

11,12
  

 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Tütün dumanına maruz kalmanın dünyadaki pediatrik morbidite ve mortalitenin önemli bir nedeni 
olduğu bildirilmektedir.

13
 Çok miktarda çevresel sigaraya maruz kalan çocukların solunum yolu enfeksiyonları, kulak 

tıkanıklığı, astım atakları, hastanede yatış yapma ve gözlerde, boğazda ve solunum yollarında tahrişe maruz kalma 
olasılıklarının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Tütün dumanı, çocuklarda ve ergenlerde diş çürüğü ile de ilişkilendirilmiştir. 
Çevresel tütün dumanından etkilenmiş bireylerde ve sigara içicilerde nikotinin en önemli ve güvenilir biyolojik göstergesi 
kotinindir.

14
 Kotinin, nikotinin majör metabolitidir ve tütün kullanımının biyokimyasal işaretidir.

15
 Serum ve tükürükteki 

kotinin seviyesi ile sondlama derinliği ve klinik ataşman kaybı gibi periodontal parametreler arasında ilişki olduğunu 
gösteren çalışmalar bulunmaktadır.

16
 Erdemir ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada pasif sigara içen çocukların tükürük ve 

idrarındaki kotinin seviyesi oldukça yüksek bulunmuştur.
17 

Bu çalışmaya göre pasif sigara dumanına maruz kalan çocuklarda 
periodontal doku etkilenmekte, cep derinliği artmaktatır. Buna karşın plak indeks değerleri ile gingival inflamasyon miktarı 
sigara dumanına maruz kalan ve kalmayan çocuklarda benzer bulunmuştur. Valero ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada 21 
literatur verileri incelenerek, pasif sigara dumanına maruz kalan çocuk ve ergenlerde çürük varlığı pre-natal ve post-natal 
olarak ayrı ayrı değerlendilmiştir.

18   

Buna göre; 
1. Sigara dumanına pre ya da post-natal dönemde maruz kalan çocuk ve ergenlerde görülen diş çürükleri miktarı sigara 
dumanına maruz kalmayan çocuklara göre 1,5 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. 
 2. Sigara dumanına pre-natal dönemde maruz kalan çocuklara ilişkin yapılan 4 literatur verileri incelendiğinde, süt 
dişlerinde gözlenen çürük varlığı sigara dumanına maruz kalmayan çocuklara göre 1,6 kat daha fazla olduğu belirtilmiştir.  
3. Sigara dumanına post-natal dönemde maruz kalan bebeklere ilişkin yapılan 9 literatur verileri incelendiğinde, süt 
dişlerinde gözlenen çürük varlığı sigara dumanına maruz kalmayan bebeklere göre 1,3 kat daha fazla olduğu belirtilmiştir. 
Sonuç olarak, hem pre-natal hem post-natal dönemde sigara dumanına maruz kalan bebeklerde, çocuklarda ve 
adolesanlarda hem süt hem de daimî dişlerinde sigara dumanına maruz kalmayanlara göre daha fazla diş çürüğü 
görülmektedir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda çürük miktarı artışı ile birlikte periodontal dokularda harabiyet de 
gözlenmektedir.  
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GİRİŞ: Beta bloker (BB) zehirlenmeleri hem çocukluk çağında hem de erişkinlik çağında sık karşılaşılan zehirlenmelerdir. 
Zehirlenme durumundapekçok bulgunun yanısıra hipoglisemi de görülebilir. Ancak bu etkilerden çoğu kardiyo vasküler 
sistem üzerine olanlar sık gözlense de hipoglisemi gibi metabolik komplikasyonlar çok da sık gözlenmemektedir. Literatürde 
hipoglisemi geliştiği geliştiğine dair pek çok veri yoktur. Bu nedenle “Acaba BB zehirlenmelerinde diğer zehirlenmelere 
kıyasla daha fazla hipoglisemi gözleniyor mu?” sorusuna yanıt aramayı amaçladık. 
YÖNTEM: Bu çalışma 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında bir üniversiteye ait çocuk acil servisinde yapılmıştır. Olgu 
grubu (grup 1) çocuk acil servise beta bloker ajan alarak zehirlenme şikâyeti ile başvuran olgulardır. Kontrol grubu (grup 2) 
çocuk acil servise SSRI alarak zehirlenme şikâyeti ile başvuran olgulardır. (SSRI zehirlenmesinde hipogisemi beklenen bir 
bulgu değildir.) Olgulara ait bilgiler hasta dosyasından elde edilmiştir. Beraberinde başka ilaç alımı olan olgular, bilinenen 
karbonhidrat metabolizma bozukluğu olanlar, gebe olanlar, 24 saatlik takibi çocuk acil servisinde tamamlamayan olgular 
çalışma dışı bırakılmıştır. Olgu ve kontrol grubunun ilk başvuru anında, zehirlenmenin 1. Saatinde, 6. Saatine ve 24. Saatinde 
sol 4. Parmak iç yüzeyinden kan şekeri ölçümü yapılmıştır. Olguların almış oldukları BB miktarı ile her ilaca ait spesifik toksik 
doz oranlanmıştır. Bizim çalışmamızda da KŞ i 50 mg/dl den düşük saptanması “hipoglisemi” olarak kabul edildi. 
Hiperglisemi sınırı için 200 mg/dl nin üzeri kabul edilidi. Elde edilen veriler SPSS.22 paket programında analiz edilmiştir. 
Sayısal değerler için ortalama ve standart sapma, kategorik veriler için frekans hesabı yapılmıştır. T test, ki kare analizi ve 
ANOVA testleri kullanılmıştır. 
BULGULAR: Çalışmaya 40 olgu (grup 1) 40 kontrol (grup 2) olmak üzere toplam 80 olgu kabul edildi. Çalışmaya dahil 
edilenlerin 47’si (%58,8) kız olgu olarak saptandı. Olguların yaş ortalaması 10.8±6 (2-7) yıl olarak saptandı. Olgular yaş, 
cinsiyet ve zehirlenme mekanizmaları açısından gruplara dengeli dağılım sağlamışlardı. Grup 1’deki olguların acil servise 
başvuru anında bakılan serum kan şekeri düzeyi ortalaması 107.2±46,3 mg/dl olarak saptandı. Grup 2’deki olguların 
ortalaması ise 100±39,5 mg/dl olarak saptandı. (P=0.4) Grup 1’deki olgular da zehirlenmenin 1. 6. ve 24. Saatinde bakılan 
serum kan şekeri düzeyi ortalaması sırasıyla 86.3±20,1 mg/dl, 88.6±28,4 mg/dl, 86.5±23,7 mg/dl olarak saptandı. Grup 
2’deki olguların ortalaması ise sırasıyla 92.1±30mg/dl, 91±28 mg/dl, 127.8±60,7 mg/dl olarak saptandı. (P<0.001), (P=0.7), 
(P<0.001). Hipoglisemi 0. Dakikada 8 olguda (grup 1’den 3 olgu+ grup 2’den 5 olgu) 60. Dakikada 11 olguda (grup 1’den 7 
olgu+ grup 2’den 4 olgu) 6. Saatte 10 olguda (grup 1’den 5 olgu+ grup 2’den 5 olgu) 24. saatte 7 olguda (grup 1’den 4 olgu+ 
grup 2’den 3 olgu) hipoglisemi saptandı. Sırasıyla (P=0.4) (P=0.3) (P=1) (P=0.6). Hiperglisemi ise 0. Dakikada 3 olguda (grup 
1’den 2 olgu+ grup 2’den 1 olgu) saptandı. Olguların almış oldukları BB ilaç gruplarına göre KŞ ortalamaları 0., 1., 6. Ve 24. 
Saatte bakıldığında sadece propronolol alanların 0. Dakikadaki KŞ ortalamasının diğer gruplara göre düşük saptandı. 
Olguların maruz kaldıkları BB toksik doz yüzdesi ile kan şekerleri arasında doğrusal bir korelasyon saptanmadı. 
SONUÇ: Sonuç olarak çalışmamız bize BB alan olguların kan şekerlerinin daha düşük olabileceği ancak müdahale 
gerektirecek bir hipoglisemi değerinde olmadığını göstermiştir. Ancak yine de her zehirlenme olgusu mutlaka yakın kan 
şekeri monitorizasyonuna alınmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Beta bloker zehirlenmesi, hipoglisemi, çocukluk çağı 
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INTRODUCTION: Beta blocker intoxications are common in both childhood and adulthood. Adverse effects are frequently 
observed on the cardio vascular system, metabolic complications such as hypoglycemia are not frequently observed in the 
clinic. There is not much data in the literature that hypoglycemia develops. Therefore, we aimed to search for the question 
mu Is there more hypoglycemia observed in BB poisonings than other poisonings?  
METHOD: This study was conducted between 01.01.2018-31.12.2018 in a pediatric emergency department of a university. 
The case group (group 1) was admitted to the emergency department with poisoning. The control group (group 2) was 
admitted to the pediatric emergency department with SSRI poisoning. (Hypogisemia is not an expected finding in SSRI 
poisoning.) Information about the cases was obtained from the patient file. The data obtained were analyzed in SPSS.22 
package program. 
RESULTS: Forty patients (group 1) and 40 controls (group 2) were included in the study. 47 (58.8%) of the patients were 
female. The mean age of the patients was 10.8 ± 6 (2-7) years. The cases had a balanced distribution in terms of age, sex 
and intoxication mechanisms. The mean serum glucose level of the patients in Group 1 at the time of admission to the 
emergency department was 107.2 ± 46,3 mg / dl. The mean of the patients in Group 2 was 100 ± 39,5 mg / dl. (P = 0.4) 
The mean serum blood glucose levels measured in the 1st, 6th and 24th hours of poisoning were 86.3 ± 20,1 mg / dl, 88.6 ± 
28.4 mg / dl and 86.5 ± 23.7 mg / dl, respectively. The mean values of group 2 cases were 92.1 ± 30 mg / dl, 91 ± 28 mg / dl, 
127.8 ± 60.7 mg / dl, respectively. (P <0.001), (P = 0.7), (P <0.001). Hypoglycemia at 0 minutes (3 cases from group 1 + 5 
cases from group 2) 60. 11 cases per minute (7 cases from group 1 + 4 cases from group 2) 10 cases at 6 hours (5 from 
group 1) Hypoglycemia was detected in 7 cases (4 cases in group 1 + 3 cases in group 2) at 24 hours. (P = 0.4) (P = 0.3) (P = 
1) (P = 0.6), respectively. Hyperglycemia was detected in 3 cases (2 cases in group 1 + 1 case in group 2) at 0 minutes. 
The mean CS values of the propronolol group at 0, 1, 6 and 24 hours were lower than those of the other groups. 
No linear correlation was found between the percentage of exposure to BB toxic dose and blood sugars. 
CONCLUSİON: In conclusion, our study showed that the blood sugar levels of the subjects receiving BB may be lower but 
not worth a hypoglycemia requiring intervention. However, all cases of intoxication should be closely monitored for blood 
sugar monitoring. 
 
Keywords: Beta blocker poisoning, hypoglycemia, childhood 
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GİRİŞ-AMAÇ: Dünya sağlık örgütü sağlıklı olma kavramını hasta veya sakat olmama durumu dışında, fiziksel, ruhsal ve sosyal 
açıdan iyi olma hali olarak tanımlamaktadır. Acil servislerde acil tıbbi müdahalelere ek olarak sosyal hizmet uzmanlarının 
mülakatı ve müdahalede bulunmaları hastaları sosyal ve ruhsal açıdan güçlendirmeye yönelik tasarlanan uygulamalardır. Bu 
desteğin ihtiyaç duyulan tüm hastalarda etkin olarak sağlanabilmesi için acil servis hekimlerinin sosyal servis desteği 
hakkında farkındalığının artırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın birincil amacı bir çocuk acil eğitim kliniğinde sosyal servis 
desteğine ihtiyaç duyulan 0-18 yaş aralığındaki hastaların demografik, epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin 
değerlendirilmesidir. İkincil amacımız acil servislerde sosyal hizmet uygulamalarını hatırlatmak, sosyal servis desteğine sık 
ihtiyaç duyulan hasta profilini betimlemektir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma tanımlayıcı, geriye dönük olarak planlandı. Ocak 2010 ile Aralık 2018 tarihleri arasında çocuk acil 
servisine başvuran hastalardan sosyal servise danışılanlar çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların yaş, cinsiyet, uyruk, başvuru 
sırasındaki tanıları, konsültasyon sayıları, sosyal servis konsültasyon nedenleri, sosyal hizmet uzmanı tarafından saptanan 
problemler ve uygulanan müdahaleler geriye dönük olarak hastane bilgi yönetim sistemi programından elde edilerek kayıt 
altına alındı. Araştırmanın verileri bilgisayar ortamında SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 22 Windows paket 
programı kullanılarak değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık için p<0,05 kabul edildi. 
BULGULAR: Belirlenen çalışma tarihi süresince toplam 324 hasta sosyal hizmet uzmanına danışıldığı belirlendi. Hasta 
grubunun yaş ortalaması 133,03 ± 73,7 ay (0-216) idi. Sosyal hizmet uzmanı ihtiyacı duyulan hastaların 206’sı (%63,6) kız, 
118'i (%36,4) erkek; hastaların 283’ü (%87,3) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 41'i (%12,7) Suriye uyruklu idi. Değerlendirmeye 
aldığımız hasta grubunda en sık üç acil serviste takip edilme nedeni 133 hasta (%41) ile öz kıyım girişimi, 65 hasta (%20,1) ile 
travma, 36 hasta (%11,1) ile madde kullanımı olarak saptandı. Sosyal servis konsültasyonu isteme nedeni en sık istismar-
ihmal şüphesiydi (%87,7). Sosyal hizmet uzmanı değerlendirmesi sonucu 116 hastada (%35,8) ilişki sorunları (aile, arkadaş), 
73 hastada (%22,5) davranış problemleri (ilaç ve madde kullanımı, depresyon), 56 hastada (%17,3) istismar (cinsel, fiziksel) 
ve/veya ihmal şüphesi, 34 hastada (%10,5) hastanın ve ailenin hastalık ve hastaneye uyum sorunu, 20 hastada (%6,2) 
çevresel sorunlar (ekonomik sorunlar, sosyal güvencesi olmaması, evsizlik), 5 hastada (%1,5) hukuki sorunlar saptandı. 
Hastaların sadece 20’sinde (%6,2) herhangi bir sorun düşünülmedi. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Çocuk acil servisinden en sık öz kıyım girişimi olan hastalar için sosyal servis desteğine ihtiyaç 
duyulduğu ve en sık istismar-ihmal şüphesi nedeni ile konsültasyon istendiği sonucuna varıldı. Sosyal hizmet uzmanlarının 
çocuk acil ekiplerine dahil edilmeleri çocuk sağlığının korunması ve güvenliğinde anahtar rol oynayabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: acil, sosyal hizmet, çocuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



224 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Analysis of Social Service Specialist Support in the Pediatric Emergency 
Department: A Single-Center Descriptive Study 

 
 

Şefika Bardak
1
, Emel Berksoy

1
, Gamze Gökalp

1
, Tuğçe Nalbant

1
, Şule Demir

1
, Gülşah Erdal

1
, Aysun İnan

2
, Murat Anıl

3
 

1
Department of Pediatric Emergency, İzmir SBU Tepecik Training and Research Hospital, İzmir 

2
Department of Social Work, Izmir SBU Tepecik Training and Research Hospital, Izmir 

3
Izmir Democracy University Medical Faculty Hospital, Izmir 

 
 
INTRODUCTION AND OBJECTIVE: The world health organization defines the concept of being healthy as physical, mental 
and social well-being except for being sick or disabled. In addition to emergency medical interventions in emergency 
services, social workers' interviews and interventions are designed to strengthen patients socially and mentally. In order to 
provide this support effectively for all patients in need, awareness of emergency department physicians about social service 
support should be increased. The primary objective of this study was to evaluate the demographic, epidemiological and 
clinical characteristics of patients aged 0-18 years who needed social service support in a pediatric emergency education 
clinic. Our secondary aim is to remind the social service practices in emergency services and to describe the patient profile 
where social service support is frequently needed. 
MATERIALS-METHODS: The study was planned as descriptive and retrospective. Patients admitted to the pediatric 
emergency department between January 2010 and December 2018 were included in the study. Age, gender, nationality, 
diagnosis at the time of admission, number of consultations, reasons of social service consultation, problems determined by 
social service specialist and interventions were recorded retrospectively from hospital information management system. 
The data of the study was evaluated by using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22 Windows package program on 
computer. Statistical significance was accepted as p <0.05. 
RESULTS: It was determined that a total of 324 patients were consulted to social workers during the stated study course. 
The mean age of the patient group was 133.03 ± 73.7 months (0-216). 206 (63.6%) were female and 118 (36.4%) were 
male; 283 patients (87.3%) Turkish citizens, 41 (12.7%) were Syrian. The most common reasons for follow-up in the 
emergency department were suicide with 133 patients (41%), trauma with 65 patients (20.1%), and substance abuse with 
36 patients (11.1%). The most common reason for requesting social services consultation was suspected abuse-neglect 
(87.7%). As a result of social service evaluation, 116 patients (35.8%) had relationship problems (family, friends), 73 patients 
(22.5%) had behavioral problems (drug and substance use, depression), 56 patients (17.3%) had abuse (sexual, physical) 
and/or neglect suspicion, 34 patients (10.5%) had either patient’s or family's disease/treatment adherence problem, 20 
patients (6.2%) had environmental problems (economic problems, lack of social security, homelessness) and 5 patients 
(1.5%) had legal problems. Only 20 patients (6.2%) had no problem. 
DISCUSSİON AND CONCLUSION: It was concluded that social service support was needed the most for the patients who 
attempted suicide and consultation was requested the most due to suspicion of abuse and neglect. Thus, inclusion of social 
service specialists in pediatric emergency teams can play a key role in the protection and safety of child health. 
 
Keywords: emergency, social work, child 
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Down Sendromu ile Prematüre Retinopatisi Birlikteliği 
 

Dilem Eriş 
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 
AMAÇ: Down Sendromunda birçok göz dışı anjiyogenik hastalığın az görüldüğü bilinmektedir. Biz bu nedenle anjiyogenik bir 
hastalık olan prematüre retinopatisinin Down Sendromu ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık. 
METOD: Çalışmamızda Ege Bölgesi'nin en büyük çocuk hastanesine (Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi) 2009-2019 
arasında getirilen tüm yenidoğan bebeklerin verileri tarandı. Bu hastalardan kromozom analizi ile Down Sendromu tanısı 
doğrulanan bebeklerin dosyalarından doğum kiloları, doğum haftaları, sistemik hastalıklar ve göz bulguları değerlendirildi. 
Yenidoğan Down Sendromlu bebeklerin prematüre retinopatisi, prematürite oranları ve sistemik hastalıkları ile ilişkisi analiz 
edildi.  
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 89 yenidoğanın ortalama doğum haftası 36.82± 1.9 hft, ortalama doğum kilosu 3028 ± 
637gr’dı. Down sendromlu hastaların büyük bir bölümünde kalp ile ilgili rahatsızlıklara rastlandı. En sık olarak da %25 
oranında atrial septal defekt bulunduğu görüldü. 89 hastanın 14’üne düşük doğum haftası ve kilosu nedeni ile prematüre 
retinopatisi (ROP) açısından göz dibi muayenesi yapıldığı görüldü. Bu prematüre bebeklerin ortalama doğum haftası ve 
kilosu sırasıyla 33.02± 1.02 hafta ve 1762 ± 268gr idi. Doğum kilosu ve haftası iyi olan 6 bebeğe ise bir haftanın üzerinde 
süreyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde oksijen tedavisi alması nedeni ile ROP açısından göz dibi muayenesi yapıldı. 
Down Sendromlu bebeklerin hiçbirinde evre 1 düzeyinde bile ROP bulgusuna rastlanmadı. 
SONUÇ: Bu çalışmada, Down Sendromunda, anjiyogenik bir hastalık olan ROP hastalığının görülmemesi ve literatür 
incelendiğinde diğer anjiyogenik hastalıkların da Down Sendromlu hastalarda az görülmesi anjiyogenik hastalıkların 
patogenezini daha iyi anlamada ve bu hastalıkların önüne geçmede fırsat doğurabilir. Fakat bu durumu aydınlatmak için ileri 
düzey, geniş çaplı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 Anahtar Kelimeler: Down sendromu, Prematurite, ROP, Anjiyogenik hastalıklar 
 
 
 
 

Coexistence Of Down Syndrome And Retinopathy Of Prematurity 
 

Dilem Eriş 
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OBJECTIVE: It is known that many extraocular angiogenic diseases are rare in Down syndrome. For this reason, we aimed to 
evaluate the relationship between angiogenic disease, retinopathy of prematurity and Down syndrome. 
METHODS: In this study, the data of all newborn infants who were admitted to the biggest pediatric hospital of Aegean 
Region (Dr. Behcet Uz Children's Hospital) between 2009-2019 were reviewed. The birth weight, gestational age, systemic 
diseases and eye findings were evaluated in the files of the babies whose diagnosis was confirmed by chromosomal 
analysis. The relationship between retinopathy of prematurity, prematurity rates and systemic diseases of infants with 
newborn Down Syndrome was analyzed.  
RESULTS: The mean gestational age of 89 newborns included in the study was 36.82 ± 1.9 week and mean birth weight was 
3028 ± 637 g Heart-related disorders were found in the majority of patients with Down Syndrome. Atrial septal defect was 
the most common 25%. Retinopathy of prematurity (ROP) examination was performed in 14 of 89 patients due to their low 
gestational age and birth weight. The mean gestational age and birth weight of these premature babies were 33.02 ± 1.02 
weeks and 1762 ± 268 g, respectively. Six babies with good birth weight and gestational age were undergone ROP 
examination because they received oxygen therapy in neonatal intensive care unit for more than a week. None of the 
children with Down Syndrome had ROP even at stage 1 level. 
CONCLUSION: ROP disease, which is an angiogenic disease in Down Syndrome, is not seen in our study and when the 
literature is examined, other angiogenic diseases are also rarely seen in Down Syndrome patients. This may lead to an 
understanding of the pathogenesis of angiogenic diseases and preventing these kind of diseases. However, further large-
scale prospective studies are needed to clarify this situation.  
Keywords: Down syndrome, Prematurity, ROP, Angiogenic diseases 
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Pediatrik Akut Respiratuar Distres Sendromlu Hastalarda İnhale Nitrik Oksit 
Kullanımının Değerlendirilmesi 
Gülhan Atakul, Mustafa Çolak, Utku Karaarslan 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi 
 

GİRİŞ: İnhale nitrik oksit (iNO) tedavisi, pediatrik akut respiratuar distres sendromu (PARDS) tedavisinde rutin 
kullanılmamakla beraber bazı seçilmiş vakalarda ek tedavi yöntemi olarak kullanılması önerilen bir tedavidir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi E.A.H Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde ocak 2016 ile ocak 2018 
tarihleri arasında PARDS tanısı alan ve iNO tedavisi uygulanan hastalardan, mekanik ventilasyon stratejilerine ek olarak 
nitrik oksit kullanılan 1 ay-18 yaş arası hastalar çalışmamıza dahil edildi. Hastaların, demografik özellikleri, tedavi süreleri, 
kullanılan ek tedavilerle birlikte prognoz üzerine olan etkileri retrospektif olarak incelendi. 
BULGULAR: İnhale nitrik oksit tedavisi uygulanan hastaların %33,3’ü başarıyla tedavi edildi. İnhale nitrik oksit tedavisinde 
kalış süresi median (IQR):91(258) iken mekanik ventilatörde kalış süresi median (IQR): 232(441) saatti. İnhale nitrik oksit 
uygulanan hastaların PRISM IV skor ve yüzdesi median (IQR): 24(7) ve 54,3(33,8) di. Tedavi uygulanan hastalardan sadece 
1’inin kronik hastalığı yoktu. Hiçbir hastada methemoglobinemi gelişmedi. 
SONUÇ: Yenidoğanlarda persistan pulmoner hipertansiyon (PPH) tedavisinde etkin kullanılan bu tedavi yönteminin, PARDS 
kullanımında ECMO kontrendikasyonu olması halinde kurtarma tedavisi olarak kullanılabileceği PALICC rehberinde 
önerilmektedir. ECMO uygulanamayacak durumda olan hastalarımızda iNO tedavisi ile 3 hastanın PARDS bulgularını 
gerileterek tedavi ettik. Hastalarda nitrik oksit tedavisine bağlı komplikasyon olmaması da uygulanan dozun çok yüksek 
seviyelere çıkılmaması ve takibinin deneyimli yoğun bakım ekibi tarafından yapılması ile açıklanabilir. Seçilmiş vakalarda, 
ECMO kontrendikasyonu olan veya uygulanamayan hastalarda mekanik ventilatör stratejilerine ek olarak iNO tedavisini de 
göz önünde bulundurmayı önermekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Pediatrik akut respiratuar distres sendromu, nitrik oksit, çocuk yoğun bakım 
 

 
 
Evaluation of Inhaled Nitric Oxide Use in Pediatric Acute Respiratory Distress 

Syndrome Patients 
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S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Children's Education And Research Hospital 

 
OBJECTIVE: Nitric oxide therapy is not routinely used in the treatment of pediatric acute respiratory distress syndrome 
(PARDS), but it is recommended to be used as an adjunctive therapy in some selected cases. 
METHOD: Patients diagnosed with PARDS and received iNO therapy adjuvant to mechanical ventilation strategies between 
January 2016 and January 2018 in the Pediatric Intensive Care Unit of Dr. Behçet Uz Children’s Research and Education 
Hospital were included in our study. The demographic characteristics, duration of treatment, and the effects of additional 
treatments on prognosis were retrospectively analyzed. 
RESULTS: The success rate of the patients who received inhaled nitric oxide treatment was found to be 33,3%. The median 
duration of the inhaled nitric oxide treatment was 91 hours (IQR: 258 hours), while the median duration of mechanical 
ventilation is 232 (IQR:441) hours. The median (IQR) score and percentage of PRISM IV of inhaled nitric oxide treated 
patients were 24 (7) and 54.3 (33.8). All of the of the patients except one had chronic disease background. None of the 
patients developed methemoglobinemia. 
CONCLUSIONS: This treatment method, which is used effectively in the treatment of persistent pulmonary hypertension 
(PPH) in newborns, can be considered as an alternative rescue therapy in severe PARDS cases where ECMO is needed but 
cannot be applied because of its contraindications. In our patients who could not be applied ECMO, we treated with 3 
patients with iNO treatment by regressing PARDS findings. The absence of complications due to nitric oxide treatment can 
be explained by the fact that the dose is not increased to a very high level and the follow-up is performed by an 
experienced intensive care team. In selected cases, we propose to consider iNO therapy in addition to mechanical ventilator 
strategies in patients with ECMO contraindications. 
Keywords: Pediatric acute respiratory distress syndrome, nitric oxide, pediatric intensive care unit 
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İNHALE NİTRİK OKSİT TEDAVİ ALGORİTM,  

 
Tanımlayıcı istatistikler : Pediatric Risk of Mortality (Prism IV), The Pediatric Sequential Organ Failure Assessment (pSOFA), 

OI (Oksijenasyon indeksi), PaO2/FiO2 (Arteriel oksijen yüzdesi/solutulan oksijen yüzdesi), iNO (inhale nitrik oksit) 

Hasta bulguları ve skorlar Median (IQR) 

Yaş (ay) 12 (30) 

Yatış süresi (gün) 18 (61) 

MV kalış süresi (saat) 232 (441) 

PRISM IV (tahmini ölüm oranı %) 54,3 (33,8) 

PRISM IV (skor) 24 (7) 

pSOFA 12 (3) 

OI (başlangıç) 24 (15) 

PaO2/FiO2 (başlangıç) 110 (59) 

iNO kalış süresi (saat) 91 (258) 

Kan laktat düzeyi (başlangıç) 1,4 (2,5) 

 

Patient's findings and scores 
 

Age (months) 12 (30) 

Length of stay 18 (61) 

Time during mechanical ventilation 232 (441) 

PRISM IV (%) 54,3 (33,8) 

PRISM IV (score) 24 (7) 

pSOFA 12 (3) 

Oxygenation index (before iNO) 24 (15) 

PaO2/FiO2 (before iNO) 
Time during iNO 

110 (59) 

Time during iNO 91 (258) 

Lactat level(before iNO) 1,4 (2,5) 
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Descriptive Statistics:  Pediatric Risk of Mortality (Prism IV), The Pediatric Sequential Organ Failure Assessment (pSOFA), OI 
(Oxygenation index), PaO2/FiO2 (ratio of arterial oxygen partial pressure to fractional inspired oxygen), iNO (inhale nitric 

oxide) 
 
 
 
 

Tedavi süresi, inotrop ajan kullanımı ve prognoz 

Hasta no MV kalış süresi Vazoaktif ilaç Ekokardiyografik PH tanısı iNO süre (saat) Mortalite (Sonuç) 

1 1100 + - 638 Var 

2 116 + - 91 Var 

3 236 + - 88 Var 

4 710 + + 475 Yok 

5 91 + - 70 Var 

6 232 + - 114 Yok 

7 353 + - 114 Yok 

8 90 + + 45 Var 

9 47 + + 10 Var 

MV (mekanik ventilation), iNO (inhale nitrik oksit), PH (pulmoner hipertansiyon) 
 
 
 
 
 

Duration of treatment, inotropic agent use and prognosis 

Patient 
number 

Time during on 
MV 

use of inotropic 
agent 

diagnosis of pulmonary hypertension with 
ecocardiography 

iNO time 
(hours) 

Mortality 

1 1100 + - 638 + 

2 116 + - 91 + 

3 236 + - 88 + 

4 710 + + 475 - 

5 95 + - 70 + 

6 232 + - 156 - 

7 353 + - 114 - 

8 90 + + 45 + 

9 47 + + 10 + 

MV(mechanical ventilation), iNO(inhaled nitric oxide),PH(pulmonary hypertension)) 
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Temel Yaşam Desteği Konusunda Hemşirelere Verilen Eğitimin Bilgi Düzeyi 
Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi 

Funda Kurt 
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Acil Kliniği 

 
GİRİŞ-AMAÇ: Kardiyopulmoner arreste uygun müdahale için tüm sağlık personelinin iyi eğitilmiş olması önemlidir. Temel 
yaşam desteği ve ileri yaşam desteği konusunda teorik bilgi ve pratik beceriler kardiyopulmoner resusitasyon (KPR) 
başarısını belirleyen en önemli faktörlerdir. Bu çalışmada, hemşirelerin temel yaşam desteği konusunda bilgi düzeylerini 
ölçmek; bu konuda verilen eğitimin etkisini saptamak, temel yaşam desteği konusunda farkındalığı arttırmak amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Ankara şehir hastanesinde yeni çalışmaya başlayacak olan hemşirelere, temel yaşam desteği konusunda 
eğitim yapılarak; eğitim öncesi ve sonrasında bilgi düzeyi ve tutumu değerlendiren, aynı sorulardan oluşan 16 soruluk anket 
formu uygulandı. 
BULGULAR: Çalışmaya alınan 233 hemşirenin 185’i (% 79.4) kadın cinsiyette, 230’u (% 98,7) lisans mezunu ve ortalama yaş 
23.36± 1.25 yıl idi. Hemşirelerin eğitim öncesi ve sonrası sorulara verilen yanıtları değerlendirildiğinde bilgi düzeyinde artış 
olduğu görüldü. Çocuklarda arrestin temel nedeni solunum yetmezliğidir diyen hemşire sayısının 159’dan (% 68,2), 217’ye ( 
93,1) yükseldiği; 1 yaş altı çocukta nabız muayenesi için karotis arter palpe edilmez diyen hemşire sayısının 129’dan (% 
55,4), 222’e (% 95,3) çıktığı; sağlık çalışanı 10 saniye içinde nabzı palpe edemezse göğüs masajına başlamalıdır diyen 
hemşire sayısının 120’den ( % 51,5), 230’a (% 98,7) yükseldiği; kalp masajı dakikada 100 olmalıdır diyen hemşire sayısının 
84’den (% 36,1), 204’e (% 87,6) arttığı; dolaşım yeterli ise dakikada 12-20 solunum yaptırılmalıdır diyen hemşire sayısının 
64’den (% 27,5), 216’ya (92,7) çıktığı; iki kurtarıcı varlığında 15 göğüs basısı 2 solunum yapılmalıdır diyen hemşire sayısının 
140’dan (% 60,1), 214’e (% 91,8) yükseldiği; yabancı cisim aspirasyon şüphesi olan 1 yaşından küçük çocuklarda abdominal 
manevra ile yabancı cisim çıkarılması uygun değildir diyen hemşire sayısı 79’dan (% 33,9), 223’e (% 95,7) çıktığı; yabancı 
cisim aspirasyon şüphesi olan çocuk eğer öksürüyor ve solunum çabası varsa müdahale edilmez diyen hemşire sayısı 93’den 
(% 39,9), 210’a (% 90,1) arttığı; suda boğulma olgularında su yabancı cisim olarak kabul edilir diyen hemşire sayısı 207’den 
(% 88,8), 13’e (% 5,6) indiği saptandı. 
SONUÇ: Temel yaşam desteği konusunda bilgi düzeyi ve farkındalığın arttırılması için hemşirelere mezuniyet sonrası eğitim 
verilmesi önemlidir. Hemşirelerin Temel Yaşam Desteği konusunda aldıkları eğitim ile hastalara müdahale ederken doğru 
yaklaşım sergilemeleri, böylece yaşam desteği gerekecek çocuklar için yaşam şansının arttırılması, komplikasyonların 
azaltılması beklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: hemşire, çocuk acil, temel yaşam desteği, eğitim 
 
 
 

Evaluation of the Effect of Training on Nurses' Knowledge on Basic Life 
Support 
Funda Kurt 
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BACKGROUND AND AIMS: It is important that all health personnel are well trained for appropriate intervention in 
cardiopulmonary arrest. Theoretical knowledge and practical skills in basic life support and advanced life support are the 
most important factors determining the success of cardiopulmonary resuscitation (CPR). In this study, it was aimed to 
measure the knowledge level of nurses on basic life support, to determine the effect of training on this subject, and to 
expand awareness about basic life support. 
MATERIALS-METHODS: The nurses, who will begin new work in Ankara City Hospital, were given basic life support training 
and conducted a questionnaire consisting of the same questions that evaluated the level of knowledge and attitude before 
and after the training. 
RESULTS: Of the 233 nurses included in the study, 185 (79.4%) were female, 230 (98.7%) were bachelor's degree and the 
mean age was 23.36 ± 1.25 years. When the nurses' responses to the questions before and after the training were 
evaluated, it was seen that the level of knowledge increased. The number of nurses who stated that “Respiratory failure is 
the main cause of arrest in children” increased from 159 (68.2%) to 217 (93.1), “Carotid artery could not be palpated for 
pulse examination in children under 1 year of age” increased from 129 (55.4%) to 222 (95.3%), “If the health worker could 
not palpate the pulse within 10 seconds he should start breast massage” increased from 120 (51.5%) to 230 (98.7%), 
“Cardiac massage should be 100 per minute” increased from 84 (36.1%) to 204 (87.6%), “If circulation is sufficient, 12-20 
respirations per minute should be given” increased from 64 (27.5%) to 216 (92.7), “In the presence of two rescuers 15 chest 
compression 2 respiration should be performed” increased from 140 (60.1%) to 214 (91.8%), “Foreign body aspiration by 
abdominal maneuver is not appropriate in children younger than 1 year of age with suspected foreign body aspiration” 
increased from 79 (33.9%) to 223 (95.7%), “If the child suspected of foreign body aspiration has a coughing and respiratory 
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effort is nor intervened” increased from 93 (39.9%) to 210 (90.1%), “In drowning cases, water is accepted as a foreign body” 
decreased from 207 (88.8%) to 13 (5.6%). 
CONCLUSION: It is important to provide postgraduate training to nurses in order to increase knowledge and awareness 
about basic life support. Nurses are expected to take the right approach while intervening with patients with the training 
they receive on Basic Life Support, thus increasing the life chance for children who will need life support and reducing the 
complications. 
Keywords: nurse, pediatric emergency, basic life support, education 
 
 

 
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ KONUSUNDA HEMŞİRELERE VERİLEN EĞİTİMİN BİLGİ DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

GİRİŞ:  

Temel ve ileri yaşam desteği konusunda teorik bilgi ve pratik beceriler kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) başarısını 
belirleyen en önemli faktörlerdir. Kardiyopulmoner arreste uygun müdahale için tüm sağlık personelinin iyi eğitilmiş olması 
önemlidir (1). Hastane dışı kardiyopulmoner arrestlerde sağlık ekibinin olay yerine zamanında ulaşımı ve arreste tanık olan 
kişiler tarafından temel yaşam desteğinin başlanması sağ kalımı etkileyen önemli faktörlerdir (2). Temel yaşam desteği (TYD) 
tüm sağlık personeli ve eğitim almış halktan kurtarıcılar tarafından uygulanabilir. Kardiyopulmoner arrestin tanıklı olması ve 
en kısa sürede KPR’a başlanması hem spontan dolaşımın dönmesi hem de iyi bir nörolojik sonuç ile ilişkilidir. Ne yazık ki 
pediatrik hastane dışı kardiyopulmoner arrest olgularında yalnızca % 15-40 oranında tanık olan kişinin KPR yaptığı 
saptanmıştır (3,4).  

 Hastane içi arrestlerde ilk tanık çoğunlukla hemşirelerdir (5). İlk müdahaleyi yapacak kişiler olan hemşirelerin 
doğru ve etkili KPR yapmaları için KPR ile ilgili güncel bilgileri ve pratik eğitimi almış olmaları gereklidir (6,7). Çalışmalarda 
hemşirelerin KPR bilgilerinin zayıf olduğu gösterilmiştir (8-10). Abella ve ark.(10), hastane içi arrestler ile ilgili çalışmalarında 
hemşirelerin yaptıkları KPR uygulamalarında; göğüs bası derinliğinin ve dakikadaki göğüs basısının az olduğu, ventilasyonun 
dakikada çok fazla yapıldığını saptamışlardır bu durumun başlangıçta KPR ile ilgili iyi eğitim almamaları ya da KPR ile ilgili 
eğitimlerinin güncelllenmemesinden kaynaklanabileceğini  belirtmişlerdir. Galinski ve ark’nın çalışmasında (11), Tıp fakültesi 
ve hemşirelik okulu öğrencilerine TYD eğitimi verilmiş; eğitim öncesinde başarı oranı % 63 iken son testte bu oranın % 84’e 
çıktığı gösterilmiştir. Bu çalışmada Ankara Şehir Hastanesine yeni başlayacak olan hemşirelerin temel yaşam desteği 
konusunda bilgi düzeylerini ölçmek, bu konuda verilen eğitimin etkisini saptamak ve temel yaşam desteği konusunda 
farkındalığı arttırmak amaçlanmıştır. 
 
METOD:  
Bu çalışmada Ankara Şehir Hastanesi, çocuk hastanesinde yeni çalışmaya başlayacak hemşirelerine, gruplar halinde sorumlu 
araştırmacı tarafından temel yaşam desteği (TYD) eğitimi verilecektir. Bu eğitime katılmış olan hemşirelere de eğitim 
öncesinde ve sonrasında bir test uygulanacaktır. Testte, yaş, cinsiyet, kaç yıllık hemşire oldukları, mezun oldukları okul (lise, 
lisans, yüksek lisans), şimdiye kadar için TYD yapıp yapmadıkları, daha önce TYD eğitimi alıp almadıkları, TYD ile ilgili toplantı 
düzendiğinde ne şekilde (toplantı/konferans, internet, yazılı doküman) verilirse yararlı olacağı ve TYD ile ilgili 16 soruluk bir 
anket uygulanacaktır. Temel yaşam desteği ile ilgili 1 saatlik teorik eğitim sonrasında ise 16 soruluk anket tekrarlanacaktır.  
İstatistiksel değerlendirmede IBM SPSS Statistics 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) programı kullanıldı. Frekans dağılımları 
sayı ve yüzde, sürekli değişkenler (ölçümler) ortalama ± standart sapma şeklinde değerlendirilecektir. Eğitim öncesi ve 
sonrası bilgi oranları arasındaki farkı karşılaştırmak için Mc-Namer tesi kullanılacaktır. p< .05 anlamlılık sınırı kabul edilmiştir. 
 
BULGULAR:  
Çalışmaya alınan 233 hemşirenin 185’i (%79,4) kadın cinsiyette, 230’u (%98,7) lisans mezunu ve ortalama yaş 23.36± 1.25 yıl 
idi. Hemşirelerin eğitim öncesi ve sonrası sorulara verilen yanıtları değerlendirildiğinde bilgi düzeyinde artış olduğu görüldü. 
Çocuklarda arrestin temel nedeni solunum yetmezliğidir diyen hemşire sayısının 159’dan (% 68,2), 217’ye ( 93,1) yükseldiği; 
1 yaş altı çocukta nabız muayenesi için karotis arter palpe edilmez diyen hemşire sayısının 129’dan (% 55,4), 222’e (% 95,3) 
çıktığı; sağlık çalışanı 10 saniye içinde nabzı palpe edemezse göğüs masajına başlamalıdır diyen hemşire sayısının 120’den ( 
% 51,5), 230’a (% 98,7) yükseldiği; kalp masajı dakikada 100 olmalıdır diyen hemşire sayısının 84’den (% 36,1), 204’e (% 
87,6) arttığı; dolaşım yeterli ise dakikada 12-20 solunum yaptırılmalıdır diyen hemşire sayısının 64’den (% 27,5),  216’ya 
(92,7) çıktığı; iki kurtarıcı varlığında 15 göğüs basısı 2 solunum yapılmalıdır diyen hemşire sayısının 140’dan (% 60,1), 214’e 
(% 91,8) yükseldiği; yabancı cisim aspirasyon şüphesi olan 1 yaşından küçük çocuklarda abdominal manevra ile yabancı cisim 
çıkarılması uygun değildir diyen hemşire sayısı 79’dan (% 33,9), 223’e (% 95,7) çıktığı; yabancı cisim aspirasyon şüphesi olan 
çocuk eğer öksürüyor ve solunum çabası varsa müdahale edilmez diyen hemşire sayısı 93’den (% 39,9), 210’a (% 90,1) 
arttığı; suda boğulma olgularında su yabancı cisim olarak kabul edilir diyen hemşire sayısı 207’den (% 88,8), 13’e (% 5,6) 
indiği saptandı (Tablo 1). 
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Tablo 1. Hemşirelerin eğitim öncesi ve sonrasında temel yaşam desteği bilgilerinin değerlendiririlmesi 

  Ön test Son test P * 

 evet hayır bilmiyorum evet hayır bilmiyorum  

Çocuklarda arrestin temel nedeni 
solunum yetmezliğidir 

159 
(68,2) 

30 
(12,9) 

44 
(18,9) 

217 
(93,1) 

11 
(4,7) 

 

5 
(2,1) 

<.001 

Tek kişi isek uyarıya yanıtsız çocuk hasta 
gördüğümüzde hemen 112’ye haber 
vermeliyiz 

164 
(70,4) 

52 
(22,3) 

17 
(7,3) 

77 
(33,0) 

155 
(66,5) 

1 
(0,4) 

<.001 

İki kişi isek uyarıya yanıtsız çocuk hasta 
gördüğümüzde bir kişi KPR’ye başlarken 
diğeri acil sistemini aktive etmelidir 

216 
(92,7) 

8 
(3,4) 

9 
(3,9) 

228 
(97,9) 

2 
(0,9) 

3 
(1,3) 

0,002 

Çocuklarda baş geri çene yukarı 
manevrası ile havayolu açılır 

208 
(89,3) 

25 
(10,7) 

0 227 
(97,4) 

6 
(2,6) 

0 <.001 

Çocuk travma olgularında havayolu 
açma için çene itme manevrası kullanılır 

184 
(79,0) 

49 
(21,0) 

0 220 
(94,4) 

13 
(5,6) 

0 <.001 

1 yaş altındaki çocuklarda nabız 
muayenesi için karotis arter palpe edilir 

59 
(25,3) 

129 
(55,4) 

45 
(19,3) 

10 
(4,3) 

222 
(95,3) 

1 
(0,4) 

<.001 

Sağlık çalışanları 10 sn içinde nabız  
kontrolü ile nabız palpe edemezlerse 
kalp masajına başlamalıdır 

120 
(51,5) 

26 
(11,2) 

87 
(37,3) 

230 
(98,7) 

2 
(0,9) 

1 
(0,4) 

<.001 

Göğüs basılarının etkili olabilmesi için 
göğüs ön-arka çapının en az 1/3’ü kadar 
bası uygulanması gerekmektedir 

196 
(84,1) 

11 
(4,7) 

26 
(11,2) 

218 
(93,6) 

10 
(4,3) 

5 
(2,1) 

<.001 

Kalp masajı 100/dk olmalıdır 84 
(36,1) 

95 
(40,8) 

54 
(23,2) 

204 
(87,6) 

23 
(9,9) 

6 
(2,6) 

<.001 

Dolaşımı yeterli çocuklarda dakikada 12-
20 solunum yaptırılmalıdır 

64 
(27,5) 

104 
(44,6) 

65 
(27,9) 

216 
(92,7) 

15 
(6,4) 

2 
(0,9) 

0,198 

Süt çocuklarında havayolunu açmak için 
başın altına bir bez ya da havlu parçası 
konulabilir 

202 
(86,7) 

11 
(4,7) 

20 
(8,6) 

5 
(2,1) 

219 
(94,0) 

9 
(3,9) 

<.001 

Çocuklarda iki kurtarıcı varsa 15 göğüs 
basısı, 2 solunum yaptırılmalıdır 

140 
(60,1) 

57 
(24,5) 

36 
(15,5) 

214 
(91,8) 

10 
(4,3) 

9 
(3,9) 

<.001 

Yabancı cisim aspirasyon şüphesi olan 1 
yaşından küçük çocuklarda abdominal 
manevra( heimlich) ile yabancı cisim 
çıkarılmaya çalışılır 

127 
(54,5) 

79 
(33,9) 

27 
(11,6) 

8 
(3,4) 

223 
(95,7) 

2 
(0,9) 

<.001 

Yabancı cisim aspirasyon şüphesi olan 
çocuk eğer öksürüyor ve solunum çabası 
var ise müdahale edilmez 

93 
(39,9) 

100 
(42,9) 

40 
(17,2) 

210 
(90,1) 

21 
(9,0) 

2 
(0,9) 

<.001 

Resüsitasyon sırasında 2 dakikada bir 
kalp masajı uygulayıcısı değişmelidir 

71 
(30,5) 

58 
(24,9) 

104 
(44,6) 

216 
(92,7) 

15 
(6,4) 

2 
(0,9) 

<.001 

Suda boğulma olgularında su yabancı 
cisim olarak kabul edilir 

207 

(88,8) 

26 

(11,2) 

0 13 

(5,6) 

220 

(94,4) 

0 <.001 

 

*Mc-nemar testi yapılmıştır 
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SONUÇ: Temel yaşam desteği konusunda bilgi düzeyi ve farkındalığın arttırılması için hemşirelere mezuniyet sonrası eğitim 
verilmesi önemlidir. Hemşirelerin Temel Yaşam Desteği konusunda aldıkları eğitim ile hastalara müdahale ederken doğru 
yaklaşım sergilemeleri, böylece yaşam desteği gerekecek çocuklar için yaşam şansının arttırılması, komplikasyonların 
azaltılması beklenmektedir. 
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Rotavirüs ve Adenovirüs Akut Gastroenteritlerinin Klinik ve Epidemiyolojik 

Karşılaştırılması: Fark Var mı? 
Hale Çitlenbik, Emel Ulusoy, Nihan Şık, Ali Öztürk, Durgül Yılmaz, Murat Duman 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Acil Bilim Dalı, İzmir 
 

GİRİŞ: Akut gastroenteritler (AGE), çocukluk çağında önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir ve çocuk acil servis 
başvurularının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Çocukluk çağında en sık viral nedenlere bağlı AGE’ler görülür, rotavirüs 
ve enterik adenovirus sık saptanan etkenlerdir. Çalışmamızda, rotavirus ve adenovirus AGE’lerinin klinik ve epidemiyolojik 
bulgularının araştırılması ve karşılaştırma yapılması planlanmıştır. 
MATERİAL VE METOD: Çalışmamıza, 2013-2018 yılları arasında, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk acil servisinde, 
akut gastoenterit olarak değerlendirilen ve dosyaları geriye doğru incelenerek dışkıda rotavirüs veya adenovirüs antijeni 
pozitif saptanan 630 hasta dahil edildi. Hastaların demografik verileri, başvurudaki mevsim, kusma varlığı, günlük kusma 
sayısı, vücut sıcaklığı, dehidratasyon derecesi, komplikasyon olup olmadığı, hastanede yatış süreleri ve laboratuvar bulguları 
kaydedildi. BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların %81’inde (n:510) rotavirüs, %17,3’ünde (n:109) adenovirüs, %1,7’sinde 
(n:11) rotavirüs+adenovirüs antijeni pozitif saptandı. Rotavirüs AGE’lerinin yaş ortancası 24 ay (IQR: 12-48 ay), adenovirüs 
AGE’lerinin ise 36 ay (IQR: 12-48 ay) saptandı ve anlamlı istatiksel fark görülmedi. Her iki grup arasında cinsiyet açısından 
fark saptanmadı. Rotavirüs ishalinin ilkbahar ve kış mevsiminde (sırasıyla; %43,1, %32,5) daha yüksek oranda olduğu, 
adenovirüs ishalinin ise yıl boyu eşit dağılım gösterdiği görüldü. Rotavirüs AGE’leri adenovirus AGE’lerine göre daha yüksek 
oranda ateş yüksekliğine sahipti. (%34,3, %17,4) (p:0,001). Rotavirüs AGE’lerinde kusma şikayetinin daha çok (sırasıyla; 
%81,6 ve %56) ve günlük kusma sayısının daha yüksek (ortanca değer sırasıyla; 4 ve 2) olduğu görüldü (sırasıyla; p<0,001 ve 
p:0,009). Rotavirus AGE’lerinde daha yüksek oranda dehidratasyon saptandı (%47,6 %27,5) (p<0,001). Rotavirüs AGE’lerinin 
3’nde konvülziyon, 1’de invaginasyon ve 2’sinde hipovolemik şok, adenovirus AGE’lerinin ise 2’sinde hipovolemik şok 
görüldü. Laboratuvar bulguları arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Rotavirüs AGE’lerinin daha yüksek oran 
hastaneye yatırıldığı görüldü (%12.9, %6.4) ancak hastanede izlem süreleri arasında fark saptanmadı. 
SONUÇ: Çalışmamızda, rotavirus ishallerinin mevsimsel dağılım gösterdiği, rotavirüse bağlı ishallerde ateş yüksekliği, kusma, 
günlük kusma sayısı ve dehidratasyonun adenovirüs ishallerine göre daha yüksek oranda gözlendiği saptanmıştır. Hasta 
yaklaşımında ve izleminde bu epidemiyolojik verilerin kullanılması doğru klinik yaklaşım açısından yarar sağlayacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, akut gastroenterit, rotavirüs, adenovirüs 

 
Clinical and Epidemiological Comparison of Rotavirus and Adenovirus Acute 

Gastroenteritis: Is There a Difference? 
Hale Çitlenbik, Emel Ulusoy, Nihan Şık, Ali Öztürk, Durgül Yılmaz, Murat Duman 

Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Department of Pediatric Emergency 
 
INTRODUCTION: Acute gastroenteritis is one of the major causes of morbidity and mortality in childhood and constitutes the majority of 
pediatric emergency department admissions. Rotavirus and enteric adenovirus are the most common causative agents in childhood. In this 
study, we aimed to investigate and compare the clinical and epidemiological findings of rotavirus and adenovirus acute gastroenteritis.  
MATERIALS-METHODS: Between 2013 and 2018, 630 patients who were evaluated as acute gastoenteritis in the pediatric emergency 
department of Dokuz Eylül University Medical Faculty and whose files were examined retrospectively with positive rotavirus or adenovirus 
antigen in stool were included in the study. Demographic data of the patients, seasons on admission, presence of vomiting, number of 
vomiting daily, body temperature, degree of dehydration, presence of complications, duration of hospitalization and laboratory findings 
were recorded. 
RESULTS: Rotavirus antigen was positive in 81% (n: 510), adenovirus antigen in 17,3% (n: 109), and rotavirus + adenovirus antigen was 
positive in 1,7% (n: 11). The median age of rotavirus gastroenteritis was 24 months (IQR: 12-48 months), adenovirus gastroenteritis was 36 
months (IQR: 12-48 months) and no statistically significant difference was observed. There was no gender difference between the two 
groups. Rotavirus diarrhea was found to be higher in spring and winter season (43,1%, 32,5% respectively), and adenovirus diarrhea was 
evenly distributed throughout the year. Rotavirus gastroenteritis had a higher rate of fever than adenovirus gastroenteritis. (34.3%, 17,4%) 
(p: 0.001). Vomiting complaints were more frequent in patients with rotavirus gastroenteritis (81,6% and 56%, respectively) and the 
number of vomiting per day was higher (median value 4 and 2, respectively) (p <0.001 and p: 0.009, respectively). A higher rate of 
dehydration was detected in rotavirus gastroenteritis (47,6% and 27,5%) (p <0.001). Three of the rotavirus gastroenteritis had convulsions, 
one had invagination, two had hypovolemic shock, and two adenovirus gastroenteritis had hypovolemic shock. There was no statistically 
significant difference between laboratory findings. It was observed that rotavirus gastroenteritis was hospitalized at a higher rate (12,9%, 
6,4%), but there was no difference between the follow-up periods.  
CONCLUSION: In our study, rotavirus diarrhea was found to be seasonal, and fever, vomiting, daily vomiting and dehydration were found 
to be higher in rotavirus-associated diarrhea than adenovirus diarrhea. The use of these epidemiological data in patient management and 
follow-up will be beneficial for the correct clinical approach. 
Keywords: Child, acute gastroenteritis, rotavirus, adenovirus 
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Patent Duktus Arteriyozusun Perkütan Yolla Kapatılması: Tek Merkez 
Deneyimi 

Pelin Köşger, Birsen Uçar 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı 

 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmada pediatrik popülasyonda patent duktus arteriyozusun (PDA) perkütan yolla kapatılması 
işlemindeki klinik deneyimlerimiz ile erken ve geç dönem sonuçlarımızı değerlendirmeyi amaçladık. 
YÖNTEM: Kliniğimizde Mart 2004 ve Ocak 2018 tarihleri arasında perkütan PDA kapatma işlemi uygulanan 49’u erkek, 
107’si kız olmak üzere 156 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların klinik, ekokardiyografik ve anjiyografik bulguları, perkütan 
kapatma işlemlerinin özellikleri, gelişen komplikasyonlar, erken ve geç dönem sonuçlar değerlendirildi. 
BULGULAR: PDA kapatma işlemi uygulanan hastaların ortalama yaşı 4,5±4 yıl (1,5 ay-17 yıl), ortalama ağırlıkları 17,8±12,1 kg 
(2,3-68 kg) idi. PDA tipi 117 (%75) hastada konik, 34 (%21,7) hastada tubuler, 4 (2,5) hastada pencere tipi ve 1 (%0,6) 
hastada kompleks idi. Hastaların 150’sinde (% 96,1) işlem başarılı olup, PDA 43 hastada (%28,7) coil (28’inde Nid-occlud, 
10’unda Cook, 5’inde Gianturco coil), 27 hastada (%18) Amplatzer duct occluder (ADO) I, 38 hastada (%25) ADO II, 24 
hastada (%16) ADO II Additional Size (ADO II AS), 18 hastada (%12) Occlutech Duct Occluder (ODO) device ile kapatıldı. PDA 
kapatma işlemi başarısız olan 6 hastanın tümünde coil kullanılmıştı (3 hastada Nid-occlud, 2 hastada Cook coilin duktusa 
uygun yerleşmemesi, 1 hastada Nid-occlud coilin embolizasyonu). Ortalama duktus çapı 2,1±1,24 mm, ortalama Qp/Qs 
oranı 2±0,95 idi. Duktus çapı ADO I ve ODO device ile kapatılanlarda coil ve ADO IIAS device ile ADO II device ile 
kapatılanlara göre daha büyüktü. Qp/Qs oranı ADO I ile kapatılanlarda coil, ADO II ve ADO IIAS device ile kapatılanlara göre, 
ODO ile kapatılanlarda coil ve ADO IIAS device ile kapatılanlara göre ve ADO II ile kapatılanlarda coil ile kapatılanlara göre 
daha yüksekti. Coil ile PDA kapatma işleminden sonra rezidüel şant saptanan bir hastada 1 yıl sonra duktusa ikinci bir coil 
yerleştirilerek kapanma sağlandı. İşlem sonrası erken kapanma oranı %85,3, birinci gün ekokardiyografi kontrolünde tam 
kapanma oranı %99,3 idi. Dört hasta sağ femoral arter trombozu nedeniyle işlem sonrası heparin ve trombolitik tedavi aldı. 
Takiplerinde PDA'sı 5x6 ve 6x6 mm’lik ADO II device ile kapatılan 2 hastada sol pulmoner arterde, 6x4 ve 8x6 mm’lik ADO I 
ve 4x4 mm’lik ADO II device ile kapatılan 3 hastada desendan aortada hafif darlık (gradient <20 mmHg) saptandı. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Çocuklarda PDA’nın transkateter yöntemle kapatılması, duktusun şekline, cihaz seçimine ve 
klinisyenin deneyimine bağlı olarak güvenle tercih edilebilecek bir tedavi seçeneğidir. Cihaz çeşitliliğinin artmasıyla perkütan 
kapatma başarı oranları artmaktadır. Kliniğimizde de duct occluder cihazlarının kullanıma girmesi ile başarılı kapatma 
oranımız yükselmiştir. 
Anahtar Kelimeler: çocuk, patent duktus arteriyozus, perkütan kapatma 
 
 

Percutaneous Closure of Patent Ductus Arteriosus: Single Center Experience 
Pelin Köşger, Birsen Uçar 

Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Cardiology 
 
OBJECTIVE: In this study, we aimed to evaluate our clinical experiences in the percutaneous transcatheter closure of patent 
ductus arteriosus (PDA) in the pediatric population with our early and late results. 
METHOD: A total of 156 patients who underwent percutaneous PDA closure between March 2004 and January 2018 were 
included in the study. Clinical, echocardiographic and angiographic features of patients, characteristics of procedures, 
complications, early and late results were evaluated. 
RESULTS: The mean age of patients undergoing percutaneous PDA closure was 4.5 ± 4 years (1.5 months-17 years), with an 
average weight of 17.8 ± 12.1 kg (2.3 - 68 kg). The PDA type was conical in 117 (75%) patients, tubular in 34 (21.7%), 
window type in 4 (2.5%) patients and complex in 1 (0.6%) patient. The procedure was successful in 150 (96.1%) patients. 
PDA was closed with coil in 43 patients (28.7%) (28 with Nit-occlud, 10 with Cook, 5 with Gianturco coil), with Amplatzer 
duct occluder I (ADO I) in 27 (18%) patients, with ADO II in 38 (25%) patients, with ADO II Additional Size (ADO II AS) in 24 
(16%) patients and with Occlutech Duct Occluder (ODO) device in 18 (12%) patients. All 6 patients with failed PDA closure 
were attempt to be closed with coil. The mean duct diameter was 2.1 ± 1.24 mm, and the mean Qp/Qs ratio was 2 ± 0.95. 
Ductus diameter was greater in ADO I and ODO group than coil and ADO II AS group, and in ADO I group than ADO II group. 
The Qp/Qs ratio was higher in ADO I group compared to the coil, ADO II and ADO II AS groups, in ODO group than coil and 
ADO II AS groups and in ADO II group than coil group. In a patient with residual shunt after PDA closure, a second coil was 
placed in the ductus after 1 year. The early closure rate was 85.3% immediately after the procedure and the complete 
closure rate at the first day echocardiography was 99.3%. In the follow-up, mild left pulmonary artery stenosis in 2 patients 
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(5x6 and 6x6 mm ADO II) and mild stenosis in the descending aorta in 3 patients (6x4 and 8x6 mm ADO I and 4x4 mm ADO 
II) were detected (Table). 
CONCLUSION: Transcatheter closure of PDA in children is a treatment option that can be preferred safely depending on the 
shape of the ductus arteriosus, device selection and clinician's experience. With the increase of device diversity, the success 
rate of percutaneous closure is increasing. In our clinic, our successful closure rate increased along with the improvement of 
the duct occluder devices. 
Keywords: children, patent ductus arteriosus, percutaneous closure 

 
Demographic characteristics and catheterization data of the patients 

 
a: ADO II AS vs ODO P<0.001, b: ADO II AS vs ADO I p<0.001, c: Coil vs ODO p=0.001, d: Coil vs ADO I p<0.001, e: ADO II vs 
ADO I p<0.001 f: Coil vs ADO II p=0.001, g: Coil vs ODO p<0.001, h: Coil vs ADO I p<0.001 PAP: Pulmonary Artery Pressure, 

LPA: Left Pulmonary Artery 
 

PATENT DUKTUS ARTERİYOZUSUN PERKÜTAN YOLLA KAPATILMASI: TEK MERKEZ DENEYİMİ 
 

GİRİŞ: Perkütan patent duktus arteriyozus (PDA) kapatılması ilk olarak 1967 yılında Porstmann tarafından yapılmış olup 
günümüzde cerrahiye alternatif olarak kullanılmaktadır (1). İlk yıllarda coiller ile perkütan kapatma uygulanırken, 2000'li 
yıllardan sonra duct occluder cihazları sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır (2). Bu çalışmada pediatrik popülasyonda patent 
duktus arteriyozusun coil ve duct occluder cihazlar ile perkütan yolla kapatılması işlemindeki klinik deneyimlerimiz ile erken 
ve geç dönem sonuçlarımızı değerlendirmeyi amaçladık.  
Yöntem: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı'nda Mart 2004 ve Ocak 2018 
tarihleri arasında PDA tanısı alarak transkateter yolla kapatılmaya uygun bulunup kateterizasyon yapılan 156 hastanın 
dosyası geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik, klinik özellikleri, elektrokardiyogarfi ve ekokardiyografi 
sonuçları, cihaz tipi ve boyutları kayıt edildi. PDA uzunluğu, en dar çapı ve pulmoner arter basıncı saptandı. PDA anatomik 
olarak Krichenko sınıflamasına göre sınıflandırıldı (3). İşlem öncesi, işlem esnasındaki ve sonrasındaki anjiyografik bulguları, 
gelişen komplikasyonlar, erken ve geç dönem sonuçlar değerlendirildi. Tüm hastalara işlem öncesi enfektif endokardit 
profilaksisi (amoksisilin 50 mg/kg) dozunda uygulandı. İşlem derin sedasyon veya genel anestezi altında yapıldı. Her hasta 
için hemodinamik ve basınç ölçümleri kayıt edildi. PDA’nın görüntülenmesi amacıyla desendan aortada sol lateral ve sağ 
oblik pozisyonlarda kontrast madde enjeksiyonları yapıldı. Duktus anatomisi ve hasta kilosu dikkate alınarak en ugun cihaz 
seçimi yapıldı. Transkateter yöntem ile cihaz yerleştirilmesi standart protokollere göre uygulandı. Cihazın pozisyonunu ve 
rezidüel şant varlığını kontrol etmek amacıyla cihazın serbestleştirilmesi öncesinde ve 10 dakika sonrasında desendan 
aortogrfi uygulandı.  İşlemden bir gün sonra transtorasik ekokardiyografi ile rezidü PDA akımı, sol pulmoner arter ve/veya 
desendan aortada darlık açısından değerlendirildi. Hastalar 1, 3, 6 ve 12. aylarda ve ardından yıllık olarak izlendi. 
İSTATİSTİKSEL YÖNTEM: Veriler IBM SPSS Statistics (IBM Corp., Armonk, New York, ABD) istatistik paket programında 
değerlendirildi. Sayısal değişkenlere ait verilerin normal dağılımı Shapiro Wilk normallik testi ve Q-Q grafikleri ile 
değerlendirildi. İki grup karşılaştırmaları Mann-Whitney U testi ile yapıldı. İkiden daha fazla grup karşılaştırmaları Kruskal-
Wallis analizi ile değerlendirildi. Kruskal Wallis analizi sonucu fark bulunması durumunda çoklu karşılaştırma testi olarak 
Dunn-Bonferroni testi kullanıldı. Kategorik değişkenler arası ilişki rxc tablolarında Pearson Ki-Kare testi ile incelendi. p<0.05 
değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
SONUÇLAR: PDA tanısı alarak transkateter yolla kapatılmaya uygun bulunup kateterizasyon yapılan 156 (150 başarılı, 6 coil 
başarısız) hastada coil veya duct occluder cihazlar ile perkütan yolla kapatma işlemi denendi. Toplam 150 hastada coil veya 
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duct occluder cihazlar ile perkütan yolla PDA kapatma işlemi gerçekleştirildi (başarı oranı %96,2). PDA kapatma işlemi başarı 
ile uygulanan 156 hastanın 49’u erkek 107'si kız olup, ortalama yaş 4,5 ± 4 yıl (1.5 ay-17 yıl), kilo 17,8 ± 12,1 kg (2,3-68 kg) 
idi. Krichenko sınıflamasına göre PDA tipi perkütan yolla kapatma işlemi başarılı olan 117 (%75) hastada konik (tip A), 34 
(%21,7) hastada tubuler (tip C), 4 (2,5) hastada pencere tipi (tip B) ve 1 (%0,6) hastada kompleks (tip D) idi.  Hastalarda 
kapatma işlemi PDA defekt çapına ve şekline göre 43 hastada (%28,2) coil (28’inde Nid-occlud, 11’inde Cook, 5’inde 
Gianturco coil), 27 hastada (%17,3) Amplatzer duct occluder (ADO I), 38 hastada (%26,3) ADO II, 24 hastada (%15,4) ADO II 
Additional Size (ADO II AS), 18 hastada (%12,8) Occlutech Duct Occluder (ODO) cihazı kullanılarak gerçekleştirildi (Tablo). 
İşlem 81 (%51,9) hastada antegrad, 75 (%48,1) hastada retrograd yol ile uygulandı.  

PDA kapatma işlemi başarılı olanlarda pulmoner arter tarafında ortalama duktus çapı 2,1±1,25 mm (0,40-7,4 mm), 
ampulla çapı ortalama 7,56±3,19 mm (1-21,6 mm), duktus uzunluğu 7,39±2,68 mm (1,9-16 mm), pulmoner arter sistolik 
basıncı 29,9±12,9 mmHg (14-87 mmHg), pulmoner arter diastolik basıncı 13,7±7,8 mmHg (1-48 mmHg), ortalama pulmoner 
arter basıncı 21,4±10,5 mmHg (7-67 mmHg) ve Qp/Qs oranı 2±0,94 (0,3-5,5) idi. Pulmoner arter tarafında ortalama duktus 
çapı ADO I ve ODO device kullanılan hastalarda, coil ve ADO IIAS device kullanılan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı 
şekilde büyük (p<0,001) ve ADO II device kullanılanlarda, ADO IIAS device kullanılanlara göre istatistiksel olarak anlamlı 
şekilde büyüktü (p<0,005). 

İşlem sonrası erken kapanma oranı %85,9 idi, 22 (%14,1) hastada işlem sonrası akut dönemde minimal rezidü şant 
mevcuttu, bu hastalardan 11'inde coil, 6'sında Amplatzer duct occluder (ADO) I, 2'sinde ADO II, 2'sinde ADO II Additional 
Size (ADO II AS) ve 1'inde Occlutech Duct Occluder (ODO) cihazı kullanılmıştı. Birinci gün ekokardiyografi kontrolünde tam 
kapanma oranı %99,3 idi. PDA kapatma işlemi başarısız olan 6 hastanın tümünde coil kullanılmıştı (3 hastada Nid-occlud, 2 
hastada Cook coilin duktusa uygun yerleşmemesi, 1 hastada Nid-occlud coilin embolizasyonu). 
Dört hasta sağ femoral arter trombozu nedeniyle işlem sonrası heparin ve trombolitik tedavi aldı. Takiplerinde PDA'sı 5x6 ve 
6x6 mm’lik ADO II device ile kapatılan 2 hastada sol pulmoner arterde, 6x4 ve 8x6 mm’lik ADO I ve 4x4 mm’lik ADO II device 
ile kapatılan 3 hastada desendan aortada hafif darlık saptandı. 21 aylık bir hastada 5x4 mm'lik Nid-occlud coil, 45 aylık başka 
bir hastada ise 6x4 mm'lik ADO II device pulmoner artere embolize oldu.  
 Hastaların takip süresi ortalama 3,1±3,1 yıl (1ay-12 yıl) idi.   
 

Tablo: Hastaların demografik özellikleri ve kateterizasyon verileri 
Cihaz Coil ADO I ADO II ADO IIAS ODO p 

Hasta sayısı ve % 43 (%28,2) 27 (%17,3) 38 (%26,3) 24 (%15,4) 18 (%12,8)   
 
Ortalama yaş yıl±SD 
(Minimum-maksimum) 

 
4,6±3,7  
(0,6-14) 

 
4,0±4,1 
(0,3-14) 

 
5,1±4,3 
(0,1-16) 

 
3,5±3,4 
(0.6-17) 

 
3,8±4 
(0,2-14) 
 

 

Ortalama ağırlık kg±SD  
(Minimum-maksimum) 
 
Cinsiyet (kız/erkek) 

17,6±9,7 
(4,4-41) 
 
28/15             

15,4±11,4 
(2,3-50) 
 
22/5 
 

21,1±15,1 
(2,7-68) 
 
24/14 

15,7±10,1 
(8-55) 
 
17/7 

15,3±11,5 
(4-41) 
 
13/5 
 

 

 
Ortalama duktus çapı (mm) 
  Pulmoner arter tarafında 
  Aort tarafında  
 
Ortalama duktus uzunluğu (mm)  

 
 
1,4±0,6

c,d 

6,5±2,4 
 
7,3±3,1 

 
 
3,7±1,3

b,d,e 

10,0±3,0 
 
7,8±2,8 

 
 
1,9±1,0

e 

7,2±3,0 
 
7,5±2,1 

 
 
1,2±0,5

a,b,e 

5,5±2,5 
 
6,5±2,2 

 
 
2,6±0,7

a,c 

9,6±2,6 
 
7,7±2,6 

 
 
<0.001 

Qp/Qs 1,5±0,6
f,g,h 

2,9±1,2
h, 

2,0±0,8
f 

1,5±0,2
 

2,2±0,7
g 

<0.001 
Ortalama PAB (mmHg) 17,5±5,5

l 
29,5±14,4

 
20,9±10,4

 
18,5±6,0

 
23,3±11,4  

 
Rezidüel şant oranı 
  İşlemden hemen sonra 
  24 saat sonra 
 
Antegrad/retrograd yöntem 
 
LPA darlığı (<20 mmHg) 
İnen aorta darlığı (<20 mmHg) 

 
 
11/44 
1/44 
 
 
 

 
 
6/27 
0/27 
 
 
 
2 
2  

 
 
2/41 
0/41 
 
 
 
1 

 
 
2/24 
0/24 
 
 
 

 
 
1/20 
0/20 
 

 

       

a ADO IIAS ile ODO p<0.001,  b ADO IIAS ile ADO I p<0.001,  c Coil ile ODO p<0.001,  d Coil ile ADO I p<0.001,                       ,                   
e ADO II ile ADO IIAS p=0.003,  f Coil ile ADO II  p=0.001,  g Coil ile ODO p<0.001,  h Coil ile ADO I p<0.001                          
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TARTIŞMA:  
 
Bu çalışmada perkütan PDA kapatma tedavisinin güvenliği, etkinliği, komplikasyonları ve takip sonuçlarımız değerlendirilmiş 
olup, merkezimizde 14 yıl boyunca kullandığımız çeşitli cihazlar ile ilgili deneyimlerimiz sunulmuştur. Kliniğimizde 2004-2009 
yılları arasında çeşitli coil cihazları kullanılmış, 2009 yılından itibaren ADO I cihazının kullanılmaya başlanmasından sonra 
transkateter PDA kapatma işlemlerinde sıklıkla duct occluder cihazlar tercih edilmiştir.  Kliniğimizde çoğunluğu 2009 yılından 
önce olmak üzere, coil ile PDA’nın başarılı kapatılma oranı %88’dir. Bu oran Alman ortak çalışmasında %89, Galal ve ark. nın 
çalışmasında %90.5 olarak bildirilmiştir (4,5).  

ADO I cihazları orta ve geniş boyuttaki duktusların perkütanöz yol ile kapatılmasına olanak sağlamaktadır. Ancak 
pulmoner arter tarafında retansiyon diski bulunmaması sebebiyle embolizasyon gelişebilir. ADO I ile PDA kapatma işlemi 
uygulanan hastalarımızın hiç birinde embolizasyon gelişmedi. Ancak iki hastada müdehale gerektirmeyen düzeyde desendan 
aorta darlığı saptandı. ADO I ile sol pulmoner arter darlığı sık gözlenmezken, aortada darlık retansiyon diski sebebiyle 
oluşabilmektedir (6). 

ADO II ve ADO II-AS cihazları özellikle tübüler tipteki duktuslar için güvenle kullanılabilecek, çift retansiyon diskine 
sahip cihazlardır. ADO II-AS cihazlarının 4F kateter ile kullanılabilmesi, daha az oranda pulmoner ve aortik sarkmaya neden 
olması küçük infant ve prematürelerde güvenle kullanım olanağı sağlamaktadır. Çalşımamızda ADO II-AS cihazı kullanılan 
hastaların yaş ortalamaları daha küçük olmakla berber, daha çok ampullası yetersiz, küçük duktuslar için tercih edilmiştir. 
ADO II kullanılan 2 hastada sol pulmoner arterde, 3 hstada desendan aortada darlık gözlendi. Forsey ve ark. ları ADO II'nin 
esnek yapısının aort diskin eğilmesine neden olabileceğini ve iyatrojenik koarktasyon riskini artırabileceğini belirtmişlerdir 
(7). 

ODO’lar pulmoner arter tarafının aortik tarafından daha geniş olduğu “şampanya mantarı” şeklinde cihazlardır. 
Kiniğimizde 2015 yılından bu yana kullanılmaya başlanmakla birlikte özellikle geniş çaplı konik duktuslarda başarılı sonuçlar 
elde edilmiştir. Abdelbasit ve ard. ları implantasyon sonrası 10. dk’da tam kapanma oranını % 48,5 olarak bildirmekle 
beraber, 90 günün sonunda rezdüel şant saptamamışlardır (8) ODO ile kapatılan hastalarımızın erken dönemde %54.7 
hastada rezidüel şant saptanmış olup, tam kapanma 1. Günde %71, 1. ayda %95 ve 1. yılda %100 gerçekleşmiştir. 

 
SONUÇ: Sonuç olarak, PDA’nın peruktan yolla kapatılmasında coillere kıyasla duct occluder cihazlarının kullanımı 
artmaktadır. ADO I ve ODO geniş ve konik yapıdaki duktuslar için uygun cihazladır. ODO ile kapatma sonrası erken dönemde 
rezidüel şant görülebilir. ADO II’nin esnek yapısı aort koarktasyonu için risk oluşturmaktadır.  ADO II-AS kullanımı ile sol 
pulmoner arter ve inen aortada darlık oluşma riski azalmaktadır. 
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AMAÇ: Çocuk yoğun bakım unitesinde (ÇYBÜ), yatan hastaların evlerine değil de ya Palyatif bakım ünitesine (PBÜ) ya da 
eşdeğer bakım veren yataklı servislere geçmelerinin en sık nedeni teknoloji bağımlı sekel hastalıklarının olmasıdır. Bu 
teknoloji bağımlılığının en yaygın sebebi ise solunum desteği gereksinimidir [1]. Her ne kadar erişkin ventilasyonunda bir 
konsensus [2] olsa da bu bilgi birikimini çocuk populasyona yansıtmak somut veriler ışığında yapılmalıdır. 2010 yılında 
PALISI’nin pediatrik yoğun bakımda mekanik ventilatör kullanımına dair ortak bir tutumun olmadığını bidirmesinden sonra 
[3], 2015 yılında 151 öneriden oluşan PALICC yayınlanmış ve PARDS tanımlanmıştır. [4] Bunu ise 2017 yılında PEMVECC 
önerileri takip etmiştir. [5] 
 
MATERYAL-METOD: Çalışmamızda 2018-2019 yılları arasında SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi ÇYBÜ’lerinden, PBÜ’ne ya da eşdeğer bakım veren yataklı servislere geçen ve mekanik ventilatör desteği alan 17 
hastanın akciğer mekaniklerinin 90 günlük mortalitelerine olan etkisi araştırılmıştır. Hastaların etyoloji, eşlik eden hastalık, 
demografik verilerinin yanısıra akciğer mekaniklerini gösteren RR, Vte/IBW, Kompliyans, Rezistans, I: E oranı, RCexp, PIP, 
Pplato, PEEP, PEEPi, DP parametreleri elektronik ortamda toplanmış, bunlardan direk olarak ev tipi ventilatörlerden 
toplanamayacak olanlar için hastalar uygun manevralari yapabilecek yoğun bakım ventilatörlerine bağlanmıştır. Gerekli 
ventilasyon manevraları yapıldıktan sonra ilgili değerler hesaplanarak vaka kayıt formuna kaydedilmiştir. 
 
BULGULAR: Hastaların 90-günlük mortalite sonuçları ile tüm sayısal MV parametreleri, sayısal verilerin dağılımına göre 
Independent-T-test veya Mann-Whitney-U test kullanılarak karşılaştırılmış, p<0.05 istatistiki olarak anlamlı kabul edilmiştir. 
Hastaların 90-günlük mortaliteleriyle akciğer mekanikleri açısından DP, Pplat, PIP parametrelerinin ilişkili olduğu (sirasiyla 
p<0.001, p<0.001, p=0.018) gösterilmiştir. 
 
TARTIŞMA: Çokmerkezli olarak yapılan bu çalışmamızda güncel literatüre uygun olarak hastaların itme basınçlarının 90-
günlük mortalitelerine etki eden en önemli parametrelerden biri olduğunu [6] bulmuş olsak da, mevcut hasta sayısı ile ileri 
istatistik yapılması ve regresyon modellemesi yeterince sağlıklı olmayacağından çalısmamıza planlanması aşamasında dahil 
edilmeyen diğer parametrelerin de ekleneceği daha fazla hastanın kayıt altına alındığı ve daha çok merkezde kapsamlı 
olarak tekrarlanacak benzeri çalışmalar literatüre bu konuda daha fazla katkıda bulunacaktır. Ayrıca hastaların PBÜ’nden 
ÇYBÜ’ne yani daha üst düzey bir sağlık hizmeti alacağı alana transferinin [7] buradaki verilere dayanarak düzenlenmesi de 
mortaliteyi düşürmeye yardımcı olacaktır. 
 
SONUÇ: Hastaların ÇYBÜ’nden PBÜ’ne transferi düşünülüyorsa akciğer mekaniklerinin göz önünde bulundurulması ve hasta 
transferinin bu değerlere göre düzenlenmesi PYBÜ’lerinin 90-günlük-mortalite değerlerinin azalmasına yardımcı olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: palyatif bakım, akciğer mekanikleri, itme basıncı 
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OBJECTIVE: The most common reason for inpatient patients to switch to either a Palliative Care Unit (PCU) or an equivalent 
inpatient service from a pediatric intensive care unit (PICU) is because of technology-dependent sequelae. The most 
common cause of this technology addiction is the patients’ need for respiratory support [1]. Although there is a consensus 
[2] in adult ventilation, reflecting this knowledge to the child population should be done in the light of concrete data. After 
PALISI declared that there was no common attitude towards the use of mechanical ventilators in pediatric intensive care in 
2010 [3], in 2015, PALICC consisting of 151 recommendations was published and PARDS was defined. [4] This was followed 
by PEMVECC recommendations in 2017. [5] 
 
MATERIALS-METHODS: Materials and Methods: In our study, between the years 2018-2019; the effects of lung mechanics 
on 90-day mortality of 17 patients who received mechanical ventilator support from Behçet Uz Children's Hospital and Sivas 
Cumhuriyet University PICUs to PBU or equivalent inpatient services were investigated. RR, Vte / IBW, Compliance, 
Resistance, I: E ratio, RCexp, PIP, Pplato, PEEP, PEEPtot, and DP parameters indicating the etiology, concomitant disease, 
demographic data of the patients were collected electronically. In order to obtain the data that cannot be collected directly 
from home ventilators, necessary ventilation maneuvers were made by using standart intensive care ventilators. Related 
values of these patients are calculated after required manuevers were done and noted to the case report form. 
 
RESULTS: The 90-day mortality of patients and all MV parameters were compared using Independent-T-test or Mann-
Whitney-U test according to the distribution of the numerical data, and p <0.05 was considered statistically significant. It 
was shown that DP, Pplat and PIP parameters were correlated with 90-day mortality (p <0.001, p <0.001, p = 0.018, 
respectively). 
 
DISCUSSION: In our multicentre study, in accordance with the current literature, we found that driving pressures were one 
of the most important parameters affecting 90-day mortality in patients [6]. However, since the number of patients in the 
study is limited, further statistics and regression modeling will not be healthy enough. Similar studies that will include more 
parameters which were not included in the planning stage of our study and which would be repeated extensively in more 
centers could contribute more to the literature. In addition, regulating the transfer of patients from PCU to the PICU, which 
is the way to receive a higher level of health care [7] based on the data here, will also help reducing the mortality. 
CONCLUSION: Pulmonary mechanics should be considered if transfer of patients from ICU to PCU is considered. Regulating 
patient transfer to these values may help to reduce the 90-day-mortality of PICUs. 
 
Keywords: palliative Care, lung Mechanics, driving pressures 
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OBJECTIVE: Burkitt's lymphoma accounts for 40% of non-Hodgkin's lymphomas in childhood. Although the prognosis is very 
poor, treatment rates have increased with intensive chemotherapy protocols in recent years. In this study our aim is to 
evaluate the epidemiological characteristics and survival rates of Burkitt's lymphoma (BL) cases in our center. 
METHODS: We evaluated the recordings of the patients with Burkitt's lymphoma, retrospectively between the years of 
1992- 2017 in our center, using the records of Ege University Cancer Control and Research Center. Distribution according to 
age, sex, years and overall survival (OS) rates were evaluated. 
RESULTS: Of the 84 patients with BL, 57 were male (67.9%) and 27 were female (32.1%). The median age at diagnosis was 8 
years (1 month-18 years). There were 34 patients (40.5%) diagnosed between the ages of 5-9 years and 20 patients (23.8%) 
diagnosed between the ages of 10-14 years. At the diagnosis, 52.3% of the patients (n = 44) had abdominal involvement 
and 28.5% of the patients had head and neck involvement (n = 24). Half of the patients were diagnosed in the early stage 
(stage I (n = 31), stage II (n = 11)), and 50% in advanced stage (stage III (n = 24), stage IV (n = 18)). The median follow-up 
period of our patients was 52.1 months (0-298 months). The 5-year OS rate was 78.8% and 10-year was 78.8%. While the 5-
year OS rate was 89% in the early stage (stage I-II), the 5-year OS rate was 69.4% in the advanced stage (Stage III-IV) (p = 
0.027). The 5-year OS rate was 85.9% for boys and 64.2% for girls (p = 0.018). According to the age at diagnosis; The 5-year 
OS rate was 93.7% in the patients between 5-9 years old; 73.3% in the 10-14 years old group; The 5-year OS rate was 47% in 
the group diagnosed after 15 years old. When we evaluate the OS rates according to the years that they were diagnosed, it 
was seen that the 5-year OS rate in patients treated between 1992-1999 was 75.5%, and it increased to 80% after 2010. 
CONCLUSION: When our results were evaluated, it was seen that OS rates were similar to developed countries. OS rates 
were found to be significantly lower in advanced stage patients and patients diagnosed after 15 years old, consistent with 
the literature. In contrast to the literature, it was seen that the OS rate was significantly lower in girls in our patient group. 
Keywords: burkitt's lymphoma, childhood, epidemiology 
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GİRİŞ-AMAÇ: Burkitt lenfoma çocukluk çağı Hodgkin dışı lenfomalarının %40’ını oluşturmaktadır. Prognozu oldukça kötü 
olmasına rağmen son yıllarda kullanılan kısa ve yoğun kemoterapi protokolleri ile tedavi oranları yükselmiştir. Bu çalışmada 
amacımız merkezimizde kayıtlı olan Burkitt lenfoma (BL) olgularının epidemiyolojik özelliklerini ve sağ kalım hızlarını 
değerlendirmektir. 
YÖNTEM: Merkezimizde 1992-2017 tarihleri arasında 0-19 yaş arasında Burkitt lenfoma tanısı alan 84 hastanın verileri Ege 
Üniversitesi Kanserle Savaş ve Araştırma Merkezi kayıtları kullanılarak geriye dönük olarak incelendi. Yaşa, cinsiyete, yıllara 
göre dağılımları ve genel sağ kalım (GSK) hızları değerlendirildi. 
BULGULAR: Burkitt lenfoma tanısı alan 84 hastanın 57’si erkek (%67.9), 27’si kız (%32.1) idi. Ortanca tanı yaşı 8 yaş (1ay-18 
yaş) idi. Tanı yaşlarına göre; 5-9 yaş arasında tanı alan 34 hasta (%40.5), 10-14 yaş arasında tanı alan 20 hasta (%23.8) vardı. 
Tanıda hastaların %52.3’ünde abdominal tutulum (n=44), %28.5 inde baş-boyun bölgesinde (n=24) tutulum mevcuttu. 
Hastaların % 50’ si erken evrede (evre I (n=31), evre II (n=11)), %50’si ise ileri evrede (evre III (n=24), evre IV (n=18)) tanı 
almıştı. Hastalarımızın ortanca izlem süresi 52.1 ay (0-298 ay) olup 5 yıllık genel sağ kalım hızı % 78.8, 10 yıllık % 78.8 idi. 
Erken evrede (evre I-II) 5 yıllık genel sağ kalım hızı %89 iken, ileri evrede (Evre III-IV) 5 yıllık genel sağ kalım hızı %69.4 
bulundu(p=0,027). Erkeklerde 5 yıllık genel sağ kalım hızı %85.9 iken kızlarda %64.2 saptandı (p=0,018). Tanı yaşlarına göre; 
5-9 yaş arası tanı alan grupta 5 yıllık genel sağ kalım hızı %93.7 iken; 10-14 yaş arası grupta %73.3;  ≥15 yaş tanı alan grupta 
5 yıllık genel sağ kalım hızı %47 saptandı. Tanı aldıkları yıllara göre genel sağ kalım hızlarını değerlendirdiğimizde 1992-1999 
arasında tedavi edilen hastalarda 5 yıllık genel sağ kalım hızı %75.5 iken 2010’dan sonra tanı alanlarda %80.8’e yükseldiği 
görüldü.  
SONUÇ: Sonuçlarımız değerlendirildiğinde, GSK hızlarımızın gelişmiş ülkeler ile benzer olduğu görüldü. İleri evre hastalarda 
ve ≥15 yaş tanı alan hastalarda GSK hızlarının belirgin düşük olduğu görüldü, literatür ile uyumluydu. Literatürden farklı 
olarak hasta grubumuzda kızlarda GSK hızının belirgin düşük olduğu görüldü.  
Anahtar Kelimeler: burkitt lenfoma, çocukluk çağı, epidemiyoloji 
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GİRİŞ-AMAÇ: Göğüs ağrısı, çocukluk çağında acil servisler, çocuk poliklinikleri ve çocuk kardiyoloji bölümlerine başvuru 
nedeni olan çok yaygın bir şikayettir (1). Erişkin dönemde yaygın olarak kardiyak hastalıklar ile ilişkili iken çocukluk çağında 
kardiyak nedenler düşük oranda bildirilmektedir. Biz de bu çalışmamız da çocuk kardiyoloji polikliniğine göğüs ağrısı nedeni 
ile başvuran hastalarda kardiyak nedenler ve sıklığını araştırmayı planladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çocuk kardiyoloji polikliniğimize Eylül 2018- Eylül 2019 tarihleri arasında göğüs ağrısı nedeni ile başvuran 
hastalar belirlendi. Hastaların yaş, cinsiyet, şikâyet, fizik muayene, elektrokardiyografi (ekg) ve ekokardiyografi sonuçları 
kaydedildi. 
BULGULAR: Göğüs ağrısı nedeni ile son 1 yıl içerisinde 436 hasta değerlendirilmişti. Hastaların yaş ortalaması 11,4 (min 4- 
max 18) median değer 11, 204 hasta (%46,7) erkek, 232 hasta kız (%53,2) idi. Göğüs ağrısı nedeni ile başvuran hastalardan 
30 hastada ekokardiyografi ve ekg tetkiklerinde eşlik eden kardiyak bir neden bulundu. Çarpıntı şikâyeti 12 (%40) hastada, 
efor ile ilişkili ağrı 16 (%53,3) hastada eşlik eden şikayetti. Bu sonuçlarımız ile kardiyak nedenli göğüs ağrısı sıklığını % 6.8 
olarak belirledik (Tablo 1). 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocukluk çağı göğüs ağrılarında erişkinlerin aksine ciddi kardiyak patolojilerin prevalansı düşük 
olmasına rağmen, şikayetlerin hasta ve aileler üzerinde anksiyete ve paniğe neden olması ile başvuru sıklığı çok yüksektir. 
Ancak bu ağrılar içerisinde kardiyak nedenli göğüs ağrısı sıklığı %0-5 arasında değişen oranlarda bildirilmektedir (2, 3). Bizim 
çalışmamız da kardiyak nedenli göğüs ağrısı sıklığını % 6.8 olarak bulduk. Saleeb ve arkadaşları tarafından bildirilen en geniş 
çalışmada kardiyak nedenler arasında en sık olarak aritmiler ve perikardit neden olarak bildirilmiştir (4). Yine aynı çalışmada 
ani kardiyak ölüme neden olabilecek koroner anomali (3 hasta), hipertrofik kardiyomyopati (1 hasta), myokardit (4 hastada) 
sıklığı % 0.24 olarak bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda 7 hastada aritmi, bu hastalarımızdan 3’ünde Wolf Parkinson White 
Sendromu (WPW), 1 hastamızda tip 2 uzun QT sendromu, 2 hastamızda da perikardite bağlı göğüs ağrısı olduğunu 
belirledik. Bizim hastalarımız içerisinde hipertrofik KMP, koroner anomali ve myokardit gibi patolojileri izlemedik. 
Kardiyak patoloji tespit ettiğimiz hastaların başvuru şikayetlerine baktığımızda da en sık olarak çarpıntı ve efor sırasında 
ortaya çıkan ağrı şikayetinin eşlik ettiğini belirledik. Sert A. ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada da çarpıntı şikayetinin 
en sık ilişkili semptom olduğu belirtilmiştir (2). Çocukluk çağı göğüs ağrılarının daha sık olarak 10-18 yaş aralığında 
prevalansının arttığını görmekteyiz. Bizim çalışmamızda en sık başvuru yaşının 11-12 yaş olduğunu gördük. Bu durumun 
adölesan döneme geçiş sırasında değişen fiziksel ve emosyonel durum ile bağlantılı olabileceğini düşünmekteyiz.  Sonuç 
olarak; kardiyak nedenli göğüs ağrıları çocukluk çağında nadir olmasına rağmen egzersiz ile ilişkili göğüs ağrısı, çarpıntı ve 
senkopun eşlik etmesi veya pozitif aile öyküsü, ailede ani beklenmedik ölüm gibi durumlarda öncelikle kardiyak hastalıktan 
şüphe edilerek araştırılmalı ve hastalar pediatrik kardiyoloji bölümüne yönlendirilmelidir. 
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INTRODUCTION: Chest pain is one of the most common complaints as a referral reason in child emergency services, child 
clinics and pediatric cardiology clinics (1). In adults chest pain is mostly related with cardiac disorders however in children 
the cardiac reasons are rarely reported. In this study we aimed to investigate the presence and prevalance of cardiac 
disorders in patients with chest pain refered to our pediatric cardiology unit. 
METHODS-MATERIALS: We assessed the patients with chest pain referred to clinic between september 2018-september 
2019. We recorded the age, gender, complaints, findings of physical examination, electrocardiogram and echocardiography 
results in patients. 
RESULTS: In this study, 436 patients who had chest pain were enrolled to clinic over a period of 12 months. Average age of 
the patients were 11.4, (min 4- max 18), median value is 11. Table 2. 204 (46.7%) of these patients were male, whereas 232 
(53.2%) were female. Among these patients 30 of them were diagnosed with cardiac disorder according to 
echocardiography and electrocardiography.12 (40%) of the patients had palpitations, 16 (53.3%) of the patients had 
exertional chest pain. With these results, it was shown that the frequency of cardiac chest pain is 6.8% (Table 1). 
DISCUSSION: Although the prevalance of cardiac pathology in childhood chest pain is low unlike the adults, as the 
complaints cause anxiety and panic on the patients and their families, number of applications to the clinic is high. However 
cardiac related chest pain frequency ranges in between 0-5 % (2,3). In our study we found the frequency of cardiac related 
chest pain as 6.8 %. According to the study of Saleeb et al, arrhythmia and pericardit are the most frequent cardiac reasons 
(4). In the same study the frequency of coroner anomaly, hypertrofic cardiomyopathy and myocardial disease that could 
cause sudden cardiac death is reported as 0.24%. In our study 7 patients showed arrytmia, 3 of which had WPW syndrome, 
1 had type 2 long QT syndrome and 2 had chest pain due to pericardit. Among the patients with cardiac pathology, the 
most frequent complaints were palpitation and exertion chest pain. The same observation was also stated by Sert A et al 
(2). Childhood chest pains are mostly observed between the ages of 10-18. In our study the most frequent chest pain 
complaint was at the age of 11-12. We consider this situation to be related with the changing emotional and physical states 
of adolescent period. 
CONCLUSION: As a result cardiac related chest pain in childhood is very rare, however in cases of exercise induced chest 
pain, syncope and palpitation or positive family history or sudden death we should suspect cardiac disorder. 
Keywords: chest pain, children, cardiac cause 
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Göğüs ağrısı ile gelen hastalarda kardiyak nedenler 

Kardiyak neden Hasta sayısı (n) Sıklığı (%) 

MVP 6 1,3 

İzole SVE 2 0,45 

MVP+VES 1 0,22 

AY(0-2.derece) 3 0,68 

PFO 2 0,45 

MY 7 1,6 

Uzun QT 1 0,22 

Akut Romatizmal Ateş Karditi 1 0,23 

WPW senrdomu 3 0,68 

ASD 1 0,22 

Biküspit Aorta 1 0,23 

Perikardit 2 0,45 

Toplam 30 6,8 

MVP: Mitral Kapak Prolapsusu, SVE: Supraventriküler Erken Vuru, VES: Ventriküler Erken Vuru, AY: Aort Kapak Yetmezliği, 
PFO: Patent Foramen Ovale, MY: Mitral Yetmezlik, WPW: Wolf Parkinson White Sendromu, ASD: Atriyal Septal Defekt. 

 
Causes of chest pain in children 

Cardiac causes Number of patients (n) Percent % 

MVP 6 1.3 

SVE 2 0.45 

MVP-VES 1 0.22 

AY 3 0.68 

PFO 2 0.45 

MY 7 1.6 

LongQT 1 0.22 

Acute Rheumatic Fever Carditis 1 0.23 

WPW 3 0.68 

ASD 1 0.22 

Bicuspid Aortic Valve 1 0.23 

Pericarditis 2 0.45 

Total 30 6.8 

MVP: Mitral valve Prolapse, SVE: Supraventriküler prematüre beats, VES: Ventriküler prematüre beats AY: Aortic valve 
regurgitation, PFO: Patent Foramen Ovale, MY: Mitral valve regurgitation, WPW: Wolf Parkinson White Syndrome, ASD: 

Atrial Septal Defect. 
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Pediatrik Migren Olgularında Eşlik Eden Endokrinopatiler 
 

Ayşe İpek Polat 
 

Mardin Devlet Hastanesi 
 

AMAÇ: Migren çocukluk çağının en sık baş ağrısı nedenidir. Migren olgularında D vitamini düşüklüğü veya subklinik 
hipotiroidi varlığı çeşitli yayınlarda bildirilmiştir. Subklinik hipotiroidi pediatrik popülasyonda %2 oranında bildirilmekle 
birlikte migren olgularında %5-24 oranlarında daha sık karşılaşılmaktadır. Tüm baş ağrısı tiplerinde d vitamini düşüklüğü 
eşlik edebilmekle birlikte, migren ile hem ilişkili olduğunu hem de olmadığını bildiren yayınlar vardır. Bu çalışmada pediatrik 
migren olgularında insidental saptanan endokrinopatileri değerlendirmeyi amaçladık. 
 
MATERYAL-METOD: Mardin Devlet Hastanesi Çocuk Nöroloji Polikliniğine Mart 2018-Ekim 2018 tarihleri arasında başvuran, 
ICHD-3 beta (Uluslararası Başağrısı Sınıflaması)’na göre migren tanısı alan, daha önce tedavi almamış olan olguları 
retrospektif değerlendirdik. Olguların demografik bilgileri, öykü ve fizik bakı bulguları, başvuru anında laboratuvar değerleri 
(tam kan sayımı, rutin biyokimyasal incelemeler, vitamin B12, vitamin D düzeyleri, kan şekeri, tiroid fonksiyon testi), 
PEDMIDAS (Pediyatrik migren maluliyet değerlendirmesi) skorları kaydedildi. Obezitesi olan, kronik ilaç kullanımı olan, 
bilinen hastalığı olan (diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, major depresyon, epilepsi, tümör vb), anemi ve vitamin B12 
eksikliği saptanan olgular dışlandı. SPSS 22 programı uygulanarak deskriptif analizler, ki-kare testi, Mann Whitney U test, 
Kruskal Wallis test, korelasyon testleri uygulandı. p <0.05 değerler istatiksel anlamlı kabul edildi. 
 
BULGULAR: Yaş ortalaması 13.2(±2.3) olan 76 olgu (erkek n:25 %33) çalışmaya alındı. Kızların yaş ortalaması erkeklerden 
fazlaydı (13.6±2.2 vs 12.4±2.4, p 0.033). Sekiz olgu (%10) auralı migren tanımladı. Sorgulandığında 6 olgunun (%21) 
yakınmaları 2 yıldan uzun süredir mevcuttu. Fizik bakısında büyüme gelişme geriliği olmayan ve pubertal gelişim problemi 
olmayan olgulara ek endokrinolojik tetkik yapılmamıştı. D vitamini düzey ortalaması 15.2(±10) ng/mL, fT4 1.2(±0.35) ng/mL 
TSH 3(±1.5) mU/L saptandı. D vitamini, fT4 ve TSH düzeyleri yaş ve auralı migren varlığı açısından karşılaştırıldığında 
istatiksel anlamlı fark bulunmadı. Yakınmaların süresi 2 yıl ve daha fazla olan olguların D vitamini düzeyleri daha düşük 
saptandı (11.8±5.7 vs 16.1±10.7 p 0.036). PEDMIDAS skorları Derece I-IV arası gruplandırıldı. Derece I olarak 54(%71) olgu, 
derece II olarak 15(%20) olgu, derece III olarak 7(%9) olgu sınıflandırıldı. PEDMIDAS skorları yaş, vitamin D düzeyleri, fT4 ve 
TSH değerleri ile karşılaştırıldığında, PEDMIDAS skoru yüksek olanlarda D vitamini düşüklüğü ve/veya TSH yüksekliği 
istatiksel anlamlı daha sık saptandı (p 0.013 ve p 0.001). Dokuz (%12) olguda subklinik hipotiroidi saptandı. On olgunun 
(%14) D vitamini düzeyleri >30ng/mL normal düzeyde saptandı. Subklinik hipotiroidi saptanan olguların D vitamini düzeyleri 
tiroid testleri normal olan olgulara göre daha düşüktü (6±1.8 vs 16.4±10 p<0.001). D vitamini düşük olan olguların da TSH 
değerleri daha yüksekti (5.8±0.3 vs 2.6±1.1 p<0.001). Migren olgularında D vitamini ve TSH arasında negatif yönde r 0.26 
zayıf ilişki gösteren korelasyon saptandı. 
 
SONUÇ: Çalışmamıza dahil olan migren olgularının %12’de subklinik hipotiroidi, %86’sında D vitamini düşüklüğü saptadık. 
Subklinik hipotiroidi saptadığımız olgularının tamamında D vitamini düşüklüğü eşlik ediyordu. Subklinik hipotiroidi bening, 
kendini sınırlayıcı bir durum olmakla birlikte, nadiren obezite, otoimmun tiroiditler, minör gelişimsel anormalliklere eşlik 
edebilir. Özelikle ağır migren olgularının çoğunlukta olduğu çalışmalarda subklinik hipotiroidi saptanma oranlarının arttığı 
bildirilmiştir. D vitamini düşüklüğü baş ağrısı nedeni olmamakla birlikte, migren olgularına eşlik etmektedir. Özelikle atak 
sıklığı ile korele olduğu gösterilmiştir. Subklinik hipotiroidi ve D vitamini düşüklüğü özellikle ağır migren atakları tarifleyen ve 
PEDMIDAS skorları yüksek olan hastalarda gözden kaçırılmamalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: migren, pediatrik, vitamin D, tiroid 
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Coexistence of Endocrinopathies in Pediatric Migraine Patients 
 

Ayşe İpek Polat 
 

Mardin State Hospital 
 
 
AIM: Migraine is the most common headache in childhood. Low levels of vitamin D or subclinical hypothyroidism have been 
reported in migraine cases in various publications. Although subclinical hypothyroidism has been reported in 2% of 
pediatric populations, it is more common in migraine cases in 5-24%. There are contoversial results about vitamin D levels 
in pediatric migraine patients. In the study, we aimed to investigate endocrinopathies in pediatric migraine patients. 
 
METHOD: Patients diagnosed with migraine acoording to ICHD-3 beta (International Headache Classification), who admited 
to Mardin State Hospital Pediatric Neurology Department between March2018 -Octomber 2018 were reqruited. 
Demographic information, patient history, examination findings, laboratory investigations including complete blood cell 
count, bichemical investigations, vitamin B12 and D levels, thyroid function tests, PEDMIDAS (Pediatric migraine disability 
score) scores were recorded. Excusion criterias were obesity, chronic medication intake, previous known disorder (diabetes, 
hypertansion, hyperlipidemia, epilepsia, major depression, tumor.etc), anemia and vitamin b12 deficiency. SPSS 22 program 
was used, Chi-square test, Mann Whitney U test, Kruskal Wallis and corelation analysis were done. 
 
RESULTS: Seventysix patients with a aean age of 13.2(±2.3) years (boys n25, 33%) reqruited. Mean age of girls were higher 
than boys (13.6±2.2 vs 12.4±2.4, p 0.033). Eight patients (10%) had migraine with aura. Six patients (21%) had migraine at 
least for 2 years. No patient had growth retardation and pubertal abnormality. Mean levels of Vitamin D was 15.2(±10) 
ng/mL, fT4 was 1.2(±0.35) ng/mL, TSH was 3(±1.5) mU/L. There were no statistically difference was found in vitamin D, fT4, 
TSH levels regarding age and presence of aura. Patients who experienced migraine more than 2 years had statistically lower 
vitamin D levels (11.8±5.7 vs 16.1±10.7 p 0.036). PEDMIDAS scores were classified from I to IV (54 patients in grade I, 15 
patients in grade II, 7 patients in grade III). PEDMIDAS scores were compared with age, vitamin D, fT4 and TSH levels. 
Patients with higher PEDMIDAS scores showed lower vitamin D levels and/or higher TSH levels (p 0.013 ve p 0.001). Nine 
patients (%12) had subclinical hypothyroidism, ten patients (%14) had normal vitamin D levels above 30 ng/mL. Patients 
with subclinical hypothyroidism had lower vitamin D levels than patients with normal thyroid function tests (6±1.8 vs 
16.4±10 p<0.001). Patients with low vitamin D levels showed higher TSH levels (5.8±0.3 vs 2.6±1.1 p<0.001). There were 
negative corelation (r 0.26) between vitamin D and TSH levels. 
 
DISCUSSION: We found subclinical hypothyroidism in 12% and vitamin D deficiency in %86 of our cohort. All of the patients 
with subclinical hypothyroidism showed low vitamin D levels. Subclinical hypothyroidism is known to have benign, self-
limited course, but rarely can be found with obesity, autoimmune thyroiditis, developmental abnormalities. In the literature 
it was found to higher in studies with severe migraine patients. Vitamin D deficiency is not a cause of headache itself, but it 
is usually seen in migraine patients that have frequent attacks. One must consider to investigate subclinical hypothyroidism 
and vitamin D deficiency in pediatric migraine patients with severe and frequent attacks and high PEDMIDAS scores. 
 
Keywords: migraine, pediatric, vitamine D, thyroid 
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Tek merkezli influenza sezonu değerlendirmesi: 2018-2019 

 
Özlem Üzüm, Yavuz Demiṙçelik̇, Hacer Örsdemir Hortu 

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir Türkiye 

 
 
Giriş ve Amaç: İnfluenza virüsü sağlıklı çocuklarda akut, kendini sınırlayan, komplikasyonsuz bir hastalık olarak görülmekle 
birlikte, risk grubundaki çocuklarda hastane yatışlarına, sekonder pnömoni ve mortalitelere sebep olabilen ağır alt solunum 
yolu enfeksiyonlarına neden olabilmektedir. İnfluenza epidemileri toplum sağlığını ilgilendiren, her kış mevsiminde görülen, 
klinik morbidite, mortalite ve ciddi ekonomik kayba yol açabilen büyük bir problemdir. Bu sebeple influenza risk 
faktörlerinin değerlendirilmesi, olguların erken tanı ve tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, 2018-2019 
influenza sezonundaki olguların risk faktörleri ve tedavi sürecine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
 
Materyal ve Metot: Çalışmaya influenza virüsü ilişkili alt solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle Eylül 2018-Nisan 2019 
tarihleri arasında hastanede yatan beş yaş altı hastalar dahil edildi. Demografik özellikler (yaş, cinsiyet), risk faktörleri 
(kronik hastalık, erken doğum), vücut sıcaklığı, antiviral tedavi alımı, yoğun bakım ihtiyacı, hastanede yatış süresi, non-
invaziv/invaziv mekanik ventilasyon desteğine ihtiyacı kaydedildi. Hastalar non-invaziv/invaziv mekanik ventilatör ihtiyacına 
göre gruplandırıldı ve klinik veriler iki grup arasında karşılaştırıldı. 
 
Bulgular: İnfluenza ilişkili alt solunum yolu enfeksiyonu ile yatışı yapılan 21 olgunun hasta kayıtlarına ulaşıldı. Olguların 7 
(%33,3)’si kız, 14 (%66,7)’ ü erkekti. Olguların 20’si iki yaş altındaydı. Olguların sekizinde (%38,1) erken doğum öyküsü 
mevcuttu. Oniki (%57,1) olgunun ek hastalığı yokken, 9 (%42,9)’unda ek hastalık mevcuttu. Olguların yarısında (%52,4) evde 
viral enfeksiyon geçiren ebeveyn mevcuttu. Sadece 12 (%57,1) olguda başvuru anında ateş yüksekliği olduğu görüldü. Altı 
olgunun influenza ve sekonder bakteriyal pnömoni, dört olgunun influenza pnömonisi, bir olgunun krup, beş olgunun akut 
bronşiolit, dört olgunun influenza dışı viral pnömoni, bir olgunun pertusis ön tanıları ile yatırıldığı görüldü. Olgulardan alınan 
solunum patojen sonucunda 19 olguda influenza A saptanırken sadece iki olguda influenza B tespit edildi. Ateş yüksekliği 
olmayan 11 olguya yatışı sırasında antiviral tedavi başlanmadığı görüldü. Yedi (%33,3) olguya ise yatışı süresince veya 
başvuru anında sekonder bakteriyal pnömoni ve pertusis nedeni ile antibiyotik tedavisi eklendiği görüldü. Tedavi 
yaklaşımında invaziv ventilasyon ihtiyacı olan bir olgu mevcuttu, ancak olguların yarısının (%52,4) non-invaziv ventilasyon 
(YANKOT-Yüksek Akışlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisi) ihtiyacı olduğu görüldü. Altı olgunun solunum desteğine yoğun 
bakımda devam ettiği tespit edildi. YANKOT alan ve almayan olgular değerlendirildiğinde, cinsiyet, erken doğum öyküsü, 
ateş varlığı, ek hastalık varlığı ve antiviral tedavi alımında fark olmadığı görüldü. Olguların ortalama yatış süresi 7,66±3,91 
gün olarak tespit edildi. Olguların yatış süreleri 7,66±3,91 gün olarak tespit edildi. Cinsiyet, erken doğum öyküsü ve antiviral 
tedavi arasında yatış sürelerinde fark saptanmazken, ateş varlığında yatış sürelerinin anlamlı olarak daha uzun olduğu 
görüldü. Ek hastalık varlığında ise yatış süresinin uzun olduğu ancak anlamlı olmadığı görüldü. 
 
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda 2018-2019 influenza mevsiminde beş yaş altı çocuk servisinde yatarak izlenen olgularda 
en sık influenza A tespit edilmiş, olguların çoğunluğunun iki yaş altında olduğu ve olguların yarısının evinde viral enfeksiyon 
bulguları olan ebeveyn olduğu görülmüştür. Erken doğum, cinsiyet, tedavinin erken başlanmasının klinik seyri etkilemediği 
görülmüştür. Bu bilgiler doğrultusunda erişkin aşılamalarının risk grubu olarak kabul edilen iki yaş altı olgular ve ek hastalığı 
olan olgularda temas sonucu oluşacak ve yatış gerektirecek influenza enfeksiyonlarını önlemede önemli bir yer tuttuğunu 
düşündürmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Aşı, influenza, YANKOT, yaş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



247 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Single-center influenza season assessment: 2018-2019 
 

Özlem Üzüm, Yavuz Demirçelik, Hacer Örsdemir Hortu 

Department of Pediatrics, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey 

 

Background and Aim: The influenza virus is seen as an acute, self-limiting, uncomplicated disease in healthy children, but 
may cause severe lower respiratory tract infections, which may lead to hospitalizations, secondary pneumonia, and 
mortality in children with the risk group. Influenza epidemics are a major problem of public health, occurring in winter 
season, which can lead to morbidity, mortality and economic loss. Therefore, evaluation of influenza risk factors plays an 
important role in early diagnosis and treatment of cases. The aim of this study was to evaluate the effect of risk factors and 
treatment processes in the influenza season 2018-2019. 
 
Materials and Methods: The study included patients under five years of age who were hospitalized between September 
2018 and April 2019 for influenza virus-related lower respiratory tract infections. Demographic characteristics(age, sex), risk 
factors(chronic disease, preterm), temperature, antiviral treatment, need for intensive care, hospital stay, need for non-
invasive/invasive mechanical ventilation support were recorded. The patients were grouped according to the need for non-
invasive/invasive mechanical ventilators and clinical data were compared between the two groups. 
 
Results: Twenty-one patients hospitalized with influenza-associated lower respiratory tract infection were included in the 
sturdy. Seven(33.3%) cases were girl and 14(66.7%) were boy. Twenty patients were under two years of age. Eight 
cases(38.1%) had a history of preterm delivery. Twelve(57.1%) patients had no additional disease, while 9(42.9%) had 
additional disease. Half of the patients(52.4%) had parents with viral infection. Only 12(57.1%) cases had fever. Six cases 
were diagnosed with influenza and secondary bacterial pneumonia, four with influenza pneumonia, one with croup, five 
cases acute bronchiolitis, four with non-influenza viral pneumonia and one with pertusis. Influenza A was detected in 19 
cases and influenza B was detected in two. Antiviral treatment was not started in 11 patients without fever. Seven 
patients(33.3%) were treated with antibiotic therapy due to secondary bacterial pneumonia and pertusis. There was one 
patient in need of invasive ventilation in the treatment approach, but half of the patients(52.4%) needed non-invasive 
ventilation (HFNC-High Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy). Six patients had continued respiratory support in the intensive 
care unit. There was no difference in sex, history of preterm birth, presence of fever, presence of additional disease, and 
antiviral therapy between cases with HFNC and without. The duration of hospitalization was 7.66 ± 3.91 days. There was no 
significant difference between sex, preterm delivery and antiviral treatment in the duration of hospitalization, while the 
duration of hospitalization was significantly longer in the presence of fever. In the presence of additional disease, the 
duration of hospitalization was long but not significant. 
 
Discussion and Conclusion: In our study, influenza A was the most common in the children who were hospitalized in the 
2018-2019 influenza season. Preterm, sex, early initiation of treatment did not affect the clinical course. According to this 
information, adult vaccinations have an important role in preventing influenza infections that may occur as a result of 
contact and require hospitalization in cases under two years of age considered as risk group and in cases with additional 
diseases. 
 
Keywords: vaccine, influenza, HFNC, age 
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GİRİŞ-AMAÇ: Sitomegalovirüs (CMV) retiniti, kemik iliği transplant (KİT) alıcısı olanlar dışında hematolojik maligniteli 
çocuklarda nadir görülen fakat ciddi sonuçları olan bir durumdur. Bu çalışmada, hematolojik malignite nedeniyle kemoterapi 
almaktayken CMV retiniti gelişen hastalarımız hakkındaki deneyimlerimizin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Kasım 2012 ile Kasım 2019 arasında, standart kemoterapi almaktayken CMV retiniti tanısı konan 
hematolojik maligniteli çocuk hastaların klinik özellikleri retrospektif olarak incelendi. 
BULGULAR: Dört hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların üçü akut lenfoblastik lösemi, biri akut myeloblastik lösemi tanılıydı. 
Tümü standart kemoterapilerinin idame fazındaydı. Sadece bir hastada görme bozukluğu şikayeti mevcuttu. Bir hastada 
eşlik eden pnömoni vardı. Üç hastada lenfopeni saptandı. Retinit üç hastada unilateral, bir hastada bilateral idi. Tüm 
hastalar intravenöz gansiklovir ile tedavi edildi. Hastaların ikisinde kalıcı görme kaybı gelişti; biri tamamen iyileşti. Bir 
hastanın retinit bulguları düzeldi, görme kaybı açısından takibi halen devam etmektedir. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Asemptomatik olabilen ve görme kaybı ile sonuçlanabilen CMV retiniti hematolojik maligniteli 
çocuklarda, sadece KİT ve yoğun kemoterapi dönemlerinde değil, idame tedavi sırasında dahi akılda tutulması ve taranması 
gereken bir CMV tablosudur. 
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INTRODUCTION: Cytomegalovirus (CMV) retinitis is a rare condition in children with hematologic malignancies other than 
bone marrow transplantation (BMT) recipients. The aim of this study was to review our experience in children with 
hematologic malignancy who acquired CMV retinitis while receiving chemotherapy. 
MATERIAL-METHODS: Between November 2012 and November 2019, children with hematologic malignancies diagnosed 
with CMV retinitis while receiving standard chemotherapy were retrospectively analyzed. 
RESULTS: Four patients were included in the study. Three patients had acute lymphoblastic leukemia and one had acute 
myeloblastic leukemia. All the patients were in the maintenance phase of their standard chemotherapies. There was only 
one patient complaining of visual impairment. One patient had accompanying pneumonia. Lymphopenia was detected in 
three patients. Retinitis was uniocular in three patients and one had bilateral ocular involvement. All patients were treated 
with intravenous ganciclovir. Two patients developed permanent visual defect; one had complete receovery. Previous 
retinitis findings improved and visual monitoring is still ongoing in one patient. 
DISCUSSION AND CONCLUSION: Retinitis, which may be asymptomatic and may result in visual loss, is a CMV condition 
that should be kept in mind and screened in children with hematologic malignancies, not only during BMT and intensive 
chemotherapy periods, but also during maintenance therapy. 
Keywords: Retinitis, cytomegalovirus, hematologic malignancy, child 
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Giriş: Fleksible bronkoskopi işlemi üst ve alt havayolunun değerlendirilmesine olanak sağlayan bir yöntemdir. Havayolunun 
değerlendirilmesinin yanısıra solunum yolu mikrobiyolojik incelemesi, bronkoalveolar lavaj uygulaması ve biyopsi alınması 
gibi tanı ve tedavi amacı ile de kullanılabilmektedir. Ülkemizde çocuk hastalarda fleksible bronkoskopi işlemi yapabilen çok 
az sayıda merkez bulunmaktadır. Bu çalışma ile ünitemizdeki bronkoskopi deneyimlerimizi sunmak ve çocuk hastalardaki 
tanısal endikasyonlarının önemini vurgulamayı amaçladık. 
Materyal ve Metod: Çalışmada Ege Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde 15 Ağustos 2016- 31 Ekim 2019 tarihleri 
arasında fleksible fiberoptik bronkoskopi (FFB) işlemi uygulanan 127 hasta değerlendirilmiştir. Hastaların demografik 
özellikleri, tanıları, FFB endikasyonları, FOB bulguları, bronkoalveolar lavaj sonuçları (mikrobiyolojik ve patolojik inceleme), 
komplikasyon varlığı, akciğer grafisi ve akciğer bilgisayarlı tomografi (BT) sonuçları ve FFB esnasında yapılan işlemler 
incelenmiştir. İşlemler Çocuk Göğüs Hastalıkları bronkoskopi ünitesi ve Çocuk Cerrahisi ameliyathanesinde 
gerçekleştirilmişti. 
Sonuçlar: Toplam 117 hastada, 127 FFB işlemi uygulanmıştı. 8 hastada iki kez, 1 hastada üç kez FOB işlemi tekrarlanmıştı. 4 
hastada apne, bradikardi ve desatürasyon nedeniyle işlem sonlandırılmıştı. Hastaların 59’u kız (% 50.4), 58’i (% 49.6) erkekti. 
Median yaşları 88 ay (3-224) idi. İşlem en sık 1-5 yaş arasında (N=40, %34.2) ve >10 yaş (N=44, %37.6) çocuklara 
uygulanmıştı. Hastalarda bronkoskopi öncesi en sık tanı tekrarlayan pnomoni (%17.1) ve immunsupresyon (% 16.3) idi. En 
sık tekrarlayan pnomoni (%23.6) ve hemoptizi (%17.3) endikasyonu ile bronkoskopi işlemi uygulanmıştı. İşlem sonrası en sık 
bulgular normal bulgular (% 30.1), enfeksiyona işaret eden sekresyon ve mukus tıkacı (% 33.6) ve malazi (% 30.4) 
bulgularıydı. Mikrobiyolojik olarak 24 hastada etken üretilmişti. En sık Haemophilus influenzae tip b ve Staphylococcus 
aureus etken olarak saptanmıştı. Patolojik incelemede 5 hastada pozitif bulgular (langerhans hücreli histiyositozis, bronşiyal 
karsinom, lenfansiyom, hemosiderin yüklü makrofaj vb) mevcuttu. Hastaların % 18.8’ünde (N:24) minör komplikasyon 
(geçici laringospazm, öksürük, desatürasyon, mukozal kanama, geçici bronşiyal infiltrasyon) gözlenmişti. Bronkoskopi 
sırasında 26 hastaya işlem (yıkama, N-asetil sistein ve dornaz alfa ile yıkama, adrenalin uygulaması ve biyopsi) uygulanmıştı. 
Tartışma: Çocukluk çağında FFB birçok farklı hastalıkta ve birçok farklı endikasyonda hem tanı hem de tedavi amacı ile 
yapılabilen güvenli bir yöntemdir. Birçok hastalığın tanısının erken dönemde konulması ve tedavisinin başlanması açısından 
önemli bir uygulamadır 
Anahtar Kelimeler: Fiberoptik Fleksible Bronkoskopi, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Bronkoskopi endikasyonları 

 
Tablo 1. Bronkoskopi öncesi hastaların tanıları ve bronkoskopi endikasyonları 

 
N (%) 

Tanı 
Kronik öksürük 
Tekrarlayan hışıltı/astım 
Tekrarlayan pnomoni 
Kistik Fibrozis + Bronşektazi 
İmmunsupresyon 
Hemoptizi 
Solunum yolu malformasyonu ve semptomu (stridor, malazi, malformasyon vb.) 
Nodüler lezyon 
İnterstisyel akciğer hastalığı 
Diğer 

15 (12.8) 
14 (12) 
20 (17.1) 
13 (11.1) 
19 (16.3) 
13 (11.1) 
8 (6.9) 
4 (3.5) 
3 (2.7) 
9 (8.1) 

Endikasyon 
Tekrarlayan atelektazi 
Tekrarlayan hışıltı/astım 
Kronik öksürük 
Tekrarlayan pnomoni 
Yabancı cisim aspirasyon şüphesi 
Hemoptizi 
İmmunsupresif hasta örnekleme 
Tüberküloz enfeksiyonu şüphesi 
Diğer (solunum yolu malformasyonu, endobronşiyal kitle, nodüler lezyon, SFT düşüklüğü vb.) 

6 (4.7) 
11 (8.7) 
11 (8.7) 
30 (23.6) 
10 (7.9) 
22 (17.3) 
13 (10.2) 
9 (7.1) 
15 (12) 
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Tablo 2. Bronkoskopi sonuçları 

Sonuç 
Normal 
Enfeksiyona işaret eden sekresyon ve mukus tıkacı 
Malazi (laringomalazi/trakeomalazi/bronkomalazi) 
Yabancı cisim 
Malformasyon 
Obliterasyon, stenoz, bası, lezyon 
Bronşektazi 
Hemoptizi 
Reflü ile uyumlu bulguları 
Nodüler lezyonlar 

37 (30.1) 
42 (33.6) 
38 (30.4) 
6 (4.9) 
5 (4) 
12 (9.6) 
8 (6.4) 
3 (2.4) 
10 (8) 
4 (3.2) 

Mikrobiyolojik değerlendirme (N:123) 
Üreme yok 
Üreme var 
Mikroorganizma 
Streptococcus pneumoniae 
Haemophilus influenzae tip b 
Moraxella catarrhalis 
Staphylococcus aureus 
Pseudomonas aeruginosa 
M.tuberculosis ve atipik mikobakteriler 

99 (80.5) 
24 (19.5) 
 
3 (12.5) 
9 (37.8) 
2 (8.4) 
7 (29.2) 
3 (12.5) 
5 (21) 

 
 

Fiberoptic Flexible Bronchoscopy in Children: Ege University Pediatric 
Pulmonology Experience 

 
Gökçen Kartal Öztürk, Aykut Eşki, Figen Çelebi Çelik, Esen Demir, Figen Gülen 

Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pulmonology 
 

Introduction: Flexible bronchoscopy is a method that allows the evaluation of the upper and lower respiratory tract. In 
addition to airway evaluation, it can be used for diagnostic and therapeutic purposes such as respiratory microbiological 
examination, bronchoalveolar lavage, and biopsy. There are very few centers in our country that can perform flexible 
bronchoscopy in pediatric patients. In this study, we aimed to present our bronchoscopy experience in our unit and to 
emphasize the importance of diagnostic indications in pediatric patients. 
Materials and Methods: Patients who underwent fiberoptic flexible bronchoscopy (FFB) between August 15, 2016, and 
October 31, 2019, were evaluated in Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pulmonology. 
Demographic characteristics, diagnosis, indications for FFB, FFB findings, bronchoalveolar lavage results (microbiological 
and pathological examination), presence of complications, chest X-ray and chest computed tomography (CT) results and 
procedures performed during FFB were examined. Procedures were performed in the Bronchoscopy unit and Pediatric 
Surgery operating room. 
Results: 127 FFB procedures were performed in 117 patients. FFB was repeated twice in 8 patients and three times in 1 
patient. The procedure was terminated in 4 patients due to apnea, bradycardia, and desaturation. Fifty-nine (50.4%) of the 
patients were female and 58 (49.6%) were male. The median age was 88 months (range 3-224). The procedure was most 
commonly applied to children aged 1-5 years (N = 40, 34.2%) and > 10 years (N = 44, 37.6%). The most common diagnosis 
before bronchoscopy was recurrent pneumonia (17.1%) and immunosuppression (16.3%). Bronchoscopy was performed 
with the most frequent indication for recurrent pneumonia (23.6%) and hemoptysis (17.3%). The most common findings 
after the procedure were normal findings (30.1%), secretion and mucus plugs (33.6%) indicating infection and malacia 
(30.4%). Microbiological agents were produced in 24 patients. Haemophilus influenzae type b and Staphylococcus aureus 
were the most common agents. Pathological examination revealed positive findings (Langerhans cell histiocytosis, bronchial 
carcinoma, lymphangioma, hemosiderin-laden macrophage, etc.) in 5 patients. Minor complications (transient 
laryngospasm, cough, desaturation, mucosal bleeding, transient bronchial infiltration) were observed in 18.8% (N: 24) of 
the patients. During bronchoscopy, 26 patients underwent procedures (lavage, lavage with N-acetyl cysteine and dornase 
alpha, adrenaline administration and biopsy). 
Discussion: In childhood, FFB is a safe method that can be performed for both diagnosis and treatment in many different 
diseases and in many different indications. It is an important application in terms of early diagnosis and treatment of many 
diseases. 
Keywords: Fiberoptic Flexible Bronchoscopy, Pediatric Pulmonology, indications of bronchoscopy 
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Table 1. Diagnosis of patients and indications of bronchoscopy 

 
N (%) 

Diagnosis 
Chronic cough 
Recurrent wheezing/asthma 
Recurrent pneumonia 
Cystic fibrosis + bronchiectasis 
Immunosuppression 
Hemoptysis 
Respiratory malformation and symptoms (stridor, malacia, malformation, etc.) 
Nodular lesion 
Interstitial lung disease 
Other 

15 (12.8) 
14 (12) 
20 (17.1) 
13 (11.1) 
19 (16.3) 
13 (11.1) 
8 (6.9) 
4 (3.5) 
3 (2.7) 
9 (8.1) 

Indications 
Recurrent atelectasis 
Recurrent wheezing/asthma 
Chronic cough 
Recurrent pneumonia 
Suspected foreign body aspiration 
Hemoptysis 
Immunosuppressive patient sampling 
Suspected tuberculosis infection 
Other (respiratory tract malformation, endobronchial mass, nodular lesion, PFT decrease, etc.) 

6 (4.7) 
11 (8.7) 
11 (8.7) 
30 (23.6) 
10 (7.9) 
22 (17.3) 
13 (10.2) 
9 (7.1) 
15 (12) 

Table 2. Bronchoscopy results 

Result 
Normal 
Secretion and mucus plug 
Malacia (laryngomalacia / tracheomalacia / bronchomalacia) 
Foreign body 
Malformation 
Obliteration, stenosis, compression, lesion 
Bronchiectasis 
Hemoptysis 
Findings consistent with reflux 
Nodular lesions 

37 (30.1) 
42 (33.6) 
38 (30.4) 
6 (4.9) 
5 (4) 
12 (9.6) 
8 (6.4) 
3 (2.4) 
10 (8) 
4 (3.2) 

Microbiological evaluation (N: 123) 
No 
Yes 
Microorganism 
Streptococcus pneumoniae 
Haemophilus influenzae type b 
Moraxella catarrhalis 
Staphylococcus aureus 
Pseudomonas aeruginosa 
M.tuberculosis and atypical mycobacteri 

99 (80.5) 
24 (19.5) 
 
3 (12.5) 
9 (37.8) 
2 (8.4) 
7 (29.2) 
3 (12.5) 
5 (21) 

 
 

ÇOCUKLARDA FİBEROPTİK FLEKSİBLE BRONKOSKOPİ UYGULAMASI: EGE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI 
DENEYİMİ 

Introduction 
Fiberoptic flexible bronchoscopy (FFB) is a method that allows the evaluation of the upper and lower respiratory tract. In 
addition to airway evaluation, it can be used for diagnostic and therapeutic purposes such as respiratory microbiological 
examination, bronchoalveolar lavage, and biopsy. Dynamic airway changes can be examined since it does not require 
general anesthesia. Flexible bronchoscopy is preferred instead of rigid bronchoscopy in an increasing number of diseases 
due to ease of use, lack of side effects and not requiring general anesthesia. Partial obstruction of the airways and low 
aspiration capacity are disadvantages of FFB. The most common indications in pediatric patients are chronic cough, 
persistent wheezing, recurrent atelectasis and pneumonia, foreign body aspiration, stridor, and tuberculosis. It can be used 
for many treatment procedures such as clearing secretions, removing aspirated foreign bodies, bronchoscopic drainage. 
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Bronchoscopy and bronchoalveolar lavage are important diagnostic and treatment methods of pediatric pulmonary 
diseases. There are very few centers in our country that can perform flexible bronchoscopy in pediatric patients. In this 
study, we aimed to present our bronchoscopy experience in our unit and to emphasize the importance of diagnostic 
indications in pediatric patients. 
Materials and Methods 
Patients who underwent fiberoptic flexible bronchoscopy between August 15, 2016, and October 31, 2019, were evaluated 
in Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pulmonology. Demographic characteristics, 
diagnosis, indications for FFB, FFB results, bronchoalveolar lavage results (microbiological and pathological examination), 
presence of complications, and procedures performed during FFB were examined. Procedures were performed in the 
Bronchoscopy unit and Pediatric Surgery operating room. 
Statistical analysis 
Statistical analysis was performed using IBM SPSS V.20.0 (SPSS, Chicago, IL). Shapiro-Wilk test was used to test the 
normality of data distribution. Numerical variables were presented as mean ± standard deviation and median (25th and 
75th percentile). Categorical parameters are presented as percentages. Statistical significance was accepted as p <0.05. 
Results 
127 FFB procedures were performed in 117 patients. FFB was repeated twice in 8 patients and three times in 1 patient. The 
procedure was terminated in 4 patients due to apnea, bradycardia, and desaturation. Fifty-nine (50.4%) of the patients 
were female and 58 (49.6%) were male. The median age was 88 months (range 3-224). The procedure was most commonly 
applied to children aged 1-5 years (N = 40, 34.2%) and > 10 years (N = 44, 37.6%) (Table 1.) The most common diagnosis 
before bronchoscopy was recurrent pneumonia (N= 20, 17.1%) and immunosuppression (N=19, 16.3%). Bronchoscopy was 
performed with the most frequent indication for recurrent pneumonia (N=30, 23.6%) and hemoptysis (N=22, 17.3%) (Fig 1.) 
Other indications were immunosuppressive patient sampling, recurrent wheezing/asthma, chronic cough, suspected 
foreign body aspiration, suspected tuberculosis infection and others (respiratory tract malformation, endobronchial mass, 
nodular lesion, PFT decrease, etc) respectively (Table 2). The most common results after the procedure were normal  (N=37, 
30.1%), secretion and mucus plugs (N=42, 33.6%) indicating infection and malacia (N=38, 30.4%). In addition, foreign body, 
malformation, obliteration, stenosis, compression, lesion, bronchiectasis, hemoptysis, findings consistent with reflux and 
nodular lesions were determined with bronchoscopy. Microbiological agents were produced in 24 (%19.5) patients (Fig 2.). 
Haemophilus influenzae type b (N= 9, %37.8) and Staphylococcus aureus (N= 7, %29.2) were the most common agents. Less 
frequently; Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa, M.tuberculosis, and atypical 
mycobacteria were determined. Pathological examination revealed positive findings (Langerhans cell histiocytosis, 
bronchial carcinoma, lymphangioma, hemosiderin-laden macrophage, etc.) in 5 patients (Table 3). Minor complications 
(transient laryngospasm, cough, desaturation, mucosal bleeding, transient bronchial infiltration) were observed in 18.8% 
(N= 24) of the patients. During bronchoscopy, 26 patients underwent procedures (lavage, lavage with N-acetyl cysteine and 
dornase alpha, adrenaline administration and biopsy). 
Discussion 
Bronchoscopy for pediatric respiratory disease is a routine procedure in pediatric pulmonology. It provides an advantage of 
use because it does not require general anesthesia. According to previous studies, pediatric bronchoscopy has shown that it 
is a safe and useful method. Bronchoscopy is a diagnostic and therapeutic tool that can be used for many different 
indications in pediatric patients. One of the most common indications for bronchoscopy in children is stridor. In the study 
performed by Asaroğlu et al., stridor (33 %) was the most common indication for bronchoscopy in 116 children. In another 
study by Kut et al., the most common indication was recurrent and/or persistent pneumonia (35 %). In our study, the most 
common indication for bronchoscopy was recurrent pneumonia (23.6%) and hemoptysis (17.3%). Bronchoscopy indications 
in children often change according to age. The frequency of indications in the studies is thought to vary according to the 
mean age of the centers. In developed countries, the rate of performing bronchoscopy for the purpose of microbiological 
sampling in patients with immunodeficiency is increasing day by day. Other indications for bronchoscopy in children are 
recurrent atelectasis, recurrent wheezing/asthma, chronic cough, suspected foreign body aspiration, suspected tuberculosis 
infection, respiratory tract malformation, endobronchial mass, nodular lesion, etc. Bronchoscopy is a frequently used test 
to determine the underlying cause in patients with recurrent pneumonia. Karakoç et al. found that structural anomalies 
were the most common cause of persistent pneumonia after bronchoscopy. In a study conducted by Çiftçi et al. in 71 
patients with recurrent pneumonia, the most common cause was asthma (32 %), gastroesophageal reflux (15 %), 
immunodeficiency (10 %) and congenital heart disease (9 %). In our study, we determined that the most common cause in 
patients with recurrent pneumonia by bronchoscopy is malacia and reflux. In our study, the rate of bronchoscopy due to 
suspected foreign body was found to be 10 %. This rate was similar to other studies in the literature. It is often not possible 
to remove the foreign body by flexible bronchoscopy in younger patients. Therefore, it is recommended to remove the 
foreign body by rigid bronchoscopy. Another area of use of bronchoscopy is childhood tuberculosis. In the study of Çakır et 
al., bronchoscopy results of 70 suspected tuberculosis patients or tuberculosis patients with an inadequate response to 8 
weeks of antituberculosis treatment were evaluated. Mycobacterium tuberculosis was isolated from bronchoalveolar 
lavage in 12.8% of 70 cases. In our study, M.tuberculosis was isolated from bronchoalveolar lavage in 22% of 9 suspected 
tuberculosis patients. Although bronchoscopy is a very reliable method, there are some major and minor complications. 
Major complications are respiratory depression, apnea, bradycardia, laryngospasm or bronchospasm, pneumothorax, 
infections, bronchus rupture, and cardiopulmonary arrest. Minor complications are also desaturation, cough, transient 
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laryngospasm, fever, transient bronchial infiltration, and airway hemorrhage. In our study, the procedure could not be 
completed because of minor complications in 4 patients. Major complications were not observed in any of the patients. 
In childhood, FFB is a safe method that can be performed for both diagnosis and treatment in many different diseases and 
in many different indications. It is an important application in terms of early diagnosis and treatment of many diseases. Its 
reliability is high with pre-procedure preparation, appropriate anesthesia, and an experienced team. 
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Table 1. Demographic characteristics 

 N 

Age, months 
Gender (F/M) 
Age groups, years 
   <1 year 
   1-5 year 
   5-10 year 
   >10 year 

88 (3-224) 
59 (%50.4) / 58 (%49.6) 

 
8 (% 6.8) 

40 (%34.2) 
25 (%21.4) 
44 (%37.6) 

 
Table 2. Diagnosis of patients and indications of bronchoscopy 

 N (%) 

Diagnosis 
    Chronic cough 
    Recurrent wheezing/asthma 
    Recurrent pneumonia 
    Cystic fibrosis + bronchiectasis 
    Immunosuppression 
    Hemoptysis 
    Respiratory malformation and symptoms    
          (stridor, malacia, malformation, etc.) 
    Nodular lesion 
    Interstitial lung disease 
    Other 

 
15 (12.8) 
14 (12) 

20 (17.1) 
13 (11.1) 
19 (16.3) 
13 (11.1) 

8 (6.9) 
 

4 (3.5) 
3 (2.7) 
9 (8.1) 

Indications 
    Recurrent atelectasis 
    Recurrent wheezing/asthma 
    Chronic cough 
    Recurrent pneumonia 
    Suspected foreign body aspiration 
    Hemoptysis 
    Immunosuppressive patient sampling 
    Suspected tuberculosis infection 
    Other (respiratory tract malformation, endobronchial 
mass, nodular lesion, PFT decrease, etc.) 

 
6 (4.7) 

11 (8.7) 
11 (8.7) 

30 (23.6) 
10 (7.9) 

22 (17.3) 
13 (10.2) 

9 (7.1) 
15 (12) 
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Table 3. Bronchoscopy results 

 N (%) 

Result 
    Normal 
    Secretion and mucus plug  
    Malacia (laryngomalacia/tracheomalacia / bronchomalacia) 
    Foreign body 
    Malformation 
    Obliteration, stenosis, compression, lesion 
    Bronchiectasis 
    Hemoptysis 
    Findings consistent with reflux 
    Nodular lesions 

 
37 (30.1) 
42 (33.6) 
38 (30.4) 

6 (4.9) 
5 (4) 

12 (9.6) 
8 (6.4) 
3 (2.4) 
10 (8) 
4 (3.2) 

Microbiological evaluation (N: 123) 
    No  
    Yes 
    Microorganism 
       Streptococcus pneumoniae 
       Haemophilus influenzae type b 
       Moraxella catarrhalis 
       Staphylococcus aureus 
       Pseudomonas aeruginosa 
       M.tuberculosis and atypical mycobacteri 

 
99 (80.5) 
24 (19.5) 

 
3 (12.5) 
9 (37.8) 
2 (8.4) 

7 (29.2) 
3 (12.5) 
5 (21) 

 
 

 
Fig 1. Bronchoscopy indications                                                          Fig 2. Bronchoscopy results 
 
 

 
 
 

23% 

9% 

9% 
5% 8% 

17% 

10% 

7% 
12% 

Indications 

Recurrent
pneumonia

Recurrent
wheezing/asthma

Chronic cough

Recurrent
atelectasis

Foreign body
aspiration

Hemoptysis

Microbiological
sampling

Suspected
tuberculosis
infection
Others

37 

42 
38 

6 5 8 
12 

3 
10 

4 

Bronchoscopy results 



255 
 
 

OP-130 
 

 
 
 

Çocuklarda Ultrasonografi Eşliğinde Ve Ultrasonografi Olmaksızın Yapılan 
Böbrek Biyopsilerinin Karşılaştırılması 
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İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Kliniği, İZMİR 

 
Giriş ve Amaç: Böbrek biyopsileri renal parankimal hastalıkların tanısında kullanılan ve altın standart olarak kabul edilen bir 
yöntemdir. Bu çalışmada; hastanemizde çocuk olgulara USG eşliğinde ve USG olmaksızın kör teknik ile yapılan perkutan 
böbrek biyopsilerinin sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.  
 
Materyal ve Metod: USG eşliğinde ve USG olmaksıszın yapılan böbrek biyopsileri alınan parça sayısı, parça uzunluğu, 
glomerül sayısı ve komplikaayonları açısından karşılaştırıldı. 
 
Sonuçlar: Çalışmada 44 olguya (% 57.1) kör biyopsi, 33 olguya (% 42.9) USG eşliğinde biyopsi uygulanmıştır. Kör biyopsi 
yapılan olguların yaş ortalaması 115±59 ay, USG eşliğinde biyopsi yapılanların yaş ortalaması 97±58 idi (p=0.186). Biyopsi 
endikasyonlarına bakıldığında en sık proteinüri ve hematüri birlikteliği (n=40, %51.9), devamında sırası ile nefrotik düzeyde 
proteinüri (n=13, % 16.9), rekürren makroskopik hematüri (n=10, % 13), akut böbrek hasarı (n=7, % 9.1), nefritik düzeyde 
proteinüri (n=5, % 6.5) ve en az olarakta kronik böbrek hastalığı (n=2, % 2.6) nedenli biyopsi yapıldığı saptanmıştır. Kör ve 
USG eşliğinde yapılan biyopsiler ayrı ayrı değerlendirildiğinde biyopsi öncesi ve sonrası alınan hematokrit değerleri arasında 
anlamlı fark olmadığı tespit edildi (p>0.05). Biyopsi başına alınan korların sayıları ve uzunluk ortalamaları kör biyopsi 
grubunda 2.2±0.5 adet ve 1.5±1.1 cm, USG’li biyopside 2.3±0.7 adet ve 1.5±0.4 cm olarak tespit edilmiş olup; kor sayıları ve 
uzunlukları açısından her iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (sırası ile p=0.552 ve p=0.746). Kör biyopsi grubunda 
biyopsi başına ortalama 34.6±19.7 glomerül ve USG’li biyopsi grubunda ise ortalama 38.5±19.3 glomerül olduğu saptandı 
(p=0.389). Kör biyopsi ile 19 (% 43.2) olguda, USG eşliğinde alınan biyopsilerde ise 9 (% 27.3) olguda biyopsi başına 
yirmibeşten az glomerül olduğu saptandı; iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.151). Kör biopsi grubunda 5 (% 
11.4) ve USG’li biyopsi grubunda ise 2 (% 6.1) olguda biyıosi başına ondan az glomerül olduğu tespit edildi (p=0.423) 
 
 
Tartışma: Nefropatoloji çalışma grubu yeterli bir böbrek biyopsi materyali için en az 1 cm uzunluğunda iki kor olması ve 
örneklerin en az 25 glomerül içermesi önerilmektedir. Kör biyopsi ve USG’li gruplara karşılaştırılmalı bakıldığında kor sayı ve 
büyüklükleri açısından fark olmadığı tespit edildi. Çalışmamızda biyopsi başına ≤25 ve ≤10 glomerül düşen böbrek biyopsileri 
değerlendirildiğinde her iki grupta anlamlı fark olmadığı belirlendi. Biyopsi sonrası hematokrit değerlerinin biyopsi öncesine 
göre daha yüksek saptanmasının nedeni, biyopsi öncesi hematokritlerin venöz yoldan, biyopsi sonrası ise hematokritlerin 
periferik kandan alınmasına bağlandı. Çalışmamızda her iki grupta da küçük subkapsüler hematomlar ve makroskopik 
hematüri dışında klinik olarak önem taşıyacak komplikasyonlar saptanmadı. Sonuç: Böbrek biyopsisi çocuk olgularda renal 
hastalıkların tanısında invaziv ancak değerli bir yöntemdir. Her ne kadar çalışmamızda USG eşliğinde ve kör olarak yapılan 
biyopsiler açısından fark saptanmasa da; daha kolay uygulanabilir ve güvenli olması nedeni ile şartlar ve olanaklar uygun 
olduğu sürece böbrek biyopsileri USG eşliğinde yapılmalıdır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: böbrek biyopsisi,çocuk,kör biyopsi, ultrasonografi 
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Comparison Of Kidney Biopsies In Children With And  
Without Guidance Of Ultrasonography 

 
Şükran Keskin Gözmen 
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Introduction: Renal biopsies are used as a gold standard in the diagnosis of renal parenchymal diseases. The aim of this 
study was to compare renal biopsies performed by blind technique or with ultrasonography (USG) guidance in pediatric 
patients.  
 
Materials-Methods: Biopsies with and without guidance of USG were compared in terms of number and length of cores, 
number of glomeruli, and complications.  
 
Results: 44 patients (57.1%) underwent blind biopsy and 33 patients (42.9%) underwent USG-guided biopsy. The mean age 
of the patients were 115 ± 59 and 97 ± 58 months in blind biopsy and USG guided biopsy groups (p = 0.186). Biopsy 
indications were proteinuria and hematuria (n = 40, 51.9%), nephrotic proteinuria (n = 13, 16.9%), recurrent macroscopic 
hematuria (n = 10, 13%), acute renal damage (n = 10, 13%). 7, 9.1%), nephritic proteinuria (n = 5, 6.5%) and chronic kidney 
disease (n = 2, 2.6%). When the blind and USG-guided biopsies were evaluated, no significant difference was found 
between the hematocrits obtained before and after biopsy (p> 0.05). The mean number and length of the cores were 2.2 ± 
0.5 and 1.5 ± 1.1 cm in the blind biopsy group, 2.3 ± 0.7 and 1.5 ± 0.4 cm in the USG biopsy. There were no significant 
differences between the two groups in terms of core counts and lengths (p = 0.552 and p = 0.746, respectively). Mean 
glomeruli per biopsy was 34.6 ± 19.7 in the blind biopsy group and 38.5 ± 19.3 glomeruli in the USG guided biopsy group (p 
= 0.389). In 19 (43.2%) cases with blind biopsy and in 9 (27.3%) cases with USG-guided biopsy, less than twenty-five 
glomeruli were detected per biopsy but there was no significant difference between the two groups (p = 0.151). Five 
(11.4%) patients in the blind biopsy group and 2 (6.1%) patients in the USG biopsy group had less than 10 glomeruli per 
bioscience (p = 0.423). 
 
Discussion: The nephropathology study group recommends at least two cores of 1 cm in length and at least 25 glomeruli 
per biopsy for a sufficient renal biopsy material. There was no difference in core number and size when compared blind 
biopsy and USG guided biopsy groups. In our study, when we evaluated kidney biopsies with ≤25 and ≤10 glomeruli per 
biopsy, no significant difference was found in both groups. The reason for the higher hematocrit values after biopsy 
compared to the pre-biopsy was attributed to the route of the specimen which was venous route for the pre-biopsy and the 
peripheral blood route after biopsy. In our study, there were no clinically significant complications other than small 
subcapsular hematomas and macroscopic hematuria in both groups. As a result, renal biopsy is an invasive but valuable 
method in the diagnosis of renal diseases in children. Although we did not find any difference in terms of USG-guided and 
blind biopsies; renal biopsies should be performed under USG guidance as long as conditions and facilities are appropriate, 
as they are more easily applicable and safe.  
 
Keywords: Blind biopsy, children, kidney biopsy, ultrasound 
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GİRİŞ-AMAÇ: Alt solunum sistemi enfeksiyonları (ASYE) tüm dünyada çocukluk çağının sık rastlanan bir hastalığı olup, 
özellikle 5 yaş altındaki çocukların ölüm nedenleri arasındadır. Bu çalişmanin amaci altı yıl boyunca süt çocuğu servislerinde 
yatırılarak izlenmiş iki yaş altındaki hastaların demografik, klinik, laboratuar ve radyolojik özelliklerini ortaya koymaktır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya 1 Ocak 2008 ile 1 Ocak 2014 tarihleri arasında süt çocuğu servisinde yatırılarak izlenen, 1-24 ay 
yaş aralığında ATGASYE (akut toplumda gelişen alt solunum yolu enfeksiyonu) ile yatırılan 1562 hasta dahil edildi. Yaş, 
cinsiyet, aile hikâyesi, pasif sigara içimi, başvuru şikâyetleri, fizik muayene bulguları, laboratuar ve radyolojik bulgular, 
antibiyotik tedavisi alıp almadığı ve yatış süreleri retrospektif olarak değerlendirildi. 
BULGULAR: ATGASYE nedeni ile 1562 olgu izlenmiştir ve bunlar servislerdeki yatışların %38’ini oluşturmaktadır. Olguların 
%40.5’i 1-3 ay arası bebeklerdi. ve en sık yatış kış (%44.1) mevsimindeydi. Hastaların % 21,7‘sinde predispozan hastalık (% 
25,6 prematür doğum, %15.7 malnutrisyon ve %18.3 anemi) mevcuttu. 1562 hastanın % 46,4’ünde pasif sigara içimi, % 
44,9’unda aile hikayesi mevcuttu. Başvuru şikâyeti en sık öksürük, hırıltı ve nefes darlığı idi, fizik muayenede olguların 
%80’inde takipne, %21,2’sinde hipoksi, %91,8’inde oskultasyon bulguları, %8,8’inde ateş yüksekliği izlendi. Serum CRP 
düzeyi > 40mg/L olan hastaların yatış sürelerinin daha uzun olduğu görüldü. Radyolojik olarak olguların %3’ünde bulgu 
izlenmedi. Hastaların % 1,4’ üne solunum desteği uygulandığı ve mortalite sıklığının ise % 0,6 olarak görüldüğü izlendi. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: ATGASYE pediatrik olgularda hastane yatışlarının ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Altta yatan 
hastalıklar, sigara maruziyeti, malnutrisyon, prematürite predispozandır. Serum CRP düzeyi > 40mg/L olan ve 7-12 ay 
arasında olan olguların hospitalizasyon süresinin uzun olduğu, mekanik ventilatör ihtiyacının ise başvuru anındaki hipoksi ve 
altta yatan hastalık ile arttığı gösterilmiştir. Klinik tanının standardizasyonu, doğru ve gerçekçi antibiyotik kullanımı ve 
beslenmenin düzeltilmesi morbidite ve mortaliteyi önemli ölçüde azaltacaktır. 
Anahtar Kelimeler: çocuk, toplumda gelişen, alt solunum yolu enfeksiyonu 
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BACKGROUNS and AIMS: Lower respiratory tract infections (LRTI) are common in childhood worldwide and are among the 
common causes of death, especially under five. This study aimed to determine the demographic, clinical, laboratory and 
radiological characteristics of patients under two years of age who were hospitalized in six years. 
MATERIEL- METHOD: A total of 1562 patients who were hospitalized due to ACALTRI (Acute community acquired lower 
respiratory infection) between January 1 2008 and January 1 2014 with a range of 1-24 months. Age, sex, family history, 
secondhand smoke, complaints at admission, clinical examination, laboratory and radiological findings, antibiotic therapy 
usage, mortality and respiratory support were retrospectively evaluated. 
RESULTS: 1562 cases were observed due to ACALTRI (Acute community acquired lower respiratory infection) and these 
accounted for 38% of hospitalizations. 40.5% of the cases were babies between 1-3 months. The most frequent 
hospitalization was in winter (44.1%). 21.7% of the patients had predisposing disease (25.6% premature birth, 15.7% 
malnutrition and 18.3% anemia). 46.4% had passive smoking and 44.9% had a family history of respiratory illness. The most 
common complaints were cough, wheezing and dyspnea. Clinical examination revealed tachypnea in 80%, hypoxia in 21.2%, 
auscultation findings in 91.8% and fever in 8.8%. Patients with serum CRP> 40mg / L had longer hospitalization. No 
radiological findings were observed in 3% of the cases. Respiratory support was applied to 1.4% of the patients and the 
mortality rate was 0.6%. 
DISCUSSION and CONCLUSION: ACALTRI is an important cause of hospitalization and mortality in pediatric cases. The 
underlying diseases are cigarette exposure, malnutrition and prematurity predisposing to respiratory illness. It was shown 
that patients with serum CRP levels> 40mg / L and between 7-12 months had a longer hospitalization period. Need for 
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mechanical ventilators increased with hypoxia and underlying disease at admission. Standardization of clinical diagnosis, 
correct and realistic antibiotic use, and nutritional correction will significantly reduce morbidity and mortality. 
Keywords: children, community acquired, lower respiratory tract infection 
 
GİRİŞ: 
Alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) tüm dünyada bebek ve süt çocuklarında mortalite ve morbiditenin ana nedenleri 
arasındadır 1. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre ASYE beş yaş altı ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer 
almaktadır 23. Toraks derneği 2002 yılı verilerinde ülkemizde 0–1 yaş grubundaki ASYE oranı %30–35 olarak bildirmektedir4. 
Bu çalışmada ASYE nedeniyle hastaneye yatırılan 1 ay-2 yaş aralığındaki olguların predispozan durumları, klinik, laboratuvar 
ve radyografik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı. 
GEREÇ ve YÖNTEM 
Çalışmaya 1 Ocak 2008 ile 1 Ocak 2014 tarihleri arasında Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde yatırılarak izlenen, 1-24 ay yaş aralığında 48 saat öncesine kadar antibiyotik kullanmamış ve son 
iki haftada hastane yatışı olmayan, klinik olarak akut toplumda gelişen ASYE tanısı alan 1-24 aylık sütçocukları 
değerlendirildi. Kistik fibrozis, pulmoner tüberküloz, hışıltılı çocuk, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu tanısı alanlar çalışma dışı 
bırakıldı. Yaş, cinsiyet, kronik hastalık, aşılama durumu, özgeçmiş özellikleri, sigara maruziyeti, ailede solunum yolu 
enfeksiyonu (SYE) geçiren birey varlığı, yatış süresi, anne sütünü kaç ay aldığı, başvuru anındaki vital bulguları, vücut ağırlığı 
persentilleri, akciğer oskultasyon bulguları, hemogram, CRP(C-reaktif protein), ESH(Eritrosit sedimentasyon hızı) sonuçları ve 
akciğer grafi bulguları kaydedildi. İstatistiksel analizler IBM SPSS for Windows Version 21.0 paket programında yapıldı. 
Anlamlılık düzeyi p <0,05 olarak alındı. 
BULGULAR 
Akut toplumda gelişen alt solunum yolu enfeksiyonu(ATGASYE) nedeni ile izlenen 1562 olgunun 926’ sı (%59,7) erkekti, 
olguların yaş ortalaması 6,4±5,5 aydı ve %85,3’ü bir yaş altı bebeklerdi. ASYE için zemin hazırlayan faktörlerin özeti Tablo-
1’de verilmiştir. Fizik muayene bulguları Tablo-2’de özetlenmiştir. Takipnesi olmayan sekizinde konjenital kalp hastalığı(KKH) 
olan 45 olgunun desaturasyonu mevcuttu. Takipne arttıkça oksijen saturasyon düşüklüğü olduğu görüldü (p:0,00). Olguların 
ortalama beyaz küre değerleri 12560± 11300/mm3, hemoglobin değerleri 10,8±1,4 g/dL, trombosit değerleri 
435000±5655/mm3 idi. Serum CRP değerleri 18,91± 34mg/L, ESH değerleri 31,7± 39,8mm/saatti. Serum CRP düzeyi 1164 
(%74,5) hastada 20mg/L’nin altında, 203 hastada 20-40mg/L arasında, 195 hastada 40 mg/L’nin üzerinde olduğu görüldü. 
Hastaların onunda lökopeni (<4000), 387’sinde lökositoz (>150000) görüldü. Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada 
olguların 1538’inin akciğer grafisi mevcuttu. Akciğer grafilerinde, 1033(%66,1) hastada infiltrasyon, 323(%20,7) hastada 
havalanma artışı, 135 hastada (%8,6) ise infiltrasyon ve havalanma artışı tespit edildi. 47(%3) olguda akciğer grafisi 
normaldi. Hastaların ortalama yatış süresinin 8,2±7,6(1-125) gün olduğu görüldü. CRP düzeyi 40mg/L üzerinde olan 
grubun(p:0,042) ve 7-12 ay arasındaki bebeklerin daha uzun süre yatırılarak izlendiği görüldü (p:0,001). Lökosit sayısı ile 
yatış süresi arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Olguların 22(%1,4)’sinde solunum desteği ihtiyacı oldu. 10 olgu (%0,6) AASYE 
nedeni ile hayatını kaybetti. Solunum desteği ihtiyacı ile cinsiyet, yaş, sigara maruziyeti, SYE temas, ateş, takipne, dinleme 
bulgusu, lökosit sayısı ve CRP arasında ilişki saptanmazken desaturasyon (p: 0,001) ve ek hastalık varlığı (p:0,02) ile solunum 
desteği ihtiyacı arasında anlamlı ilişki saptandı. 
TARTIŞMA 
DSÖ’nün 2017 yılı verilerine göre dünyada beş yaşın altındaki çocuk ölümlerinin %15’inden SYE sorumludur3. ASYE’lerin en 
sık ve en ciddi görüldüğü dönem 0-2 yaş grubudur, bu nedenle çalışma 1 ay-2 yaş arasındaki çocuklarda gerçekleştirildi. 
1562 ASYE’li sütçocuğunun %59,3’u erkekti. Çocukluk çağı ASYE olgularında literatürde erkek cinsiyet hakimiyeti 
mevcuttur5. Kardiyopulmoner hastalıklar, KKH, bronkopulmoner displazi, nöromüsküler bozukluk ve reflü, düşük doğum 
ağırlığı, prematür doğum öyküsü ve malnutrisyon ASYE’ye predispozan faktörlerdir6-14.1 yaş altında, prematür doğum 
öyküsü olanların hastaneye yatış riskinin 1,5 kat daha fazla hastaneye yatış ile ilişkili olduğu bildirilmiştir13. Bu çalışmada 
düşük doğum ağırlığı %21,9, prematür doğum öyküsü %25,6 ve malnutrisyon %15,7 oranında saptanmış ve %21,7 altta 
yatan hastalık olduğu görülmüştür. Çocukların sigara dumanı gibi ev içi hava kirliliğine maruziyeti, ASYE gelişimini 
kolaylaştırıran en önemli faktörlerdendir15.Çalışmamızda hastalarımızın %44,9’ unun ailesinde en az bir kişinin sigara 
kullandığı saptandı. Olguların %46,4’ünde SYE teması öyküsü vardı. SYE teması öyküsü literatürde %8-40 olarak 
belirtilmiştir10,11. Ateş çocuklarda pnömoninin sık bir bulgusudur ancak özgün değildir6,16.ASYE ile izlenen olgularda 
onsekiz yaş altında %90,417, altı yaş altında %70,518, 9 yaş altında %50,519 ateş sıklığı bildirmiştir. Bizim çalışmamızda ateş 
sıklığı %8,8 olarak tespit edildi, hasta yaş gruplarının farklılığı bu sonuçları ortaya koyabilir. Takipne ve patolojik solunum 
seslerinin varlığı ve/veya göğüs duvarında çekilmeler ASYE’yi ÜSYE’ den ayıran en güvenilir bulgulardır20. Lodha ve 
arkadaşları akut ASYE’li 5 yaş altı olguların %25,7 ‘sinin hipoksik olduğunu ve takipne, çekilme, siyanoz, ral ve ronküsün 
hipoksi ile ilişkili olduğunu bildirilmiştir21. Bizim çalışmamızda da hastaların %21,2‘sinde hipoksi ve %75,9’unda takipne 
mevcuttu. Ayrıca takipne ve hipoksi arasında anlamlı ilişki saptandı. ASYE nedeniyle hastanede kalış süresi 3-7 gün olarak 
bulunmuştur17,22. Bu çalışmada ortalama hastanede kalış süresi 8,4 ±7,6 (1-125) gün olarak görülmüştür. Yaşları 6-12 ay 
arasında ve CRP> 40 mg/L olan daha uzun süre hastanede yatırılarak izlendiği tespit edilmiştir. Çocuklarda alt solunum yolu 
enfeksiyonları önemli mortalite nedenidir16.  Bu çalışmada 10 (%0,6) hastamız yaşamlarını yitirmiştir. Altısında hipoksi, 
ikisinde prematür doğum öyküsü, beşinde KKH, birinde spinal müsküler atrofi vardı. 2 olguysa normal doğum ağırlığında, 
zamanında doğmuş, altta yatan hastalığı olmayan sağlıklı 3 aydan küçük bebeklerdi. Sonuç olarak, ATGASYE pediatrik 
olgularda hastane yatışlarının ve mortalitenin halen önemli bir nedenidir. Altta yatan hastalıklar, sigara maruziyeti, 
malnutrisyon, prematürite predispozandır. Serum CRP düzeyi> 40mg/L olan ve 7-12 ay arasında olan olguların 
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hospitalizasyon süresinin uzun olduğu, mekanik ventilatör ihtiyacının ise başvuru anındaki hipoksi ve altta yatan hastalık ile 
arttığı gösterilmiştir. Klinik tanının standardizasyonu, prematür doğumların mümkün olduğunca engellenmesi, beslenmenin 
düzeltilmesi morbidite ve mortaliteyi önemli ölçüde azaltacaktır. 
 

Tablo- 1: ATGASYE’na Zemin Hazırlayan Risk Faktörleri  

 
Risk faktörleri 

 
Hasta Sayısı 

Tablo-2: ATGASYE nedeni ile izlenen 
olguların fizik muayene bulguları 

Sayı (n) Yüzde (%)  
Fizik muayene bulgusu varlığı    % 

 
Malnutrisyon          15,7 
Ateş                         8,8 
Hipotermi            0.003 
Takipne               75,9 

Dinleme bulgusu   91,8 
 
 

<1 yaş 1333 85,3 

Düşük doğum ağırlığı 349 21,9 

Prematürite 400 25,6 

Anne sütü ile beslenememe 102 7 

Yetersiz bağışıklama 46 3 

SYE teması 701 44,9 

Sigara maruziyeti 725 46,4 

Malnutrisyon 170 15,7 

Altta yatan hastalık 339 21,7 
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Giriş ve Amaç: Çocuklarda hastane dışı kardiyak arrest vakaları çok sık görülmemekle birlikte mortalite oranı ve nörolojik 
sekel oranı yüksek olan durumlardır. Çocuklardaki sonuçlara ilişkin çeşitli raporlarda farklı sonuçlar bildirilmektedir ve yaş, 
kardiyak arrestin sebebi, erken kardiyopulmoner resüsitasyon(KPR) gibi faktörler etkin olmaktadır. Çalışmamızın amacı 
hastane dışı kardiyak arrest sonrası KPR ile spontan dolaşımın geri dönmesinin ardından çocuk yoğun bakım ünitesine kabul 
edilen hastaların demografik verileri ve sonuçların değerlendirilmesidir. 
 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Temmuz 2017- Aralık 2018 arasında hastane dışı kardiyak arrest sonrası KPR ile spontan 
dolaşımın geri dönmesinin ardından çocuk yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastalarda tanımlayıcı bir çalışma olarak 
tasarlanmıştır. Çalışmaya 1 ay 18 yaş arası çocuk hastalar dahil edilmiştir. Yaş, cinsiyet, altta yatan hastalık varlığı, arrestin 
yeri, arrestin sebebi ve sonuçlara kayıtlardan ulaşılmıştır. Yatışın ilk 3 saati içinde kaydedilmiş Glasgow koma skalası (GKS) ve 
ilk 24 saat içindeki en ciddi klinik ve laboratuar bulguları ile hesaplanmış PRISM (Pediatric Risk of Mortality) skorları 
değerlendirmeye alınmıştır. 
 
Bulgular: Çalışma süresinde Çocuk yoğun bakım ünitesine kabul edilen 2096 hastadan 116 hastada yatış öncesi KPR veya 
sadece solunum arresti nedeniyle destek gerektiren temel yaşam desteği müdahalesi yapılmış, bunlardan 99 hastada 
kardiyopulmoner arrest nedeniyle KPR uygulanmıştır. Medyan yaş 12 ay, erkek hastaların oranı %63 ve bir yaşından küçük 
hastaların oranı %41 olarak bulunmuştur. Sağ kalım oranı %31 olup, sağ kalanlar ve ölenler arasında yaş ve cinsiyet arasında 
anlamlı fark saptanmamıştır. Öte yandan ölen hasta grubunda PRISM skor ortalaması anlamlı derecede yüksek, GKS ise daha 
düşük bulunmuştur (p<0,001, p=0,048) Sağ kalan hastalardan %74’ünde nörolojik sekel gelişimi kaydedilmiştir. Tüm hasta 
grubunda altta yatan hastalık sıklığı %32 olarak bulunmuştur. Yirmi üç hastada solunumsal nedenler (üst hava yolu, akciğer 
hastalığı ve hipoventilasyon), 19 hastada dolaşım sistemine bağlı nedenler, 15 hastada santral sinir sistemi hastalıkları, 29 
hastada zehirlenme, ev kazaları ve travmalar kardiyak arrestin sebebi olarak tanımlanmış olup, 13 hastada sebep 
belirlenememiştir. Arrest vakalarının önemli bir kısmı evde gelişmiş olduğundan tüm hastalar için arrest süresiyle ilgili kesin 
bir veriye ulaşılamamıştır. 
 
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda pediyatrik hastane dışı kardiyak arrest vakalarının insidansının yüksek bulunması; ev 
kazaları ve travmaların oranının yüksek olması, temel yaşam desteğinin ilk basamağı olan korunma konusunda çalışma ve 
önlemlerin arttırılması gerektiğini göstermektedir. Sağ kalım oranı %31 olmasına rağmen nöroloji sekel oranının yüksek 
oluşu KPR kalitesi ve hasta nakli konusunda değerlendirme ve geliştirme ihtiyacına işaret etmektedir. Tek bir şehirde elde 
edilen veriler daha önce dünyanın farklı ülkelerinde yapılan çalışmalarla da Türkiye’de yapılmış çalışmalarla da farklı 
sonuçlar vermiştir. Her bölge ve şehire özgü arrest etiyolojisi ve sistemdeki eksiklikler farklılık gösterebileceğinden, etkin 
önlemler alınabilmesinin mümkün olması için bu konudaki verilerin yurt genelinde olduğu kadar bölgesel olarak da 
değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. 
 
Anahtar Kelimeler: kardiyak arrest, hastane dışı, kardiyopulmoner resüsitasyon, çocuk yoğun bakım ünitesi 
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Background and Aims: Although the out-of-hospital cardiopulmonary arrest(CPA) is rare in children, its mortality rate and 
rate of poor neurological prognosis are high. There are reports of variable results in children and the outcomes depend on 
several factors such as age, cause of cardiac arrest and earlier cardiopulmonary resuscitation(CPR). The aim of this study 
was to evaluate the demographic characteristics and survival rates of children who experienced out-of-hospital CPA and 
were admitted to pediatric intensive care unit(PICU) after return of spontaneous circulation(ROSC). 
 
Material and Methods: This is a descriptive study of patients who underwent CPR for out-of-hospital CPA between July 
2017 and December 2018 and were admitted to PICU after ROSC. Children aged between one month and 18 years were 
included in the study. Patient data were recorded including age, sex, presence of underlying chronic disease, the arrest 
location, the cause of the arrest and outcomes. Glasgow Coma Scale(GCS) was obtained within the first three hours. 
PRISM(Pediatric Risk of Mortality) scores were recorded using the worst clinical and laboratory data in the first 24 hours of 
admission. 
 
Results: Among the 2096 patients admitted to PICU during the study period, there were 116 patients who needed pediatric 
basic life support for either CPA or for respiratory arrest only. Of these 116 patients, 99 patients had CPA and underwent 
CPR for at least 1 minute. Among these patients, the median age was 12 months; 62 (%63) of the patients were males, and 
41% were younger than one year of age. Survival rate was 31% and median age and rate of each gender were similar 
between survivors and nonsurvivors. On the other hand, admittance PRISM scores were higher and GCSs were lower in 
nonsurvivors. (p<0,001, p=0,048) Among surviving patients, 74% resulted in neurological disability in children who were 
previously healthy in terms of neurologic development. Rate of having an underlying chronic disease was %32 in the whole 
patient population. Cause of cardiac arrest was respiratory failure (upper airway disease, pulmonary disease and 
hypoventilation, combined) in 23, circulatory failure in 19, central nervous system disease in 15, poisoning, other home 
accidents or trauma in 29 and unknown in 13 patients. Because the majority of CPA happened at home, there was no 
definitive data on arrest duration of the patient population. 
 
Discussion and Conclusions: Incidence of pediatric out-of-hospital CPA was high when compared with the relevant 
literature. There was a high rate of home accidents and trauma which points out that the first step of basic life support- 
namely, prevention should be improved. In spite of the 31% survival rate, high neurological disability rate points out that 
the quality of CPR and patient transportation should be evaluated in order to be improved. The data from a single city 
differs in some aspects from previous studies in the world and in Turkey, in this regard, we propose that data should be 
gathered and evaluated in the regional basis, since CPA etiology and pitfalls of the system could be specific to every city or 
region. 
 
Keywords: cardiac arrest, out-of-hospital, cardiopulmonary resuscitation, pediatric intensive care unit 
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GİRİŞ-AMAÇ: Çölyak hastalığı (CH), genetik olarak duyarlı kişilerde gluten maruziyeti sonucu, ince bağırsakta inflamasyon ve 
mukozal hasara bağlı malabsorbiyon ve gelişme geriliği ile karakterize kronik bir hastalıktır. CH tedavisinde glutensiz diyet 
sonrası klinik, histolojik ve serolojik iyileşme mümkündür. Çalışmamızda CH hastalarında uygun glütensiz diyet uygulaması 
sonrası, hastaların diyete uyumu ile vitamin ve eser element düzeylerini arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda CH tanısı almış 77 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Olgular Marsh sınıflandırmasına 
göre histopatolojik olarak değerlendirilmiş ve tüm hastalar glütensiz diyet uygulayarak izlenmiştir. Hastaların demografik 
özellikleri, hastalığın başlangıç yaşı, fizik muayene bulguları, antropometrik ölçümler ve laboratuar bulguları kaydedilmiş, 
uygulanan glutensiz diyet sonrası klinik ve laboratuar bulguları diyete uyumlu olan ve olmayan olgular arasında 
karşılaştırılmıştır. 
BULGULAR: Çalışmamıza başvuru sırasında yaş ortalamaları 9,81±4,73 yıl olan CH tanılı 48'i kız, 29'u erkek (kız/erkek 
oranı=1,65) toplam 77 olgu dahil edilmiştir. Histopatolojik olarak hastalar sıklıkla Marsh Tip 3a (n=22) ve Marsh Tip 3b 
(n=20) olarak belirlenmiştir. Yapılan serolojik tarama sonucunda olguların %40,3’ünün (n=31) diyete uyduğu, %59,7’sinin ise 
(n=46) diyete uymadığı görülmüştür. Diyete uymayan grupta, diyete uyan gruba kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde 
düşük serum vitamin B12, vitamin D, folat, çinko ve selenyum düzeyleri saptanmıştır (sırasıyla p-değerleri <0,01; <0,01; 
<0,01; <0,01; <0,05). Bunlara ek olarak diyete uymayan grupta, diyete uyan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde 
yüksek serum total IgA düzeyi gözlenmiştir (p=0,027). 
Tartışma ve SONUÇ: Çalışmamızda çölyak hastalarında glutensiz diyet tedavisinin nutrisyonel yetersizliklerin ve eksikliklerin 
giderilmesi konusunda yüksek etkinliğe sahip olduğu gösterilmiştir. Günlük hayatta glutensiz diyet tedavisinin uygulanması 
birçok açıdan zorluklar barındırmaktadır. Hastaların ve ailelerinin hayatları boyunca glutensiz diyet uygulaması hakkında 
bilgilendirilmesi ve diyete uyumlarının arttırılması tedavi sonuçlarına olumlu etki sağlayacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı, Glutensiz diyet tedavisi, Gluten, Malabsorbsiyon 
 

The Effect Of Gluten-Free Diet On Vitamin and Trace Element Deficiencies In 
Celiac Patients 

Hasret Ayyıldız Civan
1
, Sinem Oral Cebeci

2
 

1
Department of Pediatrics, Division of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition  

Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul 
2
Department of Pediatrics, Division of Pediatric Emergency, Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul 

 
PURPOSE: Celiac disease (CD) is a chronic disease characterized by growth retardation and malabsorption due to 
inflammation and, mucosal damage of the small intestine caused by as a result of gluten exposure in genetically susceptible 
individuals. After a gluten-free diet, clinical, histological and serological cure can be possible in CD. In this study, we aim to 
evaluate the correlation between the treatment compliance and vitamin and trace element levels after a gluten-free diet in 
patients with CD. 
METHODOLOGY: We reviewed 77 CD patients retrospectively. Subjects have been evaluated histopatologically according to 
the Marsh classification and each patient has been monitored during the gluten-free diet. Patients’ demographic 
characteristics, age of onset of the disease, findings on physical examination, antropometric measurements and laboratory 
findings were recorded. After the gluten-free diet treatment, clinical and laboratory findings were compared between 
treatment compliant and non-compliant subjects. 
RESULTS: Among 77 CD diagnosed patients, 48 were girls and 29 were boys (girl/boy ratio: 1,65) with the mean age of 
9,81±4,73 years. Patients were frequently identified as Marsh type 3a (n=22) and Marsh type 3b (n=20) histopatologically. 
31 (40,3%) of the patients were compliant with the diet whereas 46 (59,7% ) were not. Statistically significant lower levels 
of vitamin B12, vitamin D, folate, zinc and selenium were detected in the non-compliant group compared to compliant 
group (p-values in the order of <0,01; <0,01; <0,01; <0,01; <0,05). Additionally, non-compliant group had a statistically 
significant higher levels of total IgA (p=0,027) compared to compliant group. 
CONCLUSION: Our study shows that gluten-free diet treatment in celiac disease patients has a high impact on preventing 
nutritional deficiencies. There are some difficulties on compliance to a gluten-free diet in daily life. Patients and their 
families need to be informed about life-long gluten-free diet and increase on the compliance to the diet will have positive 
effect on treatment outcomes. 
Keywords: Celiac Disease, Gluten-free diet, Gluten, Malabsorption 
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GİRİŞ: Karbapenem direçli enterobekter(CRE), yenidoğan nazokomial enfeksiyonunun önemli bir etkeni olarak ortaya 
çıkmıştır. Karbapenemler, çoklu ilaç direnci olan gram negatif bakteriler tarafından oluşturulan enfeksiyonlarda son tedavi 
seçeneği olarak kullanılır. Türkiye ve dünya çapında, hastanede yatan yenidoğanların barsak CRE kolonizasyonunun olası risk 
faktörleri açısından veriler yetersizdir. Bu çalışma, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde (YYBÜ) izlenen yenidoğanların, CRE 
kolonizasyonlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesini amaçlamaktadır. 
YÖNTEM: Retrospektif gözlemsel olarak planlanan bu çalışmada,17.09.2018 tarihinde,yenidoğan yoğun bakım 
ünitesi(YYBÜ)'nde yatmakta olan bir hastanın kan ve idrar kültüründe karbapenem dirençli enterokok üremesi gözlenmesi 
ardından başlanan aktif surveyans ile birlikte,Aralık 2018 tarihine kadar CRE pozitif saptanan 40 hasta ile,CRE negatif 
saptanan 102 hasta çalışmaya alındı.Bu hastalar,doğum kilosu,doğum haftası doğum şekli,cinsiyet,hastaneye geliş şekli, 
maternal risk faktörleri,antibiyotik alma durumu ve süresi,beslenme şekli,anne sütü alması,ventilasyon şekli alma ve kateter 
takılma durumları ile yatış süresi açısından karşılaştırıldılar. 
BULGULAR: Rektal florada CRE(+) saptanan olguların ortalama doğum kiloları 2073(±962),doğum haftaları 33,1(±5,1) 
iken,CRE(-) olan hastaların ortalama doğum kiloları 3026(±749) ve doğum haftaları 37,5(±3,05) saptanması istatistiksel 
anlamlı olarak farklı saptandı(p<0,000).Servisimize yatışında CRE(+)olan olguların annelerinde son trimesterde hastanede 
yatışı, çoğul gebelik, antibiyotik tedavisinin alınması, erken memran rüptürünün olması istatistiksel olarak 
anlamlıydı.Servisimize yatışından sonra CRE(+) olan olgularda ise, yatışında postnatal günün küçük olması,izlemi süresince 
antibiyotik alması,uzun süre invaziv mekanik ventilasyonda kalınması,yatışında operasyon geçirmesien,daha geç total 
enteral beslenmeye geçilmesi ve daha uzun süre hospitalize edilmesi, CRE(+)'liği açısından istatistiksel olarak anlamlı 
bulundu. 
SONUÇ: Rektal florada CRE kolonizasyonunun azaltılması için, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde el yıkama oranlarının 
arttılıması, prenatal dönemde yatırılarak tedavi görmüş anne bebeklerine tarama yapılması, yenidoğan yoğun bakım 
servislerinde gereksiz antibiyotik tedavisinin kısıtlanması gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: karbapenem rezistan enterobakter, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, risk faktörler 
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INTRODUCTION: Carbapenem-resistant enterobecter (CRE) has emerged as an important factor in neonatal nasocomial 
infection. Carbapenems are used as the last treatment option for infections caused by gram-negative bacteria with 
multidrug resistance. Turkey and worldwide, the data in terms of possible risk factors of newborns hospitalized for 
intestinal colonization CRA is inadequate. The aim of this study was to determine the factors affecting CRE colonization in 
neonates who were followed up in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU). 
METHOD: In this retrospective observational study, active surveillance was initiated on 17.09.2018 after carbapenem-
resistant enterococcus growth in a blood and urine culture of a hospitalized patient in the NICU. 40 CRE (+) and 102 CRE (-) 
patients were included in the study. These patients were compared in terms of birth weight, delivery week, sex, type of 
admission, maternal risk factors, antibiotic intake and duration, feeding type, breastfeeding, ventilation and catheter 
insertion, and duration of hospitalization. 
RESULTS: While the mean birth weight of patients with CRE (+) in rectal flora was 2073 (± 962), the mean gestational age of 
the patients with CRE (-) was 3026 (± 749) and delivery weeks were 37.5. (± 3.05) was statistically significant (p <0.000). In 
the mothers of patients with CRE (+) at the time of hospitalization, hospitalization in the last trimester, multiple pregnancy, 
antibiotic treatment, and early rupture of membranes were statistically significant. In the cases with CRE (+), the small 
postnatal day at admission, taking antibiotics during the follow-up, staying in invasive mechanical ventilation for a long 
time, having no operation during admission, switching to total enteral feeding later and hospitalizing for longer periods, CRE 
(+) statistically significant. 
CONCLUSION: In order to reduce CRE colonization in rectal flora, it is necessary to increase handwashing rates in neonatal 
intensive care units, screening prenatally inpatient mothers and screening unnecessary antibiotic treatment in neonatal 
intensive care units. 
Keywords: Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae, NICU, risk factors 
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Giriş: Karbapenem direçli enterobakter(CRE), birçok farklı bölgede yenidoğan nozokomiyal enfeksiyonunun önemli bir 
etkeni olarak ortaya çıkmıştır (1). Karbapenemler, çoklu ilaç direnci olan gram negatif bakteriler tarafından oluşturulan 
enfeksiyonlarda son tedavi seçeneği olarak kullanılır. Türkiye ve dünya çapında, hastanede yatan yenidoğanların barsak CRE 
kolonizasyonunun olası risk faktörleri açısından veriler yetersizdir. Bu çalışma, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi' nde(YYBÜ) 
izlenen yenidoğanların, CRE kolonizasyonlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesini amaçlamaktadır. 
Yöntem: YYBÜ'sinde yatmakta olan bir hastanın kan ve idrar kültüründe CRE üremesi nedeniyle 17 Eylül 2018 tarihinde aktif 
sürveyans başlatılmıştır. Çalışmamıza Aralık2018 tarihine kadar CRE (+) saptanan 40 hasta ile, CRE (-) saptanan 102 hasta 
alınmış olup; bu hastalar doğum kilosu, doğum haftası, cinsiyet, hastaneye geliş şekli, maternal risk faktörleri, antibiyotik 
alma durumu ve süresi, beslenme şekli, anne sütü alması, kateter takılma durumları, yatış süresi, solunum desteği alma şekli 
ve süresi   açısından karşılaştırıldılar. 
Bulgular: Rektal florada CRE (+) saptanan olguların ortalama doğum kiloları 2073gr (±962), doğum haftaları 33,1 gestasyon 
haftası (GH) (±5,1) iken, CRE (-) olan hastaların ortalama doğum kiloları 3026GR (±749) ve doğum haftaları 37,5GH (±3,05) 
saptanması istatistiksel anlamlı olarak farklı saptandı(p<0,000) (Tablo 1). CRE taraması yapıldığı dönemde, toplam yatış 
sayımız 389 iken, CRE insidansı %10,2 olarak saptandı. Servisimize yatışından sonra CRE kolonizasyonu olan olgularda, 
yatışında postnatal günün küçük olması, uzun süre antibiyotik alması, invaziv mekanik ventilasyonda uzun kalınması, 
yatışında operasyon geçirmesi, daha geç total enteral beslenmeye geçilmesi ve daha uzun süre hospitalize edilmesi, CRE 
kolonizasyonu açısından istatistiksel olarak anlamlı bulundu (Tablo2). Servisimize yatışında CRE kolonizasyonu olan olguda 
ise, annelerinde son trimesterde hastanede yatış öyküsü, çoğul gebelik, antibiyotik tedavisi alması, erken memran 
rüptürünün olması daha yüksek olup istatistiksel olarak anlamlıydı (Tablo3). Tüm veriler logistik regresyon analizinde 
değerlendirildiğinde son trimesterde annenin hastanede yatışı olması 28 kat, hastanın hastanede yatışı sırasında 
meropenem kullanımı olması ise 6 kat rektal CRE kolonizasyonunda artış ile ilişkili bulundu. Çalışmamızda CRE 
kolonizasyonu olan 40 hastanın 3 tanesinde CRE enfeksiyonu gelişmişt olup CRE kolonizasyonu olan hastalarda CRE sepsisi 
gelişme oranımız %7,5 olduğu saptanmıştır. 
Tartışma: CRE hızlı yayılmasından dolayı büyük YYBÜ'leri için büyük bir tehdittir. Bu mikroorganizmanın neden olduğu 
enfeksiyonlar yüksek mortalite ve morbiditeler ile ilişkilidir. Hastanemize kabul edilen olgularda CRE insidansı %10.2 
saptanmış olup, Singh ve ark.nın Hindistan'dan yaptıkları çalışmada CRE barsak kolonizasyon oranlarını %8.7 olarak 
saptamışlardır. Yine Karaarslan ve ark.'nın 2016 yılında yayınladıkları bir başka çalışmada, YYBÜ'nde CRE insidansını %20,7 
olarak saptanmışlardır. Bu oranlar arasındaki farklılık hastaların ve annelerinin risk faktörlerinin farklı olmasıyla 
ilişkilendirilmiştir. Her YYBÜ, belli dönemlerde CRE rektal kolonizasyon oranlarına bakmalı bu konu hakkında farkındalık 
yaratmalıdır. 
CRE rektal kolonizasyonunda, en önemli risk faktörlerinden biri, prematürite ve düşük doğum ağırlığı olarak saptanmıştır. 
Singh ve ark.nın çalışmasında <35GH ve <2500gr altında olan hastalar CRE pozitifliği açısından karşılaştırıldığında, 
istatistiksel bir fark saptanmamıştır. Fakat bu çalışmada, doğum haftaları ve doğum kiloları karşılaştırılmamış, <35gh olan 
hasta sayısı ve <2500gr olan hasta sayısı karşılaştırılmıştır. Prematürite ve düşük doğum ağırlığının, disbiozis ile ilişkili olduğu 
bilindiğinden, rektal CRE kolonizasyonu açısından da yüksek riskli olduğu düşünülmüştür (4).  
Hastanemizde Kadın Doğum servisi ve doğum odası olmaması nedeniyle tüm yatışlar, başka ünitelerden 112 aracılı 
transferle alınmaktadır. Hastanemize kabulünde CRE (+) saptanan olgularda en önemli risk faktörü, annenin son trimester 
döneminde hastanede yatarak antibiyoterapi almış olmasıdır ve bu riskin CRE kolonizasyonunu 28 kat arttırdığı görülmüştür. 
Özellikle son trimesterda maternal hospitaslizasyon öyküsü varlığında, YYBÜ kabulünde, hastalardan rektal CRE taraması 
alınmalı ve sonuçları çıkıncaya kadar izole edilmelidir. 
YYBÜ’ne yatışından sonra rektal florada CRE (+)’liği olması için karbapenem tedavisi kullanılmasının 6,8 kat artış ile ilişkili 
olduğu görülmüştür. Ünitemizde karbapenem tedavisi hiçbir zaman ilk tedavi seçeneği olarak kullanılmaz. Özellikle hastane 
kaynaklı olduğu düşünülen dirençli enfeksiyonlarda karbapenem tedavisi kullanıldığı düşünüldüğünde, hastanede yatış 
süresinin uzaması gibi diğer önemli risk faktörleri ile de birlikteliği olmaktadır. Harris ve ark.nın çalışmasında, rektal florada 
imipenem dirençli enterekok için imipenem kullanımının riski 7 kat arttırdığını saptamışlardır (5).  
Çalışmamızda CRE kolonizasyonu olan 40 hastanın 3 tanesinde CRE enfeksiyonu gelişmiştir. CRE kolonizasyonu olan 
hastalarda CRE sepsisi gelişme oranımız %7,5 ‘tur. 2016 yılında yayınlanan bir derlemede, birçok çalışma analiz edilmiş, farklı 
çalışmalarda bu oran %0-90 arasında değiştiği fakat metaanaliz sonucunda bu oranın %16,5 olduğu belirlenmiştir (6). 
Kolonize hastalardaki enfeksiyon gelişme oranımızın metaanaliz ortalamasından düşük olmasının nedeni, 4. Basamak 
YYBÜ’si olmamız, el yıkama oranlarımızın yüksek olması ve bundle uygulaması kullanıyor olmamız olabilir. 
Sonuç: Preterm ve daha komplike hastalarda rektal CRE pozitifliği daha sık bir problem olup, rektal florada CRE 
kolonizasyonunun azaltılması için, prenatal dönemde yatırılarak tedavi görmüş anne bebeklerine tarama yapılması, 
yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde el yıkama oranlarının artırılması, erken enteral beslenmenin ve özellikle anne sütü ile 
beslenmenin sağlanması, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ampirik karbapenem tedavisinin mümkün olduğunca 
kısıtlanması gerekmektedir. 
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Tablo 1. CRE Pozitif ve CRE Negatif Hastalarda Risk Faktörleri 

 CRE(+) 
n:40 

CRE(-) 
n:102 

p 

Doğum Kilosu,gr,Mean(±SS) 2073(±962) 3026(±749) 0,000 
Gestasyon Haftası,hafta,Mean(±SS) 33,1(±5,1) 37,5(±3,05) 0,000 

Cinsiyet,Kız,n(%) 18(%45) 49(%48) 0,74 
Doğum şekli,NSVY,n(%) 12(%30) 36(%35,2) 0,54 

Geliş Şekli 
Evden,n(%) 

Hastaneden sevk ,n(%) 

 
19(%47,5) 
21(%52,5) 

 
71(%69,6) 
31(%30,3) 

 
0,014 

Çoğul Gebelik 7(%17,5) 2(%1,9) 0,001 
Son trimestr hastanede yatış,n(%) 15(%37,5) 2(%1,9) 0,000 

Son trimester antibiyotik,n(%) 15(%37,5) 1(%2,5) 0,000 
Maternal Preeklampsi,n(%) 5(%12,5) 1(%2,5) 0,002 

Maternal Gestasyonel Diabet,n(%) 1(%2,5) 5(%4,9) 0,52 
Maternal Erken Membran Rüptürü,n(%) 13(%32,5) 1(%2,5) 0,000 

NICU Yatış Öyküsü,n(%) 14(%35) 21(%20,5) 0,07 
Mortalite 2 0 0,023 

 
 

Tablo 2. Hastaneye yatışında CRE (-) olan hastaların risk faktörleri 
 CRE(+) 

N:19 
CRE(-) 
n:102 

P 

Doğum Kilosu,gr,Mean(±SS) 1888(±947) 3026(±749) 0,000 
Gestasyon Haftası,hafta,Mean(±SS) 31,8(±5,1) 37,5(±3,0) 0,000 

Cinsiyet,Kız,n(%) 7 49 0,36 
Doğum şekli,NSVY,n(%) 6 36 0,75 

Geliş Şekli 
Evden,n(%) 

Hastaneden sevk ,n(%) 

 
3 

16 

 
71 
31 

0,000 

Çoğul Gebelik 4 2 0,006 
Son trimestr hastanede yatış,n(%) 6 2 0,000 

Son trimester antibiyotik,n(%) 6 1 0,000 
Maternal Preeklampsi,n(%) 2 1 0,064 

Maternal Gestasyonel Diabet,n(%) 0 5 1 
Maternal Erken Membran Rüptürü,n(%) 8 1 0,000 

NICU Yatış Öyküsü,n(%) 3 21 0,63 
Mortalite 1 0 0,15 

Başvuru günü,Gün,Median(IQR) 0(0) 4,5(±14,5) 0,000 
Beslenme Şekilleri 
Nazogastrik,n(%) 

Oral,n(%) 

 
14 
5 

 
8 

94 

 
0,000 

Beslenme tipi 
Anne sütü,n(%) 
Formula,n(%) 

 
7 

12 

 
78 
24 

 
0,001 

Antibiyotik alma durumu, n(%) 18 58 0,002 
Ampisilin,n(%) 18 56 0,001 

Gentamisin,n(%) 15 38 0,001 
Sefotaksim,n(%) 9 18 0,004 
Vankomisin,n(%) 13 7 0,000 
Meropenem,n(%) 13 5 0,000 

Antibiyotik Süresi,Gün,Median(IQR) 14(65) 7(0) 0,000 
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Tablo 3. Servisimize yatışında CRE(+) olan olguların yatış ile ilgili risk faktörlerinin değerlendirilmesi 
 CRE(+) 

n:21 
Cre(-) 
n:102 

p 

Doğum Kilosu,gr,Mean(±SS) 2240(±968) 3026(±749) 0,000 
Gestasyon Haftası,hafta,Mean(±SS) 34,1(±5,0) 37,5(±3,0) 0,007 

Cinsiyet,Kız,n(%) 11 49 0,71 
Doğum şekli,NSVY,n(%) 6 36 0,55 

Geliş Şekli 
Evden,n(%) 

Hastaneden sevk ,n(%) 

 
16 
5 

 
71 
31 

0,54 

Çoğul Gebelik 3 2 0,009 
Son trimestr hastanede yatış,n(%) 9 2 0,000 

Son trimester antibiyotik,n(%) 9 1 0,000 
Maternal Preeklampsi,n(%) 3 1 0,016 

Maternal Gestasyonel Diabet,n(%) 1 5 0,97 
Maternal Erken Membran Rüptürü,n(%) 5 1 0,000 

NICU Yatış Öyküsü,n(%) 11 21 0,002 
Mortalite 1 0 0,17 

Mekanik ventilasyon alma,n(%) 5 18 0,51 
Mekanik Ventilasyon Tipi 

NİMV,n(%) 
İMV,n(%) 

 
3 
2 
 

 
10 
8 
 

 
0,64 

Ventilasyon süresi, gün,Median(IQR) 10(10,5) 3(5) 0,026 
Kateter takılma durumu,n(%) 3 8 0,35 

Kateter tipi 
Uvk 
Svk 

 
2 
1 

 
5 
3 

 
1,0 

Yatışında ameliyat,n(%) 1 6 0,84 
Total Beslenmeye geçiş,gün,Median(IQR) 1(2,5) 2(2) 0,19 

Yatış Süresi,gün, Median(IQR) 4(5) 7(5) 0,016 

 
 

Tablo 4. Multipl logistik regresyon analizi 

 
B S.E. P Odss Ratio 

95% C.I.for Odss Ratio 

Lower Upper 

Sontrmantibiyotik(Var) -3,321 1,121 0,003 27,70 3,08 249,16 

MEROPENEM(Var) -1,924 0,657 0,003 6,85 1,89 24,82 

Constant 5,808 1,652 <0.001 
   

Dependent variable: CRE   Predicted CRE(+) =62.5     Predicted CRE(-)=94.1     Predicted Overall: 85.1  P Model<0.001 

Multitiple Logistic Regression (Method = Forward Stepwise (Conditional)), C.I.: Confidence interval     B: regression 
coefficients   SE: Standard error 

 

 
 

Mekanik ventilasyon alma,n(%) 16 18 0,000 
Mekanik Ventilasyon Tipi 

NİMV,n(%) 
İMV,n(%) 

 
5 

11 

 
8 

10 

 
0,42 

Ventilasyon süresi, gün,Median(IQR) 14(44) 3(5) 0,009 
Kateter takılma durumu,n(%) 9 8 0,000 

Kateter tipi 
Uvk 
Svk 

 
6 
3 

 
5 
3 

 
1 

Yatışında ameliyat,n(%) 7 6 0,000 
Total Beslenmeye geçiş,gün,Median(IQR) 13(16) 2(2) 0,000 

Yatış Süresi,gün, Median(IQR) 55(100) 7(5) 0,000 
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GİRİŞ-AMAÇ: Çocukluk çağı aşılarına karşı giderek artan tereddüt ve aşı reddi, aşı ile önlenebilir hastalıklarda elde edilen 
başarılara karşı giderek daha ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB) ile aşılar arasında bağlantı 
olmadığı bilimsel olarak gösterilmiş olmasına rağmen, toplumda, otizmin aşılarla ilişkili olduğuna dair şüphe yok olmuş 
değildir. Özellikle OSB tanılı çocuğu olan bireyler, bu konuya karşı daha duyarlı olabilirler, hatta kendileri aşı karşıtı hareketin 
bir parçası olabilirler. Bu çalışmanın amacı, OSB tanılı çocuğu olan ebeveynlerin çocukluk çağı aşıları hakkında düşünce ve 
tutumlarını saptamak, bu özel grup içinde aşı tereddütü ve aşı reddi oranlarını ve buna yol açan risk faktörlerini 
belirlemektir. 
 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma grubu, en az bir OSB tanılı çocuğu olan ve en az bir daha küçük çocuk sahibi olan ebeveynlerden 
oluşturuldu. Araştırma ekibi tarafından oluşturulan anket formu, sosyodemografik ve klinik özellikler, OSB tanılı çocuğun 
aşılanma durumu, kardeşinin aşılanma durumu ve aşılar hakkındaki görüş ve düşünceleri değerlendirmeye yönelik sorular 
içeren 4 kısımdan oluşmakta idi. Çocukların aşılanma durumunun değerlendirilmesinde sadece Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş 
Bağışıklama Programında yer alan rutin aşılar sorgulandı. Form, katılmayı kabul eden gönüllülere yüz yüze uygulandı. 
Veriler, SPSS 21 istatistik programı aracılığı ile analiz edildi. 
 
BULGULAR: Çalışmaya, OSB tanılı çocuğu (n:110; yaş ortalaması 7.2±0.27, E/K:77/33) ve daha küçük yaşta çocuğu (n:110; 
yaş ortalaması 3.4±0.16; E/K: 60/40) olan 88 anne ve 22 baba olmak üzere toplam 110 ebeveyn katıldı. Çalışma grubunda, 
ilk çocuğunda aşı reddi oranı %12.7 iken, bu oranın ikinci çocukta %40 olduğu görüldü, bu fark istatistiksel olarak anlamlı idi 
(p:0.001). Aşı reddi gelişen ailelerin, gelir durumu (p:0.001) ve anne eğitim durumu (p:0.19) ve babanın eğitim seviyesinin 
(p:0.26), diğer gruplara göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptanırken; cinsiyet, OSB tanılı çocuğun hastalığının şiddeti ve ek 
hastalık sahibi olması aşı reddi gelişiminde etkili olmadığı görüldü (p>0.05). Düzenli çocuk sağlığı izlemi sürdüren ailelerde, 
aşı reddi gelişme oranı, diğerlerine göre daha düşük olduğu saptandı (p:0.001). En sık reddedilen aşıların, sırası ile %35.5 ile 
hepatit A, %32.7 kızamık kızamıkçık kabakulak, %28.2 suçiçeği aşısı idi. Çalışmaya alınan kardeşlerin 9’unun OSB tanısı aldığı 
ve bu çocukların 5’i tam aşılanmış, 4’ü ise hiç aşılanmamış olduğu görüldü. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmanın bulguları, OSB tanılı çocuğu olan ebeveynlerin ikinci çocuğundaki aşı reddi oranının 
(%40), ilk çocuğuna göre anlamlı olarak yüksek olduğunu (%12.7) gösterdi (p:0.000). OSB tanılı çocuğu olan ebeveynlerde, 
yüksek gelir durumu, ve yüksek eğitim seviyesi olanların aşı reddi oranlarının daha yüksek olduğu görüldü. Bu durumun, 
internet, sosyal medya vb kullanımı ile ilişkili olabileceği düşünüldü. Otizm ile ilişkisi olduğu en çok speküle edilen aşı kızamık 
kızamıkçık kabakulak aşısı olmasına rağmen, Hepatit A’daki aşı reddi oranının daha yüksek olmasının, rutin aşı takviminde 
daha geç yer alıyor olması nedenli olduğu düşünüldü. Çalışmaya alınan kardeşlerin 9’u OSB tanısı aldığı saptandı. Aşı reddi 
yapılan kardeşlerde gelişen OSB oranı (4/44), aşılaması tam olan kardeşlerde gelişen OSB oranı (5/66) arasında anlamlı fark 
olmamasının, çalışmanın önemli sonuçlarından biri olduğu düşünüldü. 
 
Anahtar Kelimeler: aşı tereddütü, aşı reddi, otizm spektrum bozukluğu, çocukluk çağı aşıları 
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BACKGROUND AND AIM: Childhood vaccine refusal and hesitancy (CVRH) is a growing global trend constituting a 
substantial threat to reverse progress made in tackling vaccine-preventable diseases. Despite the lack of scientific evidence 
linking Autism Spectrum Disorders (ASD) and vaccines, the subject constitutes to be linked in the minds of many people. 
Especially, families with a child diagnosed with ASD may be particularly concerned about the issue; they may be more 
susceptible to CVRH, moreover they could be a part of anti-vaccine movement. The aim of this study is to determine the 
rate of vaccine refusal (VR) among parents of ASD patients and to define the factors influencing vaccine refusal in this 
group. 
 
PATIENTS AND METHODS: The study group constituted parents of ASD patients who have another younger sibling. The 
survey questionnaire included 4 main parts to evaluate sociodemographic data of the family and the clinical properties of 
the child, the immunisation uptake of the child with ASD and the younger sibling and the opinions of the parents about 
childhood vaccines. To evaluate the immunisation uptakes of the children, only the vaccination schedule of childhood 
vaccines routinely administered by Ministery of Health was questioned. The questionnaire was applied face to face to 
parents that agreed to participate in the study. 
 
RESULTS: The study group included 110 parents (88 mothers and 22 fathers) of ASD patients (mean age 7.2±0.27, 
M/F:77/33) and their younger siblings (mean age 3.4±0.16; M/F: 60/40). The rate of VR in the study group was 12.7% for 
the first child, while it was 40% for the younger sibling (p:0.001). The higher income status (p: 0.001), the higher education 
level of the mother (p: 0.19) and the father (p: 0.26) were observed in the parents who developed VR while the gender, 
severity of the child with ASD and additional disease did not affect the development of VR (p> 0.05). The rate of 
development of VR was lower in the families who had regular child health visits (p: 0.001). The most commonly refused 
vaccines were hepatitis A (35.5%), measles-rubella-mumps (32.7%) and varicella (28.2%). Nine of the siblings included in the 
study were diagnosed with ASD and 5 of these children were fully vaccinated while 4 of them were never vaccinated. 
 
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study showed that the rate of VR in the younger child (40%) of the 
parents with ASD was significantly higher than the first child (12.7%) (p: 0.000). The rate of developed VR was higher in 
families with higher income, higher educational level of both mother and the father. We speculate that this finding may be 
related with the use of internet, social media, etc. Although the most speculated vaccine with autism is the measles rubella 
mumps vaccine, the higher rate of VR in Hepatitis A may be related with date in the routine vaccination schedule. One of 
the important results of the study was that there was no significant difference between the rate developing ASD in 
unvaccinated siblings (4/44) and the vaccinated siblings (5/66). 
 
Keywords: vaccine hesitate, vaccine refusal, autism spectrum disorders, childhood vaccines 
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Giriş ve Yöntem: Vitiligo edinsel, ilerleyici, multifaktöriyel, depigmente edici ve epidermisteki sınırlı beyaz maküler alanlarla 
karakterize bir bozukluktur. Etyolojisini açıklamaya çalışan hipotezler içinde otoimmün süreçler de yer almaktadır. Son 
yıllarda yapılan çalışmalarda inflamatuar parametrelerin psikiyatrik bozukluklarda arttığına dair kanıtlar giderek artmaktadır. 
SSRİ tedavisi sonrası platelet aktivitesinin azaldığına işaret eden çalışmalar da bulunmaktadır. Plateletler farklı psikiyatrik 
durumlarda beyinde oluşan biyokimyasal değişimleri yansıtabilirler. Mean platelet volume (MPV), platelet volümünün 
ölçümüdür ve platelet fonksiyonları ve reaktivitesinin belirtecidir. Nötrofil/lenfosit oranı (NLO), tam kan testindeki nötrofil 
ve lenfosit değerleri kullanılarak hesaplanmaktadır ve genellikle subklinik inflamasyonun göstergesi olarak kabul 
edilmektedir. 
Vitiligo ve eşlik eden psikiyatrik bozukluklardaki NLR ve MPV düzeyleri ile ilgili bilginin artmasının psikiyatrik bozuklukların 
patogenezinin anlaşılmasına katkıda bulunması beklenmektedir. Bu çalışmada inflamasyonun kronik bir cilt hastalığı olan 
Vitiligoda, eşlik eden psikiyatrik hastalıkların oluşumuna etkisi araştırılmıştır. 
Sonuç ve Tartışma: İnflamatuar bir süreci gösteren NLR ve MPV parametreleri açısından psikiyatrik tanı almış olan Vitiligo 
hastaları ile tanı almayanlar arasında fark saptanmamıştır. Stresör varlığı, psikiyatrik tanısı olan grupta daha yüksek 
saptanmışken, tanı alan olgularda Vitiligo şiddeti açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır. Yazında NLR düzeylerinin 
jeneralize Vitiligolu olgularda, lokalize Vitiligolu olgulara ya da sağlıklı kontrol grubuna göre daha yüksek saptandığı 
görülmektedir. Vitiligo şiddetinin daha farklı olduğu olgular arasında ya da sağlıklı kontrol grubu ile kıyaslanma yapılarak 
düzenlenecek yeni çalışmaların bu konudaki literatüre katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 
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Introduction and Method: Vitiligo is a disorder characterized by acquired, progressive, multifactorial, depigmenting and 
limited white macular areas in the epidermis. Autoimmune processes are among the hypotheses that try to explain the 
etiology. In recent years, there is increasing evidence that inflammatory parameters increase in psychiatric disorders. There 
are also studies indicating that platelet activity decreases after SSRI treatment. Platelets may reflect biochemical changes in 
the brain in different psychiatric conditions. Mean platelet volume (MPV) is a measure of platelet volume and is indicative 
of platelet function and reactivity. The neutrophil / lymphocyte ratio (NLR) is calculated using the neutrophil and 
lymphocyte values in the whole blood test and is generally considered an indicator of subclinical inflammation. 
Increased knowledge of NLR and MPV levels in vitiligo and comorbid psychiatric disorders is expected to contribute to the 
understanding of the pathogenesis of psychiatric disorders. In this study, the effect of inflammation on the occurrence of 
concomitant psychiatric diseases in Vitiligo, a chronic skin disease, was investigated. 
Results and Discussion: NLR and MPV parameters indicating an inflammatory process did not differ between the patients 
who were diagnosed with vitiligo and those who did not. The presence of stressors was found to be higher in the psychiatric 
group, but there was no significant difference in the severity of vitiligo in the cases diagnosed. In the literature, NLR levels 
were found to be higher in patients with generalized vitiligo than in patients with localized vitiligo or healthy control group. 
It is thought that new studies to be organized between cases with different severity of vitiligo or by comparison with 
healthy control group will contribute to the literature on this subject. 
 
Keywords: vitiligo, psychiatric disorder, inflammation 
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NLR ve MPV oranları, NLR and MPV levels 

 
Psikiyatrik tanı alan ve almayan Vitliligo tanılı olgualrın NLR ve MPV düzeyleri arasında analamlı farklılık saptanmamıştır 
No significant differences were found between NLR and MPV levels of patients with and without psychiatric diagnosis of 

Vitiligo. 
 

Stresör varlığı, Presence of stressor 

 
Psikiyatrik tanı alan Vitiligolu olgularda stresör düzeyi, psikiyatrik tanı almayanalra göre belirgin olarak yüksektir. 

Stressor level is significantly higher in patients with vitiligo than those without psychiatric diagnosis. 
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Çocuk Yoğun Bakımda Solunum Destek Yöntemlerinin Değerlendirilmesi 
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GİRİŞ/AMAÇ: Kritik çocuk hastalarda solunum desteği, çocuk yoğun bakım ünitelerinde en sık kullanılan öğelerdendir. 
Özellikle noninvaziv ventilasyon yöntemleri giderek yaygınlaşmış ve kullanımı artmıştır. Bu yöntemlerin çocuk yoğun 
bakımlarda kullanımını değerlendiren çalışmalar kısıtlı sayıdadır. Biz bu çalışmada kendi kliniğimizde uygulanan solunum 
destek yöntemlerini ve sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. 
YÖNTEM: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Kliniğinde Kasım 2016-Ocak 2019 tarihleri 
arasında 24 saatten daha uzun süreyle yatırılarak tedavi edilen 1 ay-18 yaş çocukların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak 
değerlendirildi. Postoperatif hastalar çalışma dışında bırakıldı. 
BULGULAR: Toplam 361 hastanın kayıtları incelendi. Hastaların ortanca yaşı 20 ay, 205 (%56,8)’i erkekti. Hastaların yoğun 
bakıma yatış nedenlerine bakıldığında %48,5 ile en sık solunum sıkıntısı/yetmezliği, travma (%13), sepsis (%12,5), nörolojik 
hastalıklar (7,8) ve çeşitli nedenlerdi. Toplamda 306 hastaya (%84,8) herhangi bir solunum desteği uygulandı. 158 (%43,8) 
hastada invaziv mekanik ventilasyon, 106 (%29,4) hastada non-invaziv ventilasyon ve 210 (%58,2) hastada yüksek akışlı 
nazal kanülle oksijen tedavisi (YANKOT) uygulandı. Hastaların ortanca yatış süresi 5 gün (min-maks:1-257 gün) olup 31 
(%8,6) hasta kaybedildi. İnvaziv mekanik ventilasyon kullanılan hastalara bakıldığında en sık solunum sıkıntısı/yetmezliği (54 
hasta, %34,2), sepsis (29 hasta, %18,4) ve travma (26 hasta, %16,5) en sık nedenlerdi. Hastalık gruplarına tek tek 
bakıldığında ise postresüsitasyon nedeniyle yatan hastaların tamamında (12 hasta) invaziv mekanik ventilasyon kullanıldı. 
İnvaziv mekanik ventilasyon kullanılan hastaların 121’i (%78,1) çocuk yoğun bakım kliniğine entübe kabul edildi. En sık tercih 
edilen mekanik ventilasyon modu senkronize intermitant mekanik ventilasyon + basınç destek (SIMV+PS) idi. İnvaziv 
mekanik ventilasyon süresi ortanca 117,5 saat (ÇDA:21,5-308 saat, min. 1- max. 6018 saat), en yüksek tepe basıncı (Ptepe) 
ortanca 23 cmH2O (ÇDA:18-29 cmH2O, min. 13- max. 56 cmH2O). Toplamda 106 hastaya (%29,4) non-invaziv mekanik 
ventilasyon uygulandı ve en sık başlangıç modu sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) idi. Bu hastaların 66’sı (%62,3) direk 
kullanım, 40’ı (37,7) ekstübasyon sonrası uygulamaydı. YANKOT uygulanan 210 hastanın 144’ü (%68,6) direk kullanım, 66’sı 
(%31,4) ekstübasyon sonrası kullanımdı. Non-invaziv ventilasyon uygulananların %88,7’si, YANKOT uygulananların %93,3’ü 
başarılı sonuçlandı. İnvaziv mekanik ventilasyon kullanılan hastalarda başarısız ekstübasyon oranı %9,8 ve çalışma süresince 
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trakeostomi açılan hasta sayısı 18 (%5) idi. Ekstübasyon sonrası en sık kullanılan solunum destek yöntemi ise YANKOT 
(%39,4) idi. Altta yatan kronik hastalığı olanların %60,8’i invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı duyarken kronik hastalığı 
olmayanların %39,2’sinde bu ihtiyaç oluşmuştur (p:0,001). Nörolojik hastalıklar %42,7 ile en sık görülen kronik hastalık 
grubuydu. Yine invaziv mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda PİM (p<0,001), PRİSM (p<0,001) ve yatış süreleri 
(p<0,001) anlamlı olarak daha yüksekti. 
SONUÇ: Günlük pratiğimizde noninvaziv solunum desteği ve YANKOT’un hem primer olarak hem de ekstübasyon sonrası 
oldukça sık kullanıldığı ve başarılı olduğu görülmektedir. İnvaziv mekanik ventilasyona ise en sık başta nörolojik hastalıklar 
olmak üzere altta yatan kronik hastalığı olanlarda daha sık ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Mekanik ventilasyon, pediatrik, solunum desteği 
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Introduction/OBJECTIVE: Respiratory support (RS) in critical pediatric patients is one of the most frequently used elements 
in pediatric intensive care units (PICUs). In particular, noninvasive ventilation methods have become more common and its 
use has increased. There are a limited number of studies evaluating the use of these methods in PICUs. In this study, we 
aimed to evaluate the RS methods and their results in our clinic. 
METHOD: Medical records of 1 month-18 years old children who were hospitalized and treated for more than 24 hours 
between November 2016 and January 2019 in Izmir Tepecik Education and Research Hospital PICU were evaluated 
retrospectively. Postoperative patients were excluded from the study.  
FINDINGS: In total, the records of 361 patients were examined. The median age of the patients was 20 months and 205 
(56.8%) of them were male. The most common cause of intensive care hospitalization was respiratory distress/insufficiency 
(48.5%), trauma (13%), sepsis (12.5%), neurological diseases (7.8%) and various reasons. A total of 306 patients (84.8%) 
received any RS. Invasive mechanical ventilation (MV) was applied in 158 (43.8%) patients, non-invasive ventilation in 106 
(29.4%) patients and high flow nasal cannula (HFNC) oxygen support in 210 (58.2%) patients. The median stay of the 
patients was 5 days (min-max:1-257 days) and 31 (8.6%) patients were died. Considering patients with invasive MV, the 
most common reasons are respiratory distress/insufficiency (54 patients, 34.2%), sepsis (29 patients, 18.4%) and trauma 
(26 patients, 16.5%). When the disease groups were examined individually, invasive MV was used in all hospitalized patients 
(12 patients) due to postresuscitation. 121 (78.1%) of the patients using invasive MV were admitted to the PICU as 
intubated. The most frequently preferred MV mode was SIMV+PS. The median duration of invasive MV time was 117.5 
hours (IQR:21.5-308 hours, min-max:1-6018 hours), the highest peak pressure (Ppeak) median was 23 cmH2O (IQR:18-29 
cmH2O, min-max:13-56 cmH2O). A total of 106 patients (29.4%) underwent noninvasive MV and the most common starting 
mode was CPAP. 66 of these patients (62.3%) had direct use and 40 (37.7%) had post-extubation. Of the 210 patients 
(58.2%), who received HFNC oxygen support, 144 (68.6%) were direct use, 66 (31.4%) were used after extubation. 88.7% of 
noninvasive ventilation and 93.3% of HFNC oxygen support were successful. The rate of unsuccessful extubation in patients 
using invasive MV was 9.8% and the number of patients who underwent tracheotomy during the study was 18 (5%). The 
most frequently used RS method after extubation was HFNC oxygen (39.4%). While 60.8% of patients with underlying 
chronic disease needed invasive MV, 39.2% of those without chronic disease had this need (p:0.001). Neurological diseases 
were the most common group of chronic diseases with 42.7%. In addition, PIM(p<0.001), PRISM(p<0.001) and 
hospitalization time(p<0.001) were significantly higher in patients who underwent invasive MV. 
RESULT: In our daily practice, it seems that noninvasive RS and HFNC oxygen are widely and successfully used both primary 
and after extubation. Invasive MV was found to be more frequently needed in patients with underlying chronic diseases, 
especially neurological diseases. 
Keywords: mechanical ventilation, pediatric, respiratory support 
 

ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA SOLUNUM DESTEK YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
 
Giriş/Amaç: Kritik çocuk hastalarda solunum desteği, çocuk yoğun bakım ünitelerinde en sık kullanılan öğelerdendir. 
Özellikle noninvaziv ventilasyon yöntemleri giderek yaygınlaşmış ve kullanımı artmıştır. Bu yöntemlerin çocuk yoğun 
bakımlarda kullanımını değerlendiren çalışmalar kısıtlı sayıdadır. Biz bu çalışmada kendi kliniğimizde uygulanan solunum 
destek yöntemlerini ve sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. 
Yöntem: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Kliniğinde Kasım 2016-Ocak 2019 tarihleri 
arasında 24 saatten daha uzun süreyle yatırılarak tedavi edilen 1 ay-18 yaş çocukların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak 
değerlendirildi. Postoperatif hastalar çalışma dışında bırakıldı. 
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Bulgular: Toplam 361 hastanın kayıtları incelendi. Hastaların ortanca yaşı 20 ay, 205 (%56,8)’i erkekti. Hastaların yoğun 
bakıma yatış nedenlerine bakıldığında %48,5 ile en sık solunum sıkıntısı/yetmezliği, travma (%13), sepsis (%12,5), nörolojik 
hastalıklar (7,8) ve çeşitli nedenlerdi. Toplamda 306 hastaya (%84,8) herhangi bir solunum desteği uygulandı. 158 (%43,8) 
hastada invaziv mekanik ventilasyon, 106 (%29,4) hastada non-invaziv ventilasyon ve 210 (%58,2) hastada yüksek akışlı 
nazal kanülle oksijen tedavisi (YANKOT) uygulandı. Hastaların ortanca yatış süresi 5 gün (min-maks:1-257 gün) olup 31 
(%8,6) hasta kaybedildi (Tablo 1). İnvaziv mekanik ventilasyon kullanılan hastalara bakıldığında en sık solunum 
sıkıntısı/yetmezliği (54 hasta, %34,2), sepsis (29 hasta, %18,4) ve travma (26 hasta, %16,5) en sık nedenlerdi. Hastalık 
gruplarına tek tek bakıldığında ise postresüsitasyon nedeniyle yatan hastaların tamamında (12 hasta) invaziv mekanik 
ventilasyon kullanıldı. İnvaziv mekanik ventilasyon kullanılan hastaların 121’i (%78,1) çocuk yoğun bakım kliniğine entübe 
kabul edildi.  En sık tercih edilen mekanik ventilasyon modu senkronize intermitant mekanik ventilasyon + basınç destek 
(SIMV+PS) idi. İnvaziv mekanik ventilasyon süresi ortanca 117,5 saat (ÇDA:21,5-308 saat, min. 1- max. 6018 saat), en yüksek 
tepe basıncı (Ptepe) ortanca 23 cmH2O (ÇDA:18-29 cmH2O, min. 13- max. 56 cmH2O) (Tablo 2). Toplamda 106 hastaya 
(%29,4) non-invaziv mekanik ventilasyon uygulandı ve en sık başlangıç modu sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) idi. Bu 
hastaların 66’sı (%62,3) direk kullanım, 40’ı (37,7) ekstübasyon sonrası uygulamaydı. YANKOT uygulanan 210 hastanın 144’ü 
(%68,6) direk kullanım, 66’sı (%31,4) ekstübasyon sonrası kullanımdı. Non-invaziv ventilasyon uygulananların %88,7’si, 
YANKOT uygulananların %93,3’ü başarılı sonuçlandı. İnvaziv mekanik ventilasyon kullanılan hastalarda başarısız ekstübasyon 
oranı %9,8 ve çalışma süresince trakeostomi açılan hasta sayısı 18 (%5) idi. Ekstübasyon sonrası en sık kullanılan solunum 
destek yöntemi ise YANKOT (%39,4) idi. Altta yatan kronik hastalığı olanların %60,8’i invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı 
duyarken kronik hastalığı olmayanların %39,2’sinde bu ihtiyaç oluşmuştur (p:0,001). Nörolojik hastalıklar %42,7 ile en sık 
görülen kronik hastalık grubuydu. Yine invaziv mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda PİM (p<0,001), PRİSM (p<0,001) 
ve yatış süreleri (p<0,001) anlamlı olarak daha yüksekti (Tablo 3). 
Sonuç: Günlük pratiğimizde noninvaziv solunum desteği ve YANKOT’un hem primer olarak hem de ekstübasyon sonrası 
oldukça sık kullanıldığı ve başarılı olduğu görülmektedir. İnvaziv mekanik ventilasyona ise en sık başta nörolojik hastalıklar 
olmak üzere altta yatan kronik hastalığı olanlarda daha sık ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir.  
 
 
 

Tablo 1. Hastaların tanımlayıcı özellikleri 
 
 

Yaş (ortanca, min-max) 20 ay (1-213 ay) 

Cinsiyet (erkek sayı, %) 205 (%56,8) 

Yoğun bakım yatış 

nedenleri 

Solunum sıkıntısı/yetmezliği %48,5 

Travma %13 

Sepsis %12,5 

Nörolojik hastalıklar %7,8 

Zehirlenme %1,7 

Sepsis dışı şok %2,5 

Kardiyak yetmezlik %1,4 

Renal hastalık %2,5 

Endokrin/metabolik hastalık %1,9 

Postressüsitasyon %3,3 

Diğer sebepler %5 

Solunum desteği 

(n:306, %84,8) 

İnvazif mekanik ventilasyon 158 (%43,8) 

Non-invazif ventilasyon 106 (%29,4) 

Yüksek akışlı nazal kanülle oksijen desteği 210 (%58,2) 

Trakeostomi 

durumu 

Yeni açılan 24 (%6,6) 

Öncesinde olan 17 (%4,7) 

Yatış süresi (ortanca, min-max) 5 gün (1-257) 

Mortalite (sayı, %) 31 (%8,6) 

Kronik hastalık 

(n:185, %51,2) 

Nörolojik hastalık %42,7 

Solunum sistemi hastalığı %7,6 

Kardiyak hastalık %7 

Renal hastalık %6,5 

İmmun yetmezlik %0,5 

Romatolojik hastalık %1,6 

Gastrointestinal sistem hastalığı %1,6 

Hematolojik-onkolojik hastalık %9,2 

Endokrin-metabolik hastalık %8,6 

Genetik hastalık %14,6 
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Tablo 2. İnvazif mekanik ventilasyon uygulanan hastaların tanımlayıcı özellikleri 
 

Mekanik ventilasyon süresi (ortanca, ÇDA) 117,5 saat (21,5-308 saat) 
En yüksek Ptepe (ortanca, ÇDA) 23 cmH2O (18-29 cmH2O) 
Entübe kabul edilen hasta (sayı,%) 121 (%78,1) 
Yoğun bakım yatış 
nedenleri 

Solunum sıkıntısı/yetmezliği %34,2 
Travma %16,5 
Sepsis %18,4 
Nörolojik hastalıklar %8,2 
Zehirlenme %0,6 
Sepsis dışı şok %3,8 
Kardiyak yetmezlik %2,5 
Renal hastalık %1,3 
Endokrin/metabolik hastalık %1,9 
Postressüsitasyon %7,6 
Diğer sebepler %5,1 

Ekstübasyon 
başarısı 

Başarılı %75,4 
Başarısız %9,8 
Direk trakeostomi açılan %14,8 

Ekstübe edilememe 
nedenleri (n:30) 

Glasgow koma skoru düşüklüğü %46,7 
Üst hava yolu darlığı %13,3 
Kas güçsüzlüğü %23,3 
Kronik solunum yetmezliği %13,3 
Diğer %3,3 

 
 
 

Tablo 3.  İnvazif mekanik ventilasyon uygulananlarda değişkenlerin değerlendirilmesi 
İnvazif mekanik ventilasyon PIM PRISM Yatış süresi 

Uygulanmayan Median (ÇDA) 4,77 (1,36-11) 2,61 (1,54-5,07) 4 (3-7) 
Uygulanan Median (ÇDA) 19,08 (8,23-41,54) 10,85 (3,25-54,78) 11 (4-24,5) 

P değeri 0.000 0.000 0.000 
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Psoriazisli Türk hastalarda monosit / lenfosit oranı ile hastalığın varlığı ve 
ciddiyeti arasında ilişki var mıdır? 
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GİRİŞ-AMAÇ: Psöriazisli hastalar genel popülasyona göre artmış sistemik inflamasyon ve monosit seviyelerine 
sahiptir.Bununla birlikte, monositlerin bu hastalarda inflamasyonu düzenlemedeki rolü açıkça bilinmemektedir. 
İnflamasyonun rol oynadığı psöriazis hastaları kardiyovasküler hastalıklar için de risk altındadır. Monosit lenfosit oranı (MLR) 
sistemik enflamatuar yanıtı yansıtabilmektedir. Bu çalşmada MLR ile psöriazis arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: Düzenli olarak psoriazis polikliniğine başvuran toplam 180 hasta ve 40 sağlıklı birey bu çalışmaya dahil 
edildi. Demografik özellikler, Psoriasis Alan ve Ciddiyet Endeksi (PASI) skorları ve laboratuvar verileri elektronik veri tabanı 
sisteminden toplandı. Psoriasisin ciddiyetini değerlendirmek için PASI skoru kullanıldı. 
BULGULAR: Psoriasis hastalarında kontrol grubuna göre lökosit, nötrofil, monosit sayısı ve MLR'si daha yüksekti (sırasıyla, p 
=.003, p =.0001, p =.032, p =.0001).PASI skorları, MLR ile pozitif korelasyon gösterdi (r =.244, p =.001).Monosit sayıları (p 
=.004) ve MLR (p =.0001) orta-şiddetli psoriazis grubunda, hafif psoriazis grubundan anlamlı derecede yüksekti. Çok 
değişkenli regresyon analizinde etkileyici faktörler ayarlandıktan sonra, sadece MLR ve vücut ağırlığı orta-şiddetli psoriazis 
ile bağımsız ilişkili bulundu (sırasıyla p =.005; p =.037). ROC analizi, MLR'nin 0,192'lik bir kesim değeri kullanarak % 84 
duyarlılık ve% 56 özgüllük ile orta-şiddetli psoriaziyi öngördüğünü gösterdi. AUC (eğri altındaki alan) 0,71 bulundu (p 
<.0001). 
Tartışma ve SONUÇ: Ucuz ve kolayca ölçülebilen bir değişken olan MLR, psoriazis varlığı ve ciddiyeti ile önemli ölçüde 
ilişkilidir. MLR, psoriazis hastalarında yeni bir kardiyovasküler hastalık riski belirteci olarak kullanılabilir. Bu ilişkiyi 
doğrulamak ve detaylandırmak için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: inflamasyon, monosit/lenfosit oranı, psöriazis 
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presence and severity of the disease in Turkish patients with psoriasis? 
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Introduction and AIM: Patients with psoriasis have increased systemic inflammation and monocytes levels compared with 
the general population.However, the role of monocytes in modulating inflammation in these patients is not clearly 
known.Psoriasis patients, where inflammation plays a role, are also at risk for cardiovascular diseases.The monocyte-to-
lymphocyte ratio(MLR) may reflect a systemic inflammatory status. We aimed to investigate the association between MLR 
and psoriasis. 
MATERIALS-METHODS: A total of 180 consecutive patients who had been routinely referred to psoriasis outpatient 
clinic,and 40 healthy individuals were included in the present study.Demographic features, Psoriasis Area and Severity 
Index(PASI) scores,and laboratory data were collected from electronic database system.The PASI score was used for 
assessing the severity of psoriasis. 
RESULTS: Patients with psoriasis had higher leukocyte, neutrophil, monocyte counts and MLR compared with control 
group(p=.003,p=.0001,p=.032,p=.0001,respectively).The PASI scores positively correlated with MLR(r=.244,p=.001).The 
monocyte counts(p=.004) and MLR (p=.0001) were significantly higher in the moderate-severe psoriasis group than in the 
mild psoriasis group.After adjusted for confounding factors, only MLR and body weight were found independently 
associated with moderate-severe psoriasis in multivariate regression analysis (p=.005; p=.037,respectively).The ROC 
analysis showed that MLR predicted moderate-severe psoriasis with a sensitivity of 84% and with a specificity of 56%, using 
a cut-off value of 0,192.The AUC(area under the curve) was found 0.71(p<.0001). 
Discussion and CONCLUSION: The MLR, an inexpensive and easily measurable variable,is significantly associated with the 
presence and severity of psorisis.MLR may be used as a new marker of cardiovascular disease risk in patients with 
psoriasis.More comprehensive studies are needed to validate and elaborate this relationship. 
Keywords: inflammation, monocytes to lymphocyte ratio, psoriasis. 
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Figür 1, Orta-şiddetli psoriazis tahmini için MLR ROC eğrisi. 

Figure 1: ROC curve of MLR for the prediction of moderate-severe psoriasis. 
 

Tablo 1 Psoriasis hastalarının ve sağlıklı kontrollerin tam kan sayımı parametreleri 

 
Psöriazis Hastaları 
(N: 180) 

Sağlıklı Kontroller 
(N: 40) 

p değeri 

WBC 7.92 ± 2.23 7.05 ± 1.48 .003 

Nötrofil 4.80 ± 1.76 3.83 ± 0.98 .0001 

Lenfosit 2.36 ± 0.76 2.49 ± 0.65 .314 

Hemoglobin 13.75 ± 1.69 13.97 ± 1.69 .442 

Trombosit 272.32 ± 66.66 275.38 ± 68.15 .795 

Eozinofil 0.18 ± 0.16 0.19 ± 0.15 .732 

Monosit 0.53 ± 0.18 0.47 ± 0.14 .032 

MLR 0.25± 0.14 0.19 ± 0.05 .0001 

Table 1: Complete blood count parameters of patients with psoriasis and healthy controls. 

 
Psoriasis Patients 
(N: 180) 

Healthy Controls 
(N: 40) 

p value 

WBC 7.92 ± 2.23 7.05 ± 1.48 .003 

Neutrophils 4.80 ± 1.76 3.83 ± 0.98 .0001 

Lymphocytes 2.36 ± 0.76 2.49 ± 0.65 .314 

Hemoglobin 13.75 ± 1.69 13.97 ± 1.69 .442 

Platelets 272.32 ± 66.66 275.38 ± 68.15 .795 

Eosinophil 0.18 ± 0.16 0.19 ± 0.15 .732 

Monocyte 0.53 ± 0.18 0.47 ± 0.14 .032 

MLR 0.25± 0.14 0.19 ± 0.05 .0001 

 
Giriş-Amaç: Psoriazis, global popülasyonun %1-2'sini etkileyen kronik bir immün aracılı inflamatuar cilt hastalığıdır.1 
Psoriazis hastalarında uygun, güvenli ve etkili bir tedavi için hastalığın ciddiyetini belirlemek önemlidir. Bununla birlikte, 
psöriazis hastalığının ciddiyetinin değerlendirilmesi karmaşıktır ve hastalığı her yönü ile değerlendirebilecek tek bir araç 
yoktur. Psoriazis ciddiyetini belirlemede en sık kullanılan ölçeklerden biri Psoriazis Alan Ciddiyet Endeksidir (PASI).2 Psoriasis 
vulgaris'in sistemik tedavisi ile ilgili Avrupa S3 kılavuzlarına göre, orta- şiddetli hastalık, PASI skoru> 10 olarak 
tanımlanmaktadır.3 Monositlerin psöriazis hastalığındaki rolü tam olarak belli değildir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar 
psoriasis patogenezinde CD14 + ve CD16 + monositlerinin rolünü ortaya koydu. 4 Monosit / lenfosit oranı (MLR) kan 
sayımından türetilebilir; düşük maliyetli, etkili ve hazır yeni bir markerdir. MLR son zamanlarda sistemik inflamasyon, 
morbidite ve mortalitenin yeni bir göstergesi olarak kullanılmıştır.5 Bildiğimiz kadarıyla, psöriazis ve MLR arasındaki ilişki 
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çalışılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, psoriasisli hastalar ve sağlıklı gönüllüler arasındaki MLR'yi karşılaştırmak ve PASİ ve 
MLR arasındaki ilişkiyi hastalık ciddiyetinin değerlendirilmesi için incelemektir. 

 
Tablo 2: Hafif ve orta-şiddetli psoriazisli hastalarda kan sayımı parametrelerinin karşılaştırılması. 

 
Hafif Psöriazis 
(N = 135) 

Orta-Şiddetli Psöriazis 
( N = 45) 

p değeri 

WBC 7.88 ± 2.32 8.03 ± 1.96 .488 

Nötrofil 4.71 ± 1.81 5.07 ± 1.59 .101 

Lenfosit 2.43 ± 0.78 2.15 ± 0.69 .053 

Hemoglobin 13.65 ± 1.68 14.02 ± 1.70 .215 

Trombosit 275.30 ± 68.03 263.47 ± 62.30 .199 

Eozinofil 0.19 ± 0.18 0.16 ± 0.11 .577 

Monosit 0.50 ± 0.18 0.60 ± 0.17 .004 

MLR 0.23± 0.13 0.31 ± 0.15 .0001 

 
Table 2: Comparison of blood count parameters in patients with mild and moderate-severe psoriasis. 

 
Mild Psoriasis 
(N = 135) 

Moderate-severe 
Psoriasis 
(N = 45) 

p-value 

WBC 7.88 ± 2.32 8.03 ± 1.96 .488 

Neutrophils 4.71 ± 1.81 5.07 ± 1.59 .101 

Lymphocytes 2.43 ± 0.78 2.15 ± 0.69 .053 

Hemoglobin 13.65 ± 1.68 14.02 ± 1.70 .215 

Platelet 275.30 ± 68.03 263.47 ± 62.30 .199 

Eosinophil 0.19 ± 0.18 0.16 ± 0.11 .577 

Monocyte 0.50 ± 0.18 0.60 ± 0.17 .004 

MLR 0.23± 0.13 0.31 ± 0.15 .0001 

 
Gereç-Yöntem: Bu, kesitsel, tek merkezli bir çalışmadır. Çalışmamızda ki hastalar plak tipi psoriazis tanısı almış ve ardından 
Sakarya Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dermatoloji polikliniğinden takip edilmiştir. 
Sistemik hastalığı olmayan 40 sağlıklı birey çalışmaya kontrol grubu olarak dahil edildi. Çalışmaya önceki 3 ay boyunca 
psöriazis nedeniyle sistemik tedavi almayan hastalar dahil edildi. Başka bir enflamatuar, otoimmün veya aktif bulaşıcı 
hastalığı, malignite veya hamileliği olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Psöriazis hastaları iki kategoride sınıflandırıldı: hafif ve 
orta-şiddetli. Bu çalışmada PASI> 10 olan hastalar orta-şiddetli, ≤ 10 hafif psoriasis olarak alınmıştır. İstatistiksel analiz için 
SPSS, Windows için sürüm 16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL) kullanıldı. Orta-şiddetli hastalık aktivitesi için optimal kesme 
noktalarını belirlemek ve MLR'nin öngörme kapasitesini analiz etmek için psoriasis grubunda ROC analizi yapıldı. Tek 
değişkenli analizde p<.10 olan değişkenler, çok değişkenli lojistik regresyon analizine dahil edildi. İstatistiksel anlamlılık P 
<0.05 olarak tanımlandı. 
 
Bulgular: Kronik plak tipi psoriazis tanısı alan toplam 180 hasta (77 erkek, 103 kadın; ort. yaş: 41.7 ± 14.0) ve 40 sağlıklı 
kontrol grubu (17 erkek, 23 kadın; ort. yaş: 43.8 ± 12.7) çalışmaya dahil edildi. Hasta ve kontrol grubu arasında yaş ve 
cinsiyet açısından fark yoktu. Ayrıca, diğer demografik özellikler ve kan parametreleri açısından da istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark yoktu (Tablo 1). Psoriasis hastalarında kontrol grubuna göre lökosit, nötrofil, monosit sayısı ve MLR daha yüksekti 
(sırasıyla, p =.003, p =.0001, p =.032, p =.0001) (Tablo 2). Pearson korelasyon analizinde PACI skoru ile tam kan 
parametreleri arasında ki ilişki incelendiğinde, sadece PACI skorları ile monosit ve lenfosit sayıları arasında anlamlı ilişki 
bulundu (r = .245, p = .001; r = -.152, p =. Sırasıyla 042). Ayrıca PASI skorları, MLR ile pozitif korelasyon gösterdi (r =.244, p 
=.001). Monosit sayıları (p =.004) ve MLR (p =.0001) orta-şiddetli psoriazis grubunda, hafif psoriazis grubundan anlamlı 
derecede yüksekti. Çok değişkenli regresyon analizinde etkileyici faktörler ayarlandıktan sonra, sadece MLR ve vücut ağırlığı 
orta-şiddetli psoriazis ile bağımsız ilişkili bulundu (sırasıyla; B: 141.53; 95% CI: 4.60 - 4346.98, p: .005; B: 1.03; 95% CI: 1.00 - 
1.06, p: .037). ROC analizi, MLR'nin, 0.192'lik bir kesim değeri kullanarak %84 duyarlılık ve %56 özgüllük ile orta-şiddetli 
psoriaziyi öngördüğünü gösterdi. AUC (eğri altındaki alan) 0,71 bulundu (p <.0001) (Şekil 1). 
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Tartışma ve Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla, bu psoriasis ve MLR arasındaki ilişkiyi analiz eden ilk çalışmadır. Bu çalışma 
psoriazisli hastalarda lökosit, nötrofil, monosit sayısı ve MLR'nin kontrol grubundan daha fazla olduğunu göstermektedir. Ek 
olarak, PASI skoru MLR ile anlamlı bir korelasyon gösterdi. Ayrıca, hafif psoriasis grubuyla karşılaştırıldığında, orta-şiddetli 
psoriasisli hastalarında monosit ve MLR düzeyleri anlamlı olarak daha yüksekti. Sonuçlar ayrıca MLR ve vücut ağırlığının 
orta-şiddetli psoriazis için önemli bağımsız öngördürücüler olduğunu ortaya koydu. 
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Tablo 1. Temel demografik özellikler ve psoriazis hastaları ile sağlıklı kontrollerin klinik özellikleri. 

Variables 
Psoriazis 
(n=180)    SağlıklıKontroller (n=40) p-değeri 

Yaş, yıl 41.7 ± 14.0 43.8 ± 12.7 .379 

Cinsiyet (erkek), n (%) 77 (42.8) 17 (42.5) .975 

PASI 7.7 ± 6.8 - - 

Diabetes mellitus, n (%) 10 (5.7) - - 

Hipertansiyon, n (%) 28 (15.9) - - 

Boy, cm 166.5 ± 8.6 166.7 ± 9.9 .875 

Vücut ağrılığı, kg 76.3 ± 15.1 71.2 ± 13.8 .059 

Glukoz, mg/dL 103.6 ± 35.2 92.4 ± 16.4 .055 

Trigliserid, mg/dL 143.9 ± 76.9 142.0 ± 119.8 .924 

LDL, mg/dL 128.1 ± 36.2 121.7 ± 42.7 .341 

HDL, mg/dL 45.4 ± 12.1 48.7 ± 10.4 .122 

CRP, mg/L 7.8 ± 2.9 4.2 ± 1.6 .451 

eGFR, mL/dk/1.73 m2 106.5 ± 25.4 101.5 ± 14.0 .093 
Veriler ortalama ± standart sapma veya sayı (%) olarak sunulmuştur. PASI, Psoriasis Bölgesi Ciddiyet Endeksi; LDL, düşük yoğunluklu 

lipoprotein; HDL, yüksek yoğunluklu lipoprotein; CRP, C-reaktif protein; eGFR, tahmini glomerüler filtrasyon hızı. 
 
 

Tablo 2. Psoriasis hastaları ve sağlıklı kontrollerin tam kan sayımı parametreleri. 

Variables 
Psoriazis 
(n=180)    Sağlıklı Kontroller (n=40) p-değeri 

WBC, (109/l) 7.92 ± 2.23 7.05 ± 1.48  .003 

Nötrofil, (109/l) 4.80 ± 1.76 3.83 ± 0.98 .0001 

Lenfosit, (109/l) 2.36 ± 0.76 2.49 ± 0.65 .314 

Hemoglobin, (g/dl) 13.75 ± 1.69 13.97 ± 1.69 .442 

Platelet, (109/l) 272.32 ± 66.66 275.38 ± 68.15 .795 

Eozinofil, (109/l) 0.18 ± 0.16 0.19 ± 0.15 .732 

Monosit, (109/l) 0.53 ± 0.18 0.47 ± 0.14 .032 

MLR 0.25± 0.14 0.19 ± 0.05          .0001 
Veriler ortalama ± standart sapma olarak sunulmuştur. WBC, beyaz kan hücresi sayımı; MLR, monosit lenfosit oranı. 
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Vitiligo Hastalarında Sigara Kullanımının Hastalık Semptom ve Bulguları 
Üzerinde Etkisi Var Mıdır? 

 
Nur Cihan Cosansu 

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, Sakarya 
 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Vitiligo, genel popülasyonun % 0,5-1 'ini etkileyen ve pigmentasyon bozukluğu ile seyreden bir hastalıktır. 
Sigara içmenin oksidatif stresi artırdığı ve vücutta doğal bir antioksidan olan glutatyon depolarını tükettiği bilinmektedir. 
Vitiligoda hücre ölümünün önemli nedenlerinden birisi, hidrojen peroksit ve diğer reaktif oksijen türleri gibi serbest 
radikallerin birikmesidir. Dumandaki siyanür ise B12 vitamininin aktif hale gelmesini engeller. B12 vitamini eksikliği vitiligoda 
yavaş repigmentasyon ile ilişkilidir. Kliniğimizde vitiligo nedeniyle takip edilen hastalarda sigara kullanımının hastalık 
semptom ve bulguları üzerine etkisi olup olmadığını araştırmayı amaçladık. 
 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SÜEAH) Dermatoloji 
Kliniğinde poliklinik takibi olan hastaların retrospektif olarak dosyaları taranarak klinik ve laboratuvar verileri kayıt altına 
alındı. Hastaların demografik verileri, komorbid hastalıkları ve hastalıkları ile ilişkili bulguları retrospektif dosya verilerinden 
kaydedildi. 
 
BULGULAR: Çalışmaya 217 hasta alındı. 52 hasta sigara kullanan (grup I) ve 165 hasta sigara kullanmayan grupta (Grup II) 
idi. Grup I ile Grup II karşılaştırıldığında sigara kullananların yaş olarak daha büyük ve erkek baskınlığında olduğu görüldü. 
Sigara içmeyen grupta Keobner fenomeni, halo nevüs ve lökotrişi anlamlı derecede fazla saptandı. Repigmentasyon sigara 
içenlerde daha az izlendi. HDL düzeyi sigara içen grupta daha düşük bulundu. 
Tartışma ve SONUÇ: Vitiligo hastalarında sigaranın bırakılması repigmentasyonun sağlanması açısından önemlidir. 
 
Anahtar Kelimeler: vitiligo, repigmentasyon, sigara. 
 
 
 
 

Does Smoking Have an Impact on Signs and Symptoms in Vitiligo Patients? 
 

Nur Cihan Cosansu 
Department of Dermatology, Sakarya University Education and Research Hospital, Sakarya, Turkey 

 
 

Introduction and AIM: Vitiligo is a disease that affects 0.5-1% of the general population and progress with pigmentation 
disorder. Smoking is known to increase oxidative stress and deplete a natural antioxidant, glutathione, in the body. One of 
the major causes of cell death in vitiligo is the accumulation of free radicals such as hydrogen peroxide and other reactive 
oxygen species.Cyanide in the smoke prevents the activation of vitamin B12. Vitamin B12 deficiency is associated with slow 
repigmentation in vitiligo. We aimed to investigate whether smoking affects the symptoms and signs of vitiligo in patients 
followed up for vitiligo in our clinic. 
 
MATERIAL-METHODS: In our study, the files of patients who were followed up in outpatient clinic in Dermatology Clinic of 
Sakarya University Medical Faculty Training and Research Hospital (SÜEAH) were retrospectively scanned and clinical and 
laboratory data were recorded. Patients' demographic data, comorbid diseases and their findings related to their diseases 
were recorded from retrospective file data. 
 
RESULTS: 217 patients were included in the study. Fifty-two patients were in smokers group (group I) and 165 patients were 
in non-smokers group (Group II). When Group I and Group II were compared, it was seen that smokers were older and male 
dominated. Keobner phenomena, halo nevus and leukotrichia were significantly higher in nonsmoker group. 
Repigmentation was less frequent in smokers. HDL levels were lower in the smoker group. 
Discussion and CONCLUSION: Smoking cessation in vitiligo patients is important in terms of repigmentation. 
 
Keywords: vitiligo, repigmentation,smoking. 
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Tablo 1: Grupların semptom ve bulgularının karşılaştırılması. 

 
Grup 1 
(n=52) 

Grup 2 
(n=165) 

p-değeri 

Yaş 39.0± 15.9 31.2± 17.2 .004 

Erkek Cinsiyet 67.3 (35) 44.2 (73) .003 

Hastalık süresi, ay 65.1± 99.9 57.7± 82.4 .590 

Eşlik eden otoimmun Hastalık Öyküsü 23.1 (12) 15.8 (26) .267 

Deri Tipi    

1 9.6 (5)  7.3 (12)  

2 36 (69.2) 73.9 (122)  

3 11 (21.2) 18.2 (30)  

4 0 (0) 0.6 (1)  

Koebner Fenomeni 1.9 (1) 17.0 (28) .0001 

Halo Nevüs 1.9 (1) 10.9 (18) .004 

Peliozis 40.4 (21) 40.0 (66) .594 

Lökotrişi 0 (0) 3.0 (5) .025 

Mukoza Tutulumu 19.2 (10) 11.5 (19) .207 

Ailede Vitiligo 26.9 (14) 19.4 (32) .281 

Ailede Otoimmunite 21.2 (11) 25.5 (42) .531 

 
 
 

Table 1: Comparison of symptoms and signs of groups. 

 
Group 1 
(n=52) 

Group 2 
(n=165) 

p value 

Age 39.0± 15.9 31.2± 17.2 .004 

Male Gender 67.3 (35) 44.2 (73) .003 

Duration of disease, month 65.1± 99.9 57.7± 82.4 .590 

Concomitant autoimmune disease 23.1 (12) 15.8 (26) .267 

Skin type    

1 9.6 (5)  7.3 (12)  

2 36 (69.2) 73.9 (122)  

3 11 (21.2) 18.2 (30)  

4 0 (0) 0.6 (1)  

Koebner Phenomenon 1.9 (1) 17.0 (28) .0001 

Halo Nevus 1.9 (1) 10.9 (18) .004 

Peliosis 40.4 (21) 40.0 (66) .594 

Leukotrichia 0 (0) 3.0 (5) .025 

Mucosal Involvement 19.2 (10) 11.5 (19) .207 

Vitiligo in the family 26.9 (14) 19.4 (32) .281 

Autoimmunity in the family 21.2 (11) 25.5 (42) .531 
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Tablo 2: Grupların repigmentasyon açısından karşılaştırılması. 

 
Grup 1 
(n=52) 

Grup 2 
(n=165) 

p-değeri 

Repigmentasyon 
  

.003 

- Spontan 17.3 (9) 23.0 (38) 
 

- Tedavi ile 5.8 (3) 21.8 (36) 
 

- Yok 76.9 (40) 55.2 (91) 
 

 
 

Table 2: Comparison of groups in terms of repigmentation. 

 
Group 1 
(n=52) 

Group 2 
(n=165)  

Repigmentation 
  

.003 

- Spontaneous 17.3 (9) 23.0 (38) 
 

- with treatment 5.8 (3) 21.8 (36) 
 

- no 76.9 (40) 55.2 (91) 
 

 
 
Giriş-Amaç: Vitiligo, genel popülasyonun % 0.5-1 'ini etkileyen ve pigmentasyon bozukluğu ile seyreden bir hastalıktır. 
Vitiligo’nun kesin etiyolojisi bilinmemektedir, ancak otoimmün, nörolojik ve ototoksik mekanizmaların rolü birkaç çalışmada 
gösterilmiştir. Vitiligo, genetiği hastalığa yatkın bireylerde meydana gelen otoimmün bir reaksiyon olduğu kabul 
edilmektedir.1 Yetersiz beslenme, duygusal stres, otoimmünite, travma, ilaçlar, enfeksiyonlar, sepsis, güneşe maruz kalma, 
kimyasallar ve toksinler gibi faktörlerin hastalığı tetiklediği düşünülmektedir.2 Aktif vitiligo hastalarının derisinde 
malondialdehit (MDA) seviyelerinde artış rapor edilmiştir. Ek olarak, vitiligo hastalarında glutatyon peroksidaz (GPX) ve 
süperoksit dismutaz (SOD) seviyelerinin yükseldiği bildirilmiştir.3-6 Sigara içmenin oksidatif stresi artırdığı ve vücutta doğal 
bir antioksidan olan glutatyon depolarını tükettiği bilinmektedir. Vitiligoda hücre ölümünün önemli nedenlerinden birisi, 
hidrojen peroksit ve diğer reaktif oksijen türleri gibi serbest radikallerin birikmesidir. Dumandaki siyanür ise B12 vitamininin 
aktif hale gelmesini engeller. B12 vitamini eksikliği vitiligoda yavaş repigmentasyon ile ilişkilidir.7 Bu çalışmada vitiligo 
nedeniyle takip edilen hastalarda sigara kullanımının hastalık semptom ve bulguları üzerine etkisi olup olmadığını 
araştırmayı amaçladık. 
 
Gereç-Yöntemler: Bu tanımlayıcı gözlemsel çalışma için, dermatoloji polikliniğine başvuran vitiligo hastalarının tıbbi kayıtları 
retrospektif olarak incelendi. En az 6 aydır vitiligo tanısı olan, ardışık 217 segmental olmayan vitiligo hastası çalışmaya dahil 
edildi. Hastalar sigara içenler (grup 1) ve içmeyenler (grup 2) olarak ikiye ayrıldı. İki grubun klinik ve labaratuvar bulguları 
karşılaştırıldı. Çalışma, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylandı. Araştırmadan elde edilen veriler 
SPSS 16 paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olması durumunda anlamlı farklılığın olduğu, 
p>0,05 olması durumunda ise anlamlı farklılığın olmadığı kabul edilmiştir. 
 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 217 hasta sigara kullanan (grup 1, n= 52) ve kullanmayan (grup 2, n= 165) olarak ikiye 
ayrıldı. Tablo 1 grupların semptom ve bulgularının karşılaştırılmasını göstermektedir. Sigara içen vitiligo hastalarında yaş 
daha ileri ve erkek cinsiyet daha fazlaydı. Gruplar; eşlik eden otoimmun hastalık, deri tipi, peliozis varlığı, mukoza tutulumu, 
ailede vitiligo öyküsü ve ailede otoimmun hastalık bakımından benzer bulundu. Sigara içmeyen grupta Keobner fenomeni, 
halo nevüs ve lökotrişi anlamlı derecede daha fazlaydı (sırasıyla; p= 0.001, p= 0.004, p= 0.02). Sigara kullananlarda 
repigmentasyon daha az saptandı (p= 0.03) (Tablo 2). Glukoz, CRP, ANA, Anti-TG, anti TPO, sedimantasyon ve trigliserid 
düzeyleri gruplar arasında benzer bulundu (p˃0.05). HDL ise sigara içenlerde anlamlı derecede daha düşüktü (p= 0.01). 
 
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda sigara içen grupta erkek baskınlığı ve ortalama yaşın fazla olması toplumun genelindeki 
durumu yansıtmaktadır. Vitiligo hastalarının %15-25'i en az bir başka otoimmün hastalığa sahiptir.8 Çalışmamızda bu 
oranlara uyumlu olarak, sigara içen grupta eşlik eden otoimmun hastalık sıklığı %23,1, içmeyen grupta ise %15,8 saptandı. 
Vitiligo hastalarının %6 ile %38’inde ailede vitiligo olduğu görülmüştür.9 Bizim çalışmamızda ise sigara içenlerde bu oran 
%26.9 iken içmeyenlerde %19.4 bulundu. Lökotrişi, vitiligo da olguların %9-45’inde gözlenmektedir.10 Bizim çalışmamızda 
ise sadece sigara içmeyen grupta ve %3 oranında izlenmiştir. Bu farklılığın sebebi muhtemelen çalışma grubundan 
kaynaklıdır. Koebner fenomeninin vitiligo da prevalansı oldukça farklıdır ve hastaların %21 ila %62'sinde ortaya çıktığı 
bildirilmektedir.11 Mevcut çalışmamızda ise sigara içmeyen grupta %17 iken sigara içenlerde %1,9 gibi düşük bir prevelansta 
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bulundu. Halo nevüs vitiligo da tek veya çoklu olabilir, hastaların%20-50'sinde görülür. Biz ise sigara içenlerde %1,9, 
içmeyenlerde ise %10,9 bulduk.  Diğer çalışmalar ile bu farklılığın sebebi muhtemelen çalışma grubundan kaynaklıdır. Ancak 
sigara içenlerde bu durumların az görülmesi sigaranın neden olduğu oksidan faktörlere yanıt olarak antioksadan sisteminde 
aktif bulunması kaynaklı olabilir. Daha önce de değindiğimiz gibi sigara repigmantasyonu birkaç sebeple bozmaktadır. 
Bununla uyumlu olarak çalışmamıda da repigmantasyon sigara içen grupta daha az bulunmuştur. Ayrıca tedavi ile veya 
spontan repipmentasyon da daha az görülmüştür. Vitiligo hastalarında gruplara göre kan parametreleri incelendiğinde HDL 
dışında anlamlı bir farklılık saptamadık. Çalışmamızda sigara içmenin vitiligo hastalarında klinik ve bulgu açısından farklılık 
oluşturup oluşturmadığı araştırıldı. Sigara içen vitiligo hastalarının repigmentasyon açısından sigarayı bırakmaları 
önerilmelidir.  
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Ege Bölgesi 2008-2013 Yılları Arasında İlaç Erupsiyonlu Yatan Hastaların 
Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi 

Sinan Özçelik 
Balıkesir Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Balıkesir 

 
GİRİŞ-AMAÇ: İlaç erupsiyonu, bir dermatoloğun pratiği içinde önemli bir yere sahiptir ve önemli bir halk sağlığı problemidir. 
Literatürde ilaç erupsiyonu ile çok sayıda olgu raporu olmasına rağmen az sayıda klinik çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma ile 
dermatoloji servisinde yatarak tedavi edilmiş ilaç erupsiyonu olgularının karakteristiklerinin ortaya konması amaçlanmıştır. 
GEREÇ ve YÖNTEMLER: 1 Ocak 2008 – 30 Haziran 2013 tarihleri arasında hastanemiz dermatoloji servisinde ilaç erupsiyonu 
nedeniyle yatarak tedavi edilmiş hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. 78 olgu çalışma kapsamına alındı. Hastaların 
yaş, cinsiyet, özgeçmiş, sorumlu ilaç, uygulanma yolu, ilacın kullanılmaya başlanması ile kliniğin ortaya çıkışı arasındaki süre, 
reaksiyon tipi ve şiddeti, nedensellik ilişkisi, periferik kanda eozinofili varlığı, histopatolojik konfirmasyon varlığı, yatış süresi 
ile ilgili bilgileri kaydedildi. Hastalarda ilaç erupsiyonu tanısının Dünya Sağlık Örgütü-Uppsala İzlem Merkezi’ne ait 
nedensellik kategorisine göre uyumluluğu dikkate alındı. 
BULGULAR: 1 Ocak 2008 – 30 Haziran 2013 tarihleri arasında hastanemiz dermatoloji servisinde yatmış olan toplam 3972 
hastanın 78’i (%1,9) ilaç erupsiyonu olarak saptandı. Dermatoloji servisindeki 78 olgunun yaş ortalaması 52,55±19,53 idi. 
Kadın-erkek oranı 1,2:1 idi. Sorumlu ilaçlarda ilk üç sırada antimikrobiyal ilaçlar (%28,2), sinir sistemi ilaçları (%16,7) ve 
NSAİİ’ler (%14,1) idi. En sık görülen reaksiyon paterni; anjioödem (n=12), ürtiker (n=9), ürtiker ve anjioödem (n=9) olarak 
saptandı. Hastaların dermatoloji servisinde ortalama yatış süresi 9,6 (yatış süresi aralığı 1-33 gün) idi. 
SONUÇ: İlaç erupsiyonları önemli bir sağlık sorunudur. Bu durum ilaç kullanımının artmasıyla birlikte daha fazla önem 
kazanmaktadır. Öncelikli yaklaşım önlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesidir. Akılcı ilaç kullanımına önem verilmeli 
ve düzenli kayıt ortamının varlığına özen gösterilmelidir. Daha iyi bir sağlık sistemi için ilaçlarla ilgili epidemiyolojik 
çalışmaların önemli olduğuna inanıyoruz. Bu bakımdan, ilaç erupsiyonları ve tüm yönleriyle ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç 
vardır. 
Anahtar Kelimeler: ilaç erupsiyonu, kutanöz ilaç reaksiyonu, yatan hasta dermatolojisi 
 
 

Evaluation of Inpatients with Drug Eruption Between 2008-2013 in Aegean 
Region/Turkey: A Single Institution Experience 

Sinan Özçelik 
Department of Dermatology, Balıkesir University, Balıkesir, Turkey 

 
INTRODUCTION and AIMS: Drug eruptions comprise a substantial part of a dermatologist’s practice and it also is a public 
health problem. Although there are a significant number of case reports on drug eruption, there aren’t enough clinical 
studies addressing this issue. It was aimed to investigate the characteristics of patients with drug eruptions treated in 
dermatology clinic. 
MATERIALS-METHODS: Inpatients that were treated for drug eruption in dermatology clinic between 01.01.2008–
06.30.2013, were retrospectively evaluated. 78 patients were included to the study. Below listed information about the 
patients were obtained: age, sex, medical history, culprit drugs, the route of administration of the drug, duration between 
the administration and the emergence of symptoms, the type and the intensity of the reaction, causality, number of 
eosinophils in peripheral blood, the histopathological confirmation of the diagnosis, duration of the stay at hospital. The 
compliance of the diagnosis of drug eruption in these patients to the causality category of WHO-UMC (World Health 
Organization-Uppsala Monitoring Centre) was taken into consideration. 
RESULTS: 78 out of 3972 (1.9%) inpatients had drug eruptions who were hospitalized at dermatology clinic in our hospital 
between 01.01.2008-06.30.2013. Mean age of the inpatients in dermatology was 52.55±19.53. Female to male ratio was 
1,2:1. The most common three drugs were antimicrobials (28.2%), CNS drugs (16.7%) and NSAIDs (14.1%). The most 
common reaction patterns were angioedema (n=12), urticaria (n=9) and urticaria&angioedema (n=9). Mean duration of 
hospitalization in dermatology clinic was 9.6 (1-33) days. 
CONCLUSION: Drug eruption is a significant public health problem and prevention should be the primary approach. This is 
becoming more important as the use of drugs increases. Care should be taken for rational drug use and medical records 
should be kept diligently. We believe that epidemiological studies on drugs are important for a better health system. 
Therefore, further studies are needed on drug eruptions and all the aspects of it. 
Keywords: drug eruption, cutaneous drug reaction, inpatient dermatology 
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EGE BÖLGESİ 2008-2013 YILLARI ARASINDA İLAÇ ERUPSİYONLU YATAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 
TEK MERKEZ DENEYİMİ 

 
GİRİŞ: Günümüzde ilaç kullanımının artmasıyla birlikte sıkça görülen ilaç reaksiyonları büyük bir tıbbi problem haline 
gelmiştir. Gerek uluslararası geniş ölçekli çalışmalar gerek ulusal ölçekte yapılan çeşitli çalışmalar, ülkemizde aşırı ilaç 
kullanımı ile ilgili ciddi sorunların olduğunu ortaya koymaktadır.1-3 Deri, ilaç reaksiyonlarında en önemli hedef olup, tüm ilaç 
reaksiyonlarının %30’u ilaç erupsiyonudur.4, 5 İlaç erupsiyonu normal popülâsyonun %1-8’inde, hastanede yatmakta olan 
hastaların ise %1-3’ünde görülmektedir.4, 6-9 Literatürde ilaç erupsiyonu ile çok sayıda olgu raporu olmasına rağmen az 
sayıda klinik çalışma bulunmaktadır. Ülkemizde dermatoloji servislerinde ilaç erupsiyonu nedeniyle yatan hastaların 
karakteristikleri çok iyi bilinen bir konu değildir. Bu çalışma ile dermatoloji servisinde yatarak tedavi edilmiş ilaç erupsiyonu 
olgularının karakteristiklerinin ortaya konması amaçlanmıştır. 
 
GEREÇ ve YÖNTEM: Hastanemiz dermatoloji servisinde 1 Ocak 2008 – 30 Haziran 2013 tarihleri arasında ilaç erupsiyonu 
nedeniyle yatarak tedavi edilmiş hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Toplam 3972 hasta kaydı incelendi. Dermatoloji 
servisinde yatarak tedavi edilen 78 hasta çalışma kapsamına alındı. Hastaların ilaç erupsiyonu tanısının Dünya Sağlık Örgütü-
Uppsala İzlem Merkezi’ne ait nedensellik kategorisine göre uyumluluğu dikkate alındı.11 Her olgu için ilaç alım öyküsü, klinik 
bulgular, benzer klinik tabloya yol açabilecek diğer nedenlerin dışlanması, şüpheli ilacın kesilmesiyle kliniğin gerilemiş 
olduğu bilgisine dikkat edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, özgeçmiş (gebelik, kronik hastalık varlığı, alerji hikayesi), sorumlu ilaç, 
uygulanma yolu, ilacın kullanılmaya başlanması ile kliniğin ortaya çıkışı arasındaki süre, reaksiyon tipi ve şiddeti, nedensellik 
ilişkisi, periferik kanda eozinofili varlığı, histopatolojik konfirmasyon varlığı, yatış süresi ile ilgili bilgileri toplandı. Çalışmaya 
ilaç erupsiyonu ile birlikte ilaca bağlı alerjik kontakt dermatit olguları da dâhil edildi. Reaksiyon şiddeti, Virginia Üniversitesi 
Sağlık Merkezinin advers ilaç reaksiyonu bildirim programı kriterlerine göre hafif, orta ve ciddi olarak derecelendirildi.12 
Buna göre; hafif reaksiyon tedavi gerektirmeyen ya da yatış süresini uzatmayan, orta derece reaksiyon tedavi gerektiren 
veya yatış süresini en az bir gün süreyle uzatan reaksiyon iken ciddi reaksiyon hospitalizasyon gerektiren ya da 
hospitalizasyon süresini uzatan, kalıcı veya belirgin sakatlık/fonksiyon kaybı, konjenital anomali, kansere yol açabilen, hatta 
ölümle sonuçlanabilen hayatı tehdit eden her türlü reaksiyondur.12 Eozinofili varlığı, periferik kanda eozinofilleri 
1000/mm3’ten fazla olan olgular için kabul edildi. İlacın kullanılmaya başlanması ile kliniğin ortaya çıkışı arasındaki süre 24 
saatten az, 1-7 gün arası, 7-30 gün arası, 1-3 ay arası, 3 ay-1 yıl arası, 1 yıldan fazla olmak üzere gruplara ayrılarak 
değerlendirildi. Çalışma için etik kurul tarafından onay alındı. Bulguların istatistiksel analizlerinin yapılması için Minitab 
paket programının 16 nolu sürümü kullanıldı. Farklı veri grupları arasında anlamlı bir istatistiksel ilişki olup olmamasına 
yönelik analizlerde Pearson korelasyon testi kullanıldı. 
 
BULGULAR: 1 Ocak 2008 – 30 Haziran 2013 tarihleri arasında hastanemiz dermatoloji servisinde yatmış olan toplam 3972 
hastanın 78’i (%1,9) ilaç erupsiyonu olarak saptandı. Hastaların yaş ortalaması 52,55±19,53 olarak saptandı. 42’si kadın 
(%53,8), 36’sı erkekti (%46,2). 42 hastanın bir ya da daha fazla sayıda kronik hastalığı vardı. Hiçbir hasta gebe değildi ve 
sadece 5 hastada önceden bilinen bir ilaç alerjisi hikâyesi mevcuttu. Sorumlu ilaçlara bakıldığında ilk üç sırayı antiinfektifler 
(%28,2), sinir sistemi ilaçları (%16,7) ve kas iskelet sistemi ilaçları (%14,1) aldığı saptandı. Alerjik kontakt dermatite yol 
açabilen nitrofurazonun sorumlu ilaçlar içindeki oranı %6,4 olarak bulundu. 78 hastanın 6’sında lokal, 72’sinde sistemik yolla 
ilaç kullanılması ile reaksiyon geliştiği saptandı. İlacın kullanılmaya başlanması ile reaksiyonun ortaya çıkışı arasındaki 
sürenin daha çok 1-30 gün arası yoğunlaştığı, 1 yıldan fazla sürede reaksiyon ortaya çıkan hasta olmadığı görüldü. Hastaların 
Dünya Sağlık Örgütü-Uppsala İzlem Merkezi’ne ait nedensellik kategorisine göre dağılımında; 35 olgu “Olası/Muhtemel”, 43 
olgu “Mümkün/Olanaklı” kategorisi ile uyumluydu. En sık saptanan ilaç erupsiyonları; anjioödem (n=12), ürtiker (n=9) ile 
ürtiker ve anjioödem (n=9) idi. Sorumlu ilaçların reaksiyon paternine göre dağılımında; ürtiker/anjioödem olgularında en sık 
saptanan ilaçlar NSAİİ’ler ve antiinfektifler (en sık penisilinler) iken makulopapüler ilaç erupsiyonunda en çok antibiyotikler 
(en sık kinolonlar), lökositoklastik vaskulitte en çok NSAİİ’ler, ilaca bağlı alerjik kontakt dermatitte en çok lokal dezenfektan 
olan nitrofurazon, SJS’de en çok antiepileptikler olarak saptandı. Reaksiyon şiddeti 36 hastada ciddi düzeyde (%46,1) idi. 
Sadece 9 hastada (%11,5) periferik eozinofili saptanırken, 34 hastadan (%43,5) deri biyopsi materyali alınarak histopatolojik 
konfirmasyon yapılmış olduğu saptandı. Hastaların dermatoloji servisinde yatış süresi aralığı 1 gün ile 33 gün arasında olup 
ortalama yatış süresinin 9,61±6,35 olduğu saptandı. İstatistiksel ilişki olup olmamasına yönelik yapılan analizlerde; reaksiyon 
tipi ile kliniğin ortaya çıkış süresi arasında anlamlı bir ilişki (p<0,001) gözlenirken (reaksiyon zamanı ürtiker ve/veya 
anjioödemde daha kısa iken, kutanöz lupus eritematosus, likenoid erupsiyon, eritema nodosum ve Sweet sendromunda 
daha uzun), ilaç grupları ile kliniğin ortaya çıkış süresi arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Reaksiyon tipi ile yatış süresi 
arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p<0,001). Yatış süresi ürtiker ve/veya anjioödemde daha kısa iken (6,5 gün), DRESS, SJS, 
TEN ve eritroderma gibi ciddi ilaç erupsiyonlarında daha uzundu (14,9 gün). Reaksiyon tipi ile ilaç grupları arasında anlamlı 
bir ilişki gözlenmedi.  
 
TARTIŞMA: Literatürde birçok çalışma ilaç erupsiyonlarının kadınlarda erkeklere göre daha sık görüldüğünü 
bildirmektedir.7, 9 Bununla birlikte ilaç erupsiyonlarının erkeklerde daha fazla olduğunu bildiren çalışmalar da 
bulunmaktadır.13, 14 Çalışmamızda ise kadın hâkimiyeti söz konusuydu. 78 hastanın yaş ortalaması 52,55±19,53 idi. Yaş 
ortalaması Huang ve ark. 734 Çinli hasta ile yaptığı çalışmada 43,87, Hernandez-Salazar ve ark. 35 hasta ile yaptığı çalışmada 
45,6, Akpınar ve ark. 106 hasta ile yaptığı çalışmada 44,03 olarak bulunmuştur.7, 15, 16 Literatürde birçok çalışma ilaç 
erupsiyonlarının erişkinlerde çocuklara göre daha sık görüldüğünü göstermektedir.9 Çalışmamızda tüm olguların sadece 2’si 
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0-19 yaş arasında (%2,5) olup, 20 yaş ve üzerinde 76 olgu (%97,5) olduğu görülmektedir. Hastanemiz dermatoloji servisinde 
pediatrik olgular yatarak tedavi edilmektedir. Buna karşın hastanemizde Pediatri bölümü tam teşekküllü olmayıp pediatrinin 
yataklı servisi yoktur ve sadece genel pediatristler çalışmaktadır. Bu durum ile birlikte sadece yatan hastaları içermesi 
çalışmamızdaki pediatrik olguların az görülmesini açıklayabilir.   

Literatürde en fazla ilaç erupsiyonuna yol açan ilaçların antimikrobiyal ilaçlar, analjezik-antipiretikler ve santral 
sinir sistemi ile ilgili ilaçlar olduğu görülmektedir.17-19 Tablo 1, çeşitli çalışmalarda en sık tanımlanmış sorumlu ilaç 
gruplarını göstermektedir.15, 16, 19-22 Bu bulgular, literatürde farklı sonuçlara sahip birkaç çalışma olmasına karşın genel 
olarak literatür ile uyumludur.15, 22 Çalışmamızda ilaç gruplarına ait reaksiyon zamanlarına bakıldığında; antimikrobiyal ve 
NSAİİ’lerin kısa reaksiyon zamanlarına, antiepileptik ve allopurinolün ise daha uzun reaksiyon sürelerine sahip olduğu 
görüldü. Bu durum Abanti ve ark.’nın yaptığı çalışma ile uyumluydu.21 78 olguda ilaç grupları ile kliniğin ortaya çıkış süresi 
arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p=0,823). Tüm olgulara bakıldığında reaksiyon ortaya çıkış süresinin 1-30 gün arasında 
ağırlık kazandığı görüldü. Literatüre bakıldığında; Akpınar ve ark.’nın yaptığı çalışmada16 olguların %84,6’sında lezyonların 
ilaç alımından ilk 2 hafta içinde, Abanti ve ark. yaptığı çalışmada21 ise lezyonların ilaç alımından 1 ila 43 gün (ortalama 6,2, 
ortanca 2) sonra ortaya çıktığı bildirilmiştir.  Her ne kadar farklılıklar gösterse de reaksiyon zamanı açısından çalışmamız 
literatürdekilere benzer bulgulara sahiptir. Çalışmamızda olgulardaki reaksiyon tipi ile kliniğin ortaya çıkış süresi arasında 
anlamlı bir ilişki gözlendi. (p< 0,001) Her ne kadar kesin olmasa da bu durum her ilaç erupsiyonu için yaklaşık bir ortaya çıkış 
zamanının varlığını gündeme getirmektedir.  

Çalışmamızda en sık saptanan reaksiyon; anjioödem (%15,3), ürtiker (%11,6) ile ürtiker ve anjioödem birlikteliğiydi 
(%11,6). Bu bulgumuz, Naldi ve ark.’nın23 en sık (%16,9) anjioödemin görüldüğünü bildirdikleri 2224 hastadan oluşan çok 
merkezli çalışması ile en sık saptanan ilaç erupsiyonunun ürtiker ve anjioödem olduğu Akpınar ve ark.’nın16 yapmış olduğu 
çalışma ile uyumludur. Klinik pratikte en sık karşılaşılan ilaç erupsiyonu olan makulopapüler ilaç erupsiyonu literatürdeki 
çoğu çalışmada da en sık saptanan ilaç erupsiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır.7, 14, 22 Çalışmamız ile bu durum arasındaki 
farklılığın; çoğunlukla orta ve şiddetli reaksiyona sahip olguların yatırılarak tedavi edilmesi ve çalışmamızın sadece yatan 
hastaları içeriyor olmasından kaynaklandığı düşünülmüştür. Bunun dışında literatürde en sık saptanan reaksiyon paterninin 
fiks ilaç erupsiyonu olduğunu bildiren farklı çalışmalar da mevcuttur.12, 24  

Çalışmamızdaki olgularda %46,1 oranında ciddi düzeyde reaksiyon şiddeti saptandı. Çalışmamızdakine benzer 
şekilde Ding ve ark.’nın yaptığı bir Malezya çalışmasında ilaç reaksiyon şiddeti hafif, orta ve ciddi olmak üzere üç düzeyde ele 
alınmış ve olguların %48,8’i ciddi düzeyde olarak saptanmış.22 Bu bulgu çalışmamızdaki sonuçla uyumludur. Çalışmadaki bu 
yüksek oranın, çalışmanın sadece servisteki olguları içeriyor olmasına bağlı olduğu düşünülmektedir.   
Çalışmamızda da olduğu gibi Akpınar ve ark.’nın yaptığı çalışmada16 makulopapüler ilaç erupsiyonuna en çok 
antibiyotiklerin, Sushma ve ark.’nın yaptığı çalışmada14 ürtiker ve anjioödeme en çok antimikrobiyallerin ve NSAİİ’lerin 
neden olduğu bulunmuştur. Ding ve ark.’nın yaptığı çalışmada karbamazepin, allopurinol ve kotrimoksazolun SJS ve TEN gibi 
şiddetli ilaç reaksiyonlarına, allopurinol ve fenitoinin ise DRESS gelişimine yol açtığı belirtilmiştir.22 Bununla birlikte 
çalışmamızda istatistiksel ilişki açısından yapılan analizde; reaksiyon tipi ile ilaç grupları arasında anlamlı bir ilişki gözlenmedi 
(p=0,813).  

Çalışmamızda önemli sayıda topikal nitrofurazon kullanımına bağlı alerjik kontakt dermatit olgusu saptandı. Bu 
yüzden topikal nitrofurazon reçete ederken nitrofurazonun alerjik kontakt dermatit yapma potansiyeli göz önünde 
bulundurulmalı, güncel kullanımının sorgulanması açısından topikal nitrofurazon kullanımına bağlı alerjik kontakt dermatit 
sıklığı ile ilgili ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 
Literatürde bazı çalışmalarda ilaç erupsiyonu olgularının %36-75’inde periferik eozinofili olduğu ifade edilmektedir.25 
Görüleceği üzere çalışmamızda saptanan periferik eozinofili oranı (%11,5) literatüre göre düşüktür. Çeşitli çalışmalar, 
periferik eozinofili için farklı sınır değerleri dikkate almaktadır. Örneğin, bazı çalışmalar, eozinofili için μL’de 500 veya μL'de 
700’den daha fazla eozinofil sayısını bazal değer olarak almışlardır.12, 26, 27 Periferik kanda >1000/μL eozinofil olması bu 
çalışmada eozinofili daha iyi bir hassasiyet olarak kabul edilmektedir. Bu durum, bu çalışmada eozinofili vakalarının sayısının 
azlığını açıklamaktadır. 

Dünyadaki birçok sağlık sistemi hasta yatış sürelerinin kısaltılması için çalışmaktadır. Çünkü hastanede yatışın bir 
gün azalması yatış maliyetini, bekleyen hasta sayısını, hasta yakınlarının hasta bakımına ayırdığı zamanı azaltmaktadır. 
Çalışmamızda dermatoloji servisinde yatış süresi aralığı 1 gün ile 33 gün arasında olup ortalama yatış süresi ise 9,6±6,3 idi. 
Birçok faktör yatış süresini etkilemektedir. Kronik hastalık varlığı, ilaç erupsiyonun şiddeti yatış süresini etkileyen nedenler 
arasında sayılabilir. Bu bakımdan çalışmamızda yatış süresi ile ilgili istatistiksel açıdan yapılan analizde; reaksiyon şiddeti ile 
yatış süresi arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0,001). 

 
SONUÇ: İlaç erupsiyonları önemli bir sağlık sorunudur. Bu durum ilaç kullanımının artmasıyla birlikte daha fazla 

önem kazanmaktadır. Öncelikli yaklaşım önlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesidir. Akılcı ilaç kullanımına önem 
verilmeli ve düzenli kayıt ortamının varlığına özen gösterilmelidir. Daha iyi bir sağlık sistemi için ilaçlarla ilgili epidemiyolojik 
çalışmaların önemli olduğuna inanıyoruz. Bu bakımdan, ilaç erupsiyonları ve tüm yönleriyle ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç 
vardır. 
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Tablo 1. Çeşitli çalışmalarda en sık tanımlanmış sorumlu ilaç grupları 
 

Çalışmalar İlaç&İlaç Grupları 

Turk ve ark Antibiyotikler (%24,5) 
Nonsteroid Anti-inflamatuar 

İlaçlar (%22,4) 
Antikonvulzanlar (%13,8) 

Akpınar ve ark Antimikrobiyaller (%40,5) 
Anti-inflamatuar İlaçlar 

(%31,1) 
Antiepileptikler  (%11,3) 

Abanti ve ark  Antimikrobiyaller (%50,9) Analjezikler(%11,3) Antiepileptikler (%11,3) 

Hiware ve ark Antimikrobiyaller (%55,5) 
Nonsteroid Anti-inflamatuar 

İlaçlar (%18.56) 
Kortikosteroidler (%12,61) 

Huang ve ark Allopurinol 
Antibiyotikler (amoksisilin ve 

sefalosporinler…) 
Antiepileptikler 

Ding ve ark Antibiyotikler (%38,8) Antiepileptikler (%23,8) Allopurinol (%13,9) 

Çalışmamız Antimikrobiyaller (%28,2) SSS ilaçları (%16,7) 
Nonsteroid Anti-inflamatuar İlaçlar 

(%14,1) 
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Kronik Ürtikerli Hastalarda Sistemik Komorbiditeler 
 

Anıl Gülsel Bahalı 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 

 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Kronik spontan ürtiker (KSÜ), 6 haftadan uzun süren kaşıntılı ürtiker plakları ve/veya anjioödem ile 
karakterizedir. Yaşam kalitesinde önemli bozulmaya sebep olan bir hastalıktır. Yapılan çalışmalarda kronik ürtikerli 
hastalarda atopik, otoiümmün ve psikiyatrik hastalıklarla birliktelik saptanmıştır Çalışmamızda ki amacımız kliniğimizde 
kronik ürtikerli hastalarımızdaki komorbidite varlığını araştırmaktır. 
 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamıza 2018-2019 yılları arasında kronik ürtiker tanısı ile düzenli takibi olan 90 hasta dahil edilmiştir. 
Hastaların dosyaları yaş, cinsiyet, hastalık süresi ve eşlik eden komorbiditeler açısından retrospektif olarak taranmıştır. 
 
BULGULAR: Hastalarımızın % 52‘ sin de (47/90) herhangi bir komorbid hastalık saptanmazken, geriye kalan 43 hastada 
komorbidite saptanmıştır. Komorbidite saptanan hastaların 16’sında otoimmün hastalık birlikteliği, 8 hastada kalp hastalığı 
ve hipertansiyon varlığı,2 hastada romatolojik hastalık, 10 hastada astım ve rinit gibi atopi varlığı ve 7 hastada özellikle 
depresyon olmak üzere psikiyatrik hastalık varlığı saptandı. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ:. Hastalardaki komorbid durumların varlığı tedavi seçiminde, tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde ve 
takibinde multidisipliner yaklaşımı gerektirmektedir. Bu nedenle KSÜ hastalarında komorbiditeler konusunda farkındalığın 
artması hastalığın daha iyi yönetilmesine katkı sağlayacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kronik ürtiker, Komorbidite, Multidisipliner 
 
 
 

Systemic Comorbidities in Patients with Chronic Urticaria 
 

Anıl Gülsel Bahalı 
Department of Dermatology, Medical Faculty, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey. 

 
 

BACKGROUND-AIM: Chronic spontaneous urticaria (CSU) is characterized by itchy urticaria plaques and / or angioedema 
lasting more than 6 weeks. It is a disease that causes significant deterioration in quality of life. Studies have shown that 
patients with chronic urticaria have coexistence with atopic, autoimmune and psychiatric disorders. The aim of this study 
was to investigate the presence of comorbidity in patients with chronic urticaria in our clinic. 
 
MATERIAL-METHODS: Ninety patients with chronic urticaria followed up between 2018-2019 were included in the study. 
The age, gender, duration of the disease and comorbid disease were recorded from patients' charts. 
 
RESULTS: Comorbid disease was not detected in 52% (47/90) of our patients, concomitant disease was detected in the 
remaining 43 patients. Comorbidity was detected in 43 patients.Of the 43 patients,16 patients had autoimmune disease, 8 
patients had heart disease and hypertension, 2 patients had rheumatologic disease, 10 patients had atopy, such as asthma 
and rhinitis, and 7 patients had psychiatric disorders, especially depression. 
 
CONCLUSION: The presence of comorbid conditions in patients requires a multidisciplinary approach in the selection of 
treatment, evaluation and follow-up of treatment. Therefore, increasing awareness of comorbidities in KSU patients will 
contribute to better management of the disease. 
 
Keywords: Chronic urticaria,Comorbidity,Multidisciplinary 
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Tıp fakültesi 6 Sınıf Öğrencilerinde Çalıştıkları Pediatri Servislerine göre Nazal 
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GİRİŞ-AMAÇ: S. aureus tüm dünyada toplum ve hastane kaynaklı enfeksiyonlara yol açan en önemli etkenlerden biridir. 
Özellikle yoğun bakım ünitelerinde olmak üzere metisiline dirençli S.aureus (MRSA) enfeksiyonları giderek artan oranlarda 
rapor edilmektedir. Son yıllarda, MRSA enfeksiyonlarının epidemiyolojisinde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. 
Bunlardan birincisi S.aureus izolatlarında görülen metisilin direnç oranlarındaki artıştır. Yapılan bazı çalışmalarda, yoğun 
bakım ünitelerinden izole edilen S.aureus izolatlarının yaklaşık %80'i metisiline dirençli saptanmıştır.Metisilin direncini 
taşıyan mecA geni ve içinde bulunduğu stafilokokkal kaset kromozom mec (SCCmec) tümüyle sekanslanarak genetik 
yapıdaki varyasyonlara göre sınıflandırılmıştır. Panton-Valentine leukocidin (PVL), lökositleri tahrip eden ve doku nekrozuna 
yol açan bir toksindir. Bu çalışmada intörn doktorlardan stajın ilk günü ve son gününde alınacak nazal sürüntü kültürlerinde 
S. aureus kolonizasyonunun çalışılan servislere göre değişiminin araştırılması planlanmıştır. Nazal sürüntü örneklerinden 
S.aureus izole edilenlerden metisilin direnci, PVL ve SCCmec gen pozitiflikleri çalışılması hedeflenmiştir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu prospektif çalışmaya Temmuz 2016-Haziran 2017 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi İhsan 
Doğramacı Çocuk Hastanesi yatan hasta servislerinde 4 hafta süreyle staj yapan 6. sınıf tıp fakültesi öğrencileri dahil 
edilmiştir. Staphylococcus aureus üremesi olan izolatlardan Panton-Valentine lökosidin (PVL) gen ve stafilokok kromozom 
kaset mec (SCCmec) tiplendirmesi yapılmıştır. 
BULGULAR: Pediatri servislerinde staj yapan 239 altıncı sınıf tıp fakültesi öğrencisinin 17’sinde (%7,1) staj başlangıcında 
metisilin sensitif Staphylococcus aureus (MSSA) kolonizasyonu saptanmıştır. Dört haftalık stajın sonunda alınan ikinci nazal 
sürüntü kültürlerinin üçü (%1,3) metisilin resistan S.aureus (MRSA), 49’u MSSA (%20,5)’ olmak üzere 52’sinde (%21,8) 
S.aureus üremesi saptanmıştır. Tüm izolatların PVL negatif olduğu, üç MRSA izolatının ikisi SCC mec tip 4, biri ise 
tiplendirilemeyen olarak bulunmuştur. Nazal S.aureus taşıyıcılığının stajın sonunda stajın başına göre; %7,1 den %21,5’a 
yükseldiği görülmüştür (p<0,001).Öğrencilerin evde yalnız, ailesiyle ya da arkadaşlarıyla yaşa durumunun birinci ve ikinci 
alınan nazal sürüntü kültüründe S. aureus kolonizasyonu riskini arttırmadığı görüldü (p>0,05). Evde çocuk olma durumunun, 
evde sağlık personeli olma durumunun, son 3 ayda steroid ve/veya antibiyotik kullanım öyküsünün, son 3 ayda üst solunum 
yolu enfeksiyonu ve/veya deri enfeksiyonu geçirmenin kolonizasyon riskini arttırmadığı görüldü. Sigara içtiğini belirten 
öğrenci grubunda, hayatı boyunca hiç sigara kullanmadığını belirten öğrenci grubuna göre nazal S. aureus kolonizasyonu 
istatistiksel anlamlı olarak daha fazla bulundu; nazal sürüntü kültüründe S. aureus üremesi olan 52 öğrencinin 26 ‘sı (%50) 
sigara kullandığını belirtti (p=0,029). Çocuk enfeksiyon servisinde staj yapan öğrencilerde nazal S. aureus kolonizasyonunun 
daha sık olduğu gösterilmiştir.Sigara içme durumunun S. aureus kolonizasyonu riskini 2,37 kat (p=0,023; GA:1,127-5.00) 
arttırdığı görülmüştür. Yatan hasta sayısının fazla olduğu servislerde staj yapan öğrencilerde nazal S. aureus kolonizasyonun 
daha fazla olduğu görüldü. Hasta sayısının fazla olduğu servislerde çalışan öğrencilerin nazal S. aureus kolonizasyonu riskinin 
2,65 kat (p=0,024; GA:1,136-6,207) artmış olduğu saptanmıştır. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tıp fakültesi altıncı sınıf öğrencilerinde nazal MSSA taşıyıcılığı anlamlı olarak pediatri servis stajı 
sonunda artmıştır. Bu çalışmanın sonuçları; invasiv hastalık için yüksek riskli hastaların hospitalize edildiği servislerde sağlık 
çalışanlarının S. aureus taşıyıcılığı için taranmalarının yararlı olabileceğini düşündürmüştür. Bizim çalışmamızda pnömoni, 
osteomiyelit, septik artrit, bakteriyemi, cilt enfeksiyonları nedeniyle sıklıkla hasta yatışının olduğu çocuk enfeksiyon 
servisinde çalışan öğrencilerinin S.aureus ile daha fazla kolonize olması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin arttırılması ve 
dikkat edilmesi konusunda uyarıcı bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, nazal taşıyıcılık, stafilokokal kromozomu kaset mec, Panton-Valentine Lökosidin 
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INTRODUCTION and AIM: Staphylococcus aureus is one of the most prevalent pathogens in humans worldwide and causes 
a broad variety of diseases. In addition to the common skin and soft tissue infections (SSTIs), this bacterium causes lifet 
hreatening infectious diseases, including sepsis and necrotizing pneumonia, as well as toxic diseases such as food poisoning 
and toxic shock syndrome. Remarkable ability of S. aureus to acquire drug resistance has been recognized. since the 
emergence of methicillin-resistant S. aureus (MRSA) in the early 1960s, and MRSA is still leading cause of healthcare, as well 
as community-associated infections. Methicillin resistance of MRSA is conferred by mecA gene, which encodes an 
alternative penicillin-binding protein (PBP2a) with low affinity to b-lactams, and is carried within a transmissible genome 
element, staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec).The aim of this study is to examine Staphylococcus aureus (S. 
aureus) carriage, and particular MRSA, in cohort medical students. 
MATERIAL-METHODS: Prospective collection of nasal swabs from medical students working in pediatric units of Hacettepe 
University Faculty of Medicine, Ihsan Doğramacı Children’s Hospital for assessment of SA carriage. Two samples were taken 
per student 4 weeks apart during their pediatric internship. MRSA typing was performed by staphylococcal cassette 
chromosome mec (SCCmec) types, Panton Valentine Leukocidin (PVL) encoding genes. 
RESULTS: Among 239 students,17 students (7,1%) were found to be colonized with meticillin-sensitive S. aureus at the 
beginning of pediatric internship. After 4 weeks, at the end of pediatric intership totally 52 students were found to be S. 
aureus colonized (21,8%). Three of fifty two S. aureus isolates were MRSA (1,3%) and the rest was MSSA (20,5%). All S. 
aureus isolates were PVL negative. Two of three MRSA isolates were characterised as SCCmec type IV, 1 isolate was 
untypeable SCCmec. Nasal carriage of S. aureus increased from 7,1% to 21,5% (p<0,001). Nasal S. aures colonisation ratio 
was higher in students working in pediatric infectious disease service. Smoking was found to increase risk of nasal S. aureus 
colonisation 2,374 times (p=0,023; QI: 1,127-5,00). Nasal S. aureus colonisation of students was found to be increased 
according to patient number where they worked (p<0,024; QI:1,136-6,27). 
CONCLUSION and DISCUSSION: MSSA nasal carriage increased at the end of pediatric intership and significantly high in 
students working in pediatric infectious disease service.We think that it will be logical to check heath-care workers for S. 
aureus carriage in services where patients with high risk of invasive infection are hospitalized. As a result of this study, in 
students that had worked in pediatric infectious disease unit where patients were hospitalised due to pneumonia, septic 
artritis, skin and soft tissue infection, were found more colonised with S.aureus. This highlighted that health care workers 
working in these units must show more attention for infection control measures. 
Keywords: Staphylococcus aureus, nasal carriage, staphylococcal chromosome casette mec, Panton-Valentine Leukocidin 
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Çalışan servislere göre öğrencilerde nazal S. aureus sıklığının değişimi 

Nasal S. aureus change according to pediatric services 
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Üriner sistem enfeksiyonu ile yatarak takip edilen hastalarda izole edilen 
E.coli ve K.pneumoniae suşlarının fosfomisin ve diğer antibiyotiklere olan 

duyarlılığı 
 

Kazım KIRATLI 
Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir 

 
GİRİŞ: Üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE) erişkinlerde en sık görülen bakteriyel enfeksiyonlardan biridir. Escherichia coli, en sık 
izole edilen mikroorganizma olup sıklıkla toplum kökenli enfeksiyonlarda etken olarak gözlenirken, hastane kökenli 
olanlarda Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Enterobacter türleri, Enterokoklar ve Stafilokoklar da etken olabilmektedir. 
Tedavide uygunsuz antibiyotik kullanımına bağlı olarak antibiyotik direnci artmakta bu da tedavi yanıtsızlığına ve ciddi 
enfeksiyonlarda mortalite artışına neden olmaktadır. Uygun ampirik antibiyotik başlanması için bölgesel direnç oranlarının 
bilinmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde ÜSE tanısı ile yatarak takip edilen olguların idrar kültüründe en sık 
izole edilen mikroorganizmalar olan E.coli ve K.pneumoniae suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının incelenerek en uygun 
tedavinin düzenlenmesine ve direnç gelişiminin önlenmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. 
 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmada 01.11.2016-01.11.2019 tarihleri arasında ÜSE tanısı ile kliniğimizde yatarak takip edilen 
hastaların idrar kültürlerinde izole edilen E.coli ve K.pneumoniae suşlarının in vitro antimikrobiyal duyarlılıklarının sonuçları 
retrospektif olarak incelenmiştir. Laboratuvarımıza gönderilen idrar örneklerinin önce hücre sayımları, sonra konvansiyonel 
yöntemlerle kültürleri yapılmıştır. Üretilen suşların identifikasyonu ve antimikrobiyal duyarlılık testleri için BD Phoenix 100 
otomatize sistemi (Becton-Dickinson, ABD) kullanılmıştır. 
 
BULGULAR: Kliniğimizde yatarak takip edilen ve idrar kültüründe E. coli üreyen 56 hasta, K. Pneumonia üreyen 50 hasta 
olmak üzere toplamda 106 kültür sonucu incelendi. Hastaların yaş ortalaması 60,8±18,7 yıl olup, 56’sı (%52,8) kadındı. İki 
etkene ortak bakıldığında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) oranı %68.8 (34 olgu E. coli, 39 olgu K. pneumoniae) 
idi. E. coli için fosfomisin, meropenem ve ertapeneme direnç tespit edilmedi. Seftriakson, trimetoprim-sulfametoksazol ve 
siprofloksasin direnci ise sırasıyla %85,8, %60,7 ve %73,3 bulundu. Fosfomisin, meropenem ve ertapenem direnci 
K.pneumoniae için sırasıyla %42, %2 ve %18 oranında tespit edildi. Seftriakson, trimetoprim-sulfametoksazol ve 
siprofloksasin direnci ise sırasıyla %94, %50 ve %72 bulundu. İki etkende de amikasine direnç tespit edilmezken, E. Coli için 
%21,5, K. pneumoniae için ise %8 oranında orta duyarlılık saptanmıştır. Diğer antibiyotik direnç oranları Tablo 1’de 
verilmiştir. 
 
SONUÇ: Ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda GSBL (+)’liği ve karbapenem direncinin giderek arttığı 
görülmektedir. GSBL (+) etkenlerin neden olduğu ÜSE’lerde karbapenemler kullanılmaktadır. Karbapenemlere de dirençli 
suşlarda tedavi seçenekleri azalmaktadır. Hastanelerde bu suşların hızlıca identifikasyonu ve bu hastaların hızlıca izole 
edilmesi etkenin yayılımını önlemek açısından önemlidir. Üriner sistem enfeksiyonlarında ampirik tedavi için en sık etken 
olan bakterilerin duyarlılıklarının bilinmesi gerekmektedir. Toplamda 34 (%60,7) GSBL (+) E. Coli, 39 (%78) GSBL (+) K. 
Pneumoniae suşu tespit edilmiştir. Bu oranlar yıllar içinde artan antibiyotik direnci sonuçlarını desteklemektedir. Yüksek 
direnç oranı nedeniyle siprofloksasin ve trimetoprim sülfametoksazol yerine ayaktan ampirik tedavide ilk seçenek olarak 
fosfomisin kullanımın tercih edilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. 
 
Anahtar Kelimeler: antibiyotik duyarlılığı, genişletilmiş spektrumlu beta-laktamaz, idrar kültürü, üriner sistem enfeksiyonu. 
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The sensitivity of E.coli and K.pneumoniae strains in phosphomycin and other 
antibiotics in hospitalized patients with urinary tract infection 

 
Kazım KIRATLI 

Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Izmir 
 

INTRODUCTION: Urinary tract infection (UTI) is one of the most common bacterial infections in adults. While Escherichia 
coli is the most frequently isolated microorganism, it is frequently observed as a causative agent in community-acquired 
infections, whereas Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Enterobacter spp., Enterococci and Staphylococci may be the 
causative agents of nosocomial infections. Antibiotic resistance increases due to inappropriate use of antibiotics in 
treatment, resulting in treatment failure and increased mortality in severe infections. It is important to know the regional 
resistance rates in order to initiate appropriate empirical antibiotics. The aim of this study was to investigate the antibiotic 
susceptibility of E.coli and K.pneumoniae strains, which are the most frequently isolated microorganisms in urine culture, 
and to contribute to the regulation of the most appropriate treatment and prevention of resistance development. 
 
MATERIALS-METHODS: In this study, in vitro antimicrobial susceptibility of E.coli and K.pneumoniae strains isolated in urine 
cultures of patients hospitalized in our clinic with the diagnosis of UTI between 01.11.2016-01.11.2019 were investigated 
retrospectively. Urine samples sent to our laboratory were first cell counted and then cultured by conventional methods. 
BD Phoenix 100 automated system (Becton-Dickinson, USA) was used for identification and antimicrobial susceptibility tests 
of the strains produced. 
 
RESULTS: A total of 106 cultures including 56 patients with E.coli and 50 patients with K.Pneumonia were hospitalized in our 
clinic. The mean age of the patients was 60,8 ± 18,7 years and 56 (52,8%) were female. Extended spectrum beta-lactamase 
(ESBL) ratio was 68,8% (34 cases were E.coli, 39 cases were K.pneumoniae). No resistance to phosphomycin, meropenem 
and ertapenem was detected for E.coli. Resistance to ceftriaxone, trimethoprim-sulfamethoxazole and ciprofloxacin were 
85,8%, 60,7% and 73,3% respectively. Phosphomycin, meropenem and ertapenem resistance were 42%, 2% and 18% for 
K.pneumoniae, respectively.. Ceftriaxone, trimethoprim-sulfamethoxazole and ciprofloxacin resistance were 94%, 50% and 
72% respectively. Amikacin resistance was not detected in either of the two agents, while intermediate sensitivity was 
found to be 21.5% for E.coli and 8% for K.pneumoniae. Other antibiotic resistance rates are given in Table 1. 
 
CONCLUSION: In our country and in other countries, it is seen that ESBL (+) and carbapenem resistance increase gradually. 
Carbapenems are used in UTIs caused by ESBL (+) agents. Treatment options for carbapenems resistant strains are 
decreasing. The rapid identification of these strains in hospitals and the rapid isolation of these strains is important to 
prevent the spread of the causative agent. The susceptibility of bacteria, which are the most common agents for empirical 
treatment of urinary tract infections, needs to be known. A total of 34 (60.7%) ESBL (+) E.Coli and 39 (78%) ESBL (+) 
K.Pneumoniae strains were detected. These rates support the increasing antibiotic resistance results over the years. We 
consider that phosphomycin should be preferred as the first choice in outpatient empirical treatment instead of 
ciprofloxacin and trimethoprim sulfamethoxazole due to its high resistance rate. 
 
Keywords: antibiotic susceptibility, extended spectrum beta-lactamase, urine culture, urinary tract infection. 

 
 

Tablo 1: E.coli ve K.pneumoniae etkenlerinin direnç oranları 

 
E.coli 

(n=56) 
E.coli 

(n=56) 
E.coli 

(n=56) 
K.pneumoniae 

(n=50) 
K.pneumoniae 

(n=50) 
K.pneumoniae 

(n=50) 

 
Duyarlı 

Orta 
duyarlı 

Dirençli Duyarlı Orta duyarlı Dirençli 

Gentamisin 
26 

(%46,5) 
------ 

30 
(%53,5) 

37 (%74) ------ 13 (%26) 

Trimetoprim/Sulfametoksazol 22 ------ 34 25 (%50) ------ 25 (%50) 
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(%39,3) (%60,7) 

Seftazidim 
22 

(%39,3) 
------ 

34 
(%60,7) 

11 (%22) ------ 39 (%78) 

Amoksisilin-Klavulanik asit 
13 

(%23,2) 
------ 

43 
(%76,8) 

18 (%36) ------ 32 (%64) 

İmipenem 56 (%100) ------ ------ 44 (%88) 3 (%6) 3 (%6) 

Piperasilin-Tazobaktam 
35 

(%62,5) 
------ 

21 
(%37,5) 

23 (%46) 2 (%4) 25 (%50) 

Ampisilin 
12 

(%21,4) 
------ 

44 
(%78,6) 

2 (%4) ------ 48 (%96) 

Ertapenem 56 (%100) ------ ------ 41 (%82) ------ 9 (%18) 

Amikasin 
44 

(%78,5) 
12 

(%21,5) 
------ 46 (%92) 4 (%8) ------ 

Meropenem 56 (%100) ------ ------ 45 (%90) 4 (%8) 1 (%2) 

Siprofloksasin 8 (%14,2) ------ 
41 

(%73,3) 
7 (%14) 7 (%14) 36 (%72) 

Seftriakson 8 (%14,2) ------ 
48 

(%85,8) 
3 (%6) ------ 47 (%94) 

Sefepim 6 (%10,7) ------ 
50 

(%89,3) 
4 (%8) 2 (%4) 44 (%88) 

Fosfomisin 56 (%100) ------ ------ 29 (%58) ------ 21 (%42) 

 
Table 1: Resistance rates of E.coli and K. pneumoniae agents 

 

 
E.coli 

(n=56) 
E.coli (n=56) 

E.coli 
(n=56) 

K.pneumoniae 
(n=50) 

K.pneumoniae 
(n=50) 

K.pneumoniae 
(n=50) 

 
Sensitive Intermediate Resistant Sensitive Intermediate Resistant 

Gentamicin 26 (%46,5) ------ 30 (%53,5) 37 (%74) ------ 13 (%26) 

Trimethoprim / 
sulfamethoxazole 

22 (%39,3) ------ 34 (%60,7) 25 (%50) ------ 25 (%50) 

Ceftazidime 22 (%39,3) ------ 34 (%60,7) 11 (%22) ------ 39 (%78) 

Amoxicillin-Clavulanic 
acid 

13 (%23,2) ------ 43 (%76,8) 18 (%36) ------ 32 (%64) 

Imipenem 56 (%100) ------ ------ 44 (%88) 3 (%6) 3 (%6) 

Piperacillin-Tazobactam 35 (%62,5) ------ 21 (%37,5) 23 (%46) 2 (%4) 25 (%50) 

Ampicillin 12 (%21,4) ------ 44 (%78,6) 2 (%4) ------ 48 (%96) 

Ertapenem 56 (%100) ------ ------ 41 (%82) ------ 9 (%18) 

Amikacin 44 (%78,5) 12 (%21,5) ------ 46 (%92) 4 (%8) ------ 

Meropenem 56 (%100) ------ ------ 45 (%90) 4 (%8) 1 (%2) 

Ciprofloxacin 8 (%14,2) ------ 41 (%73,3) 7 (%14) 7 (%14) 36 (%72) 

Ceftriaxone 8 (%14,2) ------ 48 (%85,8) 3 (%6) ------ 47 (%94) 

Cefepime 6 (%10,7) ------ 50 (%89,3) 4 (%8) 2 (%4) 44 (%88) 

Fosfomycin 56 (%100) ------ ------ 29 (%58) ------ 21 (%42) 
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OP-144 

Üriner sistem enfeksiyonu nedeniyle ayaktan takip edilen hastalarda izole 
edilen E.coli bakterisinde P-Fimbriya saptanma oranı ve antibiyotiklere olan 

duyarlılığına etkisi 
Gülden Diniz 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD 
 

GİRİŞ: İdrar yolu enfeksiyonu yetişkinlerde en sık görülen bakteriyel enfeksiyonlardan biridir. Escherichia coli en sık izole 
edilen mikroorganizmadır ve toplum kaynaklı enfeksiyonlarda neden olan bir ajan olarak görülür. Başarılı bakteriyel 
kolonizasyon için epitele bakteriyel bağlanma esastır. İdrar yolu enfeksiyonu için temel rol, bağlanma organelleri Tip 1 ve P 
fimbria'ya atfedilmiştir. Günümüzde antibiyotik direnci tedavide uygun olmayan antibiyotik kullanımı nedeniyle artmış, 
şiddetli üriner enfeksiyonlarda tedavi başarısızlığı ve mortalite de artmıştır. Bu çalışmanın amacı P-Fimria oranını, E.coli'nin 
antibiyotik duyarlılığını ve P-Fimbria'nın antibiyotik direncine katkısını araştırmaktır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmada poliklinikte İYE tanısı alan poliklinik hastalarının idrar kültürlerinde E.coli'nin in vitro 
antimikrobiyal duyarlılığı retrospektif olarak incelendi. Laboratuvarımıza gönderilen idrar örneklerinde önce hücre sayımı 
yapıldı ve daha sonra geleneksel yöntemlerle kültüre alındı. P-Fimbria'nın tanımlanmasında lateks aglütinasyon yöntemi 
(Orion Diagnostica PF testi) kullanıldı. 
BULGULAR: Bu çalışmaya toplam 328 idrar kültürü (kültürde üreme saptanan 116 idrar) dahil edildi. Toplam 116 idrar 
kültüründe üreme saptanmış olup; 80 E.Coli, 18 staphilococcus, 9 Pseudomonas aeroginosa, 5 Proteus alt tipi ve 4 diğer 
türler tespit edildi. Toplam kültür pozitifliği % 35,9 idi. Hastaların yaş ortalaması 50,3 ± 21,2 yıldı ve 193'ü (% 58,8) kadındı. 
P-Fimbra 10 idrar örneğinden (% 12,5) tespit edildi ve 58 tanesi (% 72,5) kadındı. P-Fimbria'nın varlığına göre antibiyotik 
direnç oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Aksine, P fimbria varlığı ile cinsiyete göre istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki vardı (p <0,05). 
SONUÇ: İdrar yolu enfeksiyonlarının ampirik tedavisi için en yaygın ajan olan bakterilerin duyarlılığının bilinmesi gerekir. 
İdrar kültüründen diğer bakterilerin izolasyon oranlarında artış, yıllar içinde artan antibiyotik direnci sonuçlarını 
desteklemektedir. Benzer şekilde, kadınlarda idrar yolu enfeksiyonlarının duyarlılığının nedeni P-Fimbria'nın erkeklerden 
daha fazla bulunması olabilir. 
Anahtar Kelimeler: P-Fimbriya, üriner sistem enfeksiyonu, idrar kültürü, antibiyotik duyarlılığı 
 
 

P-Fimbriae detection rate and its effect on antibiotic susceptibility in isolated 
E.coli bacteria in outpatients following urinary tract infection 

Gülden Diniz 
Izmir Democracy University Medical School, Pathology Department 

 
INTRODUCTION: Urinary tract infection is one of the most common bacterial infections in adults. Escherichia coli is the 
most frequently isolated microorganism and it is frequently observed as a causative agent in community-acquired 
infections. Bacterial attachment to the epithelium is essential for successful bacterial colonization. Major roles for urinary 
tract infection have been ascribed to the attachment organelles Type 1 and P fimbria. Currently, antibiotic resistance has 
increased due to inappropriate use of antibiotics in treatment, resulting in treatment failure and increased mortality in 
severe urinary infections. The aim of this study was to investigate the rate of P-Fimria and antibiotic susceptibility of E.coli, 
and to contribute to the presence of P-Fimbria to the antibiotic resistance. 
MATERIALS-METHODS: In this study, in vitro antimicrobial susceptibility of E.coli in urine cultures of patients in polyclinics 
with the diagnosis of UTI were investigated retrospectively. Urine samples sent to our laboratory were first cell counted and 
then cultured by conventional methods. A latex agglutination method (Orion Diagnostica PF test) was used for identification 
of P-Fimbria. 
RESULTS: A total of 328 urine cultures were included in this study. Bacteria were isolated from a total of 116 urine cultures 
and 80 E. coli, 18 staphilococcus, 9 Pseudomonas aeroginosa, 5 Proteus subtypes and 4 other bacterial species were 
detected. Total culture positivity was 35.9%. The mean age of the patients was 50.3 ± 2.2 years and 193 (58.8%) were 
female. P-Fimbria was detected of 10 urine samples (12.5%) and 58 of them (72.5%) were female. There are no statistical 
significant differences between antibiotic resistance rates according to the presence of P-Fimbria. On the contrary, there 
was a statistically significant relationship between the presence of P fimbria and gender (p< 0.05). 
CONCLUSION: The susceptibility of bacteria, which are the most common agents for empirical treatment of urinary tract 
infections, needs to be known. Increased rates of isolation of other bacteria from urine culture support the increasing 
antibiotic resistance results over the years. Similarly, reason of susceptibility of urinary tract infections in females can be 
higher presence rates of P-Fimbria than males.  
Keywords: P-Fimbriae, urinary tract infection, urine culture, antibiotic susceptibility 
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GİRİŞ: 
 İdrar yolu enfeksiyonları (İYE), yaşamları boyunca insanları etkileyen yaygın bakteriyel enfeksiyonlardan biridir (1). 

İYE'nın etiyopatogenezi karmaşıktır ve genellikle konakçı biyolojik ve davranışsal faktörlerin yanı sıra enfekte edici 
üropatojenin virülans özelliklerinden de etkilenir (2). Enterobacteriaceae familyasının üyeleri, İYE'dan sorumlu en yaygın 
mikroorganizmalardır. Escherichia coli (E. Coli), genel toplumda saptanan üriner enfeksiyonların yaklaşık % 80'inin, 
hospitalize hastaların üriner enfeksiyonlarının % 50'sinin etkenidir (3). E. coli dışkı florasındaki en yaygın Gram negatif 
mikroorganizmadır. Uzun yıllardır, E. coli'nin yeni bir ortamda konak savunmasını yenmesini sağlayan spesifik özelliklerinin 
olduğu bilinmektedir. Bu sayede kolonik ortam florasından ürethraya ulaşması ve kolonizasyonu mümkün olur. Spesifik 
özelliklere sahip bu suşlar üropatojenik E. Coli (UPEC) olarak adlandırılır (4). UPEC suşları, bir İYE oluşturmak için çeşitli 
virülans faktörlerini kullanır. UPEC'in virülans faktörleri arasında üroepitelyal hücrelere tutunmayı kolaylaştıran unsurlar 
bulunur. Tip 1 fimbria, P- fimbria benzeri bazı adhezinlerin varlığı da bu özelliklerindendir (5-7).  
Bu çalışma, bir eğitim araştırma hastanesi mikrobiyoloji laboratuvarına, İYE tanısıyla polikliniklerden gönderilen hastaların 
idrar kültürlerinden izole edilen E. Coli bakterilerinde en önemli adhezinlerden biri olan P-fibriae bulunma oranını ve 
bakterinin antibiyotik direnci üzerinde etkili olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.    
MATERYAL VE METOT:  

Bu çalışmada İYE tanısı alan poliklinik hastalarının idrar kültürlerinde üretilen bakteriler ve in vitro antimikrobiyal 
duyarlılıkları retrospektif olarak incelendi. Laboratuvarımıza gönderilen idrar örneklerinde önce santrifüj yapılıp idrar 
sedimenti lökosit varlığı açısından incelendi, hücre sayımı yapıldı ve daha sonra geleneksel yöntemlerle kültüre alındı. 
Üreme olan idrarlarda hem bakteri tipinin anlaşılması için hem de antibiyogram amaçlı farklı besi yerlerine pasajlar yapıldı.  

P-Fimbria'nın tanımlanmasında lateks aglütinasyon yöntemi (Orion Diagnostica PF testi) kullanıldı. İdrar 
kültüründe üretilen ve E. Coli olduğu kanıtlanan bakterilerin P-Fimbriaların daha iyi gösterilmesi amacıyla test kılavuzunda 
önerilen triptik soy agar (TSA) besiyeri yerine %0,3 agar ve tripton içeren Brucella agar besiyerlerine pasajı yapıldı ve bir 
gece 37 derecede etüvde inkübe edildi.  

Kullanılan kitteki reagent α-D-Gal-(1-4)-β-D-Gal disakkaridine kovalent bağlarla bağlanmış lateks partiküllerinden 
oluşmaktadır ve disposable test kartları üzerinde kurutulmuş damlalar halindedir. Kullanılacağında pH 7,4 fosfat tampon 
solüsyonuyla rehidrate edilir. Sulandırılmış reagent üzerine birkaç bakteri kolonisinden hazırlanan süspansiyon eklendiğinde 
varsa P-fimbrialar lateks partikülleri üzerindeki reseptör moleküllere bağlanmakta ve 2 dakika içinde gözle görülür bir 
aglütinasyona yol açmaktadır (Resim 1).   
BULGULAR:  

Bu çalışmaya toplam 328 idrar kültürü (kültürde üreme saptanan 116 idrar) dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 
50,3 ± 21,2 yıldı ve 193'ü (% 58,8) kadındı. Toplam 116 idrar kültüründe üreme saptanmıştır. Toplam kültür pozitifliği % 35.9 
idi. Kültürden izole edilen etkenler ise; 80 (% 68,9)  E.Coli, 18 (% 15,5) koagülaz (+) ve (-) staphilococcus türleri, 9 (% 7,75) 
Pseudomonas aeroginosa, 5 (% 4,31) Proteus alt tipi idi (Resim 2). Ayrıca tek olgular şeklinde Klebsiella pneumonia, 
enterobakter ve enterokok türü bakteriler üreyen olgular vardı. Gerek kültürde bakteri izolasyonu, gerekse izole edilen 
bakteri açısından kadın cins daha yüksek orandaydı. Sadece Pseudomonas izolasyonu 7 erkek cinse karşın 2 kadın hastada 
üretilmesiyle diğerlerinden farklıydı (Resim 3).      

P-Fimbria 10 idrar örneğinde (% 12,5) tespit edildi ve 58 tanesi (% 72,5) kadındı. P-Fimbria'nın varlığına göre 
antibiyotik direnç oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Aksine, P- Fimbria varlığı ile cinsiyete göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı (p <0.05). Çalışmamızda kadınlarda İYE sıklığı erkeklerden daha yüksekti. Benzer 
şekilde kadın idrarlarından izole edilen E. Coli bakterisinde P-Fimbria bulunma oranı, erkeklerdekinden daha yüksek bulundu 
(Resim 4). 

 

 
Resim1: P-Fimbria aglütinasyon testinin yapılışının şematik anlatımı. 
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Resim 2: İdrar kültüründe en sık izole edilen 4 bakteri. 

 
 

 
Resim 3: İzole edilen bakteri oranlarının cinsiyete göre dağılımı. 

 
 
 

 
Resim 4: Erkek ve kadın idrarlarından izole edilen E. Coli bakterisinde P- Fimbriya oranının karşılaştırması. 
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TARTIŞMA: 
 

Üropatojenik E. Coli bakterileri, üroepitelyal hücrelere yapışmayı ve İYE oluşturmayı sağlayan virülans faktörlerinin 
üretimi nedeniyle patojenik olmayan E. coli'den farklıdır (1). UPEC suşlarında virülans faktörlerinin oluşmasının bakterinin 
patojenisitesini arttırdığı bildirilmiştir. Çoğu çalışmada elde edilen bulgular, bu bakterilerin tedaviye daha dirençli olmadığı 
halde, sahip olduğu adhezinlerin epitele tutunmayı kolaylaştırması sonucu üriner traktın çok daha üst kısımlarına dek 
ilerlemesine yol açtığı ve enfeksiyonu daha komplike hale getirdiğini göstermiştir (1- 4, 6, 7). Çalışmamızda yapılan 
antibiyogram testlerinde biz de P-Fimbria taşıyan bakterilerin daha dirençli olduğuna dair bir bulgu elde edemedik. P-Fibrialı 
ya da Fibriasız bakterilerin çoğu aminoglikozidler, 2. Ve 3. kuşak sefalosporinler başta olmak üzere çoğu antibakteriyel ajana 
duyarlıydı. Bu durumu hasta popülasyonumuzun ayaktan izlenen, komplike olmayan İYE’lu olgulardan oluşmasına 
bağlamaktayız. 

Serimizde kadınlarda İYE sıklığı literatürle uyumlu şekilde erkeklerden daha yüksekti. Daha önceki çalışmalarda 
gösterildiği gibi, bu farkın, anatomik farklılık, hormonal etkiler ve davranış kalıpları gibi çeşitli klinik faktörlerden 
kaynaklanıyor olabileceğini düşündük. İzole edilen bakteriler açısından bakıldığında idrarda üreme olması oranı ve türüne 
göre izole edilen bakteri oranları kadında daha fazlaydı. Ancak çoğu kez hospitalize hasta materyallerinden izole edildiği ve 
antibiyotiklere dirençli olduğu bilinen Pseudomenas aeroginosa bakterisi söz konusu olduğunda erkek hastada izolasyon 
oranı belirgin şekilde daha fazlaydı. Bu farkın özellikle yaşlı erkeklerde prostat hipertrofisi, obstrüksiyon ve bazı basit cerrahi 
müdahalelerin daha fazla olması nedeniyle olabileceğini düşündük (6, 7).  

Literatürdeki çoğu çalışmada normal kolonik floradan veya komplike olmayan İYE’larından izole edilen E. Coli 
bakterilerinde hemolizinler, P- Fimbriya benzeri adhezyon moleküllerinin oranı % 10- 30 arasında değişirken; özellikle 
pyelonefrit benzeri üst üriner traktı tutan komplike enfeksiyonlarda bu oran %70’lere dayanmaktadır. P-Fimbriya varlığı 
açısından bakıldığında çalışmamızdaki oran literatürde bildirilen en düşük oranların bile altındadır. Bu fark hasta 
popülasyonumuzun ayakta izlenen basit İYE’lu olgulardan oluşmasından kaynaklanıyor olabilir. Bir diğer neden de lateks 
aglütinasyon testinin özgüllük ve duyarlılığının düşüklüğü olabilir.  

Bilindiği gibi P- Fimbriya in vitro bakterinin koloni görünümü, üreme biçimi biyokimyasal aktivitesi, antibakteryel 
duyarlılığı benzeri özelliklerini etkilemez. İn vivo olarak ise üst üriner enfeksiyonun gelişimine zemin hazırladığı göz önüne 
alınırsa, P-Fimbria taşıyan E. Coli’lerin lateks aglütinasyonu benzeri bir testle hızlıca araştırılması ve piyelonefrite predispoze 
kişilerin açığa çıkartılmasının toplum sağlığı açısından yararlı olabileceğine inanıyoruz.  
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Buse Gökmen

1
, Gülşah Kınalı

1
, Erdal Dilekçi

2
 

1
Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı 

2
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 
GİRİŞ-AMAÇ: Duyusal iyileşme üzerine etkisi bilinen ayna terapisi, son yıllarda inme rehabilitasyonunda kullanılmaya 
başlanan yöntemlerden biridir. Ayna terapisinin klasik nörofizyolojik yöntemlere ek olarak duyusal yeniden iyileşme 
mekanizmasını tetiklediği bilinmektedir. Çalışmamızın amacı, inme sonrası semptomların tedavisinde ayna terapisinin 
etkinliğini saptamaktı. YÖNTEM-GEREÇLER: Bu çalışmada, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde rehabilite edilmek üzere belirlenen 65 inmeli hasta ile takip edildi. Hastaların 33ü deney 
grubu 32 ise kontrol grubu olarak iki gruba ayrıldı. Toplam 65 bireyin 39 (yüzde 60)’ı erkek, 26 (yüzde 40)’sı kadındır. 
Bireylerin 31 (yüzde 47,7)’si sağ hemipleji ve 34 (yüzde52,3)’ü sol hemiplejidir. Deney grubunda bulunan sağ hemiplejiye 
sahip birey sayısı 15 (yüzde 45,56), sol hemipleji birey sayısı 18 (yüzde 54,5); kontrol grubunda bulunan sağ hemipleji birey 
sayısı 16 (yüzde 50), sol hemipleji birey 16 (yüzde 50) dır. Bütün hastalara 3 hafta boyunca günde 60 dakika süre ile klasik 
nörofizyolojik rehabilitasyon uygulandı. Deney grubu hastalarına bu rehabilitasyon programına ek olarak günde 40 dakika 
ayna tedavisi uygulandı. Hastalar tedavi öncesi ve sonrası değerlendirmeye alındı. Hastalara üst ekstremitedeki iyileşmeyi 
değerlendirmek için Brunnstrom yöntemi, üst ekstremite fonksiyonlarından kavrama, hareket kabiliyeti, el becerisini 
değerlendirmek için ABILHAND İnme El Fonksiyon Anketi, tek taraflı uzaysal ihmalin ölçülmesi için Bir Adam Çizme Anketi ve 
sözlü bir komuta karşı çizim yapmak için ise Bir Saat Çizme Testi kullanıldı.  
BULGULAR: Deney grubunda Brunstrom Hemipleji İyileşme Evresi-El puanı değerlendirme yapıldıktan öncesi ve tedavi 
yapıldıktan sonrası puanları arasında anlamlı derecede artış bulundu (sağ hemipleji, p=0,001, sol hemipleji p=0,006). Deney 
grubunda ABILHAND İnme El Fonksiyonu puanı değerlendirme yapıldıktan öncesi ve tedavi yapıldıktan sonrası puan 
ortalamaları arasında anlamlı derecede artış bulundu (sağ hemipleji=0,001, sol hemipleji p=0.001). Deney grubunda Adam 
Çizme Testi değerlendirme yapıldıktan öncesi ve tedavi yapıldıktan sonrası puan ortalamaları arasında anlamlı derecede 
artış bulundu ( sağ hemipleji p=0,181, sol hemipleji p=0,003). 
Tartışma ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçlarına göre ayna terapisi, klasik nörofizyolojik yöntemlere ek olarak uygulandığında 
tedavi sürecini olumlu yönde etkilemektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre inme rehabilitasyonunda duyusal yeniden 
iyileşme teknikleri konusunda bilimsel araştırmalara hız verilmesi kanaatine ulaştık. 
Anahtar Kelimeler: İnme, Hemipleji, Ayna Terapisi, Duyusal İyileşme 
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INTRODUCTION: Mirror therapy, known to have an effect on sensory healing, is one of the methods used in stroke 
rehabilitation in recent years. Mirror therapy is known to trigger the sensory re-healing mechanism in addition to classical 
neurophysiological methods. The aim of our study was to determine the efficacy of mirror therapy in the treatment of 
poststroke symptoms.  
METHOD - MATERIALS: In this study, 65 stroke patients who were determined to be rehabilitated in Abant İzzet Baysal 
University Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital were followed up. 33 of the patients were 
divided into two groups as experimental group and 32 as control group. Of the total 65 individuals, 39 (60 percent) were 
male and 26 (40 percent) were female. 31 (47.7 percent) of the individuals were right hemiplegia and 34 (52.3 percent) 
were left hemiplegia. The number of right hemiplegia individuals in the experimental group was 15 (45.56 percent), the 
number of left hemiplegia individuals was 18 (54.5 percent); The number of right hemiplegia individuals in the control 
group was 16 (50 percent) and the left hemiplegia individual was 16 (50 percent). All patients underwent classical 
neurophysiological rehabilitation for 60 minutes per day for 3 weeks. In addition to this rehabilitation program, 40-minute 
mirror treatment was applied to the experimental group patients. The patients were evaluated before and after treatment. 
Brunnstrom method for evaluating the improvement of upper extremity to patients, ABILHAND Stroke Hand Function 
Questionnaire for assessing grip, mobility, dexterity from upper extremity functions, A Man Drawing Questionnaire for 
measuring unilateral spatial neglect and One Hour Drawing Test for drawing verbal command It was used.  
RESULTS: In the experimental group, Brunstrom Hemiplegia Healing Stage-Hand scores were significantly increased before 
and after treatment (right hemiplegia, p = 0.001, left hemiplegia p = 0.006). In the experimental group, ABILHAND Stroke 
Hand Function score was significantly increased between the mean scores before and after treatment (right hemiplegia = 
0.001, left hemiplegia p = 0.001). In the experimental group, there was a significant increase between the mean scores 
before and after treatment of Adam Boot Test (right hemiplegia p = 0.181, left hemiplegia p = 0.003). process in a positive 
way. According to the results of this study, we concluded that scientific researches should be accelerated on sensory re-
healing techniques in stroke rehabilitation. Keywords: Stroke, Hemiplegia, Mirror Therapy, Sensory Healing 
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Deney grubunda sağ ve sol hemiplejiye göre tedavi öncesi ve sonrası test karşılaştırmaları 

Sağ/Sol Hemipleji Testler                 *Wilcoxan Sign Rank Test N Ort ± S.D Min-Max P Değeri 

Sağ Hemipleji Brunstrom Hemipleji İyileşme Evresi-El Önce 15 2,87 ± 1,06 2-5 0,001* 

Sağ Hemipleji Brunstrom Hemipleji İyileşme Evresi-El Sonra 15 4,67 ± 1,39 2-6  
Sağ Hemipleji ABILHAND İnme El Fonksiyonu Önce 15 14,53 ± 13,44 0-43 0,001* 

Sağ Hemipleji ABILHAND İnme El Fonksiyonu Sonra 15 28,20 ± 13,62 4-46  
Sağ Hemipleji Adam Çizme Testi Önce 15 6,47 ± 3,68 0-10 0,181* 

Sağ Hemipleji Adam Çizme Testi Sonra 15 7,73 ± 3,53 0-10  
Sağ Hemipleji Saat Çizme Testi Önce 15 6,00 ± 4,71 0-10 0,334 

Sağ Hemipleji Saat Çizme Testi Sonra 15 7,33 ± 4,58 0-10  
Sol Hemipleji Brunstrom Hemipleji İyileşme Evresi-El Önce 18 3,11 ± 1,28 2-6 0,006* 

Sol Hemipleji Brunstrom Hemipleji İyileşme Evresi-El Sonra 18 3,94 ± 1,59 2-6  
Sol Hemipleji ABILHAND İnme El Fonksiyonu Önce 18 12,44 ± 12,20 0-33 0,001* 

Sol Hemipleji ABILHAND İnme El Fonksiyonu Sonra 18 19,72 ± 16,36 2-44  
Sol Hemipleji Adam Çizme Testi Önce 18 5,44 ± 3,87 0-10 0,003* 

Sol Hemipleji Adam Çizme Testi Sonra 18 8,17 ± 2,62 2-10  
Sol Hemipleji Saat Çizme Testi Önce 18 7,22 ± 4,28 0-10 0,453 

Sol Hemipleji Saat Çizme Testi Sonra 18 8,06 ± 3,89 0-10  
 

Test comparisons before and after treatment according to right and left hemiplegia in the experimental group 

Right / Left Hemiplegia Tests                      *Wilcoxan Sign Rank Test N Mean± S.D Min-Max P Value 

Right Hemiplegia Brunstrom Hemiplegia Healing Stage-Before Hand 15 2,87 ± 1,06 2-5 0,001* 

Right Hemiplegia Brunstrom Hemiplegia Healing Stage-After Hand 15 4,67 ± 1,39 2-6  
Right Hemiplegia ABILHAND Stroke Hand Function Before 15 14,53 ± 13,44 0-43 0,001* 

Right Hemiplegia ABILHAND Stroke Hand Function After 15 28,20 ± 13,62 4-46  
Right Hemiplegia A Man Draw Test Before 15 6,47 ± 3,68 0-10 0,181* 

Right Hemiplegia A Man Draw Test After 15 7,73 ± 3,53 0-10  
Right Hemiplegia Clock Drawing Test Before 15 6,00 ± 4,71 0-10 0,334 

Right Hemiplegia Clock Drawing Test After 15 7,33 ± 4,58 0-10  
Left Hemiplegia Brunstrom Hemiplegia Healing Stage-Before Hand 18 3,11 ± 1,28 2-6 0,006* 

Left Hemiplegia Healing Stage-After Hand 18 3,94 ± 1,59 2-6  
Left Hemiplegia ABILHAND Stroke Hand Function Before 18 12,44 ± 12,20 0-33 0,001* 

Left Hemiplegia ABILHAND Stroke Hand Function After 18 19,72 ± 16,36 2-44  
Left Hemiplegia A Man Draw Test Before 18 5,44 ± 3,87 2-100-10 0,003* 

Left Hemiplegia A Man Draw Test After 18 8,17 ± 2,62 2-10  
Left Hemiplegia Clock Drawing Test Before 18 7,22 ± 4,28 2-10 0,453 

Left Hemiplegia Clock Drawing Test After 18 8,06 ± 3,89 2-10  
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GİRİŞ-AMAÇ: Obezite, önemli ve hızla artan küresel bir sağlık sorunudur. Kilo kaybı temel olarak yaşam tarzı değişikliği, diyet 
ve fiziksel aktivitede artış ile sağlanabilir. Biz bu çalışmamızda obez bireylerde kalp hızına göre yüksek ve düşük yoğunluk 
olmak üzere iki farklı düzeyde yapılan aerobik egzersizin; vücut kompozisyonuna, metabolik ve kardiyovasküler risk 
faktörlerine, yaşam kalitesine ve otonom sinir sistemi fonksiyonu (OSS) üzerine olan etkisini karşılaştırmayı amaçladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma prospektif randomize kontrollü bir çalışmadır. Obez hastalar 3 gruba ayrıldı: diyet+yüksek 
yoğunluklu aerobik egzersiz (n=23), diyet+düşük yoğunluklu aerobik egzersiz (n=22) ve sadece diyet grubu (n=20). Aerobik 
egzersiz programı ESR yazılım programını kullanan bisiklet ergometresinde sabit kalp hızı yöntemiyle uygulandı. Egzersiz 
programı her seans 60 dk olacak şekilde haftada 5 gün 12 hafta boyunca toplam 60 seans şeklinde uygulandı. Vücut 
kompozisyonu, aerobik kapasite, 6 dakika yürüme testi (6DYT), sempatik deri yanıtı, kalp hızı değişkenliği (KHD) ve yaşam 
kalitesi tedavi öncesi ve sonrası olmak üzere değerlendirildi. 
BULGULAR: Her iki egzersiz grubunda vücut kompozisyonu, maksimal oksijen tüketimi, metabolik eşdeğerlilik (MET), 6DYT 
ve SF-36 anketi fiziksel komponent skorunda iyileşme tespit edildi. Kontrol grubunda bu parametrelerde anlamlı değişim 
yoktu. Yüksek yoğunluklu aerobik egzersiz grubunda KHD parametrelerinde (SDNN, RMSSD ve trianguler indeks) anlamlı 
artış mevcuttu. Sempatik deri yanıtında ise hiçbir grupta değişim yoktu. 
Tartışma ve SONUÇ: Çalışmamız obezite tedavisinde verilen aerobik egzersiz programının her iki yoğunluğunun da vücut 
kompozisyonuna, kişilerin yaşam kalitelerine, fonksiyonelliklerine ve obeziteye bağlı oluşan otonom sinir sistemi 
disfonksiyonunun iyileşmesine katkı sağladığını göstermiştir. Çalışmamızda KHD üzerine yüksek yoğunluklu egzersizin daha 
fazla etkili olduğu ve düşük yoğunluklu egzersizin bel çevresinin azaltılmasında daha etkili olduğunu bulundu. Bel 
çevresindeki artışın önemli risk faktörü olduğu bilinen diyabet, metabolik sendrom gibi hastalıklarda düşük yoğunluklu 
aerobik egzersizin etkisini değerlendiren uzun dönemli çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca otonom sinir sistemi disfonksiyonu 
üzerine yüksek yoğunluklu aerobik egzersizin etkilerini anlayabilmek için KHD ve SDY yönteminden başka otonom sinir 
sistemini değerlendiren diğer yöntemleri de içeren çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: aerobik egzersiz, bisiklet ergometresi, kalp hızı değişkenliği, obezite 
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INTRODUCTION and PURPOSE: Obesity is a significant and rapidly increasing global health issue. Weight loss can be 
achieved mainly by lifestyle change, diet, and increased physical activity. In this study we aimed to compare the effects of 
high- and low-intensity aerobic exercise programs on body composition, cardiovascular risk factors, quality of life and 
autonomous nervous system (ANS) in obese individuals. 
MATERIALS-METHODS: It is a prospective, randomized controlled trial. Sixty-five obese patients were assigned to one of 
the following three groups: diet plus high intensity aerobic exercise (n= 23), diet plus low intensity aerobic exercise (n = 22), 
and only diet control group (n = 20). The aerobic exercise program was performed on a cycle ergometer with a constant 
heart rate by using its ERS software. Patients in the high and low intensity groups performed aerobic exercise for a total of 



300 
 
 

60 sessions over 12 weeks (five times a week with each session about lasting 60 minutes). Body composition, aerobic 
capacity, distance at six-minute walk test (6MWT), sympathetic skin response (SSR), heart rate variability (HRV), quality of 
life (QOL) were evaluated before and after the treatment programme. 
RESULTS: Body composition, aerobic capacity, the metabolic equivalent of task (METs), 6MWT and the physical component 
score of the SF-36 significantly improved in both exercise groups. There were no significant changes in these parameters in 
the control group. The parameters of HRV (SDNN, RMSSD and trianguler index ) significantly increased in the diet plus high 
intensity aerobic exercise group. No significant changes in the SSR occurred in any group. 
DISCUSSION and CONCLUSION: We found that both intensity of aerobic exercise programme, which was advised for 
obesity treatment, improved the body composition, quality of life, functional capasity and autonomic nervous system 
dysfunction. In our study, it was observed that high intensity exercise had more effect on HRV and low intensity exercise 
had more effect to decrease waist circumference. Long-term studies that evaluate the effect of the low intensity aerobic 
exercise on diseases such as diabet and metabolic syndrome that were known to be important risk factors should be carried 
out to prove on the abatement of waist circumference. However, studies that include other methods which evaluate 
autonomic nervous system other than HRV and SSR are required to determine the effects of high intensity aerobic 
programme on autonomic nervous system. 
Keywords: aerobic exercise, cycle ergometry, heart rate variability, obesity 

 
OBEZ BİREYLERDE DÜŞÜK VE YÜKSEK YOĞUNLUKLU AEROBİK EGZERSİZ PROGRAMININ ETKİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 
Introduction and Purpose: It is well known that obesity, depending on the amount of fat and distribution, is a predisposing 
factor for cardiovascular, endocrine, and autonomous nervous system (ANS) diseases (1). The current consensus is that a 
combination of a hypocaloric diet and regular exercise is the most effective treatment for obesity. Aerobic exercise is the 
most recommended exercise because it increases fat oxidation (2). Sympathetic skin response (SSR) and heart rate 
variability (HRV) are two methods used to assess ANS dysfunction. Previous studies have shown that obese subjects are 
more inclined to malignant arrhythmias than non-obese subjects. Thus, obesity is a strong predictor of sudden death (3). 
The aim of the current study was to compare the effects of high (HIAE) and low intensity aerobic exercise (LIAE) on body 
composition, cardiovascular risk factors, quality of life (QOL) and ANS activity by using two different tests of autonomic 
function, SSR and HRV in obese individuals. 
 
Materials and Methods: This study was conducted between March 2012 and May 2013. University ethical committee 
approval was obtained prior to study start. The training heart rate was set to be the aerobic heart rate threshold (lower 
limit of the aerobic exercise zone) for LIAE group and the anaerobic heart rate threshold (upper limit of the aerobic exercise 
zone) for HIAE group, which was determined in the maximal exercise test. Before the aerobic exercise program, both 
exercise groups performed 5 min. warm up, 10 min. range of motion and stretching exercise and 5 min. cooling down 
exercises for every session. The aerobic exercise program was performed on a cycle ergometer (Ergoselect 200 K Reha) with 
a constant heart rate protocol using Ergoline Rehabilitation System software. The sessions were held five times per week 
for 12 weeks. A special hypocaloric diet program (20 kcal/kg/d) was prepared by a dietician. Body Weight and Body 
Composition were measured with the BC-418 Segmental Composition Analyzer using the bioelectrical impedance analysis 
method. Waist and hip circumferences were measured. Maximal oxygen intake (VO2) was evaluated with a cycle ergometer 
with specialized software baseline and after 12 weeks of the training program. Sympathetic skin response measurement 
was performed using the MEB 2200 ENMG device. The SSR was considered absent if there was no response for 10 stimuli. 
The 6MWT was used to determine the functional capacity of the patients. QOL was assessed using SF-36 questionnaire. 
Heart rate variability was evaluated with twenty-four hour Holter recordings.  
 
Results: A total of 65 patients (57 women, 8 men) completed the training program. There were significant decreases in 
weight, BMI and fat mass in the HIAE and LIAE groups after intervention, but not in the control group. A significant decrease 
in the WHR and  an increase in the FFM were observed only in the LIAE group. The absolute decreases were similar among 
the HIAE and LIAE groups with respect to weight, BMI and fat mass. However, there was no significant difference in the 
changes except for waist circumference (p= 0.041).  We observed significant improvements in the VO2 max and MET values 
and the 6MWT in the HIAE and LIAE groups (Table 1). Between-group changes in the HIAE and LIAE for these outcome 
parameters were similar. However, no significant improvement was detected in the control group with respect to these 
parameters. In the HIAE and LIAE groups, a significant improvement in the physical component of the SF-36 was observed, 
and we observed a significant improvement in the mental component only in the LIAE group. With respect to the HRV 
parameters, significant increases in SDNN, RMSSD, and the triangular index were observed in the HIAE group, and 
significant decreases in RMSSD and number of R-R intervals differing by >50 ms from adjacent intervals (NN50) mean values 
were observed in the control group (Table 2). Between-group changes for these outcome parameters were similar in the 
HIAE and LIAE groups. However, the SSR was not significantly affected before and after the training program in all three 
groups.  
 
Discussion and Conclusion: In the present study, we aimed to determine the effects of two different exercise training 
intensities on body composition, functional capacity, QOL and ANS. We found that HIAE and LIAE, combined with a 
hypocaloric diet, improve body composition, functional capacity and quality of life. However, LIAE did not lead to significant 
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changes in the HRV parameter. We accepted the upper limit of the aerobic exercise zone as high intensity and the lower 
limit of the aerobic zone as low intensity. These exercise ranges were similar, where low intensity was 50% of the MHR and 
high intensity was 80–85% of the MHR (4). Several studies have observed a significant decrease in weight, BMI and fat mass 
only in HIAE groups, but others have shown significant decreases in these parameters in both exercise groups, in agreement 
with our data (5-6). FFM ratio was significantly changed in only LIAE group. In this study, we observed a significant decrease 
in waist and hip circumferences in the HIAE and LIAE groups, but a significantly greater decrease was observed in WHR only 
in the LIAE group. It could be concluded that we can recommend LIAE in the diseases such as diabetes and metabolic 
Syndrome. Because waist circumference is effective in the pathogenesis of these diseases.  

Aerobic exercises are the most effective exercises for increasing cardiovascular functional capacity and 
improvements in aerobic capacity are measured according to changes in VO2 max and MET values . Similar to the pertinent 
literature, in the present study we obtained significant improvements in mean VO2 max (ml/kg/min), VO2 max (l/min), and 
MET values in the HIAE and LIAE groups (7). Changes in VO2max are regarded as parallel to the changes in MET levels. Our 
findings are compatible with the literature, showing improvements in functional capacity assessed with 6-MWT (8). Because 
both HIAE and LIAE increased  functional capacity, we can suggest that there is no priority between the two exercise  
intensities. Facchini et al. (9) reported a decrease in low frequency (LF) value, indicating sympathetic activity, and an 
increase in high frequency (HF) and RMSSD values, which further indicated parasympathetic activity proportional to losing 
weight after a 3-week HIAE. They concluded that a decrease in heart rate and improvement in parasympathetic activity may 
reduce sudden cardiac death risk and may prolong survival time. Some authors showed that different intensities of aerobic 
exercises significantly increased RMSSD, SDNN, NN50, pNN50 or HF  values of HRV (10). In our study, we observed an 
increase in SDNN, RMSSD, and TI  values in HIAE and a decrease in RMSSD and NN50 values in the control group. However, 
we did not observe any change in the LIAE group. Our findings are comparable to the literature and show that an HIAE 
program increases parasympathetic activity.  

In the literature, few studies assessing the effect of obesity on ANS with SSR exist. Baum et  al. (11) evaluated 
functions of ANS with HRV, SSR, and pupillography in 90 normal weight  and obese children. They examined the relationship 
between BMI and these methods, and  they could not find a significant relation between the change in BMI and SSR. They  
concluded that SSR is an insensitive method for evaluating ANS activity. We did not observe  any significant change in SSR 
findings after the training program in any groups. The limitations of our study were that assessments were performed  
before and after the training program, but the patients were not followed for longer time  periods.  

In conclusion, the aerobic exercise program that was advised for obesity treatment could be said to contribute to 
the improvement of body composition, quality of life, functionality of  people and ANS dysfunction. In our study, it was 
observed that HIAE had a greater effect on HRV than LIAE. However, studies that include other methods which evaluate the 
ANS, other than HRV and SSR, are required to understand the effects of an HIAE program on the ANS. Exercise intensity can 
be selected according to the presence of  additional diseases such as in heart diseases HIAE can be recommended. 
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GİRİŞ-AMAÇ: İnme sonrası sıklıkla saptanan spastisite hastaların fonksiyonelliğini azaltır ve günlük yaşam aktivitelerinde 
bağımlılık düzeyini arttırır. Özellikle alt ekstremite spastisitesi ambulasyonu kısıtlar. Spastisite tedavisinde temel hedef 
hastalarda fonksiyonel iyileşmeyi sağlamaktır. Radial şok dalga tedavisi (RSWT) son yıllarda spastisite tedavisinde kullanılan 
bir yöntemdir. Odaklanabilen şok dalga tedavisine göre RSWT daha ağrısız, kolay tolere edilebilen ve daha ucuz bir tedavi 
yöntemidir. Bu çalışmanın amacı RSWT’nin inmeli hastalarda plantar fleksör spastisitesi üzerine etkinliğini klinik ve 
pedobarografik yöntemlerle değerlendirmektir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya 18-80 yaş arası, inme sonrası plantar spastisite gelişen 23 hasta alındı. Hastalara önce bir seans 
sham RSWT ve bundan 1 hafta sonra haftada 1 seans olmak üzere toplam 3 seans RSWT uygulandı (Şekil 1). Tedavinin 
etkinliği Modifiye Ashworth Skalası, ayak bileği pasif eklem hareket açıklığı ölçümü ve pedobarografi ile değerlendirildi. 
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 55.1±11.2 yıl ve hastalık süresi 18.3±11.6 aydı. Sham uygulama sonrası klinik ve 
pedobarografik parametrelerde anlamlı değişiklik saptanmadı. Modifiye Ashworth Skalasına göre RSWT öncesi 3.34±0.71 
olan spastisite skoru tek seans RSWT sonrası 2.39±0.89, üçüncü seans RSWT sonrası 1. hafta 2.04±0.92ve üçüncü seans 
RSWT sonrası 4. hafta 2.52±0.89’du. RSWT öncesi 45.43±8.10˚ ayak bileği pEHA tek seans RSWT sonrası 54.34±7.27˚’ye 
ilerledi. Ayak bileği pEHA’daki artış üçüncü seans RSWT sonrası 1. hafta (56.52±8.31˚) ile 4. haftada da (55.00±8.91˚) devam 
etmişti.Özellikle üç seans RSWT uygulaması bir seans RSWT’ye göre daha etkiliydi. RSWT öncesi pedobarografi ile elde 
edilen topuk tepe basıncı 85.76±31.78 N/cm2’den tek seans RSWT sonrası 100.56±24.85N/cm2’ye, üçüncü seans RSWT 
sonrası 1. hafta 96.13±21.20 N/cm2’ye ve 4. hafta 96.62±26.59N/cm2’ye ilerledi. RSWT öncesi etkilenen ayakta 
150.62±25.23 cm2 olan ayak toplam temas alanı tek seans RSWT sonrası 156.05±19.12 cm2’ydi. Ayak toplam temas 
alanındaki artış üçüncü seans RSWT sonrası 1. hafta (157.28±18.59 cm2) ve 4. haftada (156.23±18.85 cm2) devam etti. 
Tartışma ve SONUÇ: Plantar fleksör spastisitesi olan inmeli hastalarda tek ve üç seans RSWT sonrası spastisitede iyileşme 
görülmüştür ve bu iyileşme 4 hafta kadar daha devam etmiştir. RSWT spastisite tedavisinde non-invazif ve yan etki 
potansiyeli düşük olduğu için alternatif bir tedavi yöntemi olarak uygulanabilir. 
Anahtar Kelimeler: inme, spastisite, şok dalga tedavisi 
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Introduction and PURPOSE: Spasticity, which is a common sequela of stroke, reduces functionality and increases patient 
dependency. Lower extremity spasticity, particularly in the plantar flexor muscles, causes instability, impairs ambulation 
and may cause knee pain due to the hyperextension of the knee. The main goal of the treatment for spasticity is functional 
improvement. Radial shock wave therapy (RSWT) has increasingly been utilized in the treatment of spasticity recently. The 
purpose of the current study is to assess the effectiveness of RSWT in the treatment of gastrocnemius and soleus muscles 
spasticity of stroke patients by pedobarography and clinical evaluation. 
MATERIALS-METHODS: A total of 23 stroke patients were enrolled into the study. Patients received an initial sham 
treatment of RSWT, followed by three separate interventional sessions received one week apart (Figure 1). Treatment 
success was assessed using the Modified Ashworth Scale (MAS), ankle passive range of motion (pROM) measurement and 
pedobarography. 
RESULTS: No significant change was observed in clinical and pedobarographic values following sham RSWT. In the 
intervention group, however, MAS decreased from 3.34±0.7 to 2.39±0.89 after a single RSWT session and to 2.04±0.92 first 
week and to 2.52±0.89 fourth week after three RSWT sessions. As a result of the study, heel peak pressure and total plantar 
contact area were improved. In particular, three RSWT sessions were more effective than single RSWT session. 
Discussion and CONCLUSIONS: We observed a significant improvement in plantar flexor spasticity in stroke patients after 
both a single and three RSWT sessions and this improvement persisted during the four-week study period. RSWT, which is a 
noninvasive treatment modality with relatively few adverse effects, may be considered as an alternative treatment in 
patients with lower extremity spasticity. 
Keywords: shock wave therapy, spasticity, stroke 
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Şekil 1:  Çalışma protokolü,  Figure 1: Study procedure 
 

Introduction 
Stroke-induced spasticity reduces functionality and increases patient dependency. Lower extremity spasticity, particularly in 
the ankle plantar flexor muscles, causes instability, impairs ambulation and may cause knee pain due to the hyperextension 
of the knee (1). Shock wave treatment has been shown to be effective in patients with spasticity, yet the underlying 
mechanism is still unknown (2, 3). In recent years, shock wave therapy has been used frequently in the treatment of 
spasticity in stroke patients (4). The aim of the current study is to evaluate the effectiveness of RSWT in the treatment of 
plantar flexor spasticity in stroke patients using both clinical parameters and and pedobarographic examination. 
Materials and Methods 
This study was conducted between April 2014 and April 2015. University ethical committee approval was obtained prior to 
study start. Patients: A total of 23 stroke patients aged between 18 and 80 presenting with ankle plantar flexor muscles 
spasticity were enrolled into the study. Written informed consent was obtained from all the patients and their relatives 
prior to enrollment. The study was realized in accordance with the Helsinki Declaration principles. RSWT protocol: Patients 
received an initial sham treatment of RSWT, followed by three separate sessions received one week apart (Swiss Dolorclast, 
EMS, in Switzerland). Clinical and pedobarographic assessment: The spasticity of the plantar flexors were assessed with 
MAS. The passive range of motion (pROM) of the ankle was measured using a manual goniometer. Static and dynamic 
pedobarographic evaluations were performed using pedobarography (Rs Scan-Footscan®, Belgium). Heel peak pressure was 
recorded as N/cm2. Total plantar surface area was measured as square centimeter (cm2). Increase in the heel peak 
pressure and plantar surface area is accepted as an indirect measure of a decrease in the plantar flexor spasticity (5). 
Results 
Demographic characteristics are presented in Table 1. 
Clinical and pedobarographic assessments 
We did not observe a significant difference in MAS scores, ankle pROM and static and dynamic pedobarographic 
assessment in the sham group. Spasticity, pROM values and pedobarographic scores of the intervention group are shown in 
Table 2. 
Discussion: In the current study, using clinical and pedographic examination, we assessed the effectiveness of RSWT in 
stroke patients with plantar flexor spasticity. The decrease in spasticity documented after both a single and three RSWT 
sessions and its persistence during the four-week study period were the most significant findings of the study. We did not 
observe any change in clinical and pedographic values following sham RSWT. No treatment related adverse effects were 
observed. Alternatively, shock wave treatment has also been increasingly used in the treatment of spasticity recently. A 
standard treatment protocol comprising the intensity, pulse range, and number of treatment sessions for shock wave 
therapies, however, has not yet been established. The effectiveness of shock wave therapy has previously been assessed in 
stroke patients with various clinical presentations (4, 6-10). In current study we applied three RSWT sessions 4000 shots 
0,28 mj/mm2 energy flux density to plantar flexors. In all these studies, shock wave therapy was applied with different 
energy densities, durations, frequencies and number of sessions. However, it has been reported that the effectiveness of 
shockwave therapy depends on the energy density reaching the target area (11). Spasticity was evaluated by measuring the 
contact area and heel peak pressure with pedobarography. In the previous study has measured plantar contact area by 
force plate in stroke patients. They reported that the plantar contact area was contrary correlated with spasticity during 
gait and increased after RSWT (12). In the current study, we found a sustained increase in heel peak pressure over four 
weeks, following RSWT application. While the plantar contact area also demonstrated a significant increase at one week 
after RSWT treatment, the difference was no more significant at week four. Finally, we also found a negative correlation 
between heel peak pressures and MAS scores. To conclude, RSWT, which is a noninvasive treatment modality with 
relatively few adverse effects, may be considered as an alternative treatment in patients with lower extremity spasticity.  
 

Table 1: Demographic characteristics of the subjects. 
Age (year) 55.13±11.15 
Sex (Female: Male) (%) 7:16 (30.4%:70.6%) 
Disease duration (month) 18.34±11.55 
Etiology (Ischemia:Hemorrhage) (%) 16:7 (70.6%:30.4%) 
Lesion site (Right:Left) (%) 11: 12 (47.8%:52.2%) 

Values are presented as mean±standard deviation. 
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Table 2: Clinical and pedobarographic findings of Pre and Post RSWT 

Variables  Pre-RSWT 1. week after 
single RSWT 
session 

1. week after 
three RSWT 
sessions 

4. week after 
three RSWT 
sessions 

p* p# pƚ pΦ pᵡ 

MAS 3.34±0.71 2.39±0.89 2.04±0,92 2.52±0.89 <0.001 <0,001 <0.001 0.510 0.005 

pROM (º) 45.43±8.10 54.34±7.27 56.52±8.31 55.00±8.91 <0.001 <0.001 0.001 0.178 0.059 

 
 

 
PDB 

Peak 
pressure of 
heel 
(N/cm2) 

85.76±31.78 100.56±24.85 96.13±21.20 96.62±26.59 0.001 0.022 0.005 0.862 0.123 

Foot 
contact 
area (cm2) 

150.62±25.23 156.05±19.12 157.28±18.59 156.23±18.85 0.035 0.026 0.140 0.273 0.637 

Values are presented as mean±standard deviation. 
MAS: Modified Ashworth Scale, pROM: Passive Range of Motion, PDB: Pedobarography, RSWT: Radial Shock Wave Therapy 

p*: p value of comparison between the Pre-RSWT and 1. week after single RSWT session 
p#: p value of comparison between Pre-RSWT and 1. week after three RSWT sessions 
pƚ: p value of comparison between Pre-RSWT and 4. week after three RSWT sessions 

pΦ: p value of comparison between 1. week after three RSWT sessions and 4. week after three RSWT sessions 
pᵡ: p value of comparison between 1. week after single RSWT session and 1. week after three RSWT sessions 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; kronik boyun ağrılı hastalarda boyun stabilizasyon egzersizlerinin ağrı, eklem hareket 
açıklığı, özürlülük ve depresyon üzerine olan etkinliğinin geleneksel egzersiz programı ile kıyaslanmasıdır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Kronik boyun ağrısı olan 60 hasta, prospektif, tek-kör, randomize kontrollü olan bu girişimsel çalışmaya 
dahil edildi. Çalışmayı 58 hasta tamamladı. Hastalar randomize edilerek iki grubu ayrıldı. Grup 1’e boyun stabilizasyon 
egzersizleri, Grup 2’ye geleneksel boyun egzersizleri verildi. Her iki gruba da boyun koruma teknikleri hakkında bilgi verildi. 
Egzersizler aynı fiziyatrist eşliği ve gözetiminde 3 hafta boyunca haftada 5 seans, 4-5 kişilik gruplar halinde gerçekleştirildi. 
Tedavi bitiminde hastalara aynı egzersizleri içeren ev egzersiz programı verildi ve 3 ay süreyle yapmaları istendi. Tüm 
hastalar 3 ay boyunca izlendi. Vizüel analog skala (0-10 cm) ile değerlendirilen günlük yaşam aktiviteleriyle ilişkili boyun 
ağrısı (VASGYA), goniometri ile ölçülen boynun sagittal, transvers, frontal plandaki eklem hareket açıklıkları (EHA), özürlülük 
(Boyun Özürlülük Sorgulama Formu), depresyon (Beck Depresyon Envanteri) değerlendirildi. Bu değerlendirmeler 
başlangıçta, tedavi sonunda ve tedavi sonrası 1. ve 3. ayda yapıldı. 
BULGULAR: Tedavi öncesinde her iki grup arasında yaş, cinsiyet, ağrı süresi ve eğitim düzeyi açısından anlamlı fark yoktu 
(p>0.05). Vücut kitle indeksi geleneksel boyun egzersizi grubunda anlamlı daha yüksekdir (p= 0.026). Her iki grupta da tedavi 
öncesine göre VASGYA, Boyun Özürlülük Sorgulama Formu, (transvers, frontal, sagittal plan) boyun EHA ve Beck Depresyon 
Envanteri’nde anlamlı düzelme saptandı (p <0.05). Her iki grupta da parasetamol kullanım sayısında tedavi öncesine göre 
istatiksel açıdan anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). İki grup arasında VASGYA, Beck Depresyon Envanteri’nde, 
özürlülükde, boyun sagittal ve frontal plan eklem hareket açıklığı ölçümlerinde fark saptanmadı (p>0.05). Stabilizasyon 
egzersizi grubunda boyun transvers plan aktif eklem hareket açıklığı ölçümünde, istatiksel açıdan anlamlı daha iyi düzelme 
saptandı (p<0.05). 
Tartışma ve SONUÇ: Kombine tedavi yaklaşımı olmaksızın izometrik ve germe egzersizlerini içeren geleneksel boyun 
egzersizleri ile stabilizasyon egzersizlerini karşılaştıran benzer dizayn da bir çalışma bulunmamıştır. Kronik boyun ağrısında 
geleneksel ve stabilizasyon egzersiz programları etkilidir. Boyun bölgesinde segmental stabilizasyon, postural kontrol ve 
derin-yüzeyel kas grupları arasındaki dengeyi koruyarak etki gösteren stabilizasyon egzersiz programı geleneksel egzersiz 
programına benzer şekilde günlük yaşam aktivitelerinde ağrının azalması ve fonksiyonların artmasına katkı sağlamaktadır. 
Aradaki farkın gösterilebilmesi için uzun dönem çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: kronik boyun ağrısı, boyun stabilizasyon egzersizi, geleneksel boyun egzersizi 
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OBJECTIVE: The aim of this study is to compare the effectivity of neck stabilization exercises on pain, range of motion, 
disability and depression among patients with chronic neck pain versus the conventional exercise program. 
MATERIALS-METHOD: 60 patients with chronic neck pain enrolled this prospective single-blind randomized controlled 
study. 58 patients completed this study. The patients were randomized into two groups. Patients in group 1 were given 
neck stabilization exercises while the patients in group 2 were given traditional neck exercise. Both groups were given 
information about neck protection techniques. Exercises were given under the supervision of the same physiatrist for three 
weeks; five sessions a week and in groups of 4 or 5 people. At the end of the treatment, patients were given a home 



307 
 
 

exercise program containing the same exercises and asked to perform the exercises for three months. All patients were 
followed for three months. Neck pain related with daily activities (VASGYA) evaluated with visual analog scala (0-10 cm); 
the range of motion of the neck in sagittal, transverse and frontal planes, disability (Neck Disability İndex), depression (Beck 
Depression Inventory) were evaluated. These evaluations were made in the beginning, at the end of the treatment and 1 
and 3 months after the end of the treatment. 
RESULTS: There was no significant difference in the age, sex, duration of pain and education level among the two groups 
(p>0.05). The body mass index was significantly high in the conventional neck exercise group (p= 0.026). 
Compared to the beginning of the treatment, in both groups, significant improvement was established in VASGYA, Neck 
Disability İndex, the range of motion of the neck in sagittal, transverse and frontal planes, and the Beck Depression 
Inventory (p<0.05). No significant statistical difference was found in the number of paracetamol treatment used in both 
groups (p>0.05). No significant difference were found in VASGYA, disability, Beck Depression Inventory, and in the range of 
motion of the neck in sagittal and frontal planes (p>0.05). In the stabilization exercise group, statistically significant 
improvement was found in the range of motion of the neck in transverse plane (p<0.05). 
CONCLUSION: There is no study found with same design to compare only conventional neck exercises including isometric 
and stretch exercises with only stabilization exercises excluding the combined therapy approach. Conventional and 
stabilization exercise programs are effective in chronic neck pain. Stabilization exercise programs, which show their effect 
by maintaining segmental stabilization, postural control and the balance between the superficial and deep muscles of the 
neck region, contribute to reduce pain in daily activities and improve function similar to the conventional exercise 
programs. Long term studies are required to show the difference between the two approaches. 
Keywords: chronic neck pain, neck stabilization exercise, conventional neck exercise 
 

KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA BOYUN STABİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 
 
Giriş: 
Her yıl erişkinlerin %30-50’sinde boyun ağrısı gelişmektedir ve bu bireylerin %50-80’inde ağrı tamamen gerilemez, 
kronikleşir.1 Kronik boyun ağrısında değişik metodlarda uygulanan boyun germe ve güçlendirme egzersizlerinin orta kanıt 
düzeyinde etkili olduğu, sadece omuz bölgesine uygulanan germe ve güçlendirme egzersizlerinin ise kısa ve uzun dönemde 
ağrıyı değiştirmediği, kısa dönemde fonksiyonel iyileşmeyi desteklediği belirtilmiştir.2 Kronik  boyun ağrısı üzerinde farklı 
egzersiz programlarının etkisinin araştırıldığı çeşitli çalışmalar mevcuttur. Ancak hangi egzersiz programının daha etkili 
olduğu ve spesifik güçlendirme egzersizlerinin tedavi protokolündeki yeri konusunda halen bir belirsizlik söz konusudur.3 
Amaç:  
Bu çalışmanın amacı; kronik boyun ağrılı hastalarda boyun stabilizasyon egzersizlerinin ağrı, eklem hareket açıklığı, özürlülük 
ve depresyon üzerine olan etkinliğinin geleneksel egzersiz programı ile kıyaslanmasıdır. 
Materyal Metod: 
Kronik boyun ağrısı olan 60 hasta, prospektif, tek-kör, randomize kontrollü olan bu girişimsel çalışmaya dahil edildi. 
Çalışmayı 58 hasta tamamladı. Hastalar randomize edilerek iki grubu ayrıldı. Grup 1’e boyun stabilizasyon egzersizleri, Grup 
2’ye geleneksel boyun egzersizleri verildi. Her iki gruba da boyun koruma teknikleri hakkında bilgi verildi. Egzersizler aynı 
fiziyatrist eşliği ve gözetiminde 3 hafta boyunca haftada  5 seans, 4-5 kişilik gruplar halinde  gerçekleştirildi. Tedavi bitiminde 
hastalara aynı egzersizleri içeren ev egzersiz programı verildi ve 3 ay süreyle yapmaları istendi. Tüm hastalar 3 ay boyunca 
izlendi. Vizüel analog skala (0-10 cm) ile değerlendirilen günlük yaşam aktiviteleriyle ilişkili boyun ağrısı (VASGYA), 
goniometri ile ölçülen boynun sagittal, transvers, frontal plandaki eklem hareket açıkları (EHA), özürlülük (Boyun Özürlülük 
Sorgulama Formu), depresyon (Beck Depresyon Envanteri) değerlendirildi. Bu değerlendirmeler başlangıçta, tedavi sonunda 
ve tedavi sonrası 1. ve 3. ayda yapıldı. 
Temel bağımsız değişkenin (egzersiz grupları) bağımlı değişkenlere etkisi etkisi Genelleştirilmiş Doğrusal Model (GLM) ile 
incelerek, modelden elde edilen F testi istatistik sonucuna göre karar verilmiştir. GLM’de anlamlı bulunan modellerde, 
Bonferroni düzeltmeli çoklu karşılaştırma testleri ile (post hoc multiple comparison test) farklılığın hangi karşılaştırmalardan 
olduğuna karar verilmiştir. GLM analizi ile geleneksel ve stabilizasyon egzersiz grupları arasındaki farklılık kontrol edilirken, 
zamana bağlı düzelmenin etkisi ve etkileşim etkisi (interaction) kontrol edilerek sonuca varılmıştır. Tüm analitik 

ir. 
Bulgular:  
Tedavi öncesinde  her iki grup arasında yaş,cinsiyet,ağrı süresi ve eğitim düzeyi açısından anlamlı fark yoktu (p>0.05). Vücut 
kitle indeksi geleneksel boyun egzersizi grubunda anlamlı daha yüksekdir (p= 0.026). Her iki grupta da tedavi öncesine göre 
günlük yaşam aktiviteleriyle ilişkili boyun ağrısı (VASGYA), Boyun Özürlülük Sogrulama Formu, (transvers, frontal, sagittal 
plan) boyun EHA ve Beck Depresyon Envanteri’nde anlamlı düzelme saptandı (p <0.05). Her iki grupta da parasetamol 
kullanım sayısında tedavi öncesine göre istatiksel açıdan anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05) 
İki grup arasında Günlük yaşam aktiviteleriyle ilişkili boyun ağrısında (VASGYA), Beck Depresyon Envanteri’nde , özürlülükde 
(Boyun Özürlülük Sorgulama Formu skoru),  fark saptanmadı (p>0.05). Stabilizasyon egzersizi grubunda boyun transvers 
plan aktif eklem hareket açıklığı ölçümünde, istatiksel açıdan anlamlı daha iyi düzelme saptandı (p<0.05).  
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TARTIŞMA :  
Boyun ağrılı bireylerde kranioservikal fleksiyon sırasında, derin servikal fleksörlerin aktivitesinin azalması, yüzeyel 
fleksörlerin aktivitesinin artması nedeniyle nöromotor kontrolde değişim saptanmıştır.4 Boyun ağrılı bireylerde ayrıca 
izometrik servikal fleksiyon, ekstansiyon ve rotasyon kas gücünde kontrol grubuna göre güçsüzlük saptandığı belirtilmiş ve 
bu durumun rehabilitasyon programı planlanırken dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.5 Derin servikal kas gurubunun 
aktivasyonunu içeren egzersizler ile ağrı ve dizabilitede iyileşme sağlanmıştır.6 Fiziksel terapi ajanları ile kombine 
stabilizasyon egzersizlerinin uygulandığı grupta; izole  fiziksel terapi ajanlarına uygulanan gruba ve fiziksel terapi ajanları  ile 
birlikte  izometrik ve germe egzerizleri uygulanan gruba göre  istatiksel anlamlı  ağrı ve dizabilite de azalma, frontal plan 
eklem hareket açıklığında artış  saptamışlardır.7 Sadece kronik boyun ağrılı bayanlarda yapılan bir çalışmada kontrol 
grubuna kıyasla kranioservikal fleksiyon egzersizi, germe-endurans egzersizi, kombine egzersiz gruplarında ağrı ve 
dizabilitede istatiksel anlamlı iyileşme saptanmıştır; kombine egzerisiz grubunda ağrı skorlarında daha fazla azalma olduğu 
görülmüştür.8 Servikal ve skapulotorasik stabilizasyon egzersizlerine konnetif doku masajı  ile birlikte uygulanmasının 
etkinliğinin araştırıldığı bir çalışmada, her iki grupta da ağrı yoğunlugu ile aksiyete seviyesinde azalma ve fiziksel sağlıkda 
artış saptanmıştır.9 Kombine tedavi yaklaşımı olmaksızın izometrik ve germe egzersizlerini içeren geleneksel boyun 
egzersizleri ile stabilizasyon egzersizlerini karşılaştıran benzer dizayn da bir çalışma bulunmamıştır.  
 
Sonuç:  
Kronik boyun ağrısında geleneksel ve stabilizasyon egzersiz programları etkilidir. Boyun bölgesinde segmental stabilizasyon, 
postural kontrol ve derin-yüzeyel kas grupları arasındaki dengeyi koruyarak etki gösteren stabilizasyon egzersiz programı 
geleneksel egzersiz programına benzer şekilde günlük yaşam aktivitelerinde ağrının azalması ve fonksiyonların artmasına 
katkı sağlamaktadır. Aradaki farkın gösterilebilmesi için uzun dönem çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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GİRİŞ-AMAÇ: Ergen ve yetişkin bireylerde fiziksel aktivitenin sağlık sonuçlarındaki geniş kapsamlı faydalarla ilişkili bir 
davranış olduğu bilinmektedir. Kişilerin fiziksel aktivite seviyelerini belirleyebilmek ve fiziksel aktivite programlarının 
etkinliğini değerlendirebilmek için, fiziksel aktivitenin doğru bir şekilde ölçülebilmesi gerekir. Akıllı telefonlar, son yıllarda 
özellikle ergen ve genç yetişkin bireyler arasında günlük hayatta daha önemli hale geldi. Medikal amaçlarla kullanılan akıllı 
telefon uygulamalarının ortaya çıkmasıyla birlikte fiziksel aktivite değerlendirmesinde akıllı telefonların kullanımı 
yaygınlaşmıştır. 
Çalışmanın amacı; yetişkin ve ergen bireylerde fiziksel aktivite değerlendirmesinde kullanılan fiziksel aktivite anketi ve akıllı 
telefon pedometre uygulaması yöntemleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya, günlük aktivitelerini kısıtlayan bir bedensel engeli ya da hastalığı olmayan 124 (72 ergen, 52 
yetişkin olmak üzere) gönüllü birey dâhil edildi. Çalışmaya dâhil edilen bireylere; demografik bilgileri alındıktan sonra 
Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Formu (UFAA-Kısa) uygulandı. Aynı zamanda çalışmaya katılan kişilerin günlük adım 
sayıları akıllı telefon pedometre uygulaması (Samsung Health®) kullanılarak 2 hafta boyunca kaydedildi. 
BULGULAR: Çalışmaya katılan ergen ve yetişkin bireylerin yaş ortalamaları sırası ile 14.46 ±0.95 yıl ve 25.79±9.39 yıl olarak 
bulundu. Ergen ve yetişkin bireylerin akıllı telefon pedometre uygulaması ve fiziksel aktivite anketinden elde edilen fiziksel 
aktivite seviyeleri karşılaştırıldığında anlamlı fark olmadığı görüldü (p>0.05). Katılımcıların, vücut kütle indeksleri arasında 
fark bulundu (p=0.0001). Yapılan korelasyon analizlerinde ise ergenlerin ve yetişkinlerin hafta içi ve hafta sonu adım sayıları 
ile UFAA-toplam ve UFAA-yürüme parametreleri arasında ilişki olduğu saptandı (sırasıyla ergenlerde p=0.000, p=0.004, 
p=0.000, p=0.04 yetişkinlerde p=0.008, p= 0.02, p=0.00, p=0.006). 
Tartışma ve SONUÇ: Ergen ve yetişkin bireylerin akıllı telefon pedometre uygulaması ve fiziksel aktivite anketi sonuçları 
arasında fark olmadığı belirlendi. Aynı zamanda hem yetişkinlerde hem de ergenlerde fiziksel aktivite anketi ile pedometre 
izlemlerinde orta seviyeli ilişki bulundu. Bu durum bize fiziksel aktivite değerlendirmesinde; anket kullanımının yanında, 
gelişen teknoloji ile birlikte akıllı telefon uygulamalarından da güvenli bir şekilde yararlanılabileceğini gösterdi. 
Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Akıllı Telefon, Yetişkin, Ergen. 
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Background and AIM: Physical activity in adolescents and adults is known to be associated with a wide range of benefits in 
health outcomes. In order to determine the physical activity levels of individuals and to evaluate the effectiveness of 
physical activity programs, physical activity must be measured accurately. In recent years, smartphones with modern 
technologies have become even more important in daily life, especially among adolescents and young adults. With the 
emergence of smartphone applications used for medical purposes, the use of smartphones has become widespread in 
physical activity evaluation. The aim of this study is to investigate the differences and relationship between physical activity 
questionnaire and smartphone pedometer application methods used in the assessment of physical activity in adult and 
adolescent individuals. 
MATERIAL-METHOD: The study included 124 volunteer individuals (72 adolescents, 52 adults) without any physical 
disability or disease restricting their daily activities. Individuals included in the study; after obtaining demographic 
information, International Physical Activity Questionnaire-Short Form (IPAQ-Short) was applied. At the same time, the 
number of daily steps of the participants was recorded for 2 weeks using the smartphone pedometer application (Samsung 
Health®). 
RESULTS: The mean age of the adolescents and adults included in the study was 14.46 ± 0.95 years and 25.79 ± 9.39 years, 
respectively. When the physical activity levels obtained from smartphone pedometer application and physical activity 
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questionnaire were compared between adolescents and adults, there was no significant difference (p> 0.05). There was a 
difference between the body mass indexes of the participants (p = 0.0001). In the correlation analysis, it was found that 
there was a relationship between the number of week and weekend steps and UFAA-total and UFAA-walking parameters of 
adolescents and adults (in adolescents p = 0.000, p = 0.004, p = 0.000, p = 0.04; in adults p = 0.02, p = 0.00, p = 0.006 
respectively). 
CONCLUSION: There was no difference between adolescent and adult individuals using smartphone pedometer application 
and physical activity survey results. There was also a moderate correlation between physical activity questionnaire and 
pedometer monitoring in both adults and adolescents. This situation in physical activity evaluation; In addition to the use of 
surveys, smartphone applications can be used safely with developing technology.  
Keywords: Physical Activity, Smart Phone, Adult, Adolescent. 
 

 
YETİŞKİNLERDE VE ERGENLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE DEĞERLENDİRMESİNDE ANKET VE AKILLI TELEFON PEDOMETRE 

UYGULAMASI YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
 
GİRİŞ VE AMAÇ 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) fiziksel aktiviteyi “çalışma, oynama, ev işlerini yapma, seyahat ve rekreasyonel uğraşlar gibi 
aktiviteler de dâhil olmak üzere iskelet kasları tarafından gerçekleştirilen ve enerji tüketimine neden olan herhangi bir 
bedensel hareket” olarak tanımlamaktadır [1].  
Tıp alanında; kanıta dayalı, en etkili ve en az yan etki veya risk içeren tedaviyi reçete etmek geleneksel bir yaklaşımdır. 
Birincil belirtileri arasında hareket sistemi bozuklukları olmayan hastalıklar da dâhil olmak üzere, birtakım hastalıkların 
tedavisinde geçmiş on yıllar boyunca egzersizin önemi ile ilgili önemli bilgiler toplanmıştır. Kanıtlar; seçilmiş vakalarda 
egzersiz tedavisinin tıbbî tedavi kadar etkili olduğunu ve özel durumlarda daha etkili olduğunu göstermektedir [2]. Artan 
fiziksel aktivitenin sağlık sonuçlarındaki geniş kapsamlı faydalarla ilişkili bir davranış olduğu; ayrıca obezite, koroner kalp 
hastalığı, diyabet ve kolon kanseri gibi çeşitli kronik hastalıkların gelişme riski ile fiziksel aktivite seviyesi arasında ters bir 
ilişki olduğu iyi bilinmektedir.  
Kişilerin fiziksel aktivite seviyelerini belirleyebilmek ve fiziksel aktivite programlarının etkinliğini değerlendirebilmek için, 
fiziksel aktivitenin doğru ölçülebilmesi gerekir. Araştırma çalışmalarında ve fiziksel aktivite programlarını değerlendirmek 
amacıyla kullanılan ölçüm teknikleri geçerli, güvenilir ve pratik olmalıdır [3-5]. 
Çalışmanın amacı; yetişkin ve ergen bireylerde fiziksel aktivite değerlendirmesinde kullanılan fiziksel aktivite anketi ve akıllı 
telefon pedometre uygulaması yöntemleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. 
YÖNTEM 
Çalışmaya, günlük aktivitelerini kısıtlayan bir bedensel engeli ya da hastalığı olmayan 124 (72 ergen, 52 yetişkin olmak 
üzere) gönüllü birey dâhil edildi.  Çalışmaya dâhil edilen bireylere; demografik bilgileri alındıktan sonra Uluslararası Fiziksel 
Aktivite Anketi-Kısa Formu (UFAA-Kısa) uygulandı. Aynı zamanda çalışmaya katılan kişilerin günlük adım sayıları akıllı telefon 
pedometre uygulaması (Samsung Health®) kullanılarak 2 hafta boyunca kaydedildi. Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi’ nin 
Kısa Formu; geçen 1 haftadaki çeşitli derecelerdeki fiziksel aktivite ve sedanter davranışları sorgulayan 7 sorudan 
oluşmaktadır. Kişinin fiziksel aktivite seviyesini MET-dakika/hafta cinsinden toplam, yürüme, orta ve şiddetli olarak 
sınıflandırmaya imkân sağlamaktadır. Bu anketin Türkçe geçerlik güvenilirlik çalışması Sağlam ve ark. tarafından yapılmıştır 
[6]. Akıllı telefon pedometre uygulaması (Samsung Health®); çalışmaya katılan kişilerin günlük yürüdükleri adım sayısını 2 
hafta boyunca kaydetti. Katılımcıların akıllı telefon pedometre uygulamasını kullanmayı öğrenmeleri ve uygulamadan doğru 
verileri elde etmeleri için bir süre geçmesi gerektiği göz önünde bulundurularak, çalışmada 2. haftada (2 gün hafta içi ve 1 
gün hafta sonu) elde edilen adım sayıları kullanıldı. Çalışma boyunca; ergen gruptaki kişilerin yetişkin gruptaki kişilere göre, 
adım sayısı takibi için akıllı telefon pedometre uygulaması (Samsung Health®) kullanımına daha hevesli oldukları ve daha iyi 
uyum sağladıkları konusunda geri bildirimler alındı.  
 

Tablo 1. Bireylerin fiziksel özellikleri. 

 En Küçük En Büyük Ortalama Standart Sapma 

Yaş (yıl) 13 54 19.21 8.28 

Boy Uzunluğu (m) 1.50 1.89 1.66 0.07 

Vücut Ağırlığı (kg) 88 35 58.66 10.93 

VKİ (kg/m
2
) 13.55 31.22 21.25 3.31 
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BULGULAR  
Çalışmaya katılan ergen ve yetişkin bireylerin yaş ortalamaları sırası ile 14.46 ±0.95 yıl ve 25.79±9.39 yıl olarak bulundu. 
Araştırmaya dâhil edilen bireylerin fiziksel özellikleri Tablo 1’ de gösterildi. Ergen ve yetişkin bireylerin akıllı telefon 
pedometre uygulaması ve fiziksel aktivite anketinden elde edilen fiziksel aktivite seviyeleri karşılaştırıldığında anlamlı fark 
olmadığı görüldü (p>0.05). Yapılan korelasyon analizlerinde ise ergenlerin ve yetişkinlerin hafta içi ve hafta sonu adım 
sayıları ile UFAA-toplam ve UFAA-yürüme parametreleri arasında ilişki olduğu saptandı (sırasıyla ergenlerde p=0.000, 
p=0.004, p=0.000, p=0.04 yetişkinlerde p=0.008, p= 0.02, p=0.00, p=0.006).   
 
SONUÇ 
Ergen ve yetişkin bireylerin akıllı telefon pedometre uygulaması ve fiziksel aktivite anketi sonuçları arasında fark olmadığı 
belirlendi. Aynı zamanda hem yetişkinlerde hem de ergenlerde fiziksel aktivite anketi ile pedometre izlemlerinde orta 
seviyeli ilişki bulundu. Bu durum bize fiziksel aktivite değerlendirmesinde; anket kullanımının yanında, gelişen teknoloji ile 
birlikte akıllı telefon uygulamalarından da güvenli bir şekilde yararlanılabileceğini gösterdi. 

 

Tablo 2. Ergen ve yetişkin bireylerin akıllı telefon pedometre uygulaması ve fiziksel aktivite anketinden elde edilen 

fiziksel aktivite seviyelerinin karşılaştırılması. 

    Ergen Yetişkin 

   Hafta içi 
adım sayıları 

Hafta sonu 
adım sayıları 

Ortalama adım 
sayıları 

Hafta içi adım 
sayıları 

Hafta sonu 
adım sayıları 

Ortalama adım 
sayıları 

UFAA-
toplam 

r ,680
**

 ,650
**

 ,680
**

 ,417
**

 ,522
**

 ,471
**

 

p ,000 ,000 ,000 ,008 ,001 ,002 

UFAA-
yürüme 

r ,488
**

 ,360
*
 ,425

*
 ,381

*
 ,441

**
 ,377

*
 

p ,004 ,040 ,014 ,020 ,006 ,021 

UFAA-orta 
r ,435 ,385 ,463 ,264 ,006 ,264 

p ,105 ,157 ,082 ,362 ,985 ,362 

UFAA-
şiddetli 

r -,128 ,568 ,385 ,432 ,415 ,488 

p ,691 ,054 ,216 ,095 ,110 ,055 

*p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı ilişki; r: Spearman Sıralama Korelasyon Katsayısıdır. 

 
 
KAYNAKLAR 
 

1. .Rehan Youssef, A. and M. Gumaa, Validity and reliability of smartphone applications for clinical assessment of the 
neuromusculoskeletal system. Expert review of medical devices, 2017. 14(6): p. 481-493. 

2. .Pedersen, B.K. and B. Saltin, Evidence for prescribing exercise as therapy in chronic disease. Scandinavian journal 
of medicine & science in sports, 2006. 16(S1): p. 3-63. 

3. Sirard, J.R. and R.R. Pate, Physical activity assessment in children and adolescents. Sports medicine, 2001. 31(6): p. 
439-454. 

4. Grundy, S.M., et al., Physical activity in the prevention and treatment of obesity and its comorbidities: evidence 
report of independent panel to assess the role of physical activity in the treatment of obesity and its 
comorbidities. Medicine and Science in Sports & Exercise, 1999. 31(11): p. 1493-1500. 

5. Pate, R.R., et al., Physical activity and public health: a recommendation from the Centers for Disease Control and 
Prevention and the American College of Sports Medicine. Jama, 1995. 273(5): p. 402-407. 

6. Saglam, M., et al., International physical activity questionnaire: reliability and validity of the Turkish version. 
Perceptual and motor skills, 2010. 111(1): p. 278-284. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



312 
 
 

151 
 

Gebelerde Trimesterlere Göre Fiziksel Aktivite Seviyesi ve Yaşam Kalitesi 
İlişkisinin İncelenmesi 

 
Özlem Çinar Özdemir

1
, Akın Süzer

2
, Betül Yıldırım

1
 

1
İzmir Demokrasi Ünivrsitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İzmir 

2
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Burdur 

 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Gebelik sırasında yapılan fiziksel aktivitenin aşırı gestasyonel kilo alım riskini azalttığı; ayrıca gestasyonel 
diyabet, preeklampsi, erken doğum, variköz venler ve derin ven trombozu gibi durumların da görülme ihtimalini azalttığı iyi 
bilinmektedir. Bu sağlık faydalarından dolayı gebelerde; yürüyüş, koşu, aerobik dans, yüzme ve bisiklet gibi aktivite 
örnekleriyle düzenli fiziksel aktivite önerilmektedir. Birçok sağlık faydasına rağmen gebe kadınlarda fiziksel aktivite seviyesi 
düşüktür. Literatürde gebelik dönemleri boyunca gebelerin fiziksel aktivitelerini değerlendiren yeterli çalışma olmadığı 
görülmüştür. Çalışmanın amacı; gebe kadınlarda gebelik dönemlerine göre fiziksel aktivite seviyeleri ve yaşam kalitelerini 
karşılaştırmaktı. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya, birinci trimesterde 51 gebe kadın, ikinci trimesterde 51 gebe kadın, üçüncü trimesterde 54 
gebe kadın olmak üzere toplam 156 kadın dâhil edildi. Çalışmaya dâhil edilen bireylere; demografik bilgileri alındıktan sonra 
fiziksel aktivite seviyelerini belirlemek için Hamilelik Fiziksel Aktivite Anketi (HFAA-PPAQ), yaşam kalitelerini değerlendirmek 
için ise Nottingham Sağlık Profli (NHP) uygulandı. 
BULGULAR: Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalamaları birinci trimester, ikinci trimester ve üçüncü trimesterde sırası ile 
26.35±4.96 yıl, 27.36±4.57 yıl ve 27.94±4.63 yıl olarak bulundu. Gebelerin fiziksel aktivite anketinden elde edilen fiziksel 
aktivite seviyeleri karşılaştırıldığında trimesterler arasında anlamlı fark olduğu görüldü (p=0.000). Gebelerin gebelik 
dönemlerine göre yaşam kaliteleri karşılaştırıldığında ise; Toplam Skor, Fiziksel Aktivite Parametresi, Sosyal İzolasyon 
Parametresi, Enerji Seviyesi Skorları’nda anlamlı fark olduğu belirlendi (p=0.002, p=0.000, p=0.001, p=0.026). 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebelerin fiziksel aktivite seviyelerinin gebeliğin ilk dönemlerinde daha fazla olduğu, bunun yanı sıra 
yaşam kalitelerinin de gebelik ilerledikçe azaldığı görüldü. Bu çalışmada; gebe kadınların kanıtlanmış sağlık yararları ve 
yaşam kalitesine etkisinden dolayı gebelik dönemine uygun fiziksel aktivite programlarına yönlendirilmesi gerektiği 
sonucuna varıldı. Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Gebelik, Yaşam Kalitesi 
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BACKGROUND and AIM: Physical activity during pregnancy reduces the risk of excessive gestational weight gain; it is well 
known that gestational diabetes, preeclampsia, preterm birth, varicose veins and deep vein thrombosis reduce the 
likelihood of occurrence. Because of these health benefits; regular physical activity is recommended with examples of 
activities such as walking, jogging, aerobic dancing, swimming and cycling. Despite many health benefits, the level of 
physical activity in pregnant women is low. The aim of this study was to compare physical activity levels and quality of life in 
pregnant women according to their pregnancy periods. 
MATERIALL and METHOD: A total of 156 women, 51 pregnant women in the first trimester, 51 pregnant women in the 
second trimester and 54 pregnant women in the third trimester were included in the study. Individuals included in the 
study; after the demographic information was obtained, Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ) was used to 
determine physical activity levels and Nottingham Health Profile (NHP) was used to assess the quality of life. 
RESULTS: The mean age of the participants was 26.35 ± 4.96 years, 27.36 ± 4.57 years and 27.94 ± 4.63 years in the first 
trimester, second trimester and third trimester, respectively. When physical activity levels obtained from physical activity 
questionnaire were compared, it was seen that there was a significant difference between trimesters (p = 0.000). When the 
quality of life of pregnant women is compared according to pregnancy periods; Total scores, physical activity parameters, 
social isolation parameters and energy level scores were found to be significant (p = 0.002, p = 0.000, p = 0.001, p = 0.026). 
DISCUSSION/CONCLUSION: It was seen that physical activity levels of the pregnant women were higher in the early stages 
of pregnancy and their quality of life decreased as the pregnancy progressed. In this study; it is concluded that pregnant 
women should be directed to physical activity programs appropriate to pregnancy period due to their proven health 
benefits and impact on quality of life. Keywords: Physical Activity, Pregnancy, Quality of Life 
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AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan bireylerde günlük yaşam aktivitesi (GYA), kas 
kuvveti ve yorgunluk arasındaki ilişkiyi incelemekti. 
YÖNTEMLER: Çalışmaya 28 (%34.1) kadın, 54 (%65.9) erkek olmak üzere toplam 82 KOAH’ı olan birey dahil edildi. KOAH’ı 
olan bireyler düşük risk (GOLD grup A ve B) (n=33) ve yüksek risk (GOLD grup C ve D) (n=49) olarak 2 gruba ayrıldı. Bireylerin 
sosyodemografik bilgileri, sigara kullanma alışkanlıkları, düzenli ilaç kullanma durumları sorgulandıktan sonra GYA’yı 
değerlendirmek için London Chest Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği (LCGYA), kas kuvvetini değerlendirmek için sandalyeden 
otur kalk testi ve yorgunluğu değerlendirmek için Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ) kullanıldı. 
SONUÇLAR: Çalışmaya dahil edilen bireylerin yaş ve vücut kütle indeks (VKİ) değerleri grup A-B için 56.94±12.29 yıl, 
26.44±4.17 kg/m2; grup C-D için 61.10±11.81 yıl, 26.22±5.46 kg/m2 idi. Bireylerin %76.8’i evli idi. Sigara kullanma durumları 
incelendiğinde, 35 (%42.7) birey hastalık öncesi sigara kullandığını belirtirken, halen sigara kullanan 28 kişi (%34.1) vardı. 
Bireylerin 53’ü %64.6’ü ilköğretim, 16’sı (%19.5) okur-yazar değil, 10’u (%12.2) ortaöğretim ve 3’ü (%3.7) yükseköğrenime 
sahipti. KOAH yüzünden son 3 ayda 23 birey (%28.0) 1 kez, 13 birey (%15.9) 2 kez, 12 birey (%14.6) hiç ve 11 birey (%13.4) 3 
kez hastaneye başvurmuştu. Hastaneye başvuran bireylerin 45’inin (%54.9) hastaneye yatışı yapılmıştı. Yapılan istatiksel 
analizde grup A-B’de Sandalyeden Otur Kalk Testi ile LCGYA(Toplam) arasında (r=-0.585, p=0.003) ve YŞÖ ile (r=-0.487, 
p=0.016) ilişki vardı. YŞÖ ile LCGYA(Toplam) arasında (r=0.576, p=0.001) ilişki vardı. Grup C-D’de YŞÖ ile LCGYA(Ev işleri) 
arasında (r=0.333, p=0.019) ilişki vardı. YŞÖ ile Sandalyeden Otur Kalk Testi arasında (r=-0.356, p=0.022) ilişki vardı. 
Sandalyeden Otur Kalk Testi ile LCGYA arasında ilişki bulunmadı (p>0.05). 
TARTIŞMA: KOAH’ı olan bireylerde günlük yaşam aktivitelerinde yorgunluk sıklıkla gözlenen bir durumdur. Çalışmamıza 
dahil popülasyonda her iki grupta da KOAH’lı bireylerin GYA’lerinin yorgunluktan etkilendiğini bulduk. Yüksek riskli grupta 
GYA’nin kas kuvvetiyle ilişkisinin olmaması, bu grubun aktiviteden kaçınmasına bağlı olabilir. Konuyla ilgili daha detaylı 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the relationship between activities of daily living (ADL) muscle strength 
and fatigue in individuals with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). 
METHODS: A total of 82 COPD patients (28 (34.1%) female and 54 (65.9%) male) were included in the study. Individuals 
with COPD were divided into two groups as low risk (GOLD groups A and B) (n = 33) and high risk (GOLD groups C and D) (n 
= 49). After questioning sociodemographic information, smoking habits, regular medication status of the individuals, 
London. Chest Activity of Daily Living Scale (LCGYA) was used to assess ADL, sit-up test to assess muscle strength, and 
Fatigue Severity Scale (FSC) to assess fatigue.  
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RESULTS: The age and body mass index (BMI) values of the individuals included in the study were 56.94 ± 12.29 years, 26.44 
± 4.17 kg / m2 for group A-B; 61.10 ± 11.81 years and 26.22 ± 5.46 kg / m2 for group C-D. 76.8% of the individuals were 
married. When smoking status was examined, 35 (42.7%) individuals stated that they smoked pre-disease, while 28 (34.1%) 
were still smokers. 53 (64.6%) of the individuals had primary education, 16 (19.5%) were illiterate, 10 (12.2%) had 
secondary education and 3 (3.7%) had higher education. In the last 3 months, 12 (14.6%) for haven’t admitted to a hospital, 
23 individuals (28.0%) admitted once, 13 (15.9%) twice, and 11 (13.4%) three times. 45 (54.9%) of the patients admitted to 
hospital were hospitalized. The analysis showed a meaningful relationship between chair test and LCADL (Total) (r=-0.585, 
p=0.003) and ADL (r=-0.487, p=0.016) in group A-B. There was also a relationship between LCADL (Total) and ADL (r=0.576, 
p=0.001). In group C-D, a relationship was shown between ADL and LCADL(household activities) (r=0.333, p=0.019) and 
chair test (r=-0.356, p=0.022). No relationship was shown between chair test and LCADL (p>0.05). 
DISCUSSION: Fatigue is a frequent in the daily living activities in individuals with COPD. In our study, we found that the ADLs 
of individuals with COPD were associated with fatigue in both groups. In the high-risk group, there was no association 
between ADLs and muscle strength, which was attributed to the fact that individuals with COPD have a more sedentary 
lifestyle in later stages and the fact they are prone to avoid activities. More detailed studies are needed on this subject. 
 
Keywords: ADL, COPD, Fatigue 
 
 
 
Grup A-B için korelasyon tablosu 

 
LCGYA (Ev 
işleri) 

LCGYA 
(Fiziksel) 

LCGYA (Boş 
vakit) 

LCGYA 
(Toplam) 

Sandalyeden Otur Kalk 
Testi 

Yorgunluk 
şiddeti 

LCGYA (Ev işleri) 1 
0,632 
p=0.001* 

0,375 
p=0.032* 

0.898 
p=0.001* 

-0.426 
p=0.038* 

0.460 
p=0.007* 

LCGYA (Fiziksel) 
 

1 
0.474 
p=0.005* 

0.730 
p=0.001* 

-0.325 
p=0.122 

0.663 
p=0.001* 

LCGYA (Boş vakit) 
  

1 
0.698 
p=0.001* 

-0.524 
p=0.009* 

0.464 
p=0.006* 

LCGYA (Toplam) 
   

1 
-0.585 
p=0.003* 

0.576 
p=0.001* 

Sandalyeden Otur Kalk 
Testi     

1 
-0.487 
p=0.016* 

Yorgunluk şiddeti 
     

1 

 
 
 
 
Grup A-B correlation table 

 
LCADL (household 
activities) 

LCADL (physical 
activity) 

LCADL (leisure 
activities) 

LCADL 
(Total) 

Chair sit up 
test 

Fatigue 
severity 

LCADL (household 
activities) 

1 
0,632 
p=0.001* 

0,375 
p=0.032* 

0.898 
p=0.001* 

-0.426 
p=0.038* 

0.460 
p=0.007* 

LCADL (physical 
activity)  

1 
0.474 
p=0.005* 

0.730 
p=0.001* 

-0.325 
p=0.122 

0.663 
p=0.001* 

LCADL (leisure 
activities)   

1 
0.698 
p=0.001* 

-0.524 
p=0.009* 

0.464 
p=0.006* 

LCADL (Total) 
   

1 
-0.585 
p=0.003* 

0.576 
p=0.001* 

Chair sit up test 
    

1 
-0.487 
p=0.016* 

Fatigue severity 
     

1 
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Grup C-D için korelasyon tablosu 
 
 
 

 
LCGYA (Ev 
işleri) 

LCGYA 
(Fiziksel) 

LCGYA (Boş 
vakit) 

LCGYA 
(Toplam) 

Sandalyeden Otur Kalk 
Testi 

Yorgunluk 
şiddeti 

LCGYA (Ev işleri) 1 
0,648 
p=0.001* 

0,634 
p=0.001* 

0.932 
p=0.001* 

-0.265 
p=0.094 

0.333 
p=p=0.019* 

LCGYA (Fiziksel) 
 

1 
0.706 
p=0.001* 

0.790 
p=0.001* 

0.009 
p=0.956 

0.144 
p=0.324 

LCGYA (Boş vakit) 
  

1 
0.827 
p=0.001* 

-0.302 
p=0.055 

0.105 
p=0.473 

LCGYA (Toplam) 
   

1 
-0.306 
p=0.052 

0.267 
p=0.064 

Sandalyeden Otur Kalk 
Testi     

1 
-0.356 
p=0.022* 

Yorgunluk şiddeti 
     

1 

 
 
 
Grup C-D correlation table 
 
 

 
LCADL (household 
activities) 

LCADL (physical 
activity) 

LCADL (leisure 
activities) 

LCADL 
(total) 

Chair sit up 
test 

Fatigue 
severity 

LCADL (household 
activities) 

1 
0,648 
p=0.001* 

0,634 
p=0.001* 

0.932 
p=0.001* 

-0.265 
p=0.094 

0.333 
p=p=0.019* 

LCADL (physical 
activity)  

1 
0.706 
p=0.001* 

0.790 
p=0.001* 

0.009 
p=0.956 

0.144 
p=0.324 

LCADL (leisure 
activities)   

1 
0.827 
p=0.001* 

-0.302 
p=0.055 

0.105 
p=0.473 

LCADL (total) 
   

1 
-0.306 
p=0.052 

0.267 
p=0.064 

Chair sit up test 
    

1 
-0.356 
p=0.022* 

Fatigue severity 
     

1 
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GİRİŞ: Fibromyalji sendromu, kronik kas-iskelet sistemi ağrısı, yorgunluk, uyku bozuklukları, tutukluk, parestezi gibi 
belirtilerle karakterize çok yönlü bir sendromdur. Diğer romatizmal hastalıklarla karşılaştırıldığında FBS’lu hastalarda 
hipertansiyon, astım ve pulmoner hastalıkların görülme oranı daha yüksektir. FMS tablosuna sıklıkla dispne, göğüs ağrısı, kas 
güçsüzlüğü, depresyon, yorgunluk gibi durumlar eşlik eder. Ancak özellikle solunum sisteminin ve solunum mekaniğinin 
değerlendirilmesi klinisyenler tarafından genellikle ihmal edilmektedir. 
AMAÇ: Fibromyalji sendoromu olan hastalarda torakal mobilitenin, dispne, egzersiz kapasitesi ve uyku kalitesine etkisini 
incelemektir. 
MATERYAL ve METOD: Çalışmaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Polikliniği’ne başvuran 10’u kadın 12 fibromyalji sendromu olan hasta dahil edildi. Hastaların demografik ve 
klinik ölçümleri kaydedildi. Göğüs kafesi expansiyonu ve torakoabdominal mobilite derin inspirasyon ve zorlu ekspirasyon 
sırasında mezura yardımıyla ölçüldü ve aradaki fark cm olarak kaydedildi. (Göğüs Kafesi Expansiyonu:4.İnterkostal aralık, 
Torakoabdominal Mobilite: Ksifoid çıkıntı ve 10. İnterkostal aralık) Egzersiz Kapasitesi: Altı Dakika Yürüme Testi, Dispne: 
Medical Research Council Dispne Skalası, Uyku Kalitesi: Pitssburg Uyku Kalite İndeksi ile değerlendirildi. 
BULGULAR: Hastalar arasında sigara kullanma oranı %50’di. Altı dakika yürüme testi mesafesi ortalama 511,91±64,3 
metreydi. Pittsburg uyku kalitesi indeksi skoru ortalama 10,42±2,61’di. Göğüs kafesi ekspansiyonu ortalama 4,17±2,17 cm, 
torakoabdominal mobilite ksifoid sevyesinde ortalama 4,12±2,64 cm, 10.intercostal aralık seviyesinde ortalama 3,59±1.11 
cm’di. Altı dakika yürüme testi mesafesi ile dispne (r=-0.643, p= 0.02) ve torakoabdominal mobilite (r= 0.600, p=0.04)  
arasında korelasyon bulundu. Pittsburg uyku kalite indeksi ile dispne skorları arasında korelasyon bulundu (r=0.665, p=0.02). 
SONUÇ: Çalışmamızda torakal esnekliğin altı dakika yürüme mesafesi üzerinde etkili olduğu, dispnenin uyku kalitesini 
azalttığı görülmüştür. Fibromyalji sendromlu hastalarda torakal esnekliğin azalması, egzersiz kapasitesinin azalması, dispne 
varlığı, uyku bozuklukları ve yorgunluk gibi belirtiler nedeniyle solunum sisteminin değerlendirilmesi önemlidir. Uyku 
kalitesi, dispne ve egzersiz kapasitesinin iyileşmesine katkı sağlayabileceği için egzersiz çalışmalarında solunum 
egzersizlerine yer verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: fibromyalji, torakal mobilite, dispne, egzersiz kapasitesi, uyku kalitesi 
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OBJECTİVE: The aim of this study is to investigate the effect of thoracic mobility with fibromyalgia syndrome on dyspnea, 
exercise capacity and sleep quality. 
MATERİAL AND METHODS: The study included 12 patients (10 of them women) with fibromyalgia syndrome who were 
admitted to the Physical Therapy and Rehabilitation Policlinic of the Health Sciences University Tepecik EAH Training and 
Research Hospital. Demographic and clinical measurements of the patients were recorded. Chest expansion and 
thoracoabdominal mobility were measured with tape measure during deep inspiration and forced expiration.The difference 
was recorded in cm. (Chest expansion: 4.Intercostal, thoracoabdominal mobility xyphoid and 10. Intercostal).Exercise 
Capacity: Six-Minute Walking Test, Dyspnea: Medical Research Council Dyspnea Scale, Sleep Quality: Pitssburg Sleep Quality 
Index was evaluated. 
RESULTS: Smoking rate was 50% among patients. The mean walking test distance of six minutes was 511.91 ± 64.3 meters. 
Pittsburg sleep quality index score was 10.42 ± 2.61.The mean chest expansion was 4.17 ± 2.17 cm. The mean 
thoracoabdominal mobility was 4.12 ± 2.64 cm at the xiphoid level. Thoracoabdominal mobility was 3.59 ± 1.11 cm at the 
10th intercostal level. Six-minute walk test distance was correlated with dyspnea (r=-0.643, p= 0.02) and thoracoabdominal 
mobility (r= 0.600, p=0.04). There was a correlation between Pittsburg sleep quality index and dyspnea scores (r=0.665, 
p=0.02). 
CONCLUSİON: In our study, it was found that thoracic flexibility was effective on six minutes walking distance and dyspnea 
decreased sleep quality. It is important to evaluate the respiratory system in patients with fibromyalgia syndrome because 
of symptoms such as decreased thoracic flexibility, decreased exercise capacity, presence of dyspnea, sleep disturbances 
and fatigue. Exercise studies should include breathing exercises because we think it may contribute to the improvement of 
sleep quality, dyspnea and exercise capacity. 
Keywords: fibromyalgia, thoracic mobility, dyspnea, exercise capacity, sleep quality 
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Hastaların demografik ve klinik özellikleri                                     Demographic and clinical characteristics of patients 

Değişkenler ortalama±SS 

Yaş (yıl) 42.92±11.7 

Hastalık süresi (yıl) 1.67±0.98 

Sigara (paket*yıl) 6.71±1.90 

BKİ (kg/m2) 25.48±5.1 

Dispne (MMRS) 2.17±1.27 

  
Torakal mobilitenin dispne, egzersiz kapasitesi ve uyku kalitesi ile ilişkisi 

Değişkenler ST GKE İ-E TAM1 İ-E TAM2 İ-E 6DYT KHD 6DYT SPO2D 6DYT DD 6DYT YD 6DYT M PUKİ 

Dispne (MMRS) 0,672* 0,136 -0,424 -0.274 -0.041 -0.213 0.166 0.147 -0.643* 0,665* 

ST 
 

0,336 -0,450 -0.208 -0.334 -0.325 -0.218 0.206 -0.211 0,564 

GKE İ-E 
  

0,273 0.416 -0.185 -0.491 -0.675* 0.306 0.252 -0.133 

TAM1 İ-E 
   

0.652* 0.007 0.179 -0.546 0.049 0.600* -0,468 

TAM2 İ-E 
    

0.334 0.407 -0.462 0.130 0.336 -0,561 

6DYT KHD 
     

0.216 0.260 -0.041 -0.039 -0.208 

6DYT SPO2D 
      

-0.040 -0.538 0.172 0,174 

6DYT DD 
       

0.025 -0.627* 0,047 

6DYT YD 
        

0.208 -0,267 

6DYT M 
         

-0,433 

MMRS: medical research council dispne skalası, ST: sigara tüketimi, GKE İ-E: derin inspirasyon-zorlu ekspirasyon sırasında 4.intercostal 
aralıktan ölçülen göğüs kafesi ekspansiyonu, TAM1 İ-E: derin inspirasyon-zorlu ekspirasyon sırasında ksifoid seviyesinden ölçülen 

torakoabdominal mobilite, TAM2 İ-E: derin inspirasyon-zorlu ekspirasyon sırasında 10.intercostal aralıktan ölçülen torakoabdominal 
mobilite, 6DYT KHD: 6 dakika yürüme testi kalp hızı değişimi, 6DYT SPO2D: 6 dakika yürüme testi oksijen satürasyonu değişimi, 6DYT DD: 6 
dakika yürüme testi dispne değişimi, 6DYT YD: 6 dakika yürüme testi yorgunluk değişimi 6DYT M: 6 dakika yürüme testi yürüme mesafesi, 

PUKİ: pitssburg uyku kalite indeksi. 
Relation of thoracic mobility with dyspnea, exercise capacity and sleep quality 

variables ST GKE İ-E TAM1 İ-E TAM2 İ-E 6DYT KHD 6DYT SPO2D 6DYT DD 6DYT YD 6DYT M PUKİ 

Dyspnoea 
(MMRS) 

0,672* 0,136 -0,424 -0.274 -0.041 -0.213 0.166 0.147 -0.643* 0,665* 

ST 
 

0,336 -0,450 -0.208 -0.334 -0.325 -0.218 0.206 -0.211 0,564 

GKE İ-E 
  

0,273 0.416 -0.185 -0.491 -0.675* 0.306 0.252 -0.133 

TAM1 İ-E 
   

0.652* 0.007 0.179 -0.546 0.049 0.600* -0,468 

TAM2 İ-E 
    

0.334 0.407 -0.462 0.130 0.336 -0,561 

6DYT KHD 
     

0.216 0.260 -0.041 -0.039 -0.208 

6DYT SPO2D 
      

-0.040 -0.538 0.172 0,174 

6DYT DD 
       

0.025 -0.627* 0,047 

6DYT YD 
        

0.208 -0,267 

6DYT M 
         

-0,433 

MMRS: medical research council dispne skalası, ST: cigarette consumption, GKE İ-E: chest expansion measured from the 
fourth intercostal space during deep inspiration-forced expiration, TAM1 İ-E: thoracoabdominal mobility measured from 
xiphoid level during deep inspiration-forced expiration, TAM2 İ-E: thoracoabdominal mobility measured from the 10th 
intercostal space during deep inspiration-forced expiration, 6DYT KHD: 6 minute walk test heart rate change, 6DYT SPO2D: 6 
minute walk test oxygen saturation change, 6DYT DD: 6 minute walk test dyspnea change, 6DYT YD: 6 minute walk test 
fatigue change, 6DYT M: 6 minute walk test walking distance, PUKİ: pitssburg sleep quality index. 
 

variables mean±SS 

age (year) 42.92±11.7 

disease duration (year) 1.67±0.98 

cigaret (pack*year) 6.71±1.90 

BMİ (kg/m2) 25.48±5.1 

dyspnoea (MMRS) 2.17±1.27 
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Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında stabil ve alevlenme dönemlerinde 
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GİRİŞ-AMAÇ: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), solunum yolu ve akciğerlerin zararlı gaz ve partiküller nedeniyle 
ilerleyici ve geri dönüşümsüz hava akımı sınırlaması ile karakterize kronik enflamatuar bir hastalıktır. KOAH önlenebilir ve 
tedavi edilebilir bir durumdur. Hava yollarının enflamatuar hücreleri KOAH alevlenmesinin ciddiyeti ve etyolojisine işaret 
etmektedir. Nötrofil-lenfosit oranı (NLR) ve trombosit-lenfosit oranı (PLR) birçok sistemik enflamatuar bozuklukta yeni bir 
belirteç olarak kabul edilir. Hem NLR hem de PLR, çeşitli stres uyarıcılarına genel immün yanıtın göstergeleridir ve 
prognostik değerlendirmede önemli bir rol oynarlar. Diğer yandan trombosit aktivasyonu inflamasyonun önemli 
belirteçlerinden bir diğeridir. Ortalama trombosit hacmi (MPV) ve trombosit dağılım genişliği (PDW) trombosit 
aktivasyonunu gösteren belirteçlerdendir. Çalışmamızda KOAH'lı hastalarda alevlenme şiddetine göre bu yeni inflamatuar 
belirteçlerdeki farklılıkları değerlendirmeyi amaçladık. 
MATERYAL-METOD: Bu, çok merkezli, prospektif çalışmada, 07.11.2018- 17.06.2019 tarihleri arasında İzmir Eşrefpaşa 
Belediye Hastanesi ve İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran hastalar 
arasından, aktif ve stabil KOAH olanlar ile başka nedenlerle göğüs hastalıkları polikliniğine gelen ve KOAH tanısı almayan 
kontrol grubu vakaları dahil edilmiştir. Pnömoni, astım, allerjik rinit, malignensi öyküsü, karaciğer ve böbrek hastalığı, 
romatolojik ve nörolojik hastalık, interstisyel akciğer hastalığı ve kardiovasküler hastalığı olanlar çalışmaya dahil 
edilmemiştir. Hastaların demografik özelikleri, KOAH hastalarının KOAH takip parametreleri kaydedildi. Çalışmaya dahil 
edilen hastalardan C-reaktif protein (CRP) ve NLR, PLR, PDW, MPV değerlendirilmesi için tam kan sayımı sonuçları 
kaydedildi. 
BULGULAR: Çalışmaya kontrol grubunda 62, KOAH alevlenme grubunda 61 ve stabil KOAH grubunda 61 olmak üzere toplam 
184 hasta dahil edilmiştir. Her üç grup arasında yaş, cinsiyet, sigara içme durumu ve içilen sigara paket x yıl açısından 
istatistiksel anlamlı bir fark saptanmadı. KOAH hastaları KOAH takip parametreleri açısından karşılaştırıldığında, alevlenme 
döneminde olan hastalarda stabil hastalara göre FEV1, FVC, FEV1/FVC ve CAT skoru istatistiksel anlamlı olacak şekilde daha 
kötüydü. Platelet ve nötrofil sayısı aktif KOAH grubunda diğer iki gruptan istatistiksel anlamlı şekilde daha yüksekti. PLR ve 
NLR aktif KOAH grubunda diğer iki gruptan istatistiksel anlamlı şekilde daha yüksekti. Korelasyon analizinde aktif KOAH 
hastalarında KOAH parametreleri ile hematolojik parametrelerin korelasyonu da değerlendirildi ve FVC ile PLR ve NLR 
arasında ve CAT skor ile PDW arasında negatif bir korelasyon tespit edildi. NLR’nin 3,37 cutt-off değerlerinin aktivasyonu 
belirlemedeki sensitivite ve spesifisite değerleri sırasıyla, 0,803 ve 0,820 olarak bulunmuştur. 
SONUÇ: İnflamasyon belirteci olan NLR ve PLR; KOAH akut alevlenmesi olan hastalarda stabil hastalara göre daha yüksektir. 
KOAH akut alevlenmesi olan hastalarda NLR ve PLR, FVC% ile negatif korelasyon göstermektedir. NLR’nin 3,37 cutt-off 
değerlerinin aktivasyonu belirlemedeki sensitivite ve spesifisitesi %80 üzerindedir. Kolay ulaşılabilen, ucuz bir tetkik olan PLR 
ve NLR, KOAH alevlenmesi düşünülen hastalarda tanı sırasında akılda tutulmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, nötrofil-lenfosit oranı, platelet-lenfosit oranı 
 

Neutrophyl / lymphocyte and platelet / lymphocyte ratio in stable and active 
periods in Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

 
Hakan Çelikhisar

1
, Gülay Daşdemir İlkhan

2
 

1
Izmir Esrefpasa Municipality Hospital, Chest Diseases Clinic 

2
Istanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Chest Diseases Clinic 

 
Background and AIM: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic inflammatory disease characterized by 
progressive and irreversible airflow limitation of the respiratory tract and lungs. COPD is preventable and treatable. 
Inflammatory cells of the airways indicate the severity and etiology of COPD exacerbation. Neutrophil-lymphocyte ratio 
(NLR) and platelet-lymphocyte ratio (PLR) are considered to be a new marker in many systemic inflammatory disorders. 
Both NLR and PLR are indicators of the overall immune response to various stress stimulants and play an important role in 
prognostic evaluation. On the other hand, platelet activation is another important marker of inflammation. Mean platelet 
volume (MPV) and platelet distribution width (PDW) are indicators of platelet activation. We aimed to evaluate the 
differences in these new inflammatory markers according to the severity of exacerbations in COPD patients. 
MATERIAL-METHOD: This is a multi-center, prospective study. Among the patients admitted to the Chest Diseases 
Outpatient Clinic of the Izmir Metropolitan Municipality Hospital and Okmeydanı Training and Research Hospital, patients 
with active and stable COPD and control group who were admitted to the Chest Diseases Outpatient Clinic for other 
reasons and not diagnosed with COPD were included between 07.11.2018 and 17.06.2019. Patients with a history of 
pneumonia, asthma, allergic rhinitis, malignancy, liver and kidney disease, rheumatologic and neurological disease, 
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interstitial lung disease and cardiovascular disease were not included in the study. Demographic characteristics of the 
patients and COPD follow-up parameters of COPD patients were recorded. C-reactive protein (CRP) and NLR, PLR, PDW, 
MPV results were recorded from the patients included in the study. 
RESULTS: A total of 184 patients, 62 in the control group, 61 in the COPD exacerbation group and 61 in the stable COPD 
group were included in the study. There was no statistically significant difference between the three groups in terms of age, 
gender, smoking status and smoking pack x years. When COPD patients were compared in terms of COPD follow-up 
parameters, FEV1, FVC, FEV1 / FVC and CAT scores were significantly worse in patients with exacerbation than stable 
patients. Platelet and neutrophil counts were significantly higher in active COPD group than the other two groups. PLR and 
NLR were significantly higher in active COPD group than the other two groups. Correlation analysis also evaluated the 
correlation of COPD parameters and hematological parameters in active COPD patients and found a negative correlation 
between FVC% and PLR and NLR, and CAT score and PDW.The sensitivity and specificity values of NLR for determining 
activation of COPD patients, at a 3.37 cutt-off value, were 0.803 and 0.820, respectively. 
CONCLUSION: NLR and PLR, which are markers of inflammation; are higher in patients with acute exacerbations of COPD 
than in stable patients. NLR and PLR have a negative correlation with FVC% in patients with acute exacerbation of COPD. 
The sensitivity and specificity of NLR for determining activation of 3,37 cutt-off values is greater than 80%. PLR and NLR, 
which are easily accessible and inexpensive, should be kept in mind in the diagnosis of COPD exacerbations. 
Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, Neutrophil-lymphocyte ratio, platelet-lymphocyte ratio 

 
Şekil 1. 

Figure 1. 

 
KOAH hastalarının KOAH süresi, FEV 1, FVC, CAT skorunun karşılaştırılması 

Comparison of COPD duration, FEV 1, FVC, CAT score in COPD patients 
 

Tablo 1. 

 
Kontrol 
(n:62) 

KOAH Alevlenme 
(n:61) 

KOAH Stabil 
(n:61) 

p1 p2 p3 

CRP 4,03±0,94 14,248±4,57 3,769±2,39 0,001 0,42 0,001 

WBC 7724,19±1461,46 11710,82±2250,60 8807,05±2342,15 0,001 0,03 0,001 

PLT 217,79±31,94 315,93±48,735 249,07±76,702 0,001 0,04 0,001 

Nötrofil 4234,68±698,86 8232,64±1977,35 5520,82±1860,04 0,001 0,001 0,001 

Lenfosit 2570,16±618,13 2328,67±1399,32 2418,00±965,52 0,21 0,29 0,68 

PLR 0,10±0,14 0,17 ±0,18 0,11± 0,04 0,023 0,77 0,012 

NLR 2,21±3,36 4,71±5,63 2,56±1,22 0,004 0,45 0,005 

HGB 15,33±2,22 14,04±1,43 14,40±1,59 0,01 0,008 0,20 

HTC 45,61±6,34 42,57±4,25 42,66±4,78 0,02 0,004 0,91 

MPV 9,61± 0,86 8,98±0,71 9,67±1,69 0,01 0,81 0,04 

PDW 13,97 ±2,23 15,95± 0,44 16,00 ±0,65 0,001 0,001 0,66 



320 
 
 

Çalışmaya dahil edilen hastaların hematolojik parametrelerinin karşılaştırılması 
 
 

Table 1. 

 
Control (n:62) 

Active COPD 
(n:61) 

Stable COPD 
(n:61) 

p1 p2 p3 

CRP 4.03±0.94 14.248±4.57 3.769±2.39 0.001 0.42 0.001 

WBC 7724.19±1461.46 11710.82±2250.60 8807.05±2342.15 0.001 0.03 0.001 

Platelet 217.79±31.94 315.93±48.73 249.07±76.702 0.001 0.04 0.001 

Neutrophil 4234.68±698.86 8232.64±1977.35 5520.82±1860.04 0.001 0.001 0.001 

Lymphocyte 2570.16±618.13 2328.67±1399.32 2418.00±965.52 0.21 0.29 0.68 

PLR 0.10±0.14 0.17 ±0.18 0.11± 0.04 0.023 0.77 0.012 

NLR 2.21±3.36 4.71±5.63 2.56±1.22 0.004 0.45 0.005 

HGB 15.33±2.22 14.04±1.43 14.40±1.59 0.01 0.008 0.20 

HTC 45.61±6.34 42.57±4.25 42.66±4.78 0.02 0.004 0.91 

MPV 9.61± 0.86 8.98±0.71 9.67±1.69 0.01 0.81 0.04 

PDW 13.97 ±2.23 15.95± 0.44 16.00 ±0.65 0.001 0.001 0.66 

The comparison of the hematological parameters of groups included in the study 
 
 

Tablo 2. 

 
PLR PLR NLR NLR MPV MPV PDW PDW 

 
r p r p r p r p 

Yaş 0,153 0,238 0,149 0,251 -0,063 0,628 -0,025 0,851 

Sigara 
Paket yılı 

0,217 0,092 0,190 0,143 0,179 0,167 0,034 0,793 

KOAH süre -0,101 0,439 -0,103 0,428 -0,003 0,982 -0,076 0,559 

FEV1(%) -0,209 0,105 -0,163 0,210 -0,144 0,267 -0,080 0,542 

FVC(%) -0,271 0,035 -0,277 0,046 -0,150 0,247 -0,164 0,208 

FEV1/FVC 0,025 0,846 0,079 0,543 0,027 0,837 0,018 0,893 

CAT Skor -0,083 0,524 -0,089 0,494 -0,074 0,568 -0,277 0,031 

KOAH alevlenme hastalarında KOAH parametreleri ile hematolojik parametrelerin korelasyonu 
 
 

Table 2. 

 
PLR PLR NLR NLR MPV MPV PDW PDW 

 
r p r p r p r p 

Age 0.153 0.238 0.149 0.251 -0.063 0.628 -0.025 0.851 

Cigarette pocket 
x years 

0.217 0.092 0.190 0.143 0.179 0.167 0.034 0.793 

COPD duration -0.101 0.439 -0.103 0.438 -0.003 0.982 -0.076 0.559 

FEV1 (%) -0.209 0.105 -0.163 0.210 -0.144 0.267 -0.080 0.542 

FVC(%) -0.271 0.035 -0.277 0.046 -0.150 0.247 -0.164 0.208 

FEV1/FVC 0.025 0.846 -0.837 0.543 0.027 0.837 0.018 0.893 

CAT Score -0.083 0.524 0.568 0.494 -0.74 0.568 -0.277 0.031 

Correlation of COPD parameters and hematologic parameters in active COPD patients 
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Aile Hekimliği Veri Tabanına Bağlı 50-69 Yaş Arası Kadınların Dijital 
Mamografi ile Taranması 

Burcu Korkut 
Karabük Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 

 
GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmada, “Aile Hekimliği Veri Tabanına Bağlı Olarak 50-69 Yaş Arası Bayan Hastaların Dijital Mamografi 
Yöntemiyle Taranması Projesi” kapsamında pilot il seçilen Çankırı ili merkezi ve ilçelerinde yapılan taramanın sonuçları 
belirtilmiştir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Proje 03.09.2012-30.11.2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın başlangıç aşamasında 
Çankırı il merkezi ile Orta ve Kızılırmak ilçelerinde bulunan aile hekimleri tarafından 50-69 yaş aralığındaki kadınların tespiti 
yapılmış ve randevu verilmiştir. Belirlenen randevu tarihlerinde hastaların mamografi çekimleri il merkezinde dijital 
mamografi ile Çankırı Devlet Hastanesi’nde, ilçelerde ise gezici araç içerisinde gerçekleştirilmiştir. Mamografi görüntüleri 
elektronik ortamda Ankara Onkoloji Hastanesi Radyoloji Bölümü’ne iletilmiş ve bu merkezde raporlanarak hastalara 
ulaştırılmıştır. 
BULGULAR: Çankırı il merkezinde ilgili tarihlerde KETEM merkezinde dijital mamografi çektirmesi için randevu verilen hasta 
sayısı 758; çekim yapılan hasta sayısı 296’dır. Çankırı il merkezinde son 1 yıl içerisinde mamografi çektiren hasta sayısı 
4525’dir. İl merkezindeki başarı oranı %61,38 olarak saptanmıştır. Kızılırmak ilçesinde dijital mamografi çekimi 14.09.2012 
tarihinde başlamıştır. 23 iş gününde aile hekimleri tarafından kendilerine dijital mamografi randevusu verilen hasta sayısı ise 
492’dir. Bu hastalardan 55 tanesi son bir yıl içerisinde mamografi çektirmiştir. Bu bağlamda gezici araçla çekilen dijital 
mamografi sayısı 351’dir. Başarı oranı %82,52 olarak hesaplanmıştır. Orta ilçesinde dijital mamografi çekim işlemi 
17.10.2012 tarihinde başlamıştır. Tarama yapılan iş günü sayısı 28, aile hekimleri tarafından kendilerine dijital mamografi 
randevusu verilen hasta sayısı ise 453’dür. Bu hastaların 47 tanesi son bir yıl içinde mamografi çektirmiştir. KETEM 
tarafından gezici araçla çekilen mamografi sayısı 355’tir. Başarı oranı %88,7 olarak hesaplanmıştır. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Proje kapsamında ulaşılan kadınların %85,6 meme kanseri yönünden taranmıştır. Taranan 
kadınlardan 4 tanesinde invaziv meme kanseri 1 tanesinde axiller lenf bezi tüberkülozu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, 
gezici mamografi aracının halkın kanser tarama faaliyetlerine olan ilgisini ve katılımını arttırdığı saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kanser, mamografi, tarama 
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INTRODUCTION and OBJECTIVE: In this study, the results of the screening performed in Çankırı province center and 
districts, selected as pilot provinces within the scope of mamography screening of female patients 50-69 years old using 
digital mammography method based on family medicine database, are stated. 
MATERIALS-METHODS: The project was performed between 03.09.2012 and 30.11.2012. At the beginning of the study, 
women between the ages of 50-69 were identified and made appointments by family physicians in Çankırı city center, Orta 
and Kızılırmak districts. The mammography of the patients was taken at Çankırı State Hospital by digital mammography in 
the city center and in the mobile vehicle in the districts. Mammography images were transmitted electronically to Ankara 
Oncology Hospital Radiology Department and reported to the patients at this center. 
RESULTS: The number of patients who were scheduled for digital mammography at KETEM center was 758; number of the 
patients performed mammography was 296. The number of patients who have undergone mammography in the last one 
year is 4525 in Çankırı city center. The success rate in the city center was found to be 61.38%. Digital mammography has 
started on 14.09.2012 in Kızılırmak district. The number of patients who were given digital mammography appointments by 
family physicians on 23 working days was 492. Fifty-five of these patients underwent mammography during the last year. In 
this context, the number of digital mammography taken by mobile vehicle is 351. The success rate was calculated as 
82.52%. Digital mammography process started in Orta district on 17.10.2012. 28 working days were screened and 453 
patients were given digital mammography appointments by family physicians. 47 of these patients underwent 
mammography during the last year. The number of mammography taken by KETEM with mobile vehicle is 355. The success 
rate was calculated as 88.7%. 
DISCUSSION and CONCLUSION: 85.6% of women reached within the scope of the project were screened for breast cancer. 
Four of the screened women had invasive breast cancer and one had axillary lymph node tuberculosis. As a result of the 
study, it was determined that mobile mammography tool increased public interest and participation in cancer screening 
activities.  
Keywords: Cancer, mammography, screening 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bağışıklama, toplum sağlığının korunmasında ve iyileştirilmesinde en önemli basamaktır. AHEF’in (Aile 
Hekimleri Dernekleri Federasyonu) açıklamalarına göre Türkiye geneli aşı reddi sayısı; 2016 yılında 11.000 iken 2017’de 
23.600’e çıktığı görülmektedir. Bu çalışmada aşı yaptırmayı reddeden ebeveynlerin demografik özelliklerini, aşı ve aşı ile 
önlenebilir hastalıklar konusundaki risk algıları, tutumları ve aşı reddinin altında yatan nedenlerin değerlendirilmesi 
amaçlandı. 
GEREÇ-YÖNTEM: Kesitsel türdeki bu çalışma Haziran-Temmuz 2019 tarihleri arasında Batman ilinde yapıldı. Araştırmanın 
evrenini 2018 yılında aşı reddi bildiriminde bulunan 131 ebeveyn oluşturdu (%0,91, hedef nüfus: 14.395). Araştırmada 
örneklem seçilmemiş olup evrene ulaşılması amaçlandı (Katılım: %80,2 (n=105)). Anket, literatür ışığında hazırlanmış olup 
sağlık çalışanları tarafından haneler ziyaret edilip yüz yüze görüşülerek uygulandı. Anket formu 40 sorudan oluşup, ailenin 
sosyo-demografik özellikleri, reddedilen aşılar, ret nedenleri, risk algıları, tutumları ve davranışları sorgulandı. Araştırmanın 
bağımlı değişkeni aşı ret nedenleri, bağımsız değişkenleri sosyo-demografik özellikler, aşı ve aşı ile önlenebilir hastalıklar 
konusundaki risk algıları, tutum ve davranışları olarak belirlendi. Veriler SPSS 21.0 programıyla yüzdelik, ortalama ve ki-kare 
testi kullanılarak değerlendirildi. Etik kurul onayı ve kurum izni alınmıştır. 
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 32,19±6,16 olup, %82,9’u (n=87) il merkezinde ikamet etmektedir. Aşı ret kararının 
%61’inin (n=64), ebeveynlerin ortak kararı olduğu saptandı. Annelerin %42,9’u (n=45) eğitim durumu ilkokul ve altı 
düzeydedir. Aşı reddi olan çocukların yaş ortalaması 23,59±9,35 ay olup, %67,6’sının (n=71) aşı kartı olduğu, %87,6’sının 
(n=92) öncesinde bir aşı yaptırdığı saptanmıştır. En fazla yapılan aşı %85,7 (n=90) ile HBV aşısı olup, en fazla reddedilen aşı 
%90,5 (n=95) DaBT-İPA-Hib aşısıdır. Aşı reddinin ilk üç nedeni; %78,1 (n=82) “Aşının içeriği hakkında şüphelerim var”, %64,8 
(n=68), “Çocuğum için zararlı olacağını düşünüyorum/güvenmiyorum” %56,2 (n=59) “Aşı sonrasında istenmeyen etki 
görülmesi” olarak saptandı. Katılımcıların sağlıkla ilgili ana bilgi kaynağının %54,3’ünün (n=57) sağlık çalışanları dışında 
olduğu; bunun %19’unu (n=20) sosyal medya oluşturduğu saptanmıştır. Olası bir salgın durumunda %64,8’i (n=68) aşı 
yaptıracağını belirtmiştir. Yapılan görüşme sonrası %22,9’u (n=24) aşı yaptırmaya ikna olduğunu belirtmiş olup; ancak bu 
ailelerin %45,5’inin (n=10) aşısını yaptırdığı saptanmıştır. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Batman ilinde aşı reddi azımsanmayacak düzeydedir. Ebeveynlerin büyük bir kısmının sağlık hakkında 
bilgi kaynağı sağlık çalışanı değildir. Aşı retlerinin altında yatan önemli nedenlerinin başında, sosyal medya gibi sağlık 
profesyoneli dışı yanlış ve taraflı bilgi edinme kaynakları gelmektedir. Bu sebeple ailelerin sağlık çalışanları tarafından doğru 
ve tarafsız bilgiye ulaşması sağlanmalıdır. Mevcut durumun tespiti aşı reddine yönelik gerçekleştirilecek müdahalelerde yol 
gösterici olacaktır. Anahtar Kelimeler: Aşı Reddi, Çocukluk Çağı, Ebeveyn 
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INTRODUCTION and PURPOSE: Immunization is the most important step in the protection and improvement of public 
health. From the AHEF (Federation of Associations of Family Physicians) in Turkey according to the number of vaccination 
refusals; From 2016 to 2017, it’s increased from 11,000 to 23,600. In this study, the refusal of vaccination: parental 
demographic characteristics, risk perceptions of vaccine and vaccine preventable diseases, attitudes and reasons of vaccine 
refusal. 
MATERIALS-METHODS: This cross-sectional study was conducted between June and July 2019 in Batman. The population of 
the study consisted of 131 parents who reported refusal of vaccination in 2018 (0.91%, target population: 14.395). We 
aimed to reach the universe. (Participation: 80.2% (n = 105)). The questionnaire was prepared in the light of the literature 
and the participants were visited and interviewed face to face by Medical Professionals. The questionnaire consisted of 40 
questions. Families socio-demographic characteristics, refused vaccines, reasons for refusal, risk perceptions, attitudes and 
behaviors, has been questioned. The dependent variable of the study was the reasons for vaccine refusal and the 
independent variables were: socio-demographic characteristics, risk perceptions, attitudes and behaviors about vaccine and 
vaccine preventable diseases has been determined. Data were analyzed using SPSS 21.0 program with percentage, average 
and chi-square test. Ethics committee approval and institutional permission were obtained. 
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RESULTS: The mean age of the participants was 32.19 ± 6.16 and 82.9% (n = 87) of them were resident in the city center. It 
was found that 61% (n = 64) of the vaccine refusal decision was the parents' joint decision. Mothers, 42.9% (n = 45) of them 
were primary school and lower education level. Average age of children with vaccine refusal 23.59 ± 9.35 months, 67.6% (n 
= 71) had a vaccination card, 87.6% (n = 92) had a vaccine before. The most vaccinated vaccine was HBV vaccine with 85.7% 
(n = 90) and the most refusal vaccine was DaBT-IPA-Hib with 90.5% (n = 95). The first three reasons for vaccine refusals are; 
78.1% (n = 82) I have doubts about the content of the vaccine, 64.8% (n = 68) I think it would be harmful for my child / I do 
not trust, 56.2% (n = 59) Vaccination’s undesirable side effects. Participants' main health information sources are; 54.3% (n 
= 57) of them non-health workers; 19% of them (n = 20) social media. In the event of a possible outbreak, 64.8% (n = 68) 
stated that they would be vaccinated. After the interview, 22.9% (n = 24) stated that they were convinced to have the 
vaccine; but only these 45.5% (n = 10) of the families have been vaccinated. 
DISCUSSION and CONCLUSION: Vaccine refusal in Batman province is considerable. The main reasons for vaccination 
refusals are; non-health professionals such as social media to obtain false and biased information resources. For this 
reason, accurate and impartial information must be provided to families by health professionals. Determining the current 
situation in the interventions to be performed for vaccine refusal will be guiding. 
Keywords: Childhood, Parent, Vaccine Refusal 
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Bu derlemenin amacı diş florozisi hakkında genel bir bilgi vermek ve ülkemizde içme sularında hala flor bulunduğu 
konusunda farkındalık yaratmaktır. Flor (F), atom numarası 9, atom ağırlığı 19, yoğunluğu 1,265 olan, kokusu ozonu andıran, 
yeşilimtırak sarı renkte, halojenler grubunun ilk elementidir. En önemli minerali Florit veya Florospati denilen CaF2‘dür. F 
elementler içinde en reaktif element olup, O2 ve asal gazlar hariç tüm elementlerle hemen reaksiyona girer. Dünya sağlık 
örgütü içme suyundaki florid miktarını 1,5 mgL-1 olarak belirlemiştir. Yüksek florid konsantrasyonu genellikle yeraltı suları 
ile ilişkilidir. Jeotermal bölgelerde ve alkalin sularda F seviyeleri daha yüksek olmaya eğilimlidir. Türkiye’de Doğubeyazıt ve 
Çaldıran bölgesi (2,5 - 12,5 ppm), Eskişehir Beylikova ilçesinin Kızılcaören köyü (3,9 - 4,8 ppm), Uşak Esme ilçesinin Güllü 
köyü (0,7 - 2,0 ppm) ve Isparta bölgesi (1,5 - 4,0 ppm) olmak üzere dört bölgede diş florozisi ve iskeletsel florosiz görülür. 
Araştırmacılar bu dört bölgeyi ülkemizde endemik florozis bölgesi olarak kabul etmişlerdir. F vücudumuzdaki sert dokuların 
minerilizasyon ve kalsifikasyon olaylarını etkiler. Enzimatik olaylarda rol alır ve yaşam için gerekli bir elementtir. İnsanlar için 
en önemli F kaynağı sudur; fakat bazı bitkiler, deniz canlıları, dünyanın belli bölgelerindeki toz parçacıkları ve bazı sanayi 
işlemleri de F kaynakları arasındadır. Diğer F kaynakları ise, florlu diş macunları, ağız gargaraları, flor tabletleri olarak 
sayılabilir. F’ un ana emilim yolu, gastrointestinal sistemdir. F emildikten sonra, kan yoluyla proteinlere bağlı olmadan tüm 
vücuda dağılır. Vücuttaki F’ un %99’unun Ca bakımından zengin kemik ve dişlerin mine ve dentin tabakasında floroapatit 
şeklinde biriktiği gösterilmiştir. Sert dokular dışında kalpte, karaciğerde, böbreklerde, tiroid bezinde ve damarların yapısında 
görülmektedir. F kemikte 100-9700 mg/kg, diş yapısında 90-16.000 mg/kg, plazmada 0,7-2,4 µmol/l, tükürükte < 1 µmol/l, 
anne sütünde 0,4 µmol/l oranında bulunur. Çocukluk çağında günlük alınan miktarın yaklaşık %30-50 kadarı iskeletsel 
dokular tarafından tutulmaktadır. Yetişkinlerde ise sadece %2-10’u tutulabilmektedir. Akut öldürücü toksisite vücut 
ağırlığına göre 35-70 mg/kg’dır. Bu miktar yetişkin bir insan için 5-10 g. veya bir çocuk için 1-2 g. NaF’e tekabül eder. Kronik 
olarak fazla miktarda florid alınması kemik florozisine neden olabilir, fakat bu durumun ilk etkileri dişlerde gözlenir. Mine 
yapısının oluşumu süresince uzun dönem F alımı, dişin sürmesinden kısa süre sonra hasara uğrayan mine yapısında klinik 
olarak ince beyaz çizgilerden, tebeşirimsi, opak mine değişiklerine kadar farklı özellikler gösterebilir. Daha şiddetli 
derecelerde minenin en dış yüzeyinin odaksal kaybı (pit) görülebilmektedir. Florozisin artan şiddetiyle bu pitler yatay şeritler 
oluşturacak biçimde birleşirler. İnsizal kenar ve tüberküller boyunca, yüzeyel mine sıklıkla pul şeklinde soyulmaktadır. 
Florozisin en şiddetli derecesinde yüzeysel minenin neredeyse tamamen kaybı mevcuttur; bu sebepten dolayı normal diş 
morfolojisi ciddi derecede etkilenmiştir. Dişin diğer bölgelerinde sıklıkla koyu kahverengi renklenmeler gözlenir. Endemik diş 
florozisi Türkiye’de ilk kez Isparta’da gözlenmiştir. Florozis tehlikesinin önceki yıllara göre azalmakla beraber hala devam 
ettiği bildirilmiştir. Türkiye’ de bulunan F açısından yüksek endemik bölgelerin F seviyelerinin yeniden gözden geçirilerek 
özellikle suda bulunan miktarlarının aşağı çekilmesi için gereken önlemlerin alınması gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: flor, F, Diş florozu 
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This review aims to give general information about dental fluorosis and to raise awareness about the presence of fluoride in 
drinking water in our country. Fluorine (F) is the first element of the group of halogens with an atomic number 9, an atomic 
weight of 19, a density of 1,265, and a smell of ozone that is greenish-yellow in color. Its most important mineral is CaF2 
called Fluorite or Fluorspar. F is the most reactive element and reacts with all elements except O2 and inert gases. The 
World Health Organization has determined the amount of fluoride in drinking water to be 1.5 mgL-1. High F concentration 
is usually associated with groundwater. In geothermal regions and alkaline waters, F levels tend to be higher. Çaldıran of 
Dogubeyazit in Turkey, Eskişehir Beylikova Kızılcaören village of the district Gullu village of Esme County, and the Isparta 
region dental fluorosis and skeletal fluorosis are seen in four regions. F affects the mineralization and calcification of hard 
tissues in our body. It is involved in enzymatic events and is an essential element for life. The most important source of F for 
humans is water, but some plants, sea creatures, dust particles in certain parts of the world, and some industrial processes 
are also among the F sources. The main absorption pathway of F is the gastrointestinal tract. After F is absorbed, it is 
dispersed throughout the body through the blood without being bound to proteins. 99% of F in the body accumulate in the 
form of fluorapatite in the enamel and dentin layer of Ca-rich bones and teeth. Apart from hard tissues, it is present in the 
heart, liver, kidneys, thyroid gland, and the structure of vessels. Skeletal tissues hold approximately 30-50% of the daily 
intake in childhood. Acute killer toxicity is 35-70 mg/kg body weight. Chronically ingesting large amounts of fluoride may 
cause bone fluorosis, but the initial effects of this condition are observed in the teeth. During the formation of the enamel 
structure, long-term F uptake may show different characteristics from fine white streaks to chalky, opaque enamel changes 
in the enamel structure, which is damaged shortly after the tooth eruption. In more severe degrees, focal loss (pit) of the 
outermost surface of the enamel can be seen. With the increasing intensity of fluorosis, these pits merge to form horizontal 
bands. Superficial enamel is often peeled along the incisal margin and tubercles. In the most severe degree of fluorosis, 
there is an almost complete loss of superficial enamel; therefore, normal tooth morphology was severely affected. Dark 
brown discolorations are often observed in other parts of the tooth. Endemic dental fluorosis was observed for the first 
time in Isparta in Turkey. Although the risk of fluorosis has decreased compared to previous years, it has been reported to 
continue. F levels of endemic regions in Turkey should be re-measured, and precaution must be taken to reduce the 
concentration of fluoride in the water supply. 
 
Keywords: Flour, F, Dental Flourosis 
 
 
 

 
FLOR ELEMENTİNE GENEL BİR BAKIŞ 

 
Flor (F), atom numarası 9, atom ağırlığı 19, yoğunluğu 1,265 olan, kokusu ozonu andıran, yeşilimtırak sarı renkte, halojenler 
grubunun ilk elementidir. En önemli minerali CaF2’dür.

1
 DSÖ’ün raporuna göre, dünyada milyonlarca çocuk florit ile 

kontamine olmuş doğal su kaynakları yoluyla normal seviyenin üzerinde floride maruz kalmaktadır. Bu rapora göre Kanada, 
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Almanya, Norveç, bazı Afrika ülkeleri, Hindistan, Çin, Japonya dental ve iskeletselfloroz 
vakalarının rapor edildiği ülkeler arasında sayılabilir.

2
 

Türkiye’de diş florozu ve iskeletselfloroz4 bölgede görülür. Bu bölgeler;  
1. Tendürek volkanik dağına komşu konumlanan Doğubeyazıt ve Çaldıran bölgesi; bu bölgenin içme suyundaki 

flor oranı 2,5 ve 12,5ppm arasında değişmektedir.  
2. Eskişehir Beylikova ilçesinin Kızılcaören köyü; bu bölgenin içme suyundaki flor oranı 3,9 ve 4,8 ppm arasında 

değişmektedir. 
3. Uşak Esme ilçesinin Güllü köyü, bu bölgenin içme suyundaki flor oranı 0,7 ve 2,0 ppm arasında değişmektedir. 
4. Isparta bölgesi; bu bölgenin içme suyundaki flor oranı 1,5 ve 4,0 ppm arasında değişmektedir.

3
 

 
İnsanlar İçin F Kaynakları, Alımı ve Metabolizması 

İnsanlar için en önemli F kaynağı sudur; fakat bazı bitkiler, deniz canlıları, dünyanın belli bölgelerindeki toz 
parçacıkları ve bazı sanayi işlemleride F kaynakları arasındadır.

3
 Diğer F kaynakları ise, florlu diş macunları, ağız gargaraları, F 

tabletleridir.
4
Dental ürünlerde kullanılan en önemli florit ise monoflorofosfattır. 

Florit bileşikleri, insan ve hayvanlarda gastrointestinal sistemden hızlı ve etkili bir şekilde emilir. F emildikten 
sonra, kan yoluyla proteinlere bağlı olmadan tüm vücuda dağılır. Vücuttaki F’un %99’unun Ca bakımından zengin kemik ve 
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dişlerin mine ve dentin tabakasında floroapatit şeklinde biriktiği gösterilmiştir.
5
 Sert dokular dışında kalpte, karaciğerde, 

böbreklerde, tiroid bezinde ve damarların yapısında görülmektedir.
6
 F

-
 insan vücudunda birçok enzimatik reaksiyonda aktif 

olarak görev alır, mineralizasyon ve kalsifikasyon olaylarını etkiler. F kemikte 100-9700 mg/kg, diş yapısında 90-16.000 
mg/kg, plazmada 0,7-2,4 µmol/l, tükürükte < 1 µmol/l, anne sütünde 0,4 µmol/l oranında bulunur. Çocukluk çağında günlük 
alınan miktarın yaklaşık %30-50 kadarı iskeletsel dokular tarafından tutulmaktadır. Yetişkinlerde ise sadece %2-10’u 
tutulabilmektedir.

5
Hamilelikte vücuda alınan F’un gereksiz olan miktarı, böbreklerden atılır.

6
 Anne kan F düzeyi ile kord 

kanındaki F düzeyi arasında sıkı bir ilişki olduğu ve kord kanındaki düzeyin anne kanına göre daha düşük olduğu 
bulunmuştur.

7 

Günlük alınan F’un % 18-35’i idrarla atılmaktadır.F yükünü belirlemede kullanılan en yaygın yöntem, idrardaki F 
miktarını ölçmektir. Plazmadan glomerüllere geçen F, değişik oranda tübüllerde geri emilime uğrar. Yaş, idrar pH’sı ve 
glomerülerfiltrasyon hızı gibi faktörler F atılımını etkiler.

8
 Akut öldürücü toksisite vücut ağırlığına göre 35-70 mg/kg’dır. Bu 

miktar yetişkin bir insan için 5-10 gr. veya bir çocuk için 1-2 gr. NaF’e tekabül eder. Kronik olarak fazla miktarda florit 
alınması kemik florozuna neden olabilir, fakat bu durumun ilk etkileri dişlerde gözlenir.

9 

 

Diş Yapısındaki F 
F’un diş dokularının oluşum aşaması üzerindeki etkileri iki grup altında sınıflandırılabilir. Bu etkiler sırasıyla: 
1. Hücre içi olaylar üzerine etkisi; 

a. Hücre çoğalması, hücre farklılaşması, metabolik aktiviteler üzerine, 
b. Kompozisyonun genetik ve/veya epigenetik düzenlemesi ve matriks proteinlerinin özellikleri üzerine, 
c. Sitoplazmik transport ve matriks proteinlerinin ve proteazlarınsekresyonu üzerine, 
d. Ameloblastlar tarafından yapılan rezorpsiyon aktivitelerinin ve döngüsel RA/SA düzenlenmesi üzerine 

etkileri vardır. 
2. Hücre dışı olaylar üzerine etkisi 

a. Matriks proteinlerinin yapısı ve birikimi üzerine, 
b. Florit iyonunun matriks proteinleri ve proteazlar ile bağlanması üzerine, 
c. Proteinler ile kristal yapı arasındaki etkileşimler üzerine, 
d. Proteolitik aktivitelerde Ca

+2
 değişimi üzerine etkileri vardır.

10
 

 
Mine Yapısında F 

Mine oluşum aşamasında porozlü bir yapıya sahiptir. Bu pöröz mine,kolaylıkla iyonları ve diğer molekülleri 
biriktirir. F tercihen bu aşamada emilir. Gelişmekte olan minenin poröz kısmında bulunan F, kristallerden proteinlerin 
salınımını düşürebilir ve kristal gelişimini engelleyerek mine maturasyonunu geciktirebilir. Florozun şiddetifloritin dozuna ve 
florite maruz kalma süresine bağlıdır. Mine yüzeyi pörözlü kaldığı sürece, F kazanmaya devam eder. Gelişimsel pörözitenin 
kapanması için geçen süre, dişin tipine göre değişir. F’un kendisi, matürasyon safhasını uzatabilir ve pöröz dokuda yüksek 
konsantrasyonda F birikebilir, bu durum, en dış bölgedeki florotik minenin F seviyesini açıklar. Tüm sürmüş dişlerde F 
konsantrasyonu, minenin iç kısmından yüzeye gidildikçe plato çizerek artar. Diş yüzeyindeki konsantrasyonlar, topografik 
olarak tutarlı bir şekilde farklılık gösterir. Konsantrasyon aynı zamanda bireyin önceden görmüş olduğu diş tedavisine ve 
yaşa bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Genç bireylerde ön dişlerin kesici kenarında minenin ilk olarak oluştuğu yerlerde 
floritkonsantrasyonu en üst düzeyde iken bu oran servikal bölgede azalır.

10 

 

Dentin Yapısında F 
Dentin; sement ve kemik gibi mezenşimal bir dokudur. Mineden farklı olarak mezenşimal hücreler 

kollajenmatrikslere sahiptirler ve mineralizasyon işlemi sırasında apatit kristallerine tutulurlar. Apatit kristaller, mineyle 
kıyaslandığında daha küçük ve daha az kristalize olmuşlardır. Dentinin F alım kapasitesi; kristallerin artmış olan yüzey 
alanları, tüp şeklindeki yapısı ve yüksek derecedeki doku hidrasyonu nedeniyle mineye oranla daha fazladır. Dentin kemiğe 
benzer bir yapıya sahiptir ve hayat boyu oluşumu devam eder fakat kemikte olduğu gibi fizyolojik bir rezorbsiyon geçirmez. 
Mine gibi topikalflorür uygulamalarından etkilenmez. Dentin aynı zamanda metabolik olarak aktiftir ve yaşam boyunca 
gelişimine devam eder. Daimi dişlerde F’un ortalama konsantrasyonu 40 yaşına kadar artar ve çevredeki F 
konsantrasyonuna bağlı olarak belirli bir seviyede seyreder. F konsantrasyonudentin yapısında pulpaya yakın bölümünde en 
yüksek seviyededir.

11
 Ayrıca dentin F konsantrasyonu ile yaş arasında pozitif yönde bir ilişki vardır.

12
Dentin F 

konsantrasyonunun, maruz kalınan florid için bir belirteç olduğu ileri sürülmüştür.
13

Waddington ve ark. dentin – pulpa 
yapısında sentezlenen proteoglikan yapıdaki floride bağlı değişiklikleri araştıran bir in vitro bir çalışma yapmışlardır. F’a 
maruz kaldıktan sonra dentin–pulpa yapısındaki farklı proteoglikan çeşitlerinin (dekorin, biglikan ve versikan) yapısında ve 
sayısında değişiklikler olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, dentindeki apatit kristallerinin minedekilere göre daha küçük olduğu ve 
bu küçük kristallerin zayıf kristalin, düşük kalsiyum içeriğine sahip apatit ve yüksek oranda karbonattan oluştuğu 
bilinmektedir. Bunun sonucu olarak da, çözünürlüğünün daha fazla oldugu ve iyonik değişimlere daha fazla izin verdiği 
bildirilmektedir.

14
Dentindeki daha fazla doku hidrasyonuyla beraber bu kristalitlerin artmış yüzey alanları dentinin F alım 

kapasitesini artırmaktadır. Florozludentinin mineye göre daha fazla F içermesinin diğer bir sebebi de budur. Bu bulgular 
florid iyonlarının dentinformasyonundaodaontoblastmediatörleri üzerine etkisi olabileceğini desteklemektedir, çünkü 
değişikliklerin gözlendiği dentin alanlarında odontoblastların çekirdek parçaları yerleşmiştir. Sıvı dokulardaki F iyonlarının 
varlığı mineraller arasındaki iletişim üzerine etkiye sahiptir fakat aynı zamanda dokudaki  
odontoblastlarındentinmineralizasyon ve kollajen sentezi aracalığıyla gelişmesini etkileyebilir.

15 
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Sement Yapısında F 
Kemik ve dentin gibi kollajenözmezenşim dokudan köken alan sement, kök yüzeyinde 50-100 µm kalınlığında bir 

tabaka oluşturur. Histolojik olarak kemiğe daha yakındır. Küçük kristal boyutu ve mezenşimal dokuların özelliği olan zayıf 
kristal yapı nedeniyle, mine ile karşılaştırıldığında sementin F alımı kolaylaşır. Bu durum mine ile karşılaştırıldığı zaman düşük 
mineral içeriği ve artmış doku porozitesi nedeniyle daha da artar. 

Sementteki F konsantrasyonu dış yüzeyde daha fazladır ve iç tabakalara doğru azalır. Bunun nedeni, doku 
sıvılarının sementin dış yüzeyine ulaşmasıdır ve dentin-sement ara yüzündeki F konsantrasyonunun yüksek olması bu şekilde 
açıklanabilir. Sement kalınlığı ve F konsantrasyonu arasında bir ilişki olduğu bildirilmiştir. Sementdepozisyonunun hızı F 
konsantrasyonunu etkiler, çünkü hızlı depozisyon olduğu zaman F’un birikimi için yeterli zaman olmayacaktır. F içeriği aynı 
zamanda dokunun yapısal özelliklerini de yansıtır. Mineralizasyonu fazla olan tabaka genellikle dentin-sement sınırına 
yakındır ve F konsantrasyonu da yüksektir, bu değer yaklaşık olarak 400 ppm değerindedir.

5 
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Gıda ambalaj fabrikası personeline verilen eğitimin el hijyeni eğitiminin bilgi 
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AMAÇ: Bu çalışmanın amacı gıda ambalaj fabrikası personeline verilen eğitimin el hijyeni uyumu üzerindeki etkisini 
belirlemektir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Ön test ve son test düzeninde yarı deneysel araştırma, Ekim-Kasım 2019 ayları arasında gerçekleştirildi. 
Araştırmada örneklemine gönüllü katılım gösteren 46 personel alındı. Verilerin toplanması için personel tanıtıcı bilgi formu, 
“Sosyal El Yıkama Bilgi Ölçeği” ve “Sosyal El Yıkama Tutum Ölçeği” uygulandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel 
yöntemler ve t test kullanıldı. 
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 29.63±10.86 ve %60.9’u erkektir. Katılımcıların %58.7’si ortaokul mezunu olup, 
%52.2’si evlidir. Katılımcılar üretim (%87) ve ofis (%12) bölümlerinde çalışmaktadır. Katılımcıların%56.5’i daha önce el hijyeni 
ile ilgili eğitim almadığını bildirmiştir. El hijyeni konusundaki bilgi kaynakları sırasıyla; %34.8’i televizyon, %28.2’si sağlık 
çalışanları, %26.1’i işyerindeki eğitim, %10.9’u ise internettir. Katılımcılar eğitim öncesi günde 11 kez el yıkarken, eğitim 
sonrası 13 kez el yıkadıklarını bildirmiştir. Katılımcıların bilgi puanlarının ortalaması 68.4 ± 11.9 iken son testte 92.6 ± 23.6 
yükselmiş olup, fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Katılımcıların tutum puanlarının ortalaması 61.2±8.6 iken son 
testte 68.6±8.0 yükselmiş olup, fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 
TARTIŞMA-SONUÇ: Gıda ambalaj fabrikası personeline verilen eğitim el hijyeni bilgi ve tutumlarını olumlu yönde 
etkilemiştir. 
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The effect of hand hygiene education on hand hygiene knowledge and 
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AIM: The aim of this study is to determine the effect of hand hygiene education on hand hygiene knowledge and attitudes 
of food packaging factory workers. 
METHODS: The quasi-experimental, single-group, pretest-posttest design study was conducted between October and 
November 2019. The sample was composed of 46 volunteer workers. For data collection, the worker information form, 
“Social Hand Washing Knowledge Scale” and “Social Hand Washing Knowledge Attitude Scale” were done to the patients. 
For data analysis, the descriptive statistics and t test was used. 
RESULTS: The mean age of the participants was 29.63±10.86 years, and 60.9% were male. 58.7% of the participants 
graduated from secondary school and 52.2% are married. Participants work in production (87%) and office (12%) 
departments. 56.5% of the participants reported that they had not received any education about hand hygiene before. The 
participants reported that they were washing hands 11 times a day before the education and 13 times after the education. 
The mean knowledge score of the participants increased from 68.4 ± 11.9 to 92.6 ± 23.6 in the posttest, and the difference 
was statistically significant (p <0.05). The mean attitude scores of the participants increased from 61.2±8.6 to 68.6±8.0 in 
the posttest, and the difference was statistically significant (p <0.05). 
CONCLUSION: The hand hygiene education has positive influenced knowledge and attitudes of food packaging factory 
workers. 
 
Keywords: food packaging, workers, hand hygiene, knowledge, attitude 
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Sigara Kullanımının Periodontal Hastalığa ve Tedavisine Etkisi 
Burcu Kanmaz 

İzmir Demokrasi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İzmir 
 

Periodontal hastalık, mikrobiyal patojenler ile konağın savunma mekanizmaları arasındaki etkileşimler sonucu ortaya çıkan, 
dişler ve çevresindeki yumuşak ve sert dokuları etkileyen kronik enflamatuvar bir hastalıktır. Hastalığın ilerlemesi ile dişin 
çevresinde bulunan bağ dokusunun bozulması, alveoler kemiğin yıkımı ve sonrasında kademeli diş kaybı gözlenebilmektedir. 
Periodontal hastalıkların başlamasında ve ilerlemesinde plak ve konak savunma sistemine ilaveten bazı lokal ve sistemik risk 
faktörlerinin etkili olduğu bilinmektedir. Sigara kullanımı periodontal hastalıkların ilerlemesinde en önemli çevresel risk 
faktörü olarak kabul edilmektedir. Sigaranın içinde karbon monoksit, hidrojen siyanür ve azot oksitler, formaldehit, akrolein, 
benzen ve N-nitrosaminler, nikotin, fenol, poliaromatik hidrokarbonlar ve tütüne özgü nitrosaminler gibi birçok kimyasal 
madde bulunur. Bu kadar çeşitli kimyasal maddenin insan sağlığı üzerine çok çeşitli zararları bulunmaktadır. Sigarada 
bulunan kimyasal maddelerin ilk temas noktası ağız mukozasıdır. Bu nedenle, sigara kullanımının, periodontal dokulara ve 
periodontal tedaviye etkileri birçok çalışmaya konu olmaktadır. Sigara içenlerde periodontal hastalığın prevalansı 
içmeyenlere kıyasla daha yüksektir. Sigara modifiye edilebilen bir risk faktörü olduğundan sigaranın periodontal tedaviye 
olan etkisinin bilinmesi oldukça önemlidir. Bu derlemede, sigaranın periodontal hastalığa ve periodontal tedavi sonuçlarına 
olan etkisi ile ilgili son yıllarda yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Periodontal Hastalık, Periodontal Tedavi, Sigara Kullanımı 
 

Effects of Smoking on Periodontal Disease and Its Treatment 
Burcu Kanmaz 

Izmir Democracy University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Izmir, Turkey 
 
Periodontal disease is a chronic inflammatory disease that affects the teeth and the surrounding soft and hard tissues as a 
result of interactions between microbial pathogens and host defense mechanisms. In advanced stage of the disease, 
connective tissue destruction around the tooth, alveolar bone loss and subsequent gradual loss of tooth could be observed. 
In addition to plaque and host defense system, some local and systemic risk factors are known to be effective in the onset 
and progression of periodontal diseases. Smoking is considered as the most important environmental risk factor for the 
progression of periodontal diseases. The cigarette contains many chemicals such as carbon monoxide, hydrogen cyanide 
and nitrogen oxides, formaldehyde, acrolein, benzene and N-nitrosamines, nicotine, phenol, polyaromatic hydrocarbons 
and tobacco-specific nitrosamines. Such a variety of chemicals have a wide range of damages to human health. The first 
contact point of the chemical substances in the cigarette is the oral mucosa. For this reason, the effects of smoking on 
periodontal tissues and periodontal treatment have been the subject to many studies. The prevalence of periodontal 
disease is higher in smokers than non-smokers. Since smoking is a modifiable factor, it is useful to know the effect of 
smoking on periodontal treatment. In this review, recent studies are evaluated on the effect of smoking on periodontal 
disease and the prognosis of periodontal treatment.  
Keywords: Periodontal Disease, Periodontal Treatment, Smoking 
 

TAM METİN: Periodontal Hastalık 
Periodontitis; dişler ile çevresindeki sert ve yumuşak dokuları etkileyen, histolojik olarak dişeti bağ dokusunda 

iltihabi hücre birikimi, klinik olarak ise, alveol kemiği yıkımı ve peridontal cep oluşumu ile karakterize, kronik bir enfeksiyon 
hastalığıdır. Periodontitis bireye özgünlük gösterir ve ileri periodontal doku yıkımı her bireyde ortaya çıkmayabilir. Hastalığın 
ilerlemesi aktif yıkım ve pasif tamir dönemlerinin birbirini izlediği bir süreç ile gerçekleşir(1). 

Periodontal hastalık patogenezi çok faktörlü ve oldukça karmaşıktır. Bunun sebebi, zengin bir mikrobiyal flora ve bu 
floradan köken alan birçok bakteri ürününün neden olduğu kronik enflamatuvar sürecin hastalığın başlaması ve 
ilerlemesinde belirleyici rol oynamasıdır. Ancak, her hastada ileri derecede yıkım görülmemesi ve hastalığın ilerleme hızının 
bireyden bireye farklılık göstermesi konak cevabındaki farklara bağlanmaktadır. Konak cevabı da birçok genetik, çevresel ve 
kazanılmış faktör tarafından yönlendirilebilir(2). 

Sigara Kullanımı 
Sigara dumanı içinde çok çeşitli kimyasal madde bulunur. Karbon monoksit, hidrojen siyanür ve azot oksitler, 

formaldehit, akrolein, benzen ve N-nitrosaminler, nikotin, fenol, poliaromatik hidrokarbonlar ve tütüne özgü nitrosaminler 
bu kimyasal maddelerin sadece bir kısmıdır. Bu kadar çeşitli kimyasal maddenin insan sağlığı üzerine çok çeşitli zararlarının 
olması şaşırtıcı bir sonuç değildir(3). 

Sigara içimi sırasında sigarada bulunan zararlı maddeler ilk olarak ağız dokuları ile temas eder ve zarar verir. 
Çoğunlukla alt çene ön bölgede dişeti ve interdentalpapildebenign pigment artışı şeklinde ortaya çıkan melanozis önemli bir 
estetik sorun olarak algılanabilir. Bu pigment artışı; genetik faktörler, kullanılan çeşitli ilaçlar veya çeşitli sistemik hastalıklardan 
bağımsız olarak sadece sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıkar(4). Sigaranın solunum yollarındaki epitelin gen 
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ekspresyonlarını etkilediği, ağız mukozasının immün direncinin azalmasına ve bukkal mukozada hasara yol açtığı da 
bilinmektedir(5). Ayrıca, nikotin farmakokinetik etkisiyle, sempatik sinir sistemini uyarır ve tükürük salgısının azalmasına 
neden olarak diş ve yumuşak doku yüzeylerinde plak birikimini kolaylaştırır(6). 

Sigara Kullanımının Periodontal Dokulara Etkisi 
Pindborg(7), sigara kullanan hastalarda akut nekrotizanülseratifgingivitis hastalığının daha sık görüldüğünü 

belirterek periodontal hastalıklar ile sigara kullanımı arasında ilişki kuran ilk araştırmacıdır. Periodontitisin sigara içen 
bireylerde daha şiddetli ve yaygın şekilde görüldüğü kabul edilmektedir(8). Plak miktarları birbirine benzer olan bireyler 
karşılaştırıldığında, sigara içen grupta cep derinliği ve ataşman kaybı daha fazla bulunmuştur (9). Sigara kullanımı bağışıklık 
sistemini olumsuz etkiler. Sigara içenlerde dolaşımda lökosit sayısı artarken, daha az savunma hücresi dişeti oluğu/cebi içine 
göç edebilir(8,10). Periodontal dokularda dolaşım bozulur, damarsal yapıların oluşum ve işlevleri kötü etkilenir(11). 

Kronik sigara içiciliğinin sistemik etkilerinin değerlendirildiği, yaşları 25 ile 74 arasında değişen toplam 4516 kadın ve 
erkekte yapılan bir çalışmada; sigara içen bireylere ait kan örneklerinde beyaz kan hücresi, C reaktif protein ve fibrinojen 
düzeyi ile plazma vizkositesinin arttığı görülmüştür(12). İmmünglobulin yapımı,kan akımı ve damarlanmada azalma,nötrofil 
işlevlerinde bozukluk, sitokin ve büyüme faktörleri üzerine olumsuz etkiler,fibroblast büyümesi ve kolajen üretiminde 
azalma gibi değişiklikler sigaranın periodontal dokular üzerine olumsuz etkileri olarak gösterilmektedir(10). Polimorfnüveli 
lökositlerin dolaşımdaki ömrü, fagositoz işlevi, süperoksit ve hidrojen peroksit üretimi, integrin ekspresyonu, proteaz 
inhibitör üretimi gibi sayısız işlevi sigara kullanımı ile bozulmaktadır(13). 

Nötrofiller konak açısından koruyucu veya yıkıcı etki gösterebilmektedir. Yapılan bir çalışmada, sigara kullanımı ile 
lökositlerin yıkıcı etkisinin daha fazla tetiklendiği ve bu durumun konak zararı ile sonuçlandığı belirtilmiştir(14). Diğer bir 
çalışmada ise nikotin etkisiyle lökositlerin kemotaktik uyaranlara cevabının, göç etme ve fagositoz işlevlerinin azaldığı 
bildirilmiştir. Ayrıca, nikotinin süperoksit ve IL-1β sitokinlerini baskıladığı, böylece monosit ve nötrofillerin savunma 
işlevlerinin azaldığı gösterilmiştir(6). Erdemir ve arkadaşlarının(15) yaptığı çalışmada toplam lökosit sayısı sigara içen 
bireylerde daha yüksek bulunmuş, ancak sigaranın suda çözünebilen bileşenlerinin normal polimorfnüveli lökositlerin 
kemotaktik ve fagositik yeteneğini olumsuz yönde etkilediği gösterilmiştir. Sigara içen kişilerde görülen lökositoz, 
dolaşımdaki T ve B lenfosit sayısının artmasına neden olduğu gibi lenfositlerin işlevlerini de etkiler(8). Sigara kullanan, 
şiddetli periodontal hastalığa sahip bireylerde immün cevapta anahtar rol oynayan immünglobulin G2 serum düzeyi önemli 
derecede azalır(6). 

Sigara Kullanımının PeriodontalHastalığa ve Tedavisine Etkisi 
İçilen sigara miktarı ile periodontitis görülme sıklığı ve şiddeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu bilinmektedir. 

Yetersiz ağız bakımı sigara içenlerde daha fazla plak birikim nedeni olarak gösterilmektedir(16). Haber ve arkadaşlarının(17) 
yaptığı bir araştırmada sigara içen 19-30 yaş arası bireylerde periodontitis görülme olasılığı hiç sigara içmeyenlere kıyasla 3,9 
kat, 31-40 yaş arası bireylerde 2,8 kat fazla bulunmuştur. Benzer bir başka çalışmaya 25-74 yaş arası 1426 birey dahil edilmiş 
ve az sigara içenlerde periodontitis riskinin iki kat, günde otuzdan fazla sigara içenlerde 4,75 kat daha fazla olduğu 
belirlenmiştir(18).  

Periodontitis ve sigara arasındaki ilişkinin rapor edildiği geniş çaplı bir epidemiyolojik araştırmaya (NHANES III); 20 
yaş ve üzeri 12.329 birey dahil edilmiştir(19). Yaş, ırk, gelir ve eğitim düzeyi açısından dengeli olan gruplar 
karşılaştırıldığında, sigara içenlerde periodontitis (sondalama derinliği ≥4 mm ve klinik ataşman kaybı olan en az bir bölge 
varlığı) olma riski dört kat daha fazla bulunmuştur. Günde en az 31 adet sigara içen ağır içicilerin 5,6 kat, günde en fazla9 
adet sigara içen hafif içicilerin 2,8 kat daha fazla risk altında oldukları bildirilmiştir(20). Bergström ve arkadaşları(21) ise 40-
69 yaş grubundaki bireylerin 20-39 yaş grubuna göre sigaranın periodontal sağlık üzerine zararlı etkilerden daha fazla 
etkilenmiş olduğunu belirtmişlerdir.  

Axelsson ve arkadaşları(22) sigara içen hastalar ile hiç sigara içmemiş hastaları ataşman seviyesi yönünden 
karşılaştırmış ve iki grup arasında belirgin farklılık gözlemiştir. Sigara içen 35 yaş grubunda klinik ataşman seviyesi sigara 
içmeyen gruba göre 0,37 mm daha fazla iken, 75 yaş grubunda bu fark 1,37 mm olarak saptanmıştır. Sigara içen bireylerde 
ortalama sondalama derinliğinin yanı sıra sondalama derinliği yüksek olan bölge sayısı da içmeyenlere göre yüksek 
bulunmuştur. Ayrıca, dişeti çekilme miktarı da sigara içen grupta daha fazla görülmüştür(23,24). Sigara içen ve içmeyen 
gruplar arasında ataşman kaybı ve sondalama derinliği açısından en yüksek farklar alt çene ön bölge ve üst çene palatinal 
bölgede saptanmıştır(25). Furkasyon lezyonu, molar diş kaybı ve vertikaldefekt görülme sıklığı da sigara içenlerde daha 
yüksek olarak bildirilmiştir(26).Ataşman kaybı için çeşitli risk faktörlerinin araştırıldığı bir çalışmada sigara; yaştan sonra en 
güçlü risk faktörü olarak belirlenmiştir(27,28). 

Preber ve Bergström(29) sigara içenlerde daha fazla plak varlığına rağmen sondalamada kanamanın sigara 
içmeyenlerden daha az olduğunu, Grossi ve arkadaşları(30) ise bu veriler açısından iki grup arasında bir fark bulunmadığını 
bildirmişlerdir. Sigaranın dişeti kan akışı üzerine etkisini araştıran çalışmanın sonuçlarına göre; plak indeks değerleri sigara 
içen ve içmeyen gruplar arasında anlamlı fark gösterirken (p<0,05), gingival indeks, sondalama derinliği ve dişeti kan akışı 
benzer bulunmuştur (p>0,05)(31). Sigara kullanımının klinik periodontal veriler üzerine etkisini araştıran kesitsel çalışmalar, 
sigara içmeyenlerde gingival indeks skorlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir(15,32). Pucher ve arkadaşları(33) ise 
bu açıdan sigara içen ve içmeyen gruplar arasında fark bulmamışlardır. Epidemiyolojik çalışmalar sigara içenlerde daha fazla 
diş kaybı ve total dişsizlik olduğunu göstermiştir(16). 

Periodontal tedavi periodontal hastalığın şiddetine göre değişiklik gösterebilmektedir. Başlangıç periodontal tedavi 
diş yüzeyi temizliği, kök yüzeyi temizliği, ağız bakım eğitimi ve motivasyon işlemlerini içermektedir. Tedavi sonrası hastanın 
tedaviye yanıtı periodontal klinik parametreler ile kontrol edilir ve gerekirse ek olarak periodontal cerrahi tedaviye 
başvurulabilir(34).Sigara kullanımı, periodontal tedaviye cevabı önemli derecede etkileyen en önemlietkenlerden biridir. 
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Pucher ve arkadaşları(33) ileri periodontitisli bireylerde diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesini içeren cerrahisiz 
periodontal tedavi uyguladıktan dokuz ay sonra sigara içen ve içmeyen gruplar arasındaki klinik ölçümlerde herhangi bir 
farklılık bulamamışlardır. Demirer ve arkadaşları(35) ise sigara içen kronik periodontitisli bireylerde cerrahisiz periodontal 
tedaviye cevabın sigara içmeyen bireylerdeki kadar iyi olmadığını gözlemlemiştir (35). Yedi yıl boyunca takip edilen 74 
hastadan elde edilen veriler; sigara içenlerde sondalama derinliğinde azalmanın ve ataşman kazancının daha az olduğunu 
göstermiştir (36). 

König ve arkadaşları(37) orta ve ileri periodontitis tedavisi sonrasında 12 yıl izlenen hastalarda diş kaybının sigara 
içenlerde içmeyenlerden2,5 kat fazla olduğunu bildirmişlerdir. Grossi ve arkadaşları(30) sigarayı bırakmış olanlarla hiç sigara 
içmemiş olan bireylerin tedaviye yanıtının benzer olduğunu ve sigarayı bırakmanın iyileşmeyi olumlu etkilediğini öne 
sürmüştür.Labriola ve arkadaşları(38) sigaranın cerrahisiz periodontal tedaviye etkisinin değerlendirildiği sekiz çalışmayı 
incelemiş ve sigara içen bireylerde tedavi sonrası sondalama derinliğinde azalmanın daha az olduğunu, ataşman kazancı ve 
sondalamada kanama açısından ise iki grubun benzer bulunduğunu bildirmişlerdir. 

Sigara içen yaygın agresif periodontitisli bireylerin cerrahisiz periodontal tedaviye yanıtını değerlendiren bir 
çalışmada, sondalama derinliğinde azalmasigara içmeyenlerden daha az bulunurken, subgingivalmikroflorada daha fazla 
periodontopatojen saptanmıştır(39). Hughes ve arkadaşları(40) yaygın agresif periodontitisli bireylerin bazılarının mekanik 
cerrahisiz periodontal tedaviye yanıt vermediğini ve bu bireylerin sigara içen grupta olduğunu bildirmiştir. Yayınlanmış 
başka bir çalışmada da, yaygın agresif periodontitis hastalarına tek seansta ultrasonik aletlerle cerrahisiz periodontal tedavi 
uygulanmış ve sigara içmeyen grupta kanama skorları ile klinik ataşman kaybında azalmanın daha fazla olduğu 
bildirilmiştir(41).Son zamanlarda yayınlanan başka bir çalışmada da, sigara içen evre III ve IV, C derece 
periodontitishastalarının 6 aylık izlem sırasında cerrahi olmayan periodontal tedaviye sigara içmeyen hastalar ile benzer 
yanıt verdiğini ancak gram negatif anaerop bakterilerinde sigara içen bireylerde daha hızlı çoğaldığı belirtilmiştir(42). 

Yapılan bir meta-analizde sigara kullanımı cerrahisiz periodontal tedavi sonuçlarını kötü etkilediği için hastaların 
cerrahi periodontal tedavi ihtiyacını arttırdığı bildirilmiştir(43). Ancak sigara kullanan bireylerde cerrahi periodontal tedavi 
uygulandığında kötü yara iyileşmesi ile karşılaşıldığıgözlenmiştir(44) Sigara kullanımının rejeneratifperiodontal cerrahi 
işlemlerin prognozunu kötü etkilediği(45) ve klinik ataşman kazancının da sigara içenlerde daha az olduğu gösterilmiştir(46). 

 
Sonuç 
Bu bilgiler ışığında diyebiliriz ki, periodontal hastalıkların oluşumunda, ilerlemesinde ve cerrahisiz ve cerrahi 

tedavilerinin prognozunda sigara kullanımının negatif bir etkisi vardır.Tedavi planlaması yaparken sigara içen hastaların 
sigara içme durumlarının belirlenmesi ve hastaların bu konu ile ilgili bilgilendirilmesi gerekmektedir.  
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GİRİŞ 
Hastane enfeksiyonları, hastane yatışı öncesinde inkübasyon döneminde olmayan, yatıştan en az 48-72 saat sonra ortaya 
çıkan enfeksiyonlardır. Hastane enfeksiyonları yataklı tedavi kurumlarının hizmet kalitesinin göstergesidir. Hastane kaynaklı 
enfeksiyonlar hastalarda fonksiyonel bozukluklara, duygusal strese, yaşam kalitesinin düşmesine veya ölümüne neden 
olabilmektedir.Hastanede yatış süresinin uzaması, iş kaybının ortaya çıkması, ilaç kullanımının artması, izolasyon ihtiyacı 
olması, ekstra laboratuvar ya da diğer tanı yöntemlerinin kullanımı gibi nedenlerle ekonomik yükü de artırmaktadır. 
Bu çalışma ile; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi BEH Palyatif Bakım servisi Ekim 2018 – 
Haziran 2019 tarihleri arasında tespit edilen enfeksiyon sayısı, HE Hız ve insidans Dansitesi raporlarının değerlendirilmesi 
planlandı. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
Ekim 2018 – Haziran 2019 tarihleri arasında servisde takip edilen 277 hasta, hastane enfeksiyonları açısından izlenerek 
sonuçları değerlendirildi. Servis hekimlerimiz tarafından değerlendirilen hastalardan Hastane enfeksiyonu düşünülen vakalar 
değerlendirilerek kaydedildi. Hastane enfeksiyonu geliştiği düşünülen hastalardan kan kültürü ile birlikte enfeksiyon olduğu 
düşünülen odaklardan (idrar, boğaz, katater vb.) kültürler alındı. Enfeksiyonlar “Centers for Diasease Control and 
Prevention” (CDC) tanı kriterlerine göre tanımlandı. BEH Palyatif servisi enfeksiyon sayısı, HE hızı ve insidans dansitesi 
hesaplandı. 
 
BULGULAR 
İzleme alınan 277 hastanın 17sinde hastane enfeksiyon atağı tespit edildi. Ekim- Aralık 2018 döneminde 7.36 olan insidans 
dansitesi Ocak- Mart 2019 tarihleri arasında 3.46ya düşmüş, Nisan- Haziran 2019 döneminde 10,96’ya yükselmiştir. 
Ekim –Aralık 2018 tarihleri arasında laboratuar tarafından kanıtlanmış kan dolaşım enfeksiyon sayısı hiç yok iken bu sayı 
Ocak – Mart 2019 tarihleri arasında 2 Nisan- Haziran 2019 tarihleri arasında 3 olarak belirlenmiştir. 
Ekim-Aralık 2018 tarihleri arasında Katater ilişkili idrar yolu enfeksiyon sayısı 4, Ocak-Mart 2019 tarihleri arasında 1, Nisan-
Haziran 2019 tarihleri arasında 2 olarak belirlenmiştir. Ekim-Aralık 2018 tarihleri arasında Katater İlişkili Kan Dolaşımı 
Enfeksiyon sayısı 1, Ocak-Mart 2019 tarihleri arasında hiç yok iken, Nisan- Haziran 2019 tarihleri arasında 4 olarak 
belirlenmiştir. 
 
TARTIŞMA 
Hastane enfeksiyonları genel olarak hastanede yatan hastaların %5-10’unda meydana gelmektedir. Ülkemizde hastane 
enfeksiyonlarının oranı %1.0 – 8.6 arasında değişmektedir. Yapılan çalışmada Eylül 2018 yılında kurulmuş olan 23 yataklı 
BEH Palyatif Bakım servisinde Ekim – Aralık 2018 tarihleri arasında HE Hızı 6,25 Ocak – Mart 2019 tarihleri arasında 2,94 ve 
Nisan- Haziran 2019 tarihleri arasında 9,47 olarak tespit edilmiştir. Bu oranlar incelenip servis bazında bir değerlendirme 
yapıldığında Nisan- Haziran 2019 tarihleri arasında Türkiye hastane enfeksiyon oranlarının üzerine çıktığı görülmüş ve buna 
yönelik gerekli tedbir ve önlemler alınmıştır. Çalışmamızda serviste yatmakta olan Onkoloji hastaların ek hastalıklarının 
varlığı, artmış invaziv alet kullanımı, uzamış yatış süresi ve düşmüş immün sistem tabloya eklenince HE sıklığı artmaktadır. 
Bu durum uzamış hastane yatışı, artan hastane masrafı, artmış morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır. Enfeksiyon kontrol 
komitelerinin sık rastlanan nozokomiyal patojenlerin yayılma ve bulaşmasına karşılık alacağı tedbirlere uyum sağlamak, 
standart önlemlere ve el hijyenine önem vermek ve gereksiz invaziv alet kullanımından kaçınmak gerekmektedir. 
Sonuç olarak, hastane enfeksiyonları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de önemli bir problemidir. Bu enfeksiyonların 
kontrolünün sağlanmasında sürveyans çalışmaları esastır. Sürveyans çalışmalarının devamı gerçek politikaların başarılı olup 
olmadığının değerlendirilmesinde yol gösterici olacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Hastane, Enfeksiyon,surveyans 
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What Do The Palliative Service Surveillance Reports Tell Us? 
 

Umut Gök Balcı, Kadriye Dura Turan 
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INTRODUCTION 
Nosocomial infections (NI) are infections that occur at least 48-72 hours after hospitalization, not before incubation. 
Nosocomial infections are indicative of the service quality of inpatient treatment institutions. Nosocomial infections can 
cause functional disorders, emotional stress, poor quality of life or death in patients.. With this work; SBU Tepecik Training 
and Research Hospital Palliative Care service was planned to evaluate the number of infections, NI Rate and Incidence 
Density reports between October 2018 - June 2019 
 
MATERIALS AND METHODS 
 
Between October 2018 and June 2019, 277 patients were followed-up for hospital infections and their results were 
evaluated. The patients who were evaluated by our service physicians were evaluated and recorded. Blood cultures were 
taken from the patients who were thought to have hospital infections, and cultures were obtained from the foci (urine, 
throat, catheter, etc.) which were thought to be infection. Infections were defined according to “Centers for Diasease 
Control and Prevention” (CDC) diagnostic criteria. The number of infections, NI rate, and incidence density were calculated 
 
RESULTS 
Hospital infection infection was detected in 17 of 277 patients. The incidence density, which was 7.36 in October-December 
2018 period, decreased to 3.46 between January-March 2019 and increased to 10.96 in April-June 2019 period. 
Between October and December 2018, the number of laboratory-proven blood circulation infections was absent, while this 
number was determined to be 3 between January and March 2019 between 2 April and June 2019. 
The number of catheter-related urinary tract infections was 4 in October-December 2018, 1 in January-March 2019, and 2 
in April-June 2019. The number of Catheter-Related Blood Circulation Infections between October-December 2018 was 1, 
while it was not present between January-March 2019, and 4 between April-June 2019. 
 
DISCUSSION 
The rate of nosocomial infections in our country varies between 1.0 - 8.6%. In this study, the 23-bed Palliative Care service 
was established in September 2018 and the NI Rate between October - December 2018 was 6.25 between January - March 
2019 and 2.94 between April and June - 2019. dates between April and June 2019 on the basis of the evaluation examined 
this service ratios have been shown to exceed the rate of hospital-acquired infections and Turkey has taken necessary 
measures and precautions for it. In our study, the incidence of additional diseases of oncology patients hospitalized in the 
ward, increased use of invasive devices, prolonged hospital stay, and decreased immune system were added to the 
incidence of NI.This leads to prolonged hospitalization, increased hospital cost, increased morbidity and mortality. It is 
necessary to comply with the measures that infection control committees will take in response to the spread and 
transmission of common nosocomial pathogens, to give importance to standard precautions and hand hygiene and to avoid 
unnecessary invasive tools. As a result, nosocomial infections are an important problem of our country as well as all over 
the world. Surveillance studies are essential for the control of these infections. The continuation of the surveillance studies 
will guide the assessment of the success of the actual policies. 
 
 
Keywords: Hospital, Infection,Survelliance 
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GİRİŞ: Akut pankreatit, ani başlayan karın ağrısı ve pankreatik enzimlerin kan ve idrarda yükselmesi ile karakterize akut 
enflamatuvar bir durumdur. Kronik böbrek yetmezliği, glomerüler filtrasyon değerinde azalmanın sonucu böbreğin sıvı-solüt 
dengesini ayarlama ve metabolik-endokrin fonksiyonlarında kronik ve ilerleyici bozulma hali olarak tanımlanır. Akut 
pankreatit, kronik böbrek yetmezliği (KBY) olanlarda; KBY olmayanlara göre daha ağır seyretmektedir. Bu çalışmada KBY 
olan akut pankreatitli hastalarımızın KBY olmayan akut pankreatitli hastalar ile etyoloji, klnik seyir, pankreatit şiddeti, 
komplikasyon ve mortalite açısından karşılaştırılması hedeflenmiştir. 
 
YÖNTEM: 2014-2017 tarihleri arasında başvuran, akut pankreatit tanılı KBY olan 63 kişi hasta grubunu ve akut pankreatit 
tanılı KBY olmayan 63 kişi kontrol grubunu oluşturmaktadır. Çalışmamız retrospektif olarak dizayn edilmiştir. Akut Böbrek 
yetmezliği olan kişiler kontrol grubuna dahil edilmemiştir. Çalışmamızda hasta ve kontrol grubu; demografik bilgiler (yaş ve 
cinsiyet), CRP (3.-5.gün), WBC (1.-3.gün), prokalsitonin (PCT), kalsiyum, ALT (1.gün), amilaz, lipaz, yatış süresi, modifiye 
Balthazar skorlama sistemi, BISAP48 skoru, yoğun bakım yatışı olup olmaması, akut pankreatit atak sayısı, Diyabet ve 
hipertriglisedemi varlığı, Akut pankreatit ve KBY etiyolojileri, hastalık sonlanım durumu ve mortalite araştırılarak 
değerlendirmelerde bulunulmuştur. İstatistiksel analiz için SPSS-22 yazılım programı kullanılmıştır. 
 
BULGULAR: Hasta grubunun yaş ortalaması 69,86±13,25 iken kontrol grubundaki bireylerin yaş ortalaması 57,14±18,16 dir 
(p=0,01). ALT 1.gün değerleri kontrol grubunda 208,97±201,18 iken hasta grubunda 110,73±164,67 dir. ALT 1.gün değerleri 
kontrol grubunda yüksek bulunmuştur (p=0,04). Hasta grubunun hastanede yatış süresi ortalama 23,41gün olarak tespit 
edilmişken kontrol grubunda ortalama 9,3 gündür (p=0,03). PCT ortalaması hasta grubunda 19,92±41,33 olup kontrol 
grubunda 1,63±4,02 olarak görülmüştür (p=0,001). BISAP skorları gruplar arasında karşılaştırıldığında KBY olanlarda akut 
pankreatit şiddet skoru daha yüksekti (p=0.032). Hasta grubunda 11 hastanın yoğun bakım ünistesine yatışı olmuş iken 
kontrol grubununda 2 hastanın yoğun bakım yatışı olmuştur (p=0,008). Hastalık sonlanma durumu hasta grubunda 11 
exitus, 52 taburcu; kontrol grubunda 2 exitus, 61 taburcu şeklindedir (p= 0,008). 
 
SONUÇ: Çalışmamız sonucunda ileri yaş, KBY olan hastalarda akut pankreatit için bir risk faktörü olarak düşünülmüştür. KBY 
ve kontrol altına alınamayan ek komorbiditelerin varlığı, Akut pankreaitit de hastanede yatış süresinin, yoğun bakım yatış 
ihtiyacının, mortalitenin ve BİSAP-48 skorunun artmasına neden olmaktadır. En önemli ölüm nedeni hasta ve kontrol 
grubunda çoklu organ yetmezliğidir. Prokalsitonin, KBY olan akut pankreatit hastalarında daha yüksek düzeylerde 
görülmektedir. Prokalsitonin, düşük molekül ağırlıklı bir protein olup bir miktarının böbreklerden atılıyor olabileceğinden 
dolayı KBY’inde serum seviyesinin arttığı düşünülmektedir. KBY hastalarında kontrastlı bilgisayarlı tomografi çok az sayıda 
vakaya çekilebildiğinden dolayı Modifiye Balthazar skorlama ile akut pankreatit şiddeti sağlıklı bir şekilde 
değerlendirilememiştir. Sonuç olarak KBY olan akut pankreatit hastalarındaki klinik ve patofizyolojik süreçlerin detaylı olarak 
anlaşılması, mortalite ve morbiditede önemli düşüşler sağlayarak sağ kalımı artıracaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, kronik böbrek yetmezliği, Modifiye Baltazar skoru, 
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Etiology and clinical course of acute pancreatitis in patients with chronic renal 
failure 
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INTRODUCTION: Acute pancreatitis(AP) is an acute inflammatory situation that characterized with sudden initiation of 
abdominal pain and elevation of pancreatic enzymes in blood and urine. Chronic renal failure(CRF) is described as the result 
of glomerular filtration decrease in renal liquid-solute balance adjustment and impairment of metabolic-endocrine 
functions chronically and progressively. AP proceeds slowly in CRF patients in contrast to the ones are not CRF. This study 
aims to compare AP patients with CRF to AP patients who are not with CRF in terms of etiology, clinical course, pancreatitis 
severity, complication and mortality. 
 
METHOD: The control group is composed of 63 chronic KD patients diagnosed with AP and 63 patients diagnosed with AP 
who do not have CRF. The patients who have acute renal failure are not included to the control group. In this study, 
patients and the control group are investigated and evaluated in terms of demographic information(age and gender), 
CRP(3rd and 5th day), WBC(1st and 3rd day), procalcitonin(PCT), calcium, ALT(1st day), amylase, lipase, duration of 
hospitalization, modified Balthazar scoring system, BISAP48 score, whether there is intensive care hospitalization or not, 
the count of AP attack, diabetes and existence of hypertriglyceridaemia, AP and CRF etiologies, sickness termination 
situation and mortality. SPSS22 software is used for the statistical analysis. 
 
FINDINGS: Median age of the patients is 69.86±13.25, whereas median age of the individuals in control group is 
57.14±18.16(p=0.01). ALT 1st day values in the control group is 208.97±201.18 whereas it is 110.73±164.67 in the patient 
group. ALT 1st day values are found higher in the control group(p=0.04). Median hospitalization duration of the patient 
group is 23.41 days; whereas it is 9.3 days in the control group(p=0.03). Median prokalsitonin is found as 19.92±41.33 in the 
patient group; whereas it is 1.63±4.02 in the control group(p=0.001). When BISAP scores were compared between groups, 
AP severity score was higher in patients with CRF(p=0.032). In the patient group, there were 11 patients who have been 
hospitalized in intensive care unit; whereas there were 2 patients in control group (p=0.008). The sickness termination 
situation is stated as 11 exitus, 52 discharge in patient group; whereas it is 2 exitus, 61 discharge in the control 
group(p=0.008). 
 
CONCLUSION: In our study; for CRF patients, elder age is thought as a risk for AP. CRF and the existence of additional 
comorbidities which cannot be taken under control cause the increase of median hospitalization duration in AP, needs of 
intensive care hospitalization, mortality and BISAP48. MOF is the most important cause of death in the patient and control 
groups. Prokalsitonin level is seen higher in the patient group. Procalcitonin is low molecular weight protein and may be 
excreted in the kidney,that is why it is thought as the serum level in CRF increases. Modified Balthazar scoring and AP 
severity could not be evaluated salubriously because contrast CT is indicated in a very few cases. In conclusion, appearance 
of clinical and pathophysiological processes in details on AP patients with CRF will increase survival by providing significant 
decreases in mortality and morbidity. 
 
Keywords: Acute pancreatitis, chronic renal failure, Modified Balthazar scoring 
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Giriş ve Amaç: Safra kesesi kanserleri (SKK) gastrointestinal sistemin 5. sıklıkla görülen kanserleridir. Safra kesesi 
kanserlerinin tedavisi ile ilgili çalışmalar küçük vaka serileri şeklindedir veya safra yolu kanserlerini de içeren heterojen 
çalışmalardır. SKK hastalarında tek potansiyel küratif yöntem cerrahidir, fakat bu tümörlere genellikle ileri evrede tanı 
konduğundan hastaların çoğunda cerrahi rezeksiyon mümkün olmamaktadır. Adjuvan dönemde kemoterapinin rolü tam 
olarak tanımlanamamışsa da ameliyata rağmen hastaların sağkalımları kötü olması nedeniyle halen aktif olarak 
kullanılmaktadır. İleri evre SKK hastalarında standart tedavi yaklaşımı gemsitabin – cisplatin kombinasyonudur. 
Floroprimidin bazlı tedavilerin sınırlı bir etkinliği olsa da ikinci sıra kemoterapinin yeri net olarak ortaya konamamıştır. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2005-2017 yılları 
arasında takip ve tedavi edilen 66 safra kesesi kanserli hasta alınmıştır. Hastaların dosyaları retrospektif olarak taranmış, 
verileri eksik olanlar araştırmaya dahil edilmemiştir. 
 
Bulgular: Hastaların ortalama tanı yaşı 66’dır. Hastaların çoğunluğu kadın hastadan (n:43, %68) oluşmaktadır. Elli beş 
hastada safra kesesi kanseri patolojisi adenokanserdir. Elli altı hastada küratif amaçlı operasyon yapılmışken 10 hasta tanı 
anında ileri evredir. Bir hasta adjuvan radyoterapi, 3 hasta adjuvan kemoradyoterapi ve 4 hasta da adjuvan kemoterapi 
almıştır. Eş zamanlı kemoradyoterapideki kemoterapi ajanı 2 hastada sisplatin ve 1 hastada da 5-FU+Lökovorindir. Adjuvan 
kemoterapi olarak 2 hasta tek ajan gemsitabin, 1 hasta sisplatin+5-FU ve 1 hasta da sisplatin+etoposit almıştır. Hastaların 
takiplerinde 2 hastada lokal nüks ve 15 hastada metastaz gelişmiştir. En sık metastaz karaciğerde izlenirken (n:11), 3 
hastada periton ve 1 hastada da akciğer metastazı görülmüştür. Nüks veya metastaz gelişen hastalardan dört hastaya birinci 
basamak gemsitabin bazlı kemoterapi verilebilmiştir. On sekiz hasta ameliyat sonrasındaki birinci ayda postoperatif 
komplikasyonlar nedeniyle ölmüştür. Tüm hastaların ortalama sağkalımı 21,9 aydır. 
 
Tartışma ve Sonuç: Bizim çalışmamızda da görüldüğü gibi ileri evre safra kesesi kanserli hastalarda prognoz kötüdür. Fakat 
tüm dünyada görüntüleme modalitelerindeki gelişmelere bağlı olarak başka nedenlerle yapılan tetkiklerde tesadüfen 
saptanma ihtimali giderek artmaktadır. Böylelikle erken dönemde saptanıp uygun cerrahiyle çıkartılabilirse ve sonrasında 
kanıt düzeyi düşük olsa da adjuvan tedaviler uygulanabilirse prognoz iyileşebilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: prognoz, safra kesesi kanseri, sağkalım, tedavi 
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Introduction and Background: Gall bladder cancer (GBC) is the fifth common cancer of gastrointestinal system. Studies 
about GBC treatment are case series with limited number of patients or heterogeneous studies including biliary tract 
cancers. The only curative treatment for GBC is surgical resection, however as most of the patients with GBC are detected 
in the advanced stage, surgery is inappropriate for most of them. Owing to the poor survival of GBC patients after surgery, 
although the role of adjuvant chemotherapy was not certain it is actively used in clinical practice. The standard treatment 
for metastatic GBC patients was gemcitabine and cisplatin combination. As fluoropyrimidine based treatments had limited 
efficiency, the role of second line chemotherapy is not clear. 
 
Materials and Methods: In our study, 66 GBC cancer patients who were diagnosed and followed up between the years 
2005-2017 in Katip Celebi University Ataturk Research and Training Hospital were included. Patients’ data were 
retrospectively analyzed; patients with missing data were excluded. 
 
Results: The median age of the patients was 66. Most of the patients were woman (n:43, 68%). Pathology of the 55 patients 
was adenocancer. Fifty six patients had operated with curative intent and ten patients were in advanced stage at diagnosis. 
One patient, 3 patients and 4 patients were treated with adjuvant RT, chemoradiotherapy and chemotherapy respectively. 
Chemotherapy agents in chemoradiotherapy protocol were cisplatin in 2 patients and 5-FU+Leucovorin in 1 patient. 
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Adjuvant chemotherapies were gemcitabine in 2 patients, cisplatin+5-FU in 1 patient and cisplatin+etoposide in 1 patient. 
During the follow-up local recurrence was observed in 2 patients and metastasis in 15 patients. The most metastatic site 
was liver (n:11) while 3 patients had peritoneal metastasis and 1 patient had lung metastasis. Gemcitabine based first line 
treatment was given to 4 patients who had local recurrence or were metastatic. Eighteen patients were died in the first 
month after the operation because of postoperative complications. Median survival of all patients was 21.9 months. 
 
Conclusion: Like we found in our study, the prognosis of patients with advanced stage gall bladder cancer is poor. However, 
because of the improvement in imaging modalities around the world the probability of incidental diagnosis of this cancer is 
increasing. If it can be diagnosed in early stages, GBC can be operated properly and with the help of adjuvant treatments 
prognosis is improving. 
Keywords: gall bladder cancer, prognosis, survival, treatment 

 
SAFRA KESESİ KANSERİ OLAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE SAĞKALIM ANALİZİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ 

 
Giriş ve Amaç 

Safra kesesi kanserleri (SKK) safra kesesi mukozasından kaynaklanır. Gastrointestinal sistemin 5. sıklıkla görülen 
kanserleridir. Saptanmış risk faktörleri safra taşı hastalığı, safra kesesi duvarında kalsifikasyon, konjenital biliyer kistler, bazı 
enfeksiyonlar (Salmonella tifi taşıyıcılarında), çevresel karsinojenler ve ilaçlardır. Kırk yıldan daha uzun süre safra taşı olan 
hastalarda SKK insidansı daha kısa süre taşı olan hastalara göre daha yüksektir. Bu kanserlerde ailesel yatkınlık rapor edilmiş 
olsa da büyük serilerde kalıtımsal bir etki izlenmemiştir. 

Safra kesesi kanserleri için birçok evreleme sistemi tanımlanmıştır. Bu evreleme sistemleri klinik ve patolojik 
özelliklerden prognostik önemi olanları içermektedir. Kabul gören sistemler modifiye Nevin sistemi, Japon Biliyer Cerrahi 
Derneği sistemi, AJCC TNM evreleme sistemlerdir. Farklı evreleme sistemlerinin kullanılması literatürde yapılan çalışmaların 
sonuçlarının karşılaştırılmasını zorlaştırmaktadır. Çalışma sonuçlarının karşılaştırılabilmesi ve standardize edilebilmesi için 
AJCC TNM evreleme sistemi kullanılması önerilmektedir.  

Otopsi serilerinde SKK hastalarının %91-94 lenfatik metastaz, %65-82 hematojen metastaz, ve %60’ının peritoneal 
metastaz yapmış olduğu görülmüştür. Hematojen metastazlar safra kesesinden portal vene uzanan küçük venler aracılığıyla 
karaciğerin IV ve V bölümlerine olabilir. Rezeksiyon sonrası batın içi nüksler sık görülür. Uzak metastazlar genellikle takipte 
geç dönemde oluşur ve batın dışı en sık görülen metastaz yeri akciğerlerdir.  

Safra kesesi kanseri olan hastaların çoğunda şikayet yoktur. Şikayetler ise genellikle biliyer kolik veya kronik 
kolesistit benzeri özgül olmayan şikayetlerdir. Biliyer kolikten farkı yaygın ve sabit karakterde karın ağrısı izlenebilmesidir. Bu 
nedenlerden dolayı SKK tanısı çoğu zaman ileri evrede veya görüntüleme sırasında tesadüfen veya başka nedenlerle 
kolesistektomi yapıldığında saptanır. Yetmiş yaş üzeri hastalarda yakın zamanda kilo kaybı ve sağ üst kadranda kalıcı ağrı 
olduğunda SKK’den şüphenilmelidir. 

Safra kesesi kanserlerinin tedavisi ile ilgili çalışmalar küçük vaka serileri şeklindedir veya safra yolu kanserlerini de 
içeren heterojen çalışmalardır. Hastalığın evresi tedavi yaklaşımını ve prognozu etkilemektedir. SKK hastalarında tek 
potansiyel küratif yöntem cerrahidir, fakat bu tümörlere genellikle ileri evrede tanı konduğundan hastaların çoğunda cerrahi 
rezeksiyon mümkün olamamaktadır.  Negatif cerrahi sınırla rezeksiyon yapılabilinirse 5 yıllık sağkalım evre I hastalık için 
%90, evre II için %80, evre III için %40 ve evre IV için %15’dir.  

SKK sistemik yayılım ve lokal nüks açısından yüksek risk taşıdığı için adjuvan kemoterapi ve radyoterapi (RT) birçok 
kanser merkezinde uygulanmaktadır. Safra yolu kanserlerinde olduğu gibi ameliyat sonrası adjuvan kemoterapi ve 
kemoradyoterapi ile ilgili veriler farklı radyoterapi (Eksternal RT, brakiterapi, ameliyta sırasında RT vb.) ve cerrahilerin (R0, 
R1, R2) uygulandığı retrospektif yayınlardan oluşmaktadır. Bu nedenlerden dolayı standart bir tedavi önerisinde bulunmak 
için yeterli kanıt bulunmamaktadır. Adjuvan dönemde kemoterapinin (gemsitabin veya florourasil bazlı) rolü tam olarak 
tanımlanamamışsa da ameliyata rağmen hastaların sağkalımları kötü olması nedeniyle halen aktif olarak araştırılmaktadır.  

UK-ABC-02 çalışmasında %36,3 (149/410) hasta ileri evre safra kesesi kanseri tanılıdır. SKK hastaları içeren alt grup 
analizde sağkalım farkında anlamlılık görülmüştür (HR, 0.63). Dolayısıyla ileri evre SKK hastalarında standart tedavi yaklaşımı 
gemsitabin – cisplatin kombinasyonudur. Floroprimidin bazlı tedavilerin sınırlı bir etkinliği olsa da ikinci sıra kemoterapinin 
yeri net olarak ortaya konamamıştır. Diğer kanserlerde olduğu gibi bu kanserlerde de moleküler analizler bireyselleştirilmiş 
tedavilerin gelişmesine olanak sağlayacak gibi görünmektedir.  

Bu kanserin sağkalımı kısa olduğu için genellikle cerrahi bypass uygulanmaz. Uzak lenf nodu veya hematojen 
metastaza yönelik cerrahi de önerilmemektedir. Şikayetleri olan hastalarda eksternal RT kullanılabilir. Bu tümörlerin 
radyoterapiye duyarlı olmasına ve lokal-bölgesel yayılma göstermesine rağmen sınırlı veriler ışığında RT ile hastalık kontrolü 
nadiren mümkün olmaktadır. Fakat sarılığı olan hastalarda palyatif amaçlı RT veya 5-FU bazlı tedaviyle kombine RT 
kullanılabilir. Radyoterapinin tolerasyonu iyidir, hastaların şikayetlerini iyileştirebilir ve bazı hastalarda sağkalım katkısı 
sağlayabilir. 

 
Gereç ve Yöntem 

Çalışmamıza İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2005-2017 yılları arasında 
takip ve tedavi edilen 66 safra kesesi kanserli hasta alınmıştır. Hastaların dosyaları retrospektif olarak taranmış, verileri eksik 
olanlar araştırmaya dahil edilmemiştir. 
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Bulgular 
Çalışmamıza aldığımız hastaların ortalama tanı yaşı 66’dır. Hastaların çoğunluğu kadın hastadan (n:43, %68) 

oluşmaktadır. Elli beş hastada safra kesesi kanseri adenokanser patolojisinden oluşmaktayken, 5 hasta indiferan malign 
epiteliyal tümör, 2 hasta mix patoloji, 2 hasta yassı hücreli karsinom, 1 hasta nöroendokrin karsinom ve 1 hasta da 
anaplastik karsinom patolojik tanısına sahiptir.  

Elli altı hastada küratif amaçlı operasyon yapılmışken 10 hasta tanı anında ileri evredir. Hastaların sadece 18’si 
tedavi ve takip amaçlı tıbbi onkoloji polikliniğine yönlendirilmiştir. Bir hasta adjuvan radyoterapi, 3 hasta adjuvan 
kemoradyoterapi ve 4 hasta da adjuvan kemoterapi almıştır. Eş zamanlı kemoradyoterapideki kemoterapi ajanı 2 hastada 
sisplatin ve 1 hastada da 5-FU+Lökovorindir. Adjuvan kemoterapi olarak 2 hasta tek ajan gemsitabin (3 kür), 1 hasta 
sisplatin+5-FU (6 kür) ve 1 hasta da sisplatin+etoposit (6 kür) almıştır.  

Hastaların takiplerinde 2 hastada lokal nüks ve 15 hastada metastaz gelişmiştir. En sık metastaz karaciğerde 
izlenirken (n:11), 3 hastada periton ve 1 hastada da akciğer metastazı görülmüştür. Nüks veya metastaz gelişen hastalardan 
dört hastaya birinci basamak gemsitabin bazlı kemoterapi verilebilmiştir. On sekiz hasta ameliyat sonrasındaki birinci ayda 
postoperatif komplikasyonlar nedeniyle ölmüştür. Tüm hastaların ortalama sağkalımı 21,9 aydır (%95 güvenilirlik aralığı; 
10.4-33.3 ay). 

 
Tartışma ve Sonuç 
 Bizim çalışmamızda da görüldüğü gibi ileri evre safra kesesi kanserli hastalarda prognoz kötüdür. Fakat tüm 
dünyada görüntüleme modalitelerindeki gelişmelere bağlı olarak başka nedenlerle yapılan tetkiklerde tesadüfen saptanma 
ihtimali giderek artmaktadır. Böylelikle erken dönemde saptanıp uygun cerrahiyle çıkartılabilirse ve sonrasında kanıt düzeyi 
düşük olsa da adjuvan tedaviler uygulanabilirse prognoz iyileşmektedir. İlk cerrahi sonrası rezidüel hastalık varlığı kötü bir 
prognostik faktördür. Dolayısıyla bu kanserlerde tanı anındaki tedaviler hasta için en önemli dönem gibi görünmektedir. 
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Esansiyel hipertansif hastalarda nörohumoral ve metabolik parametrelerin 
değerlendirilmesi ve tedavide yeni bir yaklaşım 

Aslı Kılavuz 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 

 
Giriş: İnsülin direnci, sıklıkla hipertansiyon, santral obezite, düşük HDL-kolesterol ve yüksek trigliserid seviyeleri ile karakterli 
dislipidemi ve progresif glikoz intoleransının eşlik ettiği insülin aracılı glikoz kullanımında bozukluk ve reaktif hiperinsülinemi 
olarak tanımlanır ve koroner kalp hastalığı morbidite ve mortalitesinde artışa neden olabilir. Obezitenin eşlik ettiği 
hipertansiyonda plazma aldosteron seviyelerinde yükselmeye meyil vardır. Antihipertansif ajanlarla tedavi sırasında 
hipertansiyonun hemodinamik ve metabolik profili de gözönüne alınmalıdır. 
Materyal ve Methot: Çalışmamıza iç hastalıkları polikliniğine başvuran, yaşları 35-70 arası olan, 37 orta dereceli hipertansif 
ve santral obez hasta dahil edildi. İki haftalık ilaçsız dönemden sonra hastalara günde tek doz 50 mg losartan başlandı. Altı 
ay boyunca iki hafta aralarla hastaların kan basıncı kontrolleri yapıldı. Hastalardan tedavi öncesi ve 6 aylık tedavi sonrası kan 
örnekleri alınarak nörohumoral ve metabolik parametreleri değerlendirildi.  
Bulgular: Sonuçta hastaların sistolik ve diyastolik kan basıncı ve İkinci saat tokluk plazma insülin seviyelerinde anlamlı bir 
düşme, Lp (a) düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir düşme, HDL-kolesterol ve apo A1 bir düzeylerinde anlamlı 
bir yükselme saptandı. Serum aldosteron düzeyindeki düşme anlamlıydı. Diğer metabolik parametreler, 2.saat tokluk kan 
şekeri, serum total kolesterol, LDL kolesterol, Apo B100 ve trigliserit düzeyleri ile vücut kitle indeksi ve bel kalça oranında 
tedavi öncesi ve sonrası değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. 
Tartışma: Bu sonuçlar, koroner kalp hastalarının morbidite ve mortalitesindeki azalma açısından olumludur. 
Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, insülin direnci, dislipidemi, aldosteron, losartan, koroner kalp hastalığı 
 
 

Evaluation of neurohumoral and metabolic parameters in essential 
hypertensive patients and a new approach in treatment 

Aslı Kılavuz 
Department of Internal Medicine, Ege University Faculty of Medicine, İIzmir, Turkey 

 
Introduction: Insulin resistance, defined as impaired insulin-mediated glucose disposal and reactive hyperinsulinemia, 
commonly associated with hypertension, central obesity, dyslipidemia characterized by low HDL-cholesterol and high 
triglyceride levels, and progressive glucose intolerance, causes an increase in morbidity and mortality of coronary heart 
disease. Obesity-associated hypertension is also associated with a tendency to high plasma aldosterone levels, enhanced 
sensitivity of blood pressure to salt intake and increased total blood volume. Beside hemodynamic and cardiac aspects of 
hypertension, neurohumoral and metabolic profiles should be considered when treating with an antihypertensive agent. 
Method: This study of 37 patients who were visiting the internal medicine outpatient clinic, aged 35-70 years. All were mild 
to moderately hypertensive and central obese. After two weeks of washout period and at the end of 6 months treatment 
blood samples were obtained for neurohumoral and metabolic parameters.  
Results: We gave to patients 50 mg of Losartan daily for 6 months. As a result, we found a significant decrease in systolic 
and diastolic blood pressure and postprandial plasma insulin levels, a statistically insignificant decrease in Lp (a) levels, and 
a significant increase in HDL-cholesterol and apo A1 levels. Serum aldosterone levels decreased significantly. The other 
metabolic parameters; postprandial glisemia, serum total cholesterol, LDL-Cholesterol, Apo B100 and triglyceride levels, 
body mass index and waist-hip ratio did show no significant difference. 
Conclusion:  The hemodynamic effects observed in this study were adequate. All these results will decrease cardiovascular 
morbidity and mortality. 
Keywords: hypertension, insulin resistance, dyslipidemia, aldosterone, losartan, coronary heart disease 

 
Hastaların genel karakteristikleri 

Karakteristikler n(%),min-maks, mean±SD 

Hasta sayısı 37 

Cinsiyet (Erkek/Kadın) 18(48.6)/19(51,4) 

Yaş (Yıl) 55±8 (35-70) 

VKİ (kg/m2) 29.38±4.82 (17.99-39.55) 

BKO 0.84±0.11 (0.73-0.98) 

SKB (mmHg) 165.41±30.4 (145-210) 

DKB (mmHg) 99.86±177.72 (80-110) 
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Characteristics of patients 

Characteristics n(%),min-max, mean±SD 

Number of patients 37 

Sex (Male/Female) 18(48.6)/19(51,4) 

Age (year) 55±8 (35-70) 

BMI (kg/m2) 29.38±4.82 (17.99-39.55) 

WHR 0.84±0.11 (0.73-0.98) 

SBP 165.41±30.4 (145-210) 

DBP 99.86±177.72 (80-110) 

SD: standart deviasyon, min: minimum, maks: maksimum, BKO: bel kalça oranı SKB: sistolik kan basıncı, DKB: diyastolik kan 
basıncı 

SD: standart deviation, min: minimum, max: maximum, WHR: waist-to-hip ratio, SBP: sistolic blood pressure, DBP: diastolic 
blood pressure 

 
 
 

Hastaların tedavi öncesi ve sonrası nörohumoral ve metabolik parametreleri 

Değişkenler Tedavi öncesi Tedavi sonrası p 

OKB (mmHg) 
121.22±9.80 

(102-143) 
102.20±8.80 

(85-120) 
<0.0001 

VKİ (kg/m2) 
29.38±4.82 

(17.99-39.55) 
29.43±5.05 

(17.68-43.26) 
>0.05 

TKŞ (mg/dl) 
119.94±47.12 

(63-239) 
129.62±56.31 

(74-385) 
>0.05 

TPİ (μIU/ml) 
46.46±33.76 
(5.7-118.90) 

34.92±27.12 
(4-110.30) 

<0.05 

Total kolesterol (mg/dl) 
210.16±43.99 

(136-334) 
202.91±42.10 

(135-357) 
>0.05 

Trigliserid (mg/dl) 
208.54±125.47 

(56-519) 
196.67±148.39 

(60-738) 
>0.05 

LDL-kolesterol (mg/dl) 
133.48±35.09 

(65-211) 
126.08±31.61 

(62-190) 
>0.05 

HDL-kolesterol (mg/dl) 
37.59±10.09 

(18-60) 
40.32±8.52 

(28-62) 
<0.05 

Apo A1 (mg/dl) 
124.59±23.10 

(79-190) 
136.32±22.90 

(90-184) 
<0.001 

Apo B100 (mg/dl) 
89.22±29.53 

844.35-148.70) 
102.86±31.29 
(45.34-146.66) 

>0.05 

Lp(a) (mg/dl) 
17.82±8.72 
(4.70-40) 

12.43±6.15 
(2-22) 

>0.05 

Aldosteron (ng/dl) 
18.69±10.20 
(1.80-47.30) 

14.65±7.20 
(1.10-26.20) 

<0.005 

OKB: ortalama kan basıncı, VKİ: vücut kitle indeksi, TKŞ: tokluk kan şekeri, TPİ: tokluk plazma insülini 
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Neurohumoral and metabolic parameters of patients before and after treatment 

Variables Before treatment After treatment p 

MAP (mmHg) 
121.22±9.80 

(102-143) 
102.20±8.80 

(85-120) 
<0.0001 

BMI (kg/m2) 
29.38±4.82 

(17.99-39.55) 
29.43±5.05 

(17.68-43.26) 
>0.05 

PPG (mg/dl) 
119.94±47.12 

(63-239) 
129.62±56.31 

(74-385) 
>0.05 

PPI (μIU/ml) 
46.46±33.76 
(5.7-118.90) 

34.92±27.12 
(4-110.30) 

<0.05 

Total cholesterol (mg/dl) 
210.16±43.99 

(136-334) 
202.91±42.10 

(135-357) 
>0.05 

Triglyceride (mg/dl) 
208.54±125.47 

(56-519) 
196.67±148.39 

(60-738) 
>0.05 

LDL-cholesterol (mg/dl) 
133.48±35.09 

(65-211) 
126.08±31.61 

(62-190) 
>0.05 

HDL-cholesterol (mg/dl) 
37.59±10.09 

(18-60) 
40.32±8.52 

(28-62) 
<0.05 

Apo A1(mg/dl) 
124.59±23.10 

(79-190) 
136.32±22.90 

(90-184) 
<0.001 

Apo B100 (mg/dl) 
89.22±29.53 

844.35-148.70) 
102.86±31.29 
(45.34-146.66) 

>0.05 

Lp(a) (mg/dl) 
17.82±8.72 
(4.70-40) 

12.43±6.15 
(2-22) 

>0.05 

Aldosterone (ng/ml) 
18.69±10.20 
(1.80-47.30) 

14.65±7.20 
(1.10-26.20) 

<0.005 

MAP: mean arterial pressure, BMI: body mass index, PPG: postprandial glucose, PPI: postprandial insulin 
 

TAM METİN: Giriş ve Amaç 
Koroner kalp hastalığı (KKH) için bağımsız bir risk faktörü olan hipertansiyon (HT), gelişmiş ülkelerin en önemli sağlık 
problemleri arasındadır (1). EsansiyelHT’a sıklıkla insülin direnci ve hiperinsülinemi eşlik eder (2,3). Obezite ve özellikle de 
santral obezite varsa, hipertansif hastalarda, normotansifobez bireylerle karşılaştırıldığında insülin direnci daha belirgindir 
(1-3). Obezlerde, obez olmayanlara göre ve hipertansifobezlerde, normotansifobezlere göre sempatik tonusun daha yüksek 
olduğunu düşündürecek şekilde, noradrenalin ve adrenalinin plazma düzeyleri daha yüksektir (2,4). Benzer şekilde, 
obezhipertansiflerde, plazma renin aktivitesi çoğunlukla normal olduğu halde, hiperaldosteronizme bir yatkınlık vardır (5). 
Vücut yüzey alanına göre; miktarı normal olmakla birlikte, artmış olan toplam kan hacmi, kardiyak debinin artmasına ve 
sonuçta sol ventrikülhipertrofisine yol açar (6). 

Esansiyel HT ve obezite arasındaki yakın ilişki göz önüne alındığında, bu gibi hastaların tedavisi konusunda, eşlik 
eden metabolik ve kardiyovasküler anormalliklerin de dikkatle değerlendirilmesi gerektiği açıktır.  Esansiyel HT’nun 
patogenezi, kuşkusuz,aralarında nörohumoral, endokrin, metabolik ve renal mekanizmaların da yer aldığı mutifaktöriyel bir 
olaydır. Selektif bir anjiyotensin II (AT-II) AT1 reseptör antagonisti olan losartan, oral olarak aktif, diğer antihipertansif 
ilaçlara özgü öksürük ve ödem gibi istenmeyen yan etkilere yol açmayan nonpeptid yapıda bir antihipertansif ilaçtır. Bu 
çalışmanın amacı, AT-II tip 1 (AT1) reseptör antagonisti olan losartanınmetabolik, hemodinamik ve nörohumoral etkilerini 
gözden geçirmektir. 
Gereç ve Yöntem 
Çalışmamıza, İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları polikliniğine başvuran esansiyelhipertansif,yaşları 35-
70 arasında olan 37 hasta dahil edildi. Hastalar orta derecede hipertansif olup, diyastolik kan basınçları (DKB) 95-115 mmHg 
ve sistolik kan basınçları (SKB) >140 mmHg idi. Kan basınçları her iki koldan, yatar ve oturur pozisyonda, en az 5 dakikalık 
istirahat sonrası, aneroid tansiyon aleti ile ölçülüp ortalaması alındı. Ortalama kan basıncı (OKB) OKB= [SKB+(2xDKB)]/3 
formülü ile hesaplandı. Hastaların boy, ağırlık, bel ve kalça çevreleri ölçülerek;  vücut kitle indeksi [VKİ= Vücut 
ağırlığı/(Boy)

2
]ve bel kalça oranı (BKO) hesaplandı.  

Sekonder hipertansiyonu, hipertansif komplikasyonu, KKH semptomları, konjestif kalp yetmezliği olan, serum 
kreatinin düzeyi ≥2 mEq/lt olan, oral antidiyabetik, antilipidemik, oral kontraseptif  ve anabolizanilaçkulanan, gebe veya 
emziren kadınlar, sistemik hastalığı olan ve ikinci bir antihipertansif kullanmasıgereken hastalar çalışmaya alınmadı. 
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Hastalar rastgele yöntemle seçildi ve her hasta kendisinin kontrolünü oluşturdu. Hastalara özel bir diyet 
uygulanmadı. İki haftalık ilaçsız dönemden sonra hastalardan KKH’ndan korunma ve tedaviye ilişkin ulusal kılavuz 
doğrultusunda nörohumoral ve metabolik profillerinin değerlendirilmesi için 12 saatlik açlık sonrası sabah 08:00-08:30 
saatleri arasında açlık kan glikozu (AKG), total kolesterol, trigliserid, HDL-Kolesterol, LDL-Kolesterol, apo-A1 ve apo-
B100,lipoprotein a [Lp(a)], aldosteron, 75 gr glikozyüklemesini takiben 2. saatte  tokluk kan glikozu (TKG) ve tokluk plazma 
insülin (TPİ) düzeyleri tayini için kan alındı.  

Çalışma başlangıcında hastaların kan basıncı ve nabız ölçümleri yapıldı ve elektrokardiyografileri çekildi. Ardından 
antihipertansif ajan olan losartan 50 mg/gün dozunda başlandı.Hastaların 6 ay boyunca 2 haftalık aralarla kan basıncı 
kontrolleri ve fizik muayeneleri yapıldı. Altı ay sonunda laboratuvar tetkikleri tekrarlandı. Değerler tedavi öncesi ve 6 aylık 
tedavi sonrasında incelendi. 

Apo-A1 ve apo-B100 immünoturbidimetrik yöntemle çalışıldı. Apo-A1’in normal değeri 120-176 mg/dl, apo-B100’ün 
ise 65-130 mg/dl idi. Lp (a) Elisa yöntemiyle çalışıldı. Normal değeri 0-30 mg/dl idi. İnsülin, 75 gr glikoz yüklemesi sonrası 2. 
saatte plazmadan radyoimmunassay yöntemiyle çalışıldı. Aldosteron da radyoimmunassay yöntemi ile çalışıldı. Aldosteron 
için hastalar 15 dakika ayakta bekletildikten sonra kan örneği alındı. Normal değeri 3.8-31.3 ng/dL idi.  

İstatistiksel analizler, SPSS 6.0 programı kullanılarak yapıldı. Tüm veriler ortalama±standart sapma olarak verildi. 
Studentt testine göre p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi. 
Bulgular 

Çalışmaya dahil edilen 37 hastanın 19’u kadın, 18’i erkek ve yaş ortalaması 55±8 (35-70) yıl idi. Hastalarınortalama 
VKİ 29.38±4.82 kg/m

2 
, BKO 0.84±0.11 idi. Hastaların genel karakteristikleri tablo 1’de verilmiştir. Hastalarıntedavi öncesi 

ve sonrası SKB, DKB ve OKB değerleri arasında istatistiksel anlamlı fark saptandı (sırasıyla, p<0.01, p<0.001, p<0.0001). Apo 
A1, HDL-Kolesterol ve TPİ düzeylerinde de istatistiksel anlamlı fark bulundu (sırasıyla, p<0.001, p<0.05, p<0.05). Tedavi 
sonrasında Lp(a) düzeyinde istatistiksel anlamlı olmayan düşmesaptandı. Aldosterondüzeyinde tedavi sonrasında 
istatistiksel anlamlı düşme gözlendi (p<0.004). Diğer metabolik parametreler ile VKİ ve BKO’nda tedavi öncesi ve sonrası 
anlamlı fark saptanmadı. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası nörohumoral ve metabolik parametreleri tablo 2’de verilmiştir. 
Pearson’un korelasyon analizine göre OKB ile total kolesterol ve trigliserid düzeyleri arasında pozitif korelasyon saptandı. 
Sırasıyla, r=0.049, p<0.01 ve r=0.569, p<0.001’dir. Ayrıca TKG ve VKİ ve TPİ seviyeleri arasında da pozitif korelasyon 
saptandı. Sırasıyla, r=0.359, p<0.03 ve r=0.304, p<0.05’dir. 
Tartışma ve Sonuç 

Esansiyel HT ile obezite, renin anjiotensinaldosteron sistemi, lipid ve glikoz metabolizması arasında sıkı bir ilişki 
vardır (1-3,7-9). Ferrannini ve Natali, bir derlemede, hipertansif bireylerin normotansiflere göre daha obez, glikoz toleransı 
düşük, diyabet prevalansı yüksek, kardiyak hipertrofi görülme olasılığı yüksek, kolesterol, trigliserid,ürik asit ve 
plazminojenaktivatör inhibitörü seviyeleri daha yüksek bir grubu oluşturduğunu belirtmişlerdir. Bu anormalliklerden her biri 
KKH için bağımsız birer risk faktörüdür. Bu nedenle HT çok yönlü bir sendromdur ve tek bir bulguya yönelik tedavi KKH 
riskini düşürmede yeterli değildir. Amaç, HT’u tedavi ederken eşlik eden tüm anormallikleri de düzeltmeye çalışmaktır (8).  

San Antonio kalp çalışmasında hipertansif hastaların AKG, TKG ve TPİ, serum trigliserid, total kolesterol 
değerlerinin normotansif bireylere göre daha yüksek, HDL/total kolesterol oranlarının ise daha düşük olduğu gözlenmiş. 
Sonuçta hipertansif hastalarda glikoz intoleransı, hiperinsülinemi, hipertrigliseridemi ve düşük HDL kolesterol düzeylerinin 
bulunduğu belirtilmiştir (8). Yaptığımız çalışmada da hipertansif hastalarda glikoz intoleransı, hiperinsülinemi, 
hipertrigliseridemi, hiperkolesterolemi ve düşük HDL-kolesterol düzeyleri saptanması bu çalışmayı desteklemektedir.  

Landsberg yaptığı bir derlemede, obezlerde HT patogenezinde insülin ve sempatoadrenal sistemin önemli rolü 
olduğunu belirtmiştir. Bu yüzden antihipertansif tedavi stratejileri aynı zamanda insülin düzeylerini düşürmeyi ve bu sayede 
sempatik uyarının kalp, damarlar ve böbrekler üzerindeki etkilerini antagonize etmeyi amaçlamalıdır. Hipertansiyon, 
hiperinsülinemi ve santral obezitenin, düşük HDL-kolesterol ve yüksek trigliserid düzeyleri ile karakterize bir dislipidemi ile 
ilişkili olduğu görülmüştür (3). Stolar’ın yaptığı bir derlemede ise yüksek plazma trigliserid ve düşük HDL-kolesterol 
düzeylerinin santral obezite ile birlikte olduğu, vücut yağ oranının normal dağılıma ulaştırılması ile, lipid düzeylerinin 
normale dönmesinin yanısıra insülin direncinin de ortadan kalktığı belirtilmiştir (10). Çalışmamıza dahil edilen hipertansif ve 
santral obez hastalar da aynı şekilde yüksek trigliserid ve düşük HDL-kolesterol düzeylerine sahipti. Reaven de, insülin 
direncinin HT, dislipidemi ve KKH’nınpatogenezinde önemli rol oynadığını belirtmiştir (9).  Fournier ve arkadaşlarının yaptığı 
bir çalışmada da insülin düzeyleri ile SKB ve DKB arasında pozitif korelasyon olduğu saptanmıştır (11). Çalışma 
hastalarımızda da HT ve hiperinsülinemi bir arada saptandı. Shen ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada hipertansif olan 
nonobez veya nondiyabetik birçok hastada insülin direnci ve/veya hiperinsülinemi bulunduğunu saptamışlardır (12). Biz de 
çalışmamızda hipertansif hastalarda hiperinsülinemi olduğunu saptadık.  

Altta yatan mekanizma ne olursa olsun, insülin direnci ve/veya hiperinsülinemi; dislipidemi ve vücutta yağ 
birikimini kolaylaştırır (3,7,9). Hipertansiflerde, sıklıkla yüksek total kolesterol, LDL-kolesterol, trigliserid ve düşük HDL-
kolesterol düzeyleri saptanmıştır (3,7). Bu yüzden antihipertansif tedavinin amacı, lipid metabolizması üzerinde olumsuz 
etkileri olmadan kan basıncını düşürmektir. Aynı zamanda insülin duyarlılığını ve plazma insülin düzeylerini de olumsuz 
yönde etkilememelidir. Diüretik ve beta blokerler gibi bazı antihipertansif ilaçlar, kan basıncını düşürürken,lipid ve glikoz 
metabolizmasını olumsuz yönde etkiler (1).  

Rocchini ve arkadaşlarının, bir çalışmasında obez yetişkinler, nonobezlerle karşılaştırıldığında obezlerin anlamlı 
olarak daha yüksek plazma aldosteron düzeylerine sahip olduğu ve aldosteron düzeyleri ile kan basıncı arasında pozitif 
korelasyon saptanmıştır (5).  
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Hipertansiflerdealdosteron düzeyleri genellikle normal ile hafif yüksek arasındadır (13). Ayrıca obezlerdealdosteron 
düzeyleri yüksek olmaya yatkındır. Obezadolesanlarda, aldosteron düzeylerinin renin düzeylerine göre beklenenden daha 
yüksek olduğu ve kilo vermekle normale indiği bulunmuştur (5). Bu konudaki yayınların incelenmesi sonucunda kan basıncı 
normal olanlarda, obez olanlar obez olmayanlarla karşılaştırıldığında aldosteron düzeylerinin belirgin şekilde yüksek olduğu 
saptanmış, ayrıca obez bireyler kendi aralarında karşılaştırıldığında da, hipertansiflerde, normotansiflere göre aldosteron 
düzeylerinin daha yüksek olduğu görüldü (5,14). Yaptığımız çalışmada da santral obez olan hipertansif hastalarımızın 
aldosteron seviyeleri literatürle uyumlu olarak yüksek bulundu. Nonpeptid AT II reseptör antagonistlerinden AT1 reseptör alt 
tipine spesifik, oral yolla etkili olan losartan, esansiyel HT tedavisinde düşük yan etki insidansı ile oldukça etkili bir 
antihipertansiftir (15,16). Normal ve yüksek reninliHT’da kan basıncını düşürücü etkilidir. (15,17-19).  

Navarro ve arkadaşları,losartanın kan basıncı yüksekliği ve hiperinsülinemiyi önlediğini saptamışlardır (19). 
Çalışmamızda da losartanın kan basıncını ve insülin düzeylerini düşürdüğü gözlendi. Zeeuw ve arkadaşlarınınnefrotik 
sendromlu hastalarda yaptıkları çalışmada,losartan ile total kolesterolde anlamlı düşme saptanmış. Bu düşme esasen VLDL 
ve LDL-kolesteroldeki düşüşe bağlıdır. HDL-kolesterolün ise tedavi ile düşmeye meyilli olduğu saptanmış. Apo B düzeyinde 
düşme olmuş. Apo A1 konsantrasyonunda ise değişiklik olmamış. Fakat apo A1/apo B oranında anlamlı derecede artış olduğu 
bulunmuş. Lp(a) düzeylerinde ise istatistiksel olarak anlamlı olmayan düşme saptanmış (20). Çalışmamızda ise HDL-
kolesterol ve apo A1 düzeylerinde anlamlı artma saptanırken, Lp(a), total kolesterol, LDL-kolesterol, trigliserid ve apo B100 

düzeylerindeki düşme istatistiksel anlamlı değildi.  Bazı çalışmalarda HT’unlosartan ile tedavisinde, aldosteron düzeylerinde 
anlamlı düşme saptanmıştır (16-18). Çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak, aldosteron düzeylerindeki düşme anlamlı 
idi. Goldberg ve arkadaşlarının hipertansiflerde diğer iki antihipertansif ile karşılaştırmalı yaptıkları çalışmada; baş dönmesi, 
baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu, asteni/halsizlik ve kuru öksürük yan etkileri, tek başına losartan kullanan grupta 
diğerlerine göre daha az görülmüştür. Sadece losartan alanların %2.3’ü, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü 
kullananların %2.5’u, hidroklorotiyazid kullananların %3.0’ü ilacı bırakmış. İlk doz hipotansiyonu losartan ile tedavide nadir 
olarak gözlenmiş (21). Çalışmamızda ise sadece bir hastada ilk doz hipotansiyonuna rastlandı. Losartanınlipidler, glikoz ya da 
diğer metabolik parametreler üzerinde olumsuz etkileri yoktur. Bu sonuçlar, KKH’nınmorbidite ve mortalitesindeki azalma 
açısından olumludur. 
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Non-metastatik Kolorektal Müsinöz Adenokarsinom Histolojik Alt Tipinin 
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GİRİŞ-AMAÇ: Müsinoz adenokarsinom(MAK) tüm kolorektal kanserlerin yaklaşık % 5 ila % 15'ini oluşturur. Daha büyük bir 
tümör boyutuna sahip olma ve daha ileri bir aşamada görülme eğilimindedirler. Sıklıkla da sağ kolonda ortaya çıkar ve lenf 
nodu infiltrasyonu oranı daha fazladır. Bu çalışmanın amacı, MAK histolojik alt tipi olan non-metastatik kolorektal hastaların 
demografik ve klinikopatolojik özelliklerini aynı zamanda MAK histolojik alt tipin onkolojik sonuçlara prognostik etkisini 
araştırmaktır. 
MATERYAL-METOD: Bu çalışmada, Ocak 2006 - Mayıs 2017 tarihleri arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniğinde izlenen tanı anında metastatik olmayan 921 hastanın demografik ve klinik 
verileri retrospektif olarak değerlendirdi. 
SONUÇLAR: Çalışmaya metastatik olmayan 823 non-müsinöz adenokarsinom ve 98 müsinöz adenokarsinom olmak üzere 
toplamda 921 hasta dahil edildi. MAK hastaların ortalama yaşı 55,8 (min:24 max:82) iken non-MAK hastalarda ortalama yaşı 
62 (min:18 max:94)(p:0,002). 65 yaş altı hasta sayısı, daha kötü histolojik grade, daha yüksek oranda T3,T4 olma durumu, 
daha sık Nod pozitifliği, daha ileri evrede olma durumu, sağ kolon yerleşimi MAK’ lu hastalarda daha yüksek oranda 
saptandı.(p değerleri sırasıyla 0,009, <0,001, <0,001, 0,016, 0,002, <0,001). Lenfatik ve vaskuler invazyon varlığı ise non-MAK 
hastalarda daha yüksek oranda saptandı.( p:0,025, p:0,041 ) Hastaların demografik ve patolojik özellikleri Tablo 1 de 
gösterilmiştir. Non-Müsinöz tümörlerde 5 yıllık HSK(hastalıksız sağkalım) % 66.3, 8 yıllık HSK % 62.6 iken müsinöz 
tümörlerde ise 5 yıllık HSK % 55.2, 8 yıllık HSK % 49.4 bulundu.( p:0,021).(Figür 1) Non-Müsinöz tümörlü hastalarda 5 yıllık 
GSK(genel sağkalım) % 72.5, 8 yıllık GSK % 56 iken müsinöz tümörlü hastalarda ise 5 yıllık GSK% 56, 8 yıllık GSK % 53.5 olarak 
saptandı.(p:0,034). (Figür 2). 
TARTIŞMA: Çalışmamızdaki müsinöz adenokarsinom insidans oranı % 10.6' dır, Asya'dan gelen raporların insidans 
oranlarından yüksek olup (% 3 ile % 9 arasında), Batı toplumlarından bildirilen insidans oranlarına (% 11 ile % 20) yakın 
bulunmuştur. MAK'lar genellikle büyük boyutta, daha yüksek nükleer dereceli, daha yüksek lenf nodu metastazı oranı ve 
ileri evre ile ortaya çıkarlar. Bu özellikler çoğunlukla hastalarımızın sonuçları ile uyumluydu. Ancak lenfatik invazyon ve 
vaskuler invazyon diğer çaılşmaların aksine daha az oranda görüldü. Hastaların hastalıksız ve genel sağkalım oranlarına 
baktığımızda ise literatürle uyumlu benzer sonuçlar olduğu görüldü. MAK tanılı hastalar non-MAK tanılı hastalara göre daha 
kötü bir hastalıksız ve genel sağkalım gösterdiler. 
Anahtar Kelimeler: Müsinöz adenokarsinom, kolorektal kanser, sağkalım, prognostik etki 
 
 
 

Clinical and Pathological Features of Non-Metastatic Colorectal Mucinous 
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BACKGROUND and AIMS: Mucinous adenocarcinoma (MAC) accounts for approximately 5 to 15% of all colorectal cancers. 
They tend to have a larger tumor size and appear at a later stage. It often occurs in the right colon and lymph node 
infiltration are more common. The aim of this study was to investigate the demographic and clinicopathological 
characteristics of non-metastatic colorectal patients with MAC histological subtype, as well as the prognostic effect of MAC 
histological subtype on oncologic outcomes. 
MATERIALS-METHODS: In this study, we retrospectively evaluated the demographic and clinical data of 921 non-metastatic 
patients who were followed up at the Medical Oncology Clinic of Izmir Katip Celebi University, Atatürk Training and 
Research Hospital between January 2006 and May 2017. 
RESULTS: A total of 921 patients were included in the study, including 823 non-metastatic non-MAC and 98 MAC. The mean 
age of MAC patients was 55.8 (min:24 max:82), whereas the mean age of non-MAC patients was 62 (min:18 max:94) 
(p:0.002). The number of patients under the age of 65 years, worse histologic grade, higher T3, T4, more frequent lymph 
node positivity, more advanced stage, right colon placement were found to be more common in patients with MAC. (p 
values;0.009, <0.001, <0.001, 0.016, 0.002, <0.001 respectively). However, the presence of lymphatic and vascular invasion 
was more common in non-MAC patients (p:0.025, p:0.041). Demographic and pathological characteristics of the patients 
were shown in Table 1. In patients with non-MAC, 5-year DFS 66.3%, 8-year DFS 62.6%, while in patients with MAC, 5-year 
DFS 55.2%, 8-year DFS 49.4% (p:0.021). (Figure 1) In patients with non-MAC, 5-year overall survival (OS) was 72.5%, 8-year 
OS was 56%, while in patients with MAC, 5-year OS 56%, 8-year OS 53.5% (p:0.034). (Figure 2). 
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DISCUSSION and CONCLUSION: The incidence rate of MAC in our study was 10.6%, which was higher than the incidence 
rate of reports from Asia (between 3% and 9%), and was close to the incidence rates reported from Western societies (11% 
and 20%). MAC occur at a younger age and originate from the proximal colon, usually occur with a larger size, worse 
histologicaly grade, higher lymph node metastasis rate and advanced stage. These characteristics were mostly consistent 
with the results of our patients. However, lymphatic invasion and vascular invasion were less common than other studies. 
When the DFS and OS rates of the patients were examined, it was seen that there were similar results consistent with the 
literature. Patients with MAC showed a worse disease-free and overall survival than patients with non-MAC. 
Keywords: Mucinous adenocarcinoma, colorectal cancer, survival, prognostic effect 
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Non-metastatik kolorektal Müsinöz ve non-Müsinöz adenokarsinomlu hastaların hastalıksız sağkalım sonuçları 

Disease-free survival results of patients with non-metastatic colorectal mucinous and non-mucinous adenocarcinoma 
 

Figür 2, Figure 2 

 
Non-metastatik kolorektal Müsinöz ve non-Müsinöz adenokarsinomlu hastaların genel sağkalım sonuçları 

Overall survival results of patients with non-metastatic colorectal mucinous and non-mucinous adenocarcinoma 
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Tablo 1, Table 1 

 
Non-metastatik kolorektal Müsinöz ve non-Müsinöz adenokarsinomlu hastaların demografik ve patolojik özellikleri 

Demographic and pathological features of patients with non-metastatic colorectal mucinous and non-mucinous 
adenocarcinoma 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Otoimmün hastalıkların birlikte görülme sıklığı artmıştır. Bu çalışmada bağ dokusu hastalığı olan 
hastalardaki otoimmün tiroid hastalığının sıklığının araştırılması amaçlandı. 
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmaya 2002-2003 yılları arasında SSK İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları 
Romatoloji Polikliniği ‘ne başvuran, klinik ve laboratuar bulguları ile kesin tanı kriterlerini kapsayan 80 bağ dokusu hastalığı 
olan hasta alındı. Tüm hastaların onayı ile tiroid fonksiyon testleri (FT3,FT4,TSH) ve tiroid otoantikorlarından Anti-TPO ve 
Anti-TG düzeyleri için kan alınarak tetkik edildi. Bu tetkiklerin sonuçları ile cinsiyet, yaş, bağ dokusu hastalığı tipi, tiroid 
hastalığı tipi arasında SPSS 11.0 istatistik programı kullanılarak korelasyon araştırıldı, Ki Kare ve Student-t testi ile %95 
güvenilirlik düzeyinde değerlendirme yapıldı. Normal populasyon sıklık değerleri ile karşılaştırma yapıldı. 
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması: 45.35 yıldı. Hastaların 75 i (%94) ötiroid iken 3 ünde (%4) hipotiroidi, 
2 sinde (%3) hipertiroidi tespit edildi. 26 hastada (%32) Anti-TPO ve Anti-TG antikorları pozitif bulundu. Tiroid otoantikorları 
pozitif bulunan tüm hastalar kadın cinsiyette idi. Tiroid otoantikorları pozitif saptanan hastaların 20’si romatoid artrit, 2’si 
skleroderma, 2’ si belirlenemeyen bağ dokusu hastalığı, 1’i SLE ve 1’i de sjögren sendromu tanılıydı. Tiroid otoantikorları 
pozitif saptanan 26 hastanın 18 inde ötiroid, 6 sında hipotiroidi ve 2 sinde de hipertiroidi saptandı. Hipotiroidi saptanan 
hastaların 3 tanesi romatoid artrit, 2 tanesi scleroderma ve 1 tanesi de belirlenemeyen bağ dokusu hastalığı tanılıydı. 
Hipertiroidi saptanan hastaların 2 si de romatoid artrit tanılıydı. Tiroid otoantikorları pozitif iken tiroid fonksiyon bozukluğu 
olma oranı literatürde %1 iken çalışmamızda daha yüksek orandaydı. Bu sonuçlara göre yapılan değerlendirmede; çalışmaya 
alınan hastalarda Anti-TPO ve Anti-TG pozitifliği %32,5 oranında bulundu ve bu oran normal populasyonda yapılan 
çalışmalarda bulunmuş olan %10 değerinden anlamlı olarak yüksekti. Tiroid antikor pozitifliği ile yaş arasında anlamlı bir 
ilişki saptanmadı. Cinsiyet ve hastalık tipi ile antikor pozitifliği arasında uygun dağılım olmadığından değerlendirme 
yapılamadı. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Yapılan araştırmalarda tiroid otoantikor varlığı otoimmün hastalıklarda normal popülasyondakinden 
daha fazla saptanmış. Bu çalışmamızda da otoimmün hastalık grubu olarak bağ dokusu hastalığı olanlarda bu oranın % 32 
gibi yüksek bir oran olduğu bulundu. Ayrıca otoantıkor pozitif olanlarda tiroid hastalığı olma oranının da yüksek olduğu 
görüldü. Üçte bir gibi çok yüksek bir sıklık saptanması sonucunda; bağ dokusu hastalığı olanlarda erkenden teşhis ve tedavisi 
için yol almamızı sağlayacak bir yol gösterici olarak tiroid otoantikor taranması önerisini sunduk. 
Anahtar Kelimeler: Otoimmün Tiroid Hastalığı,Bağ Dokusu Hastalığı, Anti-TPO, Anti-TG 
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AİM: Combination of autoimmune diseases a increased incidence. The aim of this study was to investigate the incidence of 
autoimmune thyroid disease in patients with connective tissue disease. 
MATERİAL AND METHOD: The study included 80 patients with connective tissue disease who were admitted to SSK Izmir 
Training and Research Hospital Internal Diseases Rheumatology Outpatient Clinic between 2002-2003 and who included 
exact diagnostic criteria with clinical and laboratory findings. After approval of all patients, blood was examined for thyroid 
function tests (FT3, FT4, TSH) and thyroid autoantibodies (Anti-TPO and Anti-TG). Correlation between the results of these 
tests and gender, age, connective tissue type and thyroid disease type was investigated by using SPSS 11.0 statistical 
program. Chi-square and Student-t test were used to evaluate 95% confidence level. Normal population frequency values 
were compared. 
RESULTS: The mean age of the patients was 45.35 years. While 75 (94%) of the patients were euthyroid, 3 (4%) had 
hypothyroidism and 2 (3%) had hyperthyroidism. Anti-TPO and Anti-TG antibodies were positive in 26 patients (32%). All 
patients with positive thyroid autoantibodies were female. Thyroid antibodies are positive in 20 patients with rheumatoid 
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arthritis, in 2 patients with scleroderma, in 2 patients with undetectable connective tissue disease, in 1 patient with SLE, in 
1 patient with sjogren's syndrome. Two patients with hyperthyroidism were diagnosed with rheumatoid arthritis. 
While thyroid autoantibodies were positive, the rate of thyroid dysfunction was 1% in the literature and it was higher in our 
study. According to these results; Anti-TPO and Anti-TG positivity was found to be 32.5% in the patients included in the 
study and this rate was significantly higher than the 10% found in the studies conducted in the normal population. 
There was no significant relationship between thyroid antibody positivity and age. Assessment could not be performed 
because there was no appropriate distribution between sex and disease type and antibody positivity. 
CONCLUSION: The presence of thyroid autoantibodies was found to be higher in autoimmune diseases than in the normal 
population. In our study, this rate was found to be as high as 32% in patients with connective tissue disease as an 
autoimmune disease group. In addition, the rate of thyroid disease was higher in patients with autoantibodies. As a result 
of a very high frequency of one third; We suggested that thyroid autoantibodies should be screened as a guide for early 
diagnosis and treatment of patients with connect 
Keywords: Otoimmun Thyroid Disease, Connective Tissue Disease, Anti-TPO, Anti-TG 

 
 
 

BAĞ DOKUSU HASTALIĞI OLAN HASTALARDA OTOİMMÜN TİROİD HASTALIĞI SIKLIĞI 
 
AMAÇ 
Romatoid Artrit, SLE, Skleroderma,Sjögren Sendromu, Dermatomyozit, Polimyozit gibi bağ dokusu hastalıkları otoimmün 
kökenli hastalıklar olup bu hastalıkların diğer otoimmün hastalıklarla birlikte görülme sıklığı artmıştır(1,2). Bağ dokusu 
hastalıklarının tiroidin otoimmün kökenli hastalıkları (Hashımato Hast, Graves Hast) gibi hastalıklarla birlikteliği ve kronik 
hastalığa bağlı tiroid fonksiyonlarında oluşabilecek değişiklikler daha önce de çalışmalarda gösterilmiştir (3,4). Ancak sıklık 
oranı tam olarak belirlenememiştir.  Bu çalışmada bağ dokusu hastalığı olan hastalardaki   otoimmün tiroid hastalığının 
sıklığının araştırılması ve sıklığın oranının tam olarak belirlenebilmesine katkı sağlanması  amaçlandı.  
 
YÖNTEM 
Bu çalışmaya  2002-2003 yılları arasında SSK İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Romatoloji Polikliniği ‘ne 
başvuran , klinik ve laboratuar bulguları ile kesin tanı kriterlerini kapsayan  80 bağ dokusu hastalığı olan hasta alındı. Tüm 
hastaların onayı ile tiroid fonksiyon testleri (FT3,FT4,TSH) ve tiroid otoantikorlarından Anti-TPO ve Anti-TG  düzeyleri için 
hastalardan  kan alınarak tetkik edildi. Tiroid otoantikorları  Thymune-M 8E05-01  30850501 manuel hemaglutinasyon 
yöntemi ile ölçüldü. 
Bu tetkiklerin sonuçları ile cinsiyet, yaş, bağ dokusu hastalığı tipi, tiroid hastalığı tipi arasında SPSS 11.0 istatistik programı 
kullanılarak korelasyon araştırıldı, Ki Kare ve Student-t testi ile %95 güvenilirlik düzeyinde değerlendirme yapıldı. Normal 
populasyon sıklık değerleri ile karşılaştırma yapıldı. 
 
BULGULAR 
Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması : 45.35 yıldı (En büyük yaş:67 , en küçük yaş:16 ). Hastaların 75 i (%94)ötiroid iken 
3 ünde (%4)  hipotiroidi, 2 sinde (%3) hipertiroidi tespit edildi.  26 hastada (%32)    Anti-TPO ve Anti-TG antikorları pozitif 
bulundu. Tiroid otoantikorları pozitif bulunan tüm hastalar kadın cinsiyette idi. Tiroid otoantikorları pozitif saptanan 
hastaların 20’si romatoid artrit,    2’si   skleroderma,    2’ si belirlenemeyen bağ dokusu hastalığı  ,   1’i SLE ve 1’i de sjögren 
sendromu tanılıydı.  Tiroid otoantikorları pozitif saptanan 26 hastanın 18 inde ötiroid , 6 sında hipotiroidi ve 2 sinde de 
hipertiroidi saptandı. Ötiroid olan hastaların 15 tanesi RA, 2 tanesi Sjögren Sendromu ve bir tanesi de belirlenemeyen bağ 
dokusu hastalığı tanılıydı. Hipotiroidi saptanan hastaların 3 tanesi romatoid artrit, 2 tanesi scleroderma ve 1 tanesi de 
belirlenemeyen bağ dokusu hastalığı tanılıydı. Hipertiroidi saptanan hastaların 2 si de romatoid artrit tanılıydı.  Tiroid 
otoantikorları pozitif iken tiroid fonksiyon bozukluğu olma oranı literatürde %1 iken çalışmamızda daha yüksek orandaydı .  
Bu sonuçlara göre yapılan değerlendirmede ; çalışmaya alınan hastalarda Anti-TPO  ve Anti-TG   pozitifliği %32,5 oranında 
bulundu ve bu oran normal populasyonda yapılan çalışmalarda bulunmuş olan %10 değerinden anlamlı olarak yüksekti.  
Tiroid antikor pozitifliği ile yaş arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Cinsiyet ve hastalık tipi ile antikor pozitifliği arasında 
uygun dağılım olmadığından değerlendirme yapılamadı. 
 
SONUÇ 
Otoimmün hastalıkların birlikteliği birçok çalışma ile gösterilmiştir. Otoimmün tiroid hastalıklarının da  Tip-1 DM, SLE, RA, 
Sjögren Sendromu, Addison Hastalığı gibi otoimmün hastalıklarla birlikteliği sıktır (5,6,7). Bağ dokusu hastalığı olan 
hastalarda yapılan çalışmalarda sağlıklı popülasyondaki tiroid otoantikor pozitiflik oranı olan %10 dan daha büyük bir değer 
bulunmuş(8,9).Bu   çalışmada ise oranın %32,5  olduğu saptandı. Yaptığımız çalışmanın  literatürdeki bu net olarak 
belirlenmemiş olan sıklık oranının belirlenmesine katkı sağlayacağı düşünüldü. 

En büyük hasta grubunu oluşturan RA li hastaların 20sinde (%35) Anti-TG ve Anti-TPO pozitif bulundu. Bu 
antikorların düşük titrede bile pozitif saptanmasının tiroid bezinin  en azından fokal lenfosit infiltrasyonuna sahip olduğunu 
gösterdiği bildirilmektedir (9,10). Literatürde otoimmün tiroid sıklığının %3-4 olduğu ancak %1 oranında buna bağlı tiroid 
fonksiyon bozukluğu geliştiği bildirilmektedir (11,12). Bu çalışmada ise  Anti-TG ve Anti-TPO pozitifliği saptanmış olan  26 
hastanın 3 ünde subklinik hipotiroidi, 2 sinde subklinik hipertiroidi mevcuttu.Literatürde belirtilen tiroid otoantikor 
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saptananlarda fonksiyonel bozukluk olması oranından  daha yüksekti. Walker ve arkadaşları , çalışmalarında  RAli hastaların 
%3ünde (13) ,Thomas ve arkadaşları ise   çalışmalarında  %2,4 ünde (14) hipertiroidi saptadıklarını ve bu oranın lokal kontrol 
popülasyonundakinden (%1) daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir(15). Bu çalışmada ise  hipertiroidi oranı %3 bulundu. RA 
hipotiroidi ilişkisini araştıran Walker ve arkadaşları %3, Thomas ve arkadaşları ise %2,7 oranı ile birbirine çok yakın ancak 
normal popülasyona göre (0,8) anlamlı olarak yüksek oranlar bildirmişlerdir(16,17,18). Wickham , RA li olgularda subklinik 
hipotiroidi sıklığını %7,5 bulmuştur (19). Bu çalışmada ise hipotiroidi oranı %4 olarak bulundu.  

Sonuç olarak bu çalışmada bağ dokusu hastalığı olanlarda otoimmün tiroid hastalığı  oranının % 32 gibi yüksek bir 
oran olduğu bulundu. Bu sonuç, birliktelik sıklığı oranının netleştirilmesine  katkı sağlamıştır.  Ayrıca otoantıkor pozitif 
olanlarda tiroid hastalığı olma oranının da yüksek olduğu görüldü. Üçte bir gibi çok yüksek bir sıklık saptanması sonucunda; 
bağ dokusu hastalığı olanlarda erkenden teşhis ve tedavisi için yol almamızı sağlayacak bir yol gösterici olarak tiroid 
otoantikor  taranması önerisinde bulunulabilir. 
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GİRİŞ-AMAÇ: İnflamatuar barsak hastalıkları (İBH); gastrointestinal kanalın çeşitli bölgelerini tutabilen, remisyon ve 
alevlenmelerle seyreden, kronik inflamatuar hastalıklardır. Hastalığın majör belirtilerinden biri aşırı yorgunluktur. Hastalar 
remisyon döneminde olsalar dahi yorgunluk şikayetiyle sıklıkla hastaneye başvurmaktadırlar. Literatürde İBH’de yorgunluğu 
tanımlayıcı spesifik bir ölçek olmasına karşın; ülkemizde böyle bir ölçeğe rastlanmamıştır. Bu çalışmada, İBH Yorgunluk 
Ölçeği’nin (Inflammatory Bowel Disease Fatigue (IBD-F) Self-Assessment Scale) Türkçe uyarlamasının yapılması 
amaçlanmıştır. 
 
GEREÇ-YÖNTEM: Metodolojik türde planlanan çalışma, İzmir’de, en az 6 ay önce İBH tanısı almış olan 225 hasta ile 
yürütülmüştür. Ölçeğin uyarlama çalışması için Psikolinguistik ve Psikometrik özelikler incelenmiştir. Ölçeğin zamana göre 
değişmezliğini saptamak için, araştırma örneklemine alınan ilk hastadan başlamak üzere 50 hastaya, 2-4 hafta sonra tekrar 
test uygulaması yapılmıştır. Czuber-Dochan ve arkadaşları tarafından 2014 yılında geliştirilen ölçek, üç bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölüm “Yorgunluk Tanılama Ölçeği”, ikinci bölüm “Günlük Aktivitelere İBH-Yorgunluğun Etkisi Ölçeği” 
ve son bölüm “Yorgunluğunuzla İlgili Diğer Sorular” başlığı altında toplanmıştır. Birinci bölüm beş, ikinci bölüm 30 ve üçüncü 
bölüm beş sorudan, ayrıca birinci ve ikinci bölüm dörtlü likert türünde yanıtlardan oluşmaktadır. Birinci bölümde yanıtlar “0- 
Yorgunluk yok” ve “4-Şiddetli yorgunluk” olarak derecelendirilmektedir. İkinci bölümde “0 Hiçbir zaman” ve “4- Her zaman” 
olarak derecelendirilmektedir. İki bölümde toplam puan arttıkça hastaların yorgunluk şiddeti de artış göstermektedir. 
Üçüncü bölümde ise, yorgunluk nedenleri, süresi ve yorgunluğu tetikleyen etkenlere dair sorular sorularak hastaların açıkça 
görüşleri ve düşünceleri incelenmektedir. 
 
BULGULAR: Ölçeğin içerik geçerliği için, çoğul uzman görüşüne göre kapsam geçerliliği Davies tekniğiyle değerlendirilmiş, 
her bir maddeye ait KGO değeri 0.99, Kapsam Geçerliği İndeksi (KGİ) değeri ise 0.99 olarak saptanmıştır. Ölçeğin zamana 
göre değişmezlik gösterebilme gücüne ait veriler incelendiğinde; İBH-Y bölüm I’de zamanlar arasında istatistiksel olarak 
negatif yönde anlamlı farkın olmadığı, İBH-Y bölüm II’de zamanlar arasında istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı, İBH-Y 
bölüm III’te zamanlar arasında ileri derecede anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. Korelasyon değerleri incelendiğinde, 
0.70’in üstünde olan korelasyonların bölüm I için (.185) kabul edilemez, bölüm II için -0.50 ile zayıf düzeyde olduğu ve bölüm 
III için ise (.198) kabul edilemez düzeyde olduğu söylenebilir. Özgün ölçeğe göre açımlayıcı faktör analizinin uygulanmasının 
ardından, ölçeğin doğrulanıp doğrulanmadığını anlamak için yeniden doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Bu 
kapsamda, T değeri 1.96’dan küçük değer olmadığından herhangi bir madde atılmamıştır. DFA analizi sonucunda, uyum 
iyiliği indekslerinin kabul edilebilir düzeyde uyumlu olduğuna, ölçeğin daha önce belirlenen yapısının toplanan verilerle 
genel olarak kabul edilebilir düzeyde uyum sağladığına karar verilmiştir. Ölçeğin güvenirliğini tespit etmek amacıyla 
Cronbach Alfa katsayısı, Spearman Brown Katsayısı ve İki Yarı Test güvenirlik analizi hesaplandı. Spearman Brown katsayı 
değeri (.906), Guttman split-half coefficient (.833) ve Cronbach's Alpha split-half (0,971 ve 0.928) değerleri, 0.70’ten büyük 
olduğu için testin iç tutarlılığı yüksek olarak değerlendirilmiştir. 
 
TARTIŞMA ve SONUÇ: İBH Yorgunluk Ölçeği’nin (Inflammatory Bowel Disease Fatigue (IBD-F) Self-Assessment Scale) Türkçe 
uyarlamasının yapıldığı bu çalışmada; ölçeğin kabul edilebilir düzeyde uyumlu olduğu, ülkemiz sonuçlarına göre ölçeğin üç 
faktörlü olmasının uygun olduğu ve ölçeğin iç tutarlılığının yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. İBH-Y ölçeğinin, ülkemiz için 
geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Crohn hastalığı, geçerlilik, güvenirlik, İBH yorgunluk ölçeği, ülseratif kolit 
 
 
 
 
 
 



351 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turkish Validity and Reliability of Inflammatory Bowel Disease Fatigue Self-
Assessment Scale 

 
Berna Nilgün Özgürsoy Uran

1
, Jülide Gülizar Yıldırım Duman

1
, Elif Sarıtaş Yüksel

2
, Özlem Gür

2
,  

Elif Ünsal Avdal
1
, Funda Sofulu

1 

 
1
Faculty of Health Science, Izmir Katip Celebi University, Izmir, Turkey 

2
School of Medical, Izmir Katip Celebi University, Izmir, Turkey 

 
 
INTRODUCTION-AIM: Inflammatory bowel diseases (IBD) are chronic inflammatory diseases, which may involve various 
regions of the gastrointestinal tract, with remission and exacerbations. One of the major symptoms of the diseases is 
excessive fatigue. Patients often present to the hospital with complaints of fatigue even if they are in remission period. 
Although it is a specific scale defining fatigue in IBD in the literature, no such scale has been found in our country. In this 
study, the Turkish version of the IBD Fatigue Self-Assessment Scale (IBD-F) was aimed. 
 
MATERIAL-METHOD: The methodological study was conducted with 225 patients diagnosed with IBD at least 6 months ago. 
Psycholinguistic and psychometric properties were examined for the adaptation of the scale.The scale consists of three 
parts. The first part is called “Fatigue Diagnosis Scale”(5 item), the second part is “IBD-Fatigue Impact Scale on Daily 
Activities”(30 item) and the last part is “Other Questions Related to Your Fatigue”(5 item). The first and second part consists 
of quaternary likert type answers. In the first part, responses are graded as “0-No fatigue” and “4-Severe fatigue.In the 
second part, it is rated as “0-Never” and “4-Always. As the total score increases in two parts, the severity of fatigue 
increases.In the third part, the opinions and opinions of the patients are examined by asking questions about causes of 
fatigue,duration and factors triggering fatigue. 
 
RESULTS: For the content validity of the scale, according to the plural expert opinion, the content validity was evaluated by 
Davies technique, KGO value of each item was 0.99 and Scope Validity Index value was 0.99. When the data of the scale's 
ability to show invariance with respect to time are examined, in IBD-F part I,there was no statistically significant difference 
between the times, in IBD-F part II, there was a statistically significant negative difference between times, and in IBD-F part 
III there was a significant difference between the times. When the correlation values are examined, it can be said that 
correlations above 0.70 are unacceptable for part I (.185), weak for -0.50 for part II, and unacceptable for part III (.198). 
After the exploratory factor analysis was applied to the original scale, the confirmatory factor analysis(CFA) was performed 
to see if the scale was validated. In this context, since the T value wasn't less than 1.96, no substance was discarded. As a 
result of the CFA, it was determined that the goodness of fit indices were acceptable and the previously determined 
structure of the scale was generally acceptable. In order to determine the reliability of the scale, the Spearman Brown 
coefficient value (.906), Guttman split-half coefficient (.833) and Cronbach's Alpha split-half (0.971 and 0.928) values were 
higher than 0.70, so the internal consistency of the test was considered to be high. 
 
DISCUSSION-CONCLUSION: The Turkish version of IBD-F is acceptable, the scale has three factors and the internal 
consistency of the scale is high according to the results of our country. It can be said that the IBD-F scale is a valid and 
reliable scale for our country. 
 
Keywords: Crohn's disease, validity, reliability, IBD fatigue scale, ulcerative colitis 
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GİRİŞ-AMAÇ: Ülkemizde bölgesel farklılıklar gösterse de karaciğer sirozunun en sık nedenlerini viral hepatitler (VH) 
oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı karaciğer sirozuna bağlı dekompanzasyon bulguları ile kliniğimize yatan hastaların 
demografik verileri, yatış nedenleri, mortalite oranları ve yıllara göre tanı aldıkları etiyolojilerdeki değişimleri 
değerlendirmektir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya ocak 2008-ekim 2019 yılları arasında kliniklerimize yatışı yapılan erişkin dekompanze karaciğer 
sirozu hastaları alınmıştır. Yıllara göre etiyolojik değişimleri değerlendirmek amacıyla 12 yıllık dönem 4’er yıllık periyotlara 
ayrılmıştır (2008-2011, 2012-2015, 2016-2019). Dekompanzasyon dışı yatışlar çalışmaya dahil edilmemiştir. 
BULGULAR: Dörder yıllık periyotlara göre; 2008-2011 yılları arasında 458 (kadın/erkek=% 43/%57), 2012-2015 yılları 
arasında 439 (kadın/erkek=% 40/%60), 2016-2019 yılları arasında 408 (kadın/erkek=% 41/%59) ayrı hastanın 
dekompanzasyon bulguları ile kliniklere yatışının yapıldığı görüldü. Etiyolojilere ve dekompanzasyon bulgularına göre 
hastaların dağılımı Tablo 1 ve 2’de özetlenmiştir. Hasta başına göre senelik ortalama yatış sayılarına bakıldığında; 2008-2011 
yılları arasında 2.1, 2012-2015 yılları arasında 1.9, 2016-2019 yılları arasında 1.7 kez idi. Yıllara göre mortalite oranlarına 
bakıldığında; 2008-2011 yılları arasında hastaların % 17’sinin, 2012-2015 yılları arasında hastaların % 9’unun, 2016-2019 
yılları arasında hastaların % 8’inin hastane yatışı sırasında exitus olduğu görülmüştür. Gruplar arasında mortalite açısından 
istatistiksel farklılık gözlenmemiştir (p < 0.05). 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ülkemizde siroz etiyolojilerinin dağılımına baktığımızda ilk sırada VH’lere, ikinci sırada kriptojenik 
nedenlere, üçüncü sırada alkole bağlı siroz vakaları görülmektedir. 1980’li yıllardan sonra hepatit B’ye karşı etkin aşılama 
programları, neredeyse tüm toplum sağlık merkezlerinde de ulaşılabilen VH’lere yönelik tarama testlerinin varlığı ve etkin 
antiviral tedavi yöntemleri sayesinde, VH’ler ve bunların komplikasyonlarına yönelik etkin bir yol alınmış ve siroz vakalarında 
önemli azalmalar kaydedilmeye başlanmıştır. Buna karşın yağlı beslenme, sedanter yaşam gibi nedenlere bağlı büyük 
çoğunluğunu non-alkolik steatohepatit vakalarının oluşturduğu kriptojenik karaciğer sirozu vakalarında artışlar göze 
çarpmaktadır. Bizim geçmişe yönelik değerlendirdiğimiz siroz vakalarına baktığımızda, VH’lere bağlı siroz vakalarının 
sayısının %58’lerden % 45’lere gerilediği, kriptojenik ve alkole bağlı siroz vakalarının sayısının ise % 29’lardan % 55’lere 
yükseldiğini gözlemledik. Bununla birlikte altta yatan etiyolojiye yönelik tedavi yöntemlerinde gelişmeler ve mortalitesi 
yüksek varis kanama gibi komplikasyon oranlarında azalmaya bağlı olarak yıllara göre mortalite oranlarında azalmalar 
kaydedildiği göze çarpmaktadır. 
Sonuç olarak ülkemizde; VH’lere karşı yapılan savaşta önemli bir yol kaydedildiği görülmektedir. Buna karşın rölatif olarak 
hasta sayılarındaki artıştan bağımsız olarak kriptojenik ve alkolik siroz vakalarının yıllar içinde ön sıralara geldiğini 
görmekteyiz. Buda ilerleyen yıllarda, obezite, metabolik sendrom ve alkollün kronik karaciğer hastalıkları için önemli bir 
problem arz edeceğini, bunlara yönelikte erken önlemlerin alınması gerektiğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: siroz, etiyoloji, mortalite 
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INTRODUCTION and OBJECTIVE: Although there are regional differences in our country, the most common causes of 
cirrhosis of the liver are viral hepatitis (VH). The aim of this study was to evaluate the demographic data, causes of 
hospitalization, mortality rates and changes in the etiology of the patients who were admitted to our clinic with 
decompensation findings due to cirrhosis of the liver. 
MATERIALS-METHODS: Adult decompensated liver cirrhosis patients admitted to our clinics between January 2008 and 
October 2019 were included in the study. The 12-year period is divided into 4-year periods in order to evaluate the 
etiological changes by years (2008-2011, 2012-2015, 2016-2019). Non-decompensation hospitalizations were not included 
in the study. 
RESULTS: According to four-year periods; 458 (female/male = 43%/57%) between the years 2008-2011, 439 (female/male = 
40%/60%) between the years 2012-2015, 408 (female/male = 41%/59%) between the years 2016-2019 different patients 
were admitted to the clinics with decompensation findings. The distribution of patients according to the etiology and 
decompensation findings are summarized in Table 1 and 2. According to the average number of hospitalizations per patient 
per year was 2.1 times between 2008-2011, 1.9 times between 2012-2015, 1.7 times between 2016-2019 years. When the 
mortality rates are analyzed by years; 17% of patients between 2008-2011, 9% of patients between 2012 and 2015, 8% of 
patients between 2016 and 2019 were exitus during hospitalization. There was no statistical difference between the groups 
in terms of mortality (p < 0.05). 
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DISCUSSION and CONCLUSION: When we look at the distribution of cirrhosis etiology in our country, firstly VH, secondly 
cryptogenic causes and thirdly alcohol related cirrhosis cases are seen. Effective vaccination programs against hepatitis B 
after the 1980s, the availability of screening tests for VHs in almost all community health centers, and effective antiviral 
treatment methods have led to an effective progress against VHs and their complications, and important decreases have 
started to occur in cases of cirrhosis. All the same, increases in the cases of cryptogenic liver cirrhosis, most of which are 
caused by non-alcoholic steatohepatitis due to causes such as fatty nutrition and sedentary life, are observed. When we 
look retrospectively at the previous cirrhosis cases, we observed that the number of cirrhosis cases related to VH decreased 
from 58% to 45% and the number of cirrhosis due to cryptogenic and alcohol increased from 29% to 55%. However, a 
decrease has been observed in mortality rates over the years due to improvements in the treatment methods for 
underlying etiology and a decrease in complication rates such as high variceal bleeding. Finally, in our country; it is seen 
that an important progress has been achieved in the battle against VHs. However, regardless of the relative increase in the 
number of patients, we see that cryptogenic and alcoholic cirrhosis cases come to the forefront over the years. This shows 
that obesity, metabolic syndrome and alcohol will be an important problem for chronic liver diseases in the following years, 
and early preventions should be taken for them. 
Keywords: cirrhosis, etiology, mortality 
 

 
Tablo 1, Table 1 

 

 
 2008-2011 2012-2015 2016-2019 

Toplam hasta sayısı, n (% K/E) 
Total number of patients, n (% 

F/M) 
458 (% 43/57) 439 (% 40/60) 408 (% 59/41) 

Hepatit B/D, % Hepatitis B/D, % 38 26 24 

Hepatit C, % Hepatitis C, % 12 12 10 

Hepatit B + alkol, % Hepatitis B + alcohol, % 5 2 5 

Hepatit C + alkol, % Hepatitis C + alcohol, % 1 1 3 

Hepatit B+C, % Hepatitis B+C, % 1 1 3 

Alkol, % Alcohol, % 10 19 22 

Kriptojenik, % Cryptogenic, % 12 24 22 

Kardiyak, % Cardiac, % 8 7 4 

Diğer, % Other, % 13 8 7 

Yıllara göre kliniklere yatışı yapılan karaciğer sirozu hastalarının dağılımları 
Distribution of liver cirrhosis patients admitted to clinics by years 

 
Tablo 2, Table 2 

 

 
 2008-2011 2012-2015 2016-2019 

Masif asit, % Massive ascites, % 30 32 28 

Varis kanaması, % Variceal bleeding, % 20 17 15 

Hepatik ensefelopati, % 
Hepatic 

encephalopathy, % 
21 24 30 

Spontan bakteriyel peritonit, 
% 

Spontaneous bacterial 
peritonitis, % 

11 9 9 

Karaciğer yetmezliği, % Liver failure, % 7 8 9 

Hepatorenal sendrom, % 
Hepatorenal syndrome, 

% 
1 2 2 

Diğer, % Other, % 10 8 7 

Hastaların yıllara göre dekompanzasyon bulgularının dağılımı 
Distribution of decompensation findings of patients by years 
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GİRİŞ-AMAÇ: Yapılan çalışmalarda non-HDL kolesterolün kardiyovasküler olaylar için kuvvetli öngörücü güce sahip olduğu 
gösterilmiştir. LDL kolesterol ise kardiyovasküler hastalık riskinin tahmini, tanısı ve tedavisi için ilk bakılması gereken 
parametre olarak önerilmiştir. D vitamini esas olarak deride 7-dehidrokolesterolden ultraviyole ışığın etkisiyle üretilen 
steroid yapılı bir prohormondur. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda D vitamininin insan vücudunda birçok biyolojik etkisi 
olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı D vitamini düzeyinin non-HDL ve LDL kolesterol düzeyi ile ilişkisinin olup 
olmadığını belirlemektir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu retrospektif çalışmaya polikliniğimize başvuran ve eş zamanlı açlık serum D vitamini ve total kolesterol, 
LDL, HDL ve trigliserid istemleri olan 253 kişi dahil edildi. Çalışmaya alınan kişiler serum D vitamini düzeylerine göre eksiklik 
<20µ/L, yetersizlik 20-29µ/L ve normal ≥30µ/L olmak üzere sınıflandırıldı. D vitamini düzeyleri ile non-HDL kolesterol ve LDL 
kolesterol düzeyleri karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Toplam 253 hasta çalışmaya dahil edildi. 253 hastanın 202’si kadın (%80), 51’i erkek (%20) idi. Hastaların yaş 
ortalaması 45,2±14,9 ve minimum yaş 12, maximum yaş 88 idi. Hastaların ortalama D vitamin düzeyleri 24,48±12,5µ/L idi. 
253 hastanın 184’ünde D vitamini düzeyi 30µ/L altında saptandı. D vitamini eksikliği prevalansı %72,7 idi. Hastaların 
ortalama LDL kolesterol düzeyi 129,75±40,48mg/dL ve non-HDL kolesterol düzeyi 156,22±44,74mg/dL idi. D vitamini 
düzeyleri ile LDL kolesterol ve non-HDL kolesterol düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: D vitamini eksikliği ile bozulmuş lipid profili arasında bir ilişki olup, olmadığı çalışmalarda araştırılmış 
fakat son yapılan çalışmalarda D vitamini eksikliği ve bozulmuş lipid profili arasında direkt bağlantı olmadığı gösterilmiştir. 
Bu konuda daha fazla sayıda hasta ile yapılacak ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: Vitamin D, LDL kolesterol, non-HDL kolesterol 
 
 

The Relationship Between Vitamin D Levels and Non-HDL and LDL Cholesterol 
Levels 
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BACKGROUND-AIMS: Studies have shown that non-HDL cholesterol has strong predictive power for cardiovascular 
diseases. LDL cholesterol has been proposed as the first parameter to be considered for the prediction, diagnosis and 
treatment of cardiovascular disease risk. Vitamin D is a steroid-based prohormone produced mainly by the effect of 
ultraviolet light from 7-dehydrocholesterol in the skin. Recent studies have shown that vitamin D has many biological 
effects in the human body. The aim of this study was to determine whether vitamin D levels were associated with non-HDL 
and LDL cholesterol levels. 
MATERIALS-METHODS: This retrospective study included 253 patients who applied to our outpatient clinic with 
simultaneous fasting serum vitamin D and total cholesterol, LDL, HDL and triglyceride requests. Subjects were classified 
according to serum vitamin D levels as deficiency <20µ/L, insufficiency 20-29µ/L and normal ≥30µ/L. Vitamin D levels and 
non-HDL cholesterol and LDL cholesterol levels were compared. 
RESULTS: A total of 253 patients were included in the study. Of the 253 patients, 202 were female (80%) and 51 were male 
(20%). The mean age of the patients was 45.2 ± 14.9, the minimum age was 12 and the maximum age was 88. The mean 
vitamin D levels of the patients were 24.48 ± 12.5µ/L. Of the 253 patients, 184 had vitamin D levels below 30µ/L. The 
prevalence of vitamin D deficiency was 72.7%. Mean LDL cholesterol level was 129.75 ± 40.48mg/dL and non-HDL 
cholesterol level was 156.22 ± 44.74mg/dL. There was no statistically significant relationship between vitamin D levels and 
LDL cholesterol and non-HDL cholesterol levels. 
CONCLUSION: Studies have investigated whether there is a relationship between vitamin D deficiency and impaired lipid 
profile. However, recent studies have shown no direct correlation between vitamin D deficiency and impaired lipid profile. 
In this respect further studies with more patients are needed. 
Keywords: Vitamin D, LDL cholesterol, non-HDL cholesterol 
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GİRİŞ: Diffüz Büyük B hücreli lenfoma ( DBBHL) erişkin B hücreli lenfomaların çoğunu oluşturan heterojen bir hastalıktır. Bu 
konuda literatürde pekçok çalışma yapılmıştır. Uluslararası prognostik indeks(IPI) ve Revize- IPI DBBHL hastalarının 
prognozunu belirlemede en çok kullanılan prognostik belirteçlerdir. Biz de çalışmamızda prognoza etki eden durumları 
inceledik. 
MATERYAL-METHOD: Çalışmamızda 2003 - 2016 tarihleri arasında DBBHL tanısı ile tedavi edilen 225 hastanın demografik 
özelikleri, tanı süresi, evre, demografik özellikleri, tedavi sonuçları ile tanı anındaki labaratuvar verileri gibi hastanemiz 
arşivindeki bilgileri geriye dönük olarak incelendi. 
BULGULAR: 225 hastanın % 57,8 erkek ve %42,2 kadın olduğu görüldü. Ortanca yaş 60 olup min18- max 95 bulundu. 
Hastaların Ann-Arbor evre ve R-IPI skor dağılımları ile hastalık tanı yerleri tablo 1’ de özetlenmiştir. Hastaların aldığı birinci 
sıre tedavileri incelendiğinde %77,3 RCHOP, %11,6 doz azaltılmış R-CHOP, %3,6 R-CVP, %2,7 R-CEEOP, %3,1 R-Steroid ve % 
1,4 diğer tedaviler olduğu bulundu. Tedavi yanıtları % 88,4 tam yanıtlı, % 6,2 Parsiyel yanıtlı ve %5,3 refrakter hastalıkdı. 
Relaps hastalık % 11,5 olup median relaps suresi 13 ay saptandı. Hastaların 5 yıllık toplam sağkalım oranı (os) % 65 olduğu 
görüldü, % 34 hastamız kaybedilmişti. Çalışmamızda Ann Arbor evresine göre sağkalım durumları incelendiğinde ileri evre 
hastalarda istatistiksel olarak anlamlı şekilde sağkalım kısa saptandı. Yine R-IPI skoru yükseek olan grupta belirgin sağkalım 
kısa saptandı. LDH yüksek olan grupta istatistiksel anlamlı bir şekilde sağkalım suresi az olduğu bulundu ( OS: 91 (76-105) 
months vs 113 (100-126) months, p =0,015 ). Cinsiyet acısından sağkalım arasında fark yoktu (p= 0,25). 60 yaş altı ve üstü 
olarak kategorize edildi. Ancak yas acısından da fark saptanmadı (p=0,26). Tanı anındaki labaratuvar verileri kullanılarak roc 
curve analizi ile nötrofil lenfosit oranı( nlr) ve monosit lenfosit oranları ( mlr) saptanarak prognoza etkisi değerlendirildi. 
Ancak hem nlr ( p=0,85) hem de mlr (p=0,35) bakımından istatistiki bakımdan prognostik anlamlılık saptanmadı. 
TARTIŞMA: Çalışmamızda DBBNHL tanısı olan hastaların R-IPI skor ve Ann Arbor evresi özellikle prognostik acıdan önemli 
bilgiler vermekte olduğu saptandı ancak pekçok malinitede prognostik katkı sağlayabileceği vurgulanan NLR, MLR gibi 
belirteçler bizim çalışmamızda prognostik olarak ön gördürücü bulunmamıştır. Ancak bu konuda prospektif ve vaka 
kontrollü pekçok çalışmaya ihtiyaç vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: Diffüz Büyük B hücreli lenfoma, Prognoz, Revize Uluslararası prognostik indeks 
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INTRODUCTION: Diffuse large B cell lymphoma ( DLBCL) is a heterogeneous disease involving most of the cases of adult B 
cell lymphoma. There are many sudies on this subject in the literature. The International Prognostic Index (IPI) and Revised-
IPI are the most commonly used prognostic markers in determining the prognosis of patients with DBBHL. We examined the 
conditions affecting the prognosis in this study. 
METHODS: This retrospective study analyzed 225 patients with newly diagnosed DLBCL between December 2003- 
November 2016 in the Department of Hematology, Dokuz Eylul University of Turkey. In this study, we used the university 
archive to analyze patient information such as basic demographic features, duration of diagnosis, stage, treatment 
regimens, treatment results, and laboratory results. 
RESULTS: The clinicopathologic features of the patients are summarized in table 1. We found statistical difference between 
Ann-Arbor stage and OS (P=0,002), We found also statistical difference between R-IPI scores and OS (P=0,0001). Neutrophil 
lymphocyte ratio (NLR) and monocyte lymphocyte ratio (MLR) were determined by roc curve analysis using laboratory data 
at the time of diagnosis and its effect on prognosis was evaluated. However, there was no statistically significant prognostic 
significance in terms of both NLR (p = 0.85) and MLR (p = 0.35). 
CONCLUSION: In our study, R-IPI score and Ann Arbor stage prognostic significance were found in patients with DBBNHL. 
Whereas, markers such as NLR, MLR, which were emphasized to have prognostic contribution in many malignancies, were 
not found to be prognostic predictors in our study. However, many prospective and case-controlled studies are needed on 
this subject. 
 
Keywords: Diffuse large B cell lymphoma, prognosis, The Revised International Prognostic Index 
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Tablo 1; Hasta Özellikleri, Table 1; Patient Characteristics 
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Obezite ve Periodontal Hastalık Arasındaki İlişki 
Burcu Kanmaz 
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Periodontal hastalık, dişler üzerinde biriken mikrobiyal dental plağa karşı gelişen konak cevabı sonucu ortaya çıkan, kronik 
enflamatuvar bir hastalıktır. Hastalığın ileri evrelerinde diş etrafındaki destek dokuların kalıcı kaybı gelişebilmektedir. 
Periodontopatojen mikroorganizmalar, periodontal hastalıkların başlamasına ve ilerlemesine neden olabilir. Ancak 
periodontal doku kaybının asıl nedeni konak-yıkım ve konak-koruyucu mekanizmalar arasındaki dengesizliktir. Periodontal 
hastalıkların kronik enflamatuvar bir hastalık olması sebebiyle de vücutta gelişen diğer kronik rahatsızlıklarla da ilişkili 
olduğunu belirten çalışmalar bulunmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık problemi haline gelen 
obezite vücuttaki adipoz dokuda aşırı miktarda yağ depolanması ile karakterize kronik bir hastalıktır. Obezite varlığında, 
vücutta sistemik olarak adipokin, pro-enflamatuar sitokin düzeyleri ve oksidatif stres miktarı artar. Obezite başta tip 2 
diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler sistem hastalıkları olmak üzere pek çok kronik iltihabi hastalık için temel bir risk 
faktörü olarak kabul edilmektedir. Son dönemdeki yapılan çalışmalarda obezitenin ağız hastalıkları, özellikle de periodontitis 
ile ilişkili olduğunu gösterilmiştir. Obezite ve periodontal hastalıklar arasındaki ilişkiyi ortaya koyan biyolojik mekanizmalar 
tam olarak belirlenemesede, yağ doku kaynaklı sitokin ve hormonların anahtar role sahip olabilecekleri düşünülmektedir. 
Obezitenin neden olduğu iltihabi durumların periodontal dokularda bulunan patojen bakterilere verilen yanıtı etkileyebildiği 
ve bu yolla periodontal doku yıkımına sebep olabileceği belirtilmektedir. Bu derlemede, obezitenin periodontal dokular 
üzerine etkisi ve periodontal doku yıkımında hangi mekanizmalar ile rol aldığı özetlenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Adipokinler, Enflamasyon, Obezite, Periodontal Hastalık, Sitokinler, 
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Periodontal disease is a chronic inflammatory disease caused by a host response to microbial dental plaque deposited on 
teeth. In the advanced stages of the disease, permanent loss of support tissues around the tooth could develop. 
Periodontopathogenic microorganisms can cause the onset and progression of periodontal diseases. However, the main 
cause of periodontal tissue loss is the imbalance between host-destruction and host-protective mechanisms. Since 
periodontal diseases are chronic inflammatory diseases, there are studies indicated that they are also related to other 
chronic diseases. Obesity, which has become an important health problem in developed and developing countries, is a 
chronic disease characterized by excessive fat accumulation in adipose tissue in the body. In the presence of obesity, 
adipokine, proinflammatory cytokine levels and oxidative stress increase systemically. Obesity is recognized as a major risk 
factor for many chronic inflammatory diseases, particularly type 2 diabetes, hypertension and cardiovascular system 
diseases. Recent studies have shown that obesity is associated with oral diseases, especially with periodontitis. Although 
the biological mechanisms and the relationships between obesity and periodontal diseases couldn’t be determined exactly, 
it is thought that cytokines and hormones from adipose tissue could play a key role. It is stated that inflammatory 
conditions caused by obesity could affect the response to pathogen bacteria in periodontal tissues and could cause 
periodontal tissue destruction. In this review, the effects of obesity on periodontal tissues and the mechanisms involved in 
periodontal tissue destruction are summarized. 
Keywords: Adipokines, Cytokines, Inflammation, Obesity, Periodontal Disease 
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Periodontal hastalık, dişler üzerinde biriken mikrobiyaldental plağa karşı gelişen konak cevabı sonucu ortaya çıkan 
kronik enflamatuvar bir hastalıktır. Mikrobiyaldental plağa bağlı gingivitis, dişetinde kanama, kızarıklık ve ödem gibi klinik 
belirtiler ile karakterizedir. Periodontitis ise, patojen mikroorganizmaların sebep olduğu diş destek dokularının kalıcı kaybı 
ile karakterize enflamatuvar hastalık olarak tanımlanmaktadır. Enflamasyonun klinik belirtileri her iki hastalık tablosunda da 
ortak olmasına rağmen, periodontitistegingivitisten farklı olarak periodontal cep oluşumu, klinik ataşman kaybı ve alveol 
kemik yıkımı söz konusudur(1). Enflamasyon, organizmanın biyolojik, fiziksel ya da kimyasal uyaranlara karşı oluşturduğu 
vasküler ve hücresel olayları içeren reaksiyonlar zinciridir. Enflamatuvar cevabın amacı, yara iyileşmesinin sağlanması, 
konağı enfekte eden mikroorganizmaların uzaklaştırılması ve hasarlı ya da değişikliğe uğramış dokuların tamiridir(2). 
Enflamasyonda doku, makroskobik olarak kırmızı, şiş, sıcak, ağrılı ve spesifik bölgelerde olası işlev kaybıyla görülmektedir. 
Kızarıklık ve ısı, vazodilatasyon ve artmış kan akışından kaynaklanmaktadır. Şişme, vasküler geçirgenliğin artması ve 
infüzyonlu dokulara sıvı çeken bir ozmotik potansiyel yaratan plazma proteinlerinin sızıntısının bir sonucudur. Bu vasküler 
değişikleri hücresel değişiklikler izler ve lezyonun bulunduğu alana savunma hücreleri göç etmeye başlar(3). Periodontal 
hastalığın etiyolojisinde birincil sebep bakteriyeldir.Porphyromonasgingivalis, Prevotellaintermedia, Tannerellaforsythia, 
Campylobacterrectus, Eubacteriumnodatum, Treponemadenticola, Fusobacteriumnucleatum, veEikenellacorrodensisimli 
bakterilerin periodontitis ile yakından ilişkili olduğu görülmüştür(4).Hastalığın ilk aşamadaki klinik bulguları supragingival ve 
subgingival plak oluşumudur. İlerleyen dönemlerdeoluşumlara genellikle diş taşı oluşumu ve diş eti iltihabı eklenir. Eğer plak 
çıkarılırsa, hemostaz olur ve dokudaki iltihap çözünür. Lezyon devam ederse, patoloji haline gelir(5). Periodontal hastalığa 
yatkınlık aslında konağın periodontal patojenlere verdiği cevaba bağlıdır(6).Konak-enfeksiyon reaksiyonları, doğuştan gelen 
(spesifik olmayan) ve adaptif (spesifik) cevaplara ayrılabilir. Doğal reaksiyonlar enflamatuvar yanıtı içerir ve immünolojik 
mekanizmaları içermez. Bağışıklık tepkilerini içeren uyarana bağlı reaksiyonlar, zararlı patojenlere özel olarak geliştiğinde 
konak yanıtı daha etkili olmaktadır. Konak yanıtı savunmaya ilişkin kapsamlı bir repertuara sahiptir. Bu yanıtlar doku 
yıkımına neden olabilmektedir(7). Konak-bakteri etkileşimini oluşturan bu özel mekanizmalar, konağın patolojik bakteriyel 
uyaranları ayırt etmesine, modellemesine ve uyarana özelcevap oluşturabilmesine olanak sağlar(8). Periodontitis varlığında 
gelişen enflamatuvar cevabın dolaylı olarak sistemik etkileri olabilmektedir. Enflamasyonun, kardiyovasküler hastalık, tip 2 
diyabet ve romatoidartrit gibi birçok kronik hastalığın patogenezinde yer aldığı iyi bilinmektedir. Bu nedenle kronik 
periodontitis, diğer enflamatuvarhastalıkların patogenezinde önemli bir rol oynayabilen kronik enflamasyon kaynağını 
temsil edebilmektedir(9). 

Obezite, sağlığı bozabilecek şekilde anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanmaktadır.Beden Kitle İndeksi (BKİ) 
kilogram cinsinden ağırlık, boyunmetre cinsinden karesine bölünerek (kg / m

2
) tanımlanır.Dünya Sağlık Örgütü (WHO) BKİ 

≥25 kg/m
2
olan bireyleri fazla kilolu olarak tanımlarken ve BKİ ≥30 kg/m

2
olan bireyleri obezolarak tanımlamaktadır.BKİ, WHO 

tarafından en sık kullanılan göstergedir, çünkü klinik ve epidemiyolojik çalışmalarda ucuz ve kullanımı kolaydır(10). Ancak, 
bu ölçümün bazı sınırlamaları vardır. BKİ vücut yağ dağılımını değerlendirmez, çünkü aşırı vücut yağından ziyade aşırı kilo 
ölçümüdür. BKİ ölçümünde yaş, cinsiyet, etnik köken ve kas kütlesi gibi faktörler yanlış tanımlamaya yönlendirebilir. Bu 
nedenlebel çevresininölçümü gibi abdominalobeziteyi yansıtan alternatif önlemlerin kullanılması önerilmektedir(11). Bel 
çevresi ölçümü, abdominaladipoz dokuyu temsil ettiği için kardiyovasküler hastalık (KVH) ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Bu 
bölgede yer alan adipozdoku, deri altı yağ dokusu ile karşılaştırıldığında daha fazla sayıda sitokin ve hormon salgılar.Genetik, 
sosyoekonomik durum, çevre ve bireysel kararlar dahil olmak üzere birçok faktör obeziteninpatogenezinde önemli bir rol 
oynayabilmektedir(12). Obezite, yıldadünya genelindeki popülasyonun % 3,9'unun ölümünden ve % 3,8'inin engelli olarak 
yaşamasından sorumludur(13).Kardiyovasküler hastalıklar, osteoartrit, tip 2 diyabet ve kanser dahil olmak üzere çeşitli 
bulaşıcı olmayan hastalıklar için önemli bir riskfaktörüdür(12).1998'de Ulusal Sağlık Enstitüleri “obezitenin karmaşık, çok 
faktörlü bir kronik hastalık olduğunu” bildirmiştir(14). 

Yakın bir zamana kadar,obezitede büyük rol oyanayan yağ dokusunun sadecepasif bir enerjideposu olduğuna 
inanılıyordu. Ancak günümüzde çeşitli pro-enflamatuvar ve anti-enflamatuvar faktörlerin (adiponektin, leptin, sitokinler, 
kemokinler) düzensiz veya değiştirilmiş bir şekilde salınmasıyla ilişkili olduğu, iltihaplanma ve immünitenin düzenlenmesine 
aktif olarak katıldığı bilinmektedir(15).Adipositler büyüdükçe, pro-enflamatuvarmedyatör salınımı artarken anti-
enflamatuvarsitokinlerin salınması azalmaktadır(16).Makrofajlar, yağ hücresi genişlemesinin bir sonucu olarak 
artankemokinleryoluyla toplanmaya başlar. Yağ hücreleri ve yerleşik makrofajlar tarafından sentezlenen çeşitli aracılar daha 

sonra, interlökin-6 (IL-6), tümör nekroz faktörü alfa (TNF-) ve diğer pro-enflamatuvarsitokinlerin üretilmesiyle lokal ve 
sistemik iltihaplanmaya neden olabilmektedirler(17). IL-6, azalan insülin sinyalleşmesinin azalması, yağ asidi 
oksidasyonunun indüklenmesi veC-reaktif proteinin (CRP) karaciğer tarafından salgılanması ile bağlantılıdır. CRP düzeyindeki 
artış bu hastalarda kardiyovasküler hastalık veya tip 2 diyabet gelişimi açısından da bir belirteç olarak kabul edilmiştir (18). 
Adipoz doku, adipokinler (adipositokinler) olarak adlandırılan leptin, adiponektin, visfatin gibi biyoaktif moleküller üretir ve 
salgılar(19). Leptin, yağ dokusu tarafından üretilir ve adipositlerin büyüklüğü ve sayısı arttıkçadolaşımda oranı 
artar(20).Leptin de immün sistem üzerinde çeşitli etkilere sahiptir. Fagosit fonksiyonunu arttırır, monosit ve makrofajlarda 
çeşitli enflamatuvarsitokinlerin, nitrik oksidin ve eikosanoidlerin sentezini indükler. Ayrıca makrofajlarda interferon-γ (INF-γ) 
aracılı nitrik oksit sentetaz üretimine ve nötrofillerden reaktif oksijen türlerinin salımına neden olur. T hücre dengesini 
modifiye eder, T hücre aktivasyonunu indükler ve T hücre sitokin profilini T helper1 yönünde değiştirebilir(21).Kanoriya ve 
arkadaşları obez olan ve olmayan 70 kişide dişeti oluğu sıvısı ve serum leptin düzeylerini karşılaştırmış, serum leptin 
düzeylerinin periodontitisliobez bireylerde diğer gruplara göre daha fazla olduğunu saptamıştır. Sonuç olarak obezite ve 
periodontal sağlık düzeyi ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır(22).Adiponektindebirincil olarak adipositler tarafından 
salgılanmaktadır. Leptinin aksine, obezitede plazma adiponektin seviyeleri azalmaktadır(23).Metabolik olarak, adiponektin 
insülin duyarlılığını, glikoz alımını ve yağ asidi oksidasyonunu arttırır ve hepatikglukoneogeneziinhibe eder. İmmünolojik 
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olarak, adiponektin temel olarak anti-inflamatuar etkilere neden olur(24).Adiponektinin kemik ve kas gibi çeşitli dokuların 
yenilenmesini de desteklediği gösterilmiştir (25). Zhang ve ark. adiponektininperiodonsiyum üzerinde yararlı etkiler 
yarattığından, obezitede gözlenen gibi azalmış adiponektin seviyelerinin obeziteninperiodontitis riskinde artışa neden 
olabileceğini belirtmektedir (26).Adipokinlerden bir diğeri olan rezistinin kaynağı tam olarak bilinmemekle birlikte direkt 
olarak adiposit kaynaklı olmadığı, adipoz dokudaki enflamatuvar hücrelerden de kaynaklanıyor olabileceği  
düşünülmektedir(27). Rezistinin TNF-α, IL-6, IL-12 gibi pro-enflamatuvarsitokinsalımının artmasına neden olduğu 
veadiponektine karşıt bir etki gösterdiği belirlenmiştir(21).Yapılan bir çalışmada artmış serum rezistin seviyesinin 
periodontal hastalıkla ilişkili olduğu tespit edilmiştir(28).Leptin gibi obezite artışı ile paralel olarak artan bir diğer adipokin de 
visfatindir. Visfatin, bir nikotinamidfosforibosiltransferazdır ve hücre metabolizmasında önemli bir role sahiptir. Ayrıca, bu 
molekül enflamatuvarmediatörlerin üretilmesine ve nükleer faktör-kappaβ aktivasyonuna neden olur(29). Ancak 
periodontal hastalıkla ilişkisi tam olarak saptanamamıştır. Periodontal hastalık ve obezite arasındaki ilişki tam olarak 
anlaşılamamış olmasına rağmen, adipoz dokudan salgılanan hormon ve sitokinlerinperiodontal hastalık gelişimine etki ettiği 
düşünülmektedir. 2018’de yayınlananSuvan ve arkadaşlarının bir derlemesinde obeziteninperiodontal problemlere neden 
olabileceği belirtilmiş. Hatta diş hekimlerinin hastalarının tedavilerinde risk değerlendirmesi yapacağı zaman hastaların 
beden kitle indekslerini göz önünde bulundurmaları, kilolu insanların bu obeziteninperiodontal komplikasyonlara yol 
açabileceğinin de farkında olabilmeleri için bu bilginin paylaşılması gerektiği bildirilmiştir(30).Ancak periodontitis ve obezite 
arasındaki ilişkinin büyüklüğünü ölçebilmek ve obez bireylerde periodontal girişimlerin prognozu ile birlikte mekanizmalarını 
anlamak için ek prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Polistemia Vera Tanılı Hastalarımızın Geriye Dönük İncelenmesi, Tek Merkez  
Deneyimi 

Tugba Cetintepe, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
 
 

GİRİŞ: Polistemia vera (PV), kemik iliğindeki pluripotent hematopoietik kök hücrede gelişen mutasyonlar (JAK-2 V617F, JAK-
2 ekzon 12 mutasyonları) sonucunda ortaya çıkan, eritroid seride artışla karakterize kronik bir myeloproliferatif neoplazidir. 
En önemli komplikasyonları tromboz, kanama, miyelofibroz ve akut lösemiye dönüşüm olarak özetlenebilir. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışmamızda Ocak 2014 - Eylül 2019 tarihleri arasında Polistemia vera (PV) tanısı ile takip edilen 120 
hastanın, demografik özelikleri, labaratuvar sonuçları, hastalığın yol açtığı kanama ve tromboz sıklığı, tedavi endikasyonları 
hastaların tedavi yanıtları, yan etkileri ve hastaların toplam sağkalım retrospektif olarak incelendi. 
BULGULAR: Olgularımızın 69’u kadın, 51' si erkek olup, medyan yaş 63,2 (18-92) idi. Genetik olarak %90’unda Jak-2 V617F 
pozitif (n=109), %10 unda Jak-2 negatifti (n:11). Jak-2 allel yüküne göre kategorize edildiğinde % 31,1(n:34)’inde jak-2 düzeyi 
50-78 aralığında, % 24,7 hastada (n:27) 31-50 aralığında, % 27,5 ünde (n:30) 12,5-31 aralığında, %15,5 hastada (n:17) 78-100 
aralığında ve % 0,9 hastada (n:1) jak2 düzeyi 0-12,5 aralığında bulundu. Jak 2 negatif olan 11 hastanın 6 sınde jak2 ekson 12 
bakılmış olup 2 hastada pozitiflik saptanmıştır. Sigara kullanan hasta sayısı %30(n:36) du. Tanı anında %35,8 (n:43) hastada 
dalak büyüklüğü saptandı. 19 hastada başvuru anında arteryel-venöz tromboz mevcutken, 14 hastada izlemde tromboz 
gelişti. 73 hastada diabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, serebrovasküler olay, kronik böbrek yetmezliği gibi 
komorbidite mevcut olup, 4 hastada tedavi sürecinde malignite geliştiği görülmüştür. Hastaların %13,3’ ü (n:16) düşük riskli 
hastalık nedeniyle asetilsalisilik asit ve flebotomi ile takip edilirken, %86,7 (n:104) hasta yüksek riskli olarak değerlendirilip 
sitoredüktif tedavi başlanmıştır. Tedavi alan hastaların %86,5(n:90) üne hidroksiüre tedavisi tercih edilmiş olup, % 13,5 
(n:14) hastaya interferon başlanmıştır. Tromboz profilaskisi için 107 hasta asetilsalisilik asit, 5 hasta kumadin,6 hasta 
klopidogrel ve 2 hasta yeni nesil antikoagülan kullanmaktaydı. ASA kullanan 3 hastada gastrointestinal sistem kanaması ve 7 
hastada burun ve diş eti kanamaları izlendi.Hidroksiüre kullanan 7 hastanın 3 üne yanıtsızlık nedeniyle ikinci sıra tedavide 
IFN geçilmiş olup 4 hastaya ikinci sıra tedavide anagralid eklenmiştir. HU kullanan 3 hastada anemi, 2 sinde ayak bileğinde 
gelişen ülser, 2 hastada gelişen squamoz hücreli cilt karsinomu nedeniyle HU kesilmiştir. Interferon kullanan hastaların 3ü 
fluelıke sendrom nedeniyle ilacı tolere edememiş olup tedavi hidroksiüre ile değiştirilmiştir. %5 hastada (n:6) hastada 
myelofibrosis transformasyonu gelişmiştir. 1 hasta akut lösemi gelişmiştir. Hastalardan 9 tanesi ex olmuştur.5 yıllık genel 
sağkalım %95, öngörülen sağkalım 137 ay (127-146 ay) tespit edilmiştir. 
TARTIŞMA: Tek merkez PV olgularımızın Jak 2 mutasyon pozitifliği literatürle kıyaslandığında daha düşük düzeydedir. 
Trombozu olan tüm PV hastalarında JAK2V617F mutasyonu pozitifti. Lökositoz, tromboz riski acısından önemli bir belirleyici 
olarak bulundu. PV ogularının toplumumuzdaki klinik, laboratuar ve genetik verileri hakkında daha kapsamlı çalışmalara 
ihtiyaç vardır.Anahtar Kelimeler: Polistemia vera, Kronik Myeloproliferatif Hastalık, Tromboz 
 

Retrospektive Analysis Of Patients With Polycythemia Vera, Single Center 
Experience 

Tugba Cetintepe, Department of Hematology, İzmir Katip Celebi University, Ataturk Training And Research Hospital 
 

INTRODUCTION/BACKGROUND: Polycythemia vera (PV) is a myeloproliferative neoplazm, characterized by erythrocytosis, 
leukocytosis, splenomegaly, thrombosis, microcirculatory symptoms, pruritus, and risk of leukemic or fibrotic 
transformation. We aimed to characterize a single center PV population to evaluate and compare the differences in clinical 
features, hematological parameters and complications of polycythemia. 
PATIENTS and METHODS: This retrospective study analyzed data from medical records of 120 patients with PV, diagnosed 
from January 2014 to October 2019 and followed at the department of hematology, Izmir Katip Celebi University. 
RESULTS: The JAK2 V617F mutation was detected in 109 (90%) of polycythemia vera patients. Splenomegaly was found in 
43(35.8%) patients at the time of diagnosis. While 19 patients had arterial-venous thrombosis at presentation, thrombosis 
developed during follow-up in 14 patients. 16 of the patients were followed up with acetylsalicylic acid and phlebotomy due 
to low-risk disease, 104 (86.7%) patients were evaluated as high risk and cytoreductive treatment was initiated. Progression 
to myelofibrosis was seen in 6 and progression to acute leukemia was seen in one patients. Nine patients with PV died 
during follow-up. 
CONCLUSION: In our PV patients, JAK2V617F mutation frequencies were lower than previously reported. All of our PV 
patients with thrombosis were JAK2 V617F mutation-positive. Leukocytosis was found to be an important predictor of 
thrombotic risk. More extensive studies are needed on the clinical,laboratory and genetic data of PV cases in our society. 
Keywords: Polycythemia vera, Chronic Myeloproliferative Neoplasm, Thrombosis 
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Akut gastrointestinal sistem kanaması ile başvuran 244 olgunun analizi 
 

Yusuf Üzüm 
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Arş. Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İZMİR 

 
 
GİRİŞ-AMAÇ: Akut gastrointestinal kanamalar, acil servise basvuran ve hastanede yatan hastalar arasında mortalite ve 
morbiditenin önemli nedenlerinden biridir. Erken tanının yaygınlaşmasına, tedavi yöntemlerindeki gelişmelere ve hastaların 
sağlık hizmetine ulaşımının kolaylaşmasına rağmen akut gastrointestinal sistem kanamaları oldukça mortal 
seyredebilmektedir. Yapılan çalışmalarda hastaların yaklaşık %2-10 ’unun kaybedildiği saptanmıştır. Bu çalışmamızda 
servisimize akut gastrointestinal kanama sebebiyle yatırılan hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerini, mortaliteyi 
etkileyebilecek risk faktörlerini güncel literatür bilgileri eşliğinde incelemeyi amaçladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda 2018 Ocak-2018 Aralık tarihleri arasında erişkin acil servis basvurusu sonrasında acil dahiliye 
gözlem ünitesine akut gastrointestinal sistem kanaması sebebiyle yatırılan 244 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalar 
yaş, cinsiyet, ilaç kullanımı, başvuru şikayeti, laboratuvar değerleri, kanamanın yeri (üst-alt gastrointestinal sistem), eritrosit 
transfüzyon (ERT) ihtiyacı, mortalite ve tekrar kanama durumu açısından değerlendirildi. 
BULGULAR: Olguların yaş ortalaması 66,48±16,86 yıl olarak saptandı. Olguların %34,4 (84)’ü kadın, %65,6 (160)’sı erkekti.  
Olguların 118’inin kanamaya yatkınlık yaratabilecek direkt etkili oral antikoagulan (DOAK) (dabigatran, rivoraksaban, 
apiksaban),asetilsalisilikasit (ASA), klopidogrel, warfarin, heparin ve non-steroid antiinflamatuar ilaç (NSAİİ) kullandığı 
saptandı. Olguların 38’inin NSAİİ, 12’sinin DOAK, 10’unun heparin, 21’inin warfarin, 42’sinin ASA, 28’inin klopidogrel 
kullandığı görüldü. Başvuru semptomları değerlendirildiğinde 145 (%59,4) olgunun melena, 44 (%18) olgunun hematemez, 
55 olgunun (%22,5) hematokezya ile başvurduğu görüdü. Olguların 206’sında üst gastrointestinal sistem kanaması tespit 
edilirken, 38’inde alt gastrointestinal sistem kanaması tespit edildi. Olgular eritrosit transfüzyonu alanlar ve transfüzyon 
almayanlar olarak değerlendirildi. Hastaların %70,1 (171)’i eritrosit transfüzyonu almış, %29,9 (73)’ü eritrosit transfüzyonu 
almamıştı. Transfüzyon alanların ortalama 3,77±2,97 (min:1,max:21) ünite eritrosit transfüzyon aldığı görüldü. Eritrosit 
transfüzyon ihtiyacını öngörmebilmek için olguların yaş, hemoglobin, hemotokrit ve mean platelet volume (MPV) değerleri 
karşılaştırıldı. Transfüzyon alan olgularda istatistiksel olarak anlamlı olmak üzere yaş ortalaması daha yüksek, hemoglobin ve 
hemoktokrit değerleri daha düşük saptandı. Gruplar arası cinsiyet, ilaç kullanımı ve MPV değerlerinde ise anlamlı fark 
saptanmadı. Transfüzyon alan olgularda anlamlı olarak tekrar kanama oranının daha yüksek olduğu görüldü. Hastaların 17 
(%7)’sinin klinik seyir sırasında kaybedildiği saptandı. Olguların mortalite oranları yaş, cinsiyet, ilaç kullanımı, kanama yeri, 
hemoglobin, hemotokrit, MPV, ERT alımı ve tekrar kanama açısından değerlendirildi. Mortalite oranları, yaş arttıkça, alt 
gastrointestinal sistem kanaması olanlarda, hemoglobin ve hematokrit değeri düşüklüğünde, ERT alım ihtiyacı olanlarda, 
tekrar kanaması gerçekleşenlerde anlamlı olarak daha yüksek saptandı. Hastaların 141 (%58)’inin hipertansiyon, diyabetes 
mellitus, kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği gibi hastalıklardan herhangi bir veya daha fazlasına sahip olduğu görüldü. 
Bu olgulardan 108 (%76) inde ERT transfüzyon ihtiyacı olduğu ve bu oran kronik hastalığı olmayanlara göre istatistiksel 
olarak yüksek bulundu. Klinik seyirde mortalite görülen 17 hatanın 15’inde kronik hastalık mevcuttu. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, akut gastrointestinal sistem kanaması ile başvuran olgularda, yaş, başvuru 
hemoglobin ve hematokrit düzeyinin ERT ihtiyacını öngörmede değerli olduğu ve ERT alan olgularda da tekrar kanama 
riskinin değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldı. Ayrıca ileri yaş, alt gis kanama, başvuruda düşük hemoglobin ve 
hematokrit düzeyi saptanan, takipte ERT ihtiyacı olan ve tekrarlayan kanaması olan olguların mortalite açısından yakın takip 
edilmesi gerektiği görüşüne varıldı. Bu hastalarda kanamanın olmadan önlenmesi için gastroprotektif ilaç gerekliliği 
açısından incelenmesi uygun olacaktır. Kronik hastalığı olan hastaların polifarmasi açısından incelenmesi ve gereğinde ilaç 
düzenlenmesi yapılması gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: eritrosit transfüzyonu, ortalama platelet hacmi, hematokrit, mortalite 
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Analysis of 244 cases with acute gastrointestinal bleeding 
 

Yusuf Üzüm 
Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, IZMIR 

 
 

BACKGROUND/AIMS: Acute gastrointestinal bleeding (GIB) is an important cause of mortality and morbidity among 
patients who admitted to clinics. Acute GIB remains very mortal despite early diagnosis, improvements in treatments and 
health care professionals. Studies have shown that approximately 2-10% of patients have died. In this study, we aimed to 
investigate the clinical and laboratory characteristics of patients hospitalized for acute GIB and the risk factors that may 
affect mortality. 
 
MATERIAL-METHODS: In our study, 244 patients who admitted to the clinic with acute GIB between January 2018 and 
December 2018 were evaluated retrospectively. The patients were evaluated in age, gender, medication use, symptoms, 
laboratory parameters, location of bleeding, erythrocyte transfusion requirement, mortality and re-bleeding status. 
 
RESULTS: The mean age of the patients was 66.48±16.86 years. Of the cases, 34.4% (84) were female and 65.6% (160) were 
male. It was found that 118 of patients were using direct-acting oral anticoagulant(DOACs), acetylsalicylic-acid(ASA), 
clopidogrel, warfarin, heparin and non-steroid antiinflammatory drugs (NSAIDs). It was observed that 38 patients were 
using NSAIDs, 12 using DOAC, 10 using heparin, 21 using warfarin, 42 using ASA and 28 using clopidogrel. 145 (59.4%) 
patients presented with melena, 44 (18%) with hematemesis and 55 (22.5%) with hematochezia. Upper GIB was detected in 
206 cases and lower GIB in 38. Cases were evaluated as receiving erythrocyte transfusion and not. 70.1% (171) patients 
received erythrocyte transfusion and 29.9% (73) did not. The mean number of transfusions was 3.77±2.97(min:1, max:21) 
unit. In order to predict the erythrocyte transfusion requirement, age, hemoglobin, hematocrit, and MPV (mean platelet 
volume) values of patients were compared. The mean age was higher and hemoglobin and hematocrit values were lower in 
patients receiving a transfusion. There was no difference between the groups in terms of gender, drug use and MPV values. 
It was observed that the patients who received transfusion had significantly more re-bleeding. Seventeen (7%) patients 
died. The mortality was evaluated in terms of age, sex, drug use, bleeding site, hemoglobin, hematocrit, MPV, erythrocyte 
transfusion intake and re-bleeding. Mortality rates were found to be significantly higher in patients with lower GIB, lower 
hemoglobin and hematocrit values, erythrocyte transfusion intake, and re-bleeding. 141 patients had hypertension, 
diabetes-mellitus, heart failure, chronic renal failure or more of these diseases. 108 of them had a statistically significant 
need for erythrocyte transfusion during follow-up compared to those without chronic disease. Seventeen patients died 
during follow-up and 15 of them had chronic disease. 
 
CONCLUSIONS: In our study, age, hemoglobin and hematocrit levels were found important in predicting erythrocyte 
transfusion requirement in acute GIB. The risk of re-bleeding should also be evaluated in patients in need of erythrocyte 
transfusion. In addition, older age, lower GIB, low hemoglobin and hematocrit levels at hospital admission, erythrocyte 
transfusion requirement at follow-up and re-bleeding should be closely monitored for mortality. In order to prevent 
bleeding in these patients, it would be appropriate to examine the necessity of gastroprotective drugs. Patients with 
chronic disease should be examined for polypharmacy and their medications should be reviewed if necessary. 
 
Keywords: erythrocyte transfusion, mean platelet volume, hematocrit, mortality 
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Febril nötropenide mortaliteyi predikte etmede nötrofil/lenfosit oranının rolü 
Uğur Bayram Korkmaz 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir 
 
 

Giriş: Febril nötropeni, kemoterapi sonrası sık görülen bir komplikasyon olup morbidite ve mortalitesi yüksek bir 
komplikasyondur. Nötropeni, Mutlak nötrofil sayısı (MNS) < 500/mm3 veya MNS <1000/ mm3 olup kemoterapi sonrası 24-
48 saat içerisinde beyaz kürenin hızla düşme eğiliminde olduğu durum olarak tanımlanmıştır. Ateş ağızdan tek bir vücut 
sıcaklığı ölçümünün ≥38.3°C olması veya en az bir saat süre ile ≥38.0°C düzeyinde seyreden vücut sıcaklığı olarak 
tanımlanmaktadır.  
Yöntem: Çalışmamıza 2018 ocak- 2018 aralık ayları arasında kemoterapi sonrası nötropenik ateş ile başvuran ve iç 
hastalıkları kliniğimize interne edilen hastalar dahil edilmiştir.  
Bulgular: Çalışmaya 46 erkek, 46 kadın olmak üzere toplam 92 hasta alınmış olup ortalama 7 gün servisimizde takip 
edilmiştir. Çalışmanın sonunda 74 hasta sıhhatle taburcu edilmiş, 18 hasta ölmüştür. Ölen hastalarda yatış sırasında nötrofil, 
lenfosit düzeyleri ve nötrofil/lenfosit oranı sırasıyla 320 K/uL, 400 K/uL, 0.8 olarak saptandı. Taburcu edilen hastalarda yatış 
sırasında nötrofil, lenfosit düzeyleri ve nötrofil/lenfosit oranı sırasıyla 200 K/uL, 450 K/uL, 0.44 olarak saptandı. Hayatını 
kaybeden hastalarda yatış sırasında nötrofil/lenfosit oranı anlamlı düzeyde daha yüksek saptandı ( 0.8 – 0.44; p:0.010).  
Sonuç: Nötrofil/lenfosit oranının yüksekliğinin inflamasyonun göstergesi olduğuna yönelik bir çok çalışma mevcuttur. Bu 
çalışmada nötrofil/lenfosit oranın yüksekliğinin prognoz ile ilişkili olabileceğine yönelik sonuçlar elde edilmiş olup, daha 
geniş hasta sayılı çalışmalar yapılması durumunda nötrofil/lenfosit oranının febril nötropenide prognozu değerlendirmede 
değerli bir gösterge olarak olarak kullabileceği düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: febril nötropeni, mortalite, nötrofil/lenfosit oranı 
 

 
 

The role of neutrophil / lymphocyte ratio in predicting mortality in febrile 
neutropenia 

Uğur Bayram Korkmaz 
Department of Internal Medicine, İzmir Katip Çelebi University Ataturk Education and Research Hospital 

 
 
Introduction: Febrile neutropenia is a common complication after chemotherapy and it has high morbidity and mortality. 
Neutropenia is defined as the absolute neutrophil count (ANC) <500 / mm3 or ANC <1000 / mm3, where the neutrophils fall 
rapidly within 24-48 hours after chemotherapy. Fever is defined as a single body temperature measurement ≥ 38.3 °C or ≥ 
38.0 °C for at least one hour.  
Method: Patients who were admitted to our internal medicine clinic with neutropenic fever after chemotherapy between 
January 2018 and December 2018 were included in the study.  
Results: A total of 92 patients (46 males and 46 females) were included in the study. At the end of the study, 74 patients 
were discharged and 18 patients died. Neutrophil, lymphocyte levels and neutrophil / lymphocyte ratio were found to be 
320 K / uL, 400 K / uL, 0.8, respectively, at died patients. Neutrophil, lymphocyte levels and neutrophil / lymphocyte ratio 
were 200 K / uL, 450 K / uL and 0.44, respectively, at discharge patients. Neutrophil / lymphocyte ratio was significantly 
higher in patients who died during hospitalization (0.8 - 0.44; p: 0.010).  
Conclusion: There are many studies showing that high neutrophil / lymphocyte ratio is an indicator of inflammation. In this 
study, we concluded that high neutrophil / lymphocyte ratio may be associated with prognosis. It is thought that neutrophil 
/ lymphocyte ratio can be used as a valuable indicator in evaluating prognosis in febrile neutropenia in case of larger 
studies. 
 
Keywords: febrile neutropenia, mortality, neutrophil / lymphocyte ratio 
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İnfantlarda İnflamasyon Belirteçleri Olarak Prokalsitonin, CRP, Neu/Lym, 
Neu/Plt, MPV Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi 

Fatih Hunç, Fatma Ceyla Eraldemir, Esra Acar, Hale Maral Kır 
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye 

 
Giriş ve Amaç: Prokalsitonin (PCT), enfeksiyona yanıt olarak en erken yükselen, viral-bakteriyel enfeksiyon ayırımını 
yapabilen bir parametre olarak göze çarpmaktadır. C-reaktif protein (CRP), nötrofil-lenfosit oranı (NLO), nötrofil-trombosit 
oranı (NTO), ortalama trombosit hacmi (MPV) enfeksiyon takibinde kullanılan diğer laboratuvar parametreleridir. Bu çalışma 
ile infantlarda PCT kestirim değerleri baz alınarak parametreler arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın verileri Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı veri 
sisteminden retrospektif olarak elde edildi. Çalışma, Kasım 2018-2019 tarihleri arasından bir yıllık dönemde, 1-12 ay yaş 
aralığındaki infantlarda PCT ve CRP seviyeleri, nötrofil, trombosit ve lenfosit sayıları, MPV retrospektif olarak incelendi ve 
NLO, NTO değerleri hesaplandı. İnfantlar; PCT düzeylerine göre sırasıyla <0,5 ng/ml, 2-5 ng/ml ve >5 ng/ml şeklinde 3 gruba 
ayrıldı. 
Bulgular: İnfant hasta popülasyonunda geriye dönük arşiv taraması ile elde edilen verilerin analizi 4 aşamada incelenmiş 
olup, hastalar PCT düzeylerine göre gruplandırılmıştır. Bu gruplarda nötrofil, lenfosit, trombosit hücre sayıları; NLO; NTO; 
PCT, CRP ve MPV düzeylerinin merkezi eğilim ve dağılım istatistiklerinden bazılarını içeren tanımlayıcı istatistikleri elde 
edilmiştir (Tablo 1). Spearman korelasyon analizinde NLO ile NTO; PCT ile CRP ve NTO ile PCT arasında pozitif yönlü güçlü bir 
ilişki saptanmıştır (sırasıyla r= 0,78; r= 0,71; r= 0,619) (Tablo 2). Bağımsız gruplar arasındaki inflamatuar belirteçler açısından 
farkın anlamlılığını test etmek için Kruskal-Wallis analizi gerçekleştirildi. Analizde, normal PCT seviyeleri ile diğer 2 grup 
arasında CRP, NLO ve NTO açısından anlamlı farklılık saptandı. MPV için PCT grupları arasından fark saptanmadı (Tablo 3). 
PCT düzeyleri ile diğer inflamatuar belirteçler arasında ilişkiyi ölçmek için regresyon analizi yapıldı, sadece CRP ile anlamlı bir 
ilişki tespit edilirken NLR, NPR ve MPV arasında istatistiksel bir ilişki saptanmadı (Tablo 4). 
Tartışma ve Sonuç: Bu çalışma PCT seviyelerinin hastaların klinik durumunu göstermede önemli bir biyobelirteç olduğu, 
literatürde de ifade edildiği gibi PCT düzeylerini baz alan gruplandırmanın inflamatuar sürecin seviyesi, hastalığın etkeni 
hakkında fikir edinilmesinde oldukça yararlı olduğu yinelenmiştir. 
Kısıtlılıklar: Çalışma retrospektif olarak tasarlanmış olması, bu şekilde prospektif olarak planlanacak daha çok hasta sayısını 
içerecek ileri çalışmalardan elde edilecek sonuçlar bu konuda daha güçlü çıkarımla yapılabilmesini sağlayacaktır. 
Anahtar Kelimeler: prokalsitonin, CRP, nötrofil-lenfosit oranı, nötrofil-trombosit oranı, MPV 
 

Investigation of the Relationship Between Procalcitonin, CRP, Neu / Lym, Neu 
/ Plt, MPV as Inflammation Markers in Infants 

Fatih Hunç, Fatma Ceyla Eraldemir, Esra Acar, Hale Maral Kır 
Department of Medical Biochemistry, School of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey 

 
Introduction and Aim: Procalcitonin (PCT) stands out as the earliest rising parameter in response to infection, capable of 
differentiating viral-bacterial infection. C-reactive protein (CRP), neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), neutrophil-platelet 
ratio (NTO), mean platelet volume (MPV) are other laboratory parameters used in the follow-up of infection. The aim of this 
study was to investigate the relationship between the parameters in PCT based on PCT estimation values. 
Material and Methods: The data of this study were obtained retrospectively from Kocaeli University Research and 
Application Hospital Central Laboratory data system. In this study, PCT and CRP levels, neutrophil, platelet and lymphocyte 
counts, MPV were evaluated retrospectively and NLO, NTO values were calculated in one year period between November 
2018-2019 in infants aged 1-12 months. Infants; who were divided into 3 groups according to PCT levels as <0.5 ng / ml, 2-5 
ng / ml and> 5 ng / ml, respectively. 
Results: The analysis of the data obtained by retrospective archive screening in the infant patient population was examined 
in 4 stages and the patients were grouped according to PCT levels. Neutrophil, lymphocyte, platelet cell numbers in these 
groups; NLO; NTO; Descriptive statistics including some of the central tendency and distribution statistics of PCT, CRP and 
MPV levels were obtained (Table 1). In Spearman correlation analysis, NLO and NTO; There was a strong positive correlation 
between PCT and CRP and NTO and PCT (r = 0.78; r = 0.71; r = 0.619, respectively) (Table 2). Kruskal-Wallis analysis was 
performed to test the significance of the difference in terms of inflammatory markers between independent groups. In the 
analysis, a significant difference was found between the normal PCT levels and the other 2 groups in terms of CRP, NLR and 
NTO. No difference was found between PCT groups for MPV (Table 3). Regression analysis was performed to measure the 
relationship between PCT levels and other inflammatory markers, but only a significant correlation was found between CRP 
and NLR, NPR and MPV (Table 4).  
Discussion and Conclusion: This study reiterated that PCT levels are an important biomarker in demonstrating the clinical 
status of patients, and as expressed in the literature, grouping based on PCT levels is highly useful in gaining insight into the 
level of the inflammatory process and the causative agent of the disease. Limitations: Since the study was designed 
retrospectively, the results obtained from further studies, which would include more patients to be planned prospectively, 
would be able to be made with a strong inference. 
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Tablo 2, Table 2 

 
Spearman’s rho Korelasyon analizi, Spearman’s rho correlation analysis 

 
 

Tablo 3 

İlişki yönü İlişki yönü p değeri 
Ortalama Değerleri 

(1, 2 ve 3. grubun sırasıyla) 

PCT grupları CRP 1. grup-2. grup <0,001 0,42 

PCT grupları CRP 1. grup-3. grup <0,001 60,19 

PCT grupları CRP 2. grup-3.grup 0,477 84,43 

PCT grupları NLO 1. grup-2. grup =0,001 1,00 

PCT grupları NLO 1. grup-3. grup <0,001 6,00 

PCT grupları NLO 2. grup-3.grup 0,605 5,39 

PCT grupları NTO 1. grup-2. grup =0,001 0,123 

PCT grupları NTO 1. grup-3. grup <0,001 0,398 

PCT grupları NTO 2. grup-3.grup 0,783 0,840 

Kruskal-Wallis analizi, Kruskal-Wallis analysis 
 
 
 

Tablo 4 

Model 
Standardize edilmemiş 

Katsayılar B 
Standardize edilmemiş 

Katsayılar Std. Hata 
Standardize edilmiş 

katsayılar Beta 
Standardize edilmiş 

katsayılar t 
p 

anlamlılık 

Sabit 1,2 2,513 
 

0,478 0,636 

CRP 0,099 0,032 0,453 3,135 0,003 

Regresyon analizi a. Regresyon denklemi: CRP= 1,2 + 0,099*PCT (p=0,003) b. Bağımsız değişken: PCT 
Regression analysis a. Regression equation: CRP= 1.2 + 0,099*PCT (p=0.003) b. Dependent variable: PCT 
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İskemik kökenli kalp yetersizliğinin tıbbi tedavisinde anjiyotensin 
dönüştürücü enzim inhibitörü (ACEİ) ile ACEİ ve anjiyotensin reseptör blokeri 

(ARB) kombinasyon tedavisinin karşılaştırılması 
 

Ebru İpek Turkoglu
1
, Huseyin Bozdemir

1
, Serdar Payzın
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1
İzmir Kemalpasa Devlet Hastanesi 

2
Ege Universitesi Tıp Fakultesi 

 
GİRİŞ-AMAÇ: Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACEİ) faydalı etkilerinin doz bağımlı olduğu ve çalışmada 
etkinlikleri gösterilen dozların kullanılması gerektiği bilinmekle beraber birçok hastada yan etkiler nedeniyle bu dozlara 
ulaşılamamaktadır. Anjiyotensin reseptör blokerlerinin (ARB), ACEİ’ne üstünlüğü gösterilememiş olsa da düşük doz 
kombinasyonun, ACEİ ile karşılaştırıldığı çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışmada tolere edilebilen en yüksek dozda ACEİ ve düşük 
doz ACEİ+ARB kombinasyon tedavisi alan ileri evre iskemik kökenli kalp yetersizliği (KY) hastalarının 6 aylık takip periyodu 
boyunca ekokardiyografik parametreleri karşılaştırılmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) <%35, fonksiyonel sınıfı New York Kalp Cemiyetine 
(NYHA) göre 3-4 olan ve spironolaktonu tolere edemeyen iskemik kökenli KY hastaları alındı. Hastalar enalapril (ACEİ) ile 
düşük doz enalapril ve losartan (kombinasyon) gruplarına ayrıldı. Her 2 grup 6 aylık süre boyunca 3 ayda bir ekokardiyografi 
ile takip edildi 
BULGULAR: Başlangıçta her 2 grupta benzer olan LVEF (29.7±5.6% vs 27.2±4.8%) izlemde her iki grupta da benzer şekilde 
artmıştı (32.5±5.0% vs 33.6±6.4%). Hiperpotasemi kombinasyon kolunda daha sık görüldü. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada NYHA 3-4 iskemik KY hastalarında hem enalapril hem de kombinasyon tedavisi, 6 ayın 
sonunda LVEF’da anlamlı düzelme ile birlikte bulundu. Çalışmamız, spironolaktonu tolere edemeyen fonksiyonel sınıfı ileri 
derecede kötü iskemik KY hastalarında kombinasyon tedavisinin de bir alternatif olduğunu düşündürmekle beraber hasta 
sayımızın kısıtlı olması nedeniyle kesin bir yargı için ileri çalışmalar gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: ACEİ, kombinasyon tedavisi, kalp yetersizliği 
  
 
 
 

Comparison of angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) and ACEI plus 
angiotensin receptor blocker (ARB) combination therapy in heart failure with 

ischemic origin 
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OBJECTIVE: The beneficial effects of angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) are dose dependent and they should be 
used in doses with proven efficacy, but many patients could not tolerate these dosages. There are limited studies for 
comparison of high dose ACEI to low dose ACEI + angiotensin receptor blockers (ARB) combination. In this study, we aimed 
to compare echocardiographic features of heart failure (HF) patients with ischemic origin between two treatment groups 
for 6 months. 
METHODS: HF patients with ejection fraction (EF)< 35% and functional class of 3-4 of NYHA have been studied. Patients 
have been divided into two treatment groups as high dose enalapril (ACEI) and low dose enalapril + losartan (combination) 
therapy and checked in every 3 months with echocardiography. 
RESULTS: İnitial LVEF (29.7±5.6% vs 27.2±4.8%) did improve in both groups during the study period similarly (32.5±5.0% vs 
33.6±6.4%). Hyperpotassemia was more frequent in combination arm, but not statistically significant. 
CONCLUSION: This study has showed that, both enalapril and low dose combination therapy for the treatment of patients 
with HF and poor condition were with improved LVEF in the end of the study period. The present study suggests the 
combination therapy as an alternative in HF patients with ischemic origin and very poor functional classes who cannot 
tolerate spironolactone but the few number of patients keep us to make a sweeping statement. 
Keywords: ACEI, combination therapy, heart failure 
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Çalışma süresi boyunca her 2 grupta ekokardiyografik LVEF değişimi 

 
Enalapril (n=23) Düşük doz enalapril+losartan (n=18) p 

1. LVEF (başlangıç) %29.7±5.6 %27.2±4.8 ns 

2. LVEF (3. Ay) %30.6±6.0 %32.1±4.8 ns 

3. LVEF (6. Ay) %32.5±5.0 %33.6±6.4 ns 

 
 

Echocardiographic LVEF changes during the study period in both groups 

 
Enalapril (n=23) Low dose enalapril+losartan (n=18) p 

1. LVEF (initial) 29.7±5.6% 27.2±4.8% ns 

2. LVEF (3. mo) 30.6±6.0% 32.1±4.8% ns 

3. LVEF (6. mo) 32.5±5.0% 33.6±6.4% ns 

 
Table 1: Group demographics 

 Enalapril (n=23) Low dose enalapril+losartan (n=18) p 

Age (mean±SD) 63.2±10.6 years 57.8±11.6 years ns 

Gender (F/M) 3/18 4/14 ns 

Type II DM 4 4 ns 

Hypertension 10 9 ns 

Hyperlipidemia 10 7 ns 

Previous revascularization 16 15 ns 

Smoking 5 6 ns 

Hypotension 4 2 ns 

Minor potassium (K) 
increase 

2 5 ns 

Cough 1 1 ns 

 
 

Table 2: Echocardiographic LVEF changes during the study period in both groups 

 Enalapril (n=23) Low dose enalapril+losartan (n=18) p 

1. LVEF (initial) 29.7±5.6% 27.2±4.8% ns 

2. LVEF (3. mo) 30.6±6.0% 32.1±4.8% ns 

3. LVEF (6. mo) 32.5±5.0% 33.6±6.4% ns 

 
 
Introduction  
Since SOLVD trial, angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) become mainstay of heart failure (HF) therapy (1). 
Enalapril was the first ACEİ, which showed proven efficacy on mortality over placebo in HF patient with left ventricle 
ejection fraction (LVEF)<35%. Enalapril has started 2.5 mg and targeted 10 mg twice daily. However target doses are not 
easily reached in daily practice because of side effects, like hypotension.  Losartan, an angiotensin receptor blockers (ARB), 
showed better results in elderly HF patients than captopril in ELİTE trial (2) but there are limited data about combination 
therapies. In the present study, the effect of high dose ACEİ and combination of low dose ACEİ +ARB is investigated in HF.  
 
Methods 
Two treatment groups are identified. As ACEİ, enalapril and as ARB losartan is selected.The ACEİ group has started with 
2x2.5 mg enalapril and aimed 2x10mg. The combination group has aimed 5 mg enalapril and 50 mg losartan once daily. 
Institutional ethic approval and informed consent was obtained for every patient. Consecutive HF patients with ischemic 
origin, LVEF<35%, NHYA class 3-4, who admitted in Ege University HF inpatient-clinic and cannot tolerate aldosterone 
antagonist are included alternately in two groups. Patients with poor renal function (creatinin >1.5 mg/dl, potassium >5 
mmol/l), atrial fibrillation, recent ischemic event or revascularization are excluded. For each group, 25 patients are enrolled. 
Their drug therapy other than ACEI or ARB, like digoxin, nitrates, beta-blocker, acetylsalicylic acid, statin and diuretic, is 
continued as always. Patients are controlled with physical exam, electrocardiogram, blood biochemistry and 
echocardiogram for a 6 months period in every 3 months.Statistical analyses performed with SPSS program. A p value <0.05 
considered statistically significant. 
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Results 
Twenty-five patients are enrolled to each group. Although they were in the heart transplantation list, 4 patients in enalapril 
arm and 2 patients in combination arm have died because of clinical deterioration. In combination arm, 2 patients excluded 
because of deteriorating renal function and 3 patients did not complete 6 months follow-up. In enalapril group, 23 and in 
combination group 18 patients are completed the study. All the analyses are performed with the results of these patients. 
The demographics were similar in both groups as shown in table1. Although 2x10 mg was aimed dosage in the enalapril 
group, no one of patients did reach that dose. Only 3 patients did tolerate 2x7.5 mg and the rest received 2x5 mg daily. All 
18 patients in combination arm completed 6 months study with enalapril 5 mg and losartan 50 mg per day. While 
hypotension was more frequent in enalapril group, minor potassium increase was more frequent in the combination group 
but these findings were not statistically significant. Echocardiographic changes on left ventricle mass index, end-diastolic 
diameter, end-diastolic volume and ejection fraction (LVMI, LVED, LVEDV, LVEF) are investigated. Both groups did not show 
any significant alteration on LVED, LVEDV, and LVMI during 6 months period. Initial LVEF did improve in both groups during 
the study period similarly as shown in table2.  
 
Discussion 
HF is the leading cause of cardiac mortality and there are only limited therapy options in advanced stages. ACEI are known 
to reduce mortality and morbidity in HF and are mainstay of the therapy.  All HF patients should receive the maximum 
tolerated dose for an adequate inhibition of renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS), but in clinical practice most of 
patients receive suboptimal doses (3). The present study compared ACEI to the combination therapy for that reason and 
searched for the answer if the combination therapy could inhibit RAAS more powerful and produce a positive effect on 
LVEF in a special group of HF patients. Study group consists of HF patients with ischemic origin who cannot tolerate 
aldosterone antagonist in very poor condition. The results showed similar increase in LVEF in both groups. Also side effects 
were similar in both groups. Mortality was very high in the study, which attributed to the advanced stages of HF (NYHA 3-4) 
but similar in both groups. A recent meta-analysis of ACEI and combined therapy showed that combination therapy reduces 
hospitalizations for HF but not overall hospitalizations and mortality and is associated with more adverse events. The 
limitation of this meta-analysis was the small number of HF patients in poor condition (NYHA4). 4.  Whether combination 
therapy is beneficial in these poor prognosis patients needs to be addressed by an adequate powered study. Because of 
lack of evidence and poor prognosis of these patients, combination therapy is recommended in aldosterone antagonist-
intolerant patients only with IIb C level according to European HF guidelines (3).  
 
Conclusion 
The present study showed that both enalapril and combination therapy were with improved LVEF, but no superiority, in the 
end of the study period with similar side effects in NYHA3-4 class HF patients, who cannot tolerate aldosterone antagonists. 
The few in number of patients, relatively short duration of follow-up and suboptimal doses of enalapril were limiting 
factors, which keep us to make a sweeping statement. 
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Düzenli Kola Tüketimi ve Genç Erkeklerde Hipertansiyon Riski 
Betül Banu Karasu, Ankara Şehit Sait Ertürk Etimesgut Devlet Hastanesi 

 
GİRİŞ-AMAÇ: Dünya genelindeki en yaygın hastalıklardan biri olan hipertansiyonun genç erişkinlerde görülme sıklığı her 
geçen gün artış göstermektedir. Hipertansiyon gelişme riskinin diyetteki değişikliklerden önemli ölçüde etkilendiği de bilinen 
ayrı bir gerçektir. Buna karşın; kafeinli, şekerli veya yapay tatlandırıcılı içecek tüketiminin genç erişkinlerde hipertansiyon 
görülme sıklığı ile ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır ve ilgili çalışmaların sonuçları da birbiriyle 
çelişkilidir. Bildiğimiz kadarıyla, özellikle kola tüketimi ve genç erkeklerde hipertansiyon görülme riski arasındaki ilişkiyi 
sorgulayan bir çalışma bulunmamaktadır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu vaka-kontrol çalışması, haftada 1 litreden fazla düzenli olarak kola tüketen 40 genç erkek (vaka) ile kola 
tüketimi olmayan ya da haftada 200 ml’den daha az kola tüketen 40 genç erkek (kontrol) üzerinden yürütüldü. Kontrol 
grubu; vaka grubu ile yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi açısından eşleştirildi. Vaka ve kontrol grubundaki bütün olgular, 18-
30 yaş arasındaydı ve diabetes mellitus, hiperlipidemi ve obezite dahil herhangi bir kronik hastalığa sahip değildi. Sessiz bir 
ortamda 5 dakika rahat bir şekilde dinlendikten sonra, her katılımcının kan basıncı doktor tarafından, kalibre edilmiş civalı 
sfingomanometre ile ölçüldü. 1-2 dakika aralıklarla 3 seri ölçümün kaydı alındı. Analiz için son iki ölçümün ortalaması 
kullanıldı. Hipertansiyon, sistolik kan basıncının >140 mmHg veya diyastolik kan basıncının >90 mmHg olduğu durumlar, 
yüksek-normal kan basıncı ise sistolik kan basıncının >135 mmHg ve <140 mmHg veya diyastolik kan basıncının >85 mmHg 
ve <90 mmHg olduğu durumlar olarak tariflendi. 
BULGULAR: Ortalama yaş; vaka grubunda 24.85 ± 2,92, kontrol grubunda ise 23.97 ± 3,61 idi (p=0.268). Vücut kitle indeksi 
vaka ve kontrol gruplarında sırasıyla 22,56 ±2,29 kg/m2ve 23.55 ± 2,32 kg/m2 idi (p=0,076). Ortalama sistolik ve diyastolik 
kan basınçları, vaka grubunda kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde daha yüksekti (135,2 ± 9,27 mmHg ve 126.08 ±7,20 
mmHg, P<0,001; 83.03±4,29 mmHg ve 78,47±5,11mmHg, p<0,001). Diyastolik yüksek-normal kan basıncı değerleri; vaka 
grubundakilerde kontrol grubundakilere göre anlamlı olarak daha sık bulundu [35,3% (95% CI=20.6-52.9) ve 11.1% (95% 
CI=2.8-22.2), p=0,016]. Sistolik hipertansiyon; vaka grubunda, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha 
yüksek bir sıklıkla tariflendi [32,4% (95% CI=17.6-50) versus 2,8% (95% CI=0-8.3), p=0,001]. 
Tartışma ve SONUÇ: Haftada 1 litreden daha fazla kola tüketimi, artmış sistolik hipertansiyon ve diyastolik yüksek-normal 
kan basıncı değerleri ile ilişkili bulundu. Bu bulgu, kolanın hipertansiyondaki rolünü aydınlatacak daha ileri çalışmalara olan 
ihtiyacı belirtmektedir. Ayrıca, Türkiye’deki genç erkeklerde hipertansiyon gelişimini önleyebilmek için hayat tarzı 
değişikliklerini temel alan geniş ölçekli çalışmaların gerekliliğini ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, kan 
basıncı, kola,. 
 

Habitual Cola Intake and Risk of Hypertension Among Young Men 
Betül Banu Karasu, Ankara Şehit Sait Ertürk Etimesgut Government Hospital 

 
BACKGROUND: Hypertension, being one of the most common causes of death worldwide, has been increasing in incidence 
among young adults. It’s also remarkable that the risk of hypertension remains to be highly dependent on dietary 
modifications. However, the number of studies focusing on a possible association between caffeinated, artificially or sugar 
sweeteened beverage consumption and incident hypertension among young adults are very limited and the results of the 
relevant studies remain controversial. To our knowledge, there are no studies spesifically questioning the relation between 
habitual cola intake and the risk of developing hypertension among young men. 
METHODS: This case control study was conducted on 40 men (cases) who drink cola more than 1 liter/week habitually and 
40 men (controls) who don’t drink cola or drink cola less than 200 ml/week. Controls were matched to cases on age, sex 
and body mass index. All the men in case and control groups were aged 18-30 years and didn’t have any established chronic 
disease including diabetes mellitus, hyperlipidemia or obesity. After being seated comfortably in a quiet environment for 5 
minutes, blood pressure of each participant was measured by the physician, using a calibrated mercury 
sphygmomanometer. The blood pressures were recorded as three serial measurements, at intervals of 1-2 min. The mean 
of the last two measurements was used in the analysis. Hypertension was defined as systolic blood pressure >140 mmHg or 
diastolic blood pressure >90 mmHg, whereas high-normal blood pressure was defined as systolic blood pressure ≥130 
mmHg and < 140 mmHg or diastolic blood pressure ≥85 mmHg and <90 mmHg. 
RESULTS: Mean age was 24.85 ± 2,92 in the case group and 23.97 ± 3,61 in the control group (p=0.268). Body mass index 
was 22,56 ±2,29 kg/m2 and 23.55 ± 2,32 kg/m2 in case and control groups, respectively (p=0,076) Mean systolic and 
diastolic blood pressures were significantly higher in the case group than the control group (135,2 ± 9,27 mmHg versus 
126.08 ±7,20 mmHg, P<0,001 and 83.03±4,29 mmHg versus 78,47±5,11mmHg, p<0,001). Diastolic high-normal blood 
pressure was found to be significantly more prevalent among the case group than the control group [35,3% (95% CI=20.6-
52.9) versus 11.1% (95% CI=2.8-22.2), p=0,016] Systolic hypertension was identified with a statistically significant higher 
prevalence rate in the case group than the control group [32,4% (95% CI=17.6-50) versus 2,8% (95% CI=0-8.3), p=0,001]. 
CONCLUSION: Cola consumption more than 1 liter/week is associated with higher rates of systolic hypertension and 
diastolic high-normal blood pressure levels. This finding calls for further research to elucidate the role of cola beverages in 
hypertension. We also state the necessity for large scale life style modification trials to prevent hypertension among young 
men in Turkey. Keywords: blood pressure, cola, hypertension 
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Yeni oral antikoagülanların hastane kaygısı ve depresyon ölçeği puanları 
üzerine etkisi  

Kahraman Coşansu, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Sakarya 
 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Atriyal fibrilasyonun (AF) sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkisi kapsamlı bir şekilde 
gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, valvüler olmayan AF'li hastalarda warfarın kullanım döneminde ve yeni oral 
antikoagülanlara (NOAC) geçtikten sonra ki hastane anksiyete ve depresyon ölçeği (HADS) skorlarını karşılaştırmaktı. 
GEREÇ-YÖNTEM: Temmuz 2018 - Ocak 2019 tarihleri arasında warfarin tedavisi gören ve NOAC'lara geçiş planlanan yüz 
hasta ardışık olarak çalışmaya alındı. Tüm hastalar HADS testini çalışma başlangıcında ve çalışma başlangıcından en az 3 ay 
sonra tamamladı. Veri toplama araştırmacı tarafından görüşme sırasında anket yöntemi ile yapılmıştır. Warfarin tedavisi 
altında HADS'nin anksiyete alt ölçeği olarak HADS-A1; warfarin tedavisi altında HADS'nin depresyon alt ölçeği olarak HADS-
D1; yeni oral antikoagülan tedavisi altında HADS'ın anksiyete alt ölçeği olarak HADS-A2; yeni oral antikoagülan tedavisi 
altında HADS'nın depresyon alt ölçeği olarak HADS-D2 tanımlandı. Hastalar kanama öyküsü ve yaşlarına göre 4 alt gruba 
ayrıldı. <75 yaş ve kanama öyküsü olmayanlar Grup 1; <75 yaş ve kanama öyküsü olanlar grup 2; ≥75 yaş ve kanama öyküsü 
olmayanlar grup 3 olarakı; 75 yaş ve kanama öyküsü olanlar grup 4 olarak tanımlandı. 
BULGULAR: HADS-A (5.9 ± 2.1 vs 4.4 ± 1.6, p <0.001) ve HADS-D (4.4 ± 1.7 vs 3.7 ± 1.4, p <0.001) skorlarının ortalama 
değeri, warfarin kullandıklarında dönemde, NOAC'lara geçtikten sonraya göre daha yüksek bulundu. Korelasyon analizi 
HADS-A ve HADS-D skorları ile yaş ve kanama öyküsü arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koydu (p <0.001).Çok 
değişkenli regresyon analizi, tüm alt gruplarda sadece kanama öyküsü ve yaşın HADS skorunun bağımsız belirleyicisi 
olduğunu gösterdi. Tüm gruplar arasında en yüksek skorlar kanama öyküsü olan ve ≥75 yaş olanlarda bulundu (Grup 4) (p 
<0.001). 
Tartışma ve SONUÇ: Çalışmamız valvüler olmayan AF'li hastaların NOAC tedavisi altında warfarine göre daha düşük HADS-A 
ve HADS-D skorları olduğunu göstermektedir. Bu bulgular NOAC'ların yaşam kalitesini arttırabileceğini ve anksiyete ve 
depresyondaki azalma nedeniyle morbidite ve mortaliteyi azaltabileceğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: anksiyete, depresyon, warfarin, K vitamini içermeyen yeni oral antikoagülanlar. 
 
 

Effect of novel oral anticoagulants on hospital anxiety and depression scale 
scores  

Kahraman Coşansu, Department of Cardiology, Sakarya University Education and Research Hospital, Sakarya, Turkey 
 
 

Introduction and AIMS: The negative impact of atrial fibrillation (AF) on health‐related quality of life has been extensively 
documented. The aim of this study was to compare hospital anxiety and depression scale (HADS) scores in patients with 
non-valvular AF between during warfarin period and after switching to novel oral anticoagulants (NOACs). 
MATERIALS-METHODS: A hundred patients under treatment of warfarin in whom a transition to NOACs was planned were 
consecutively enrolled in this study between July 2018 to January 2019. All patients completed HADS at the initiation of 
study and at least 3 months after initiation of study. Data collection was performed by the method of the interview using a 
questionnaire by the researchers. HADS-A1 defined as anxiety subscale of HADS under warfarin treatment; HADS-D1, as 
depression subscale of HADS under warfarin treatment; HADS-A2, as anxiety subscale of HADS under novel oral 
anticoagulants treatment; HADS-D2, as depression subscale of HADS under novel oral anticoagulants treatment. The 
patients were divided into 4 subgroups according to their bleeding history and age. Patients; <75 years old and without a 
history of bleeding were identified as Group 1; <75 years old and with a history of bleeding were identified as group 2; ≥75 
years old and without a history of bleeding were identified as group 3; ≥75 years old and with a history of bleeding were 
identified as group 4. 
RESULTS: The mean value of HADS-A (5.9 ± 2.1 vs 4.4 ± 1.6, p <0.001) and HADS-D (4.4 ± 1.7 vs 3.7 ± 1.4, p <0.001) scores 
was significantly higher in patients when they used warfarin than when they switched to NOACs. Correlation analysis 
revealed that there was a significant correlation between HADS-A and HADS-D scores with age and history of bleeding 
(p<0.001). The multivariate regression analysis showed that only bleeding history and age were found as the predictor of 
HADS score in all subgroups. The highest scores among all scores were found in patients with a history of bleeding and ≥75 
years of age (Group 4)(p<0.001). 
Discussion and CONCLUSIONS: Our study demonstrates that patients with nonvalvular AF under treatment of NOACs had 
lower HADS-A and HADS-D scores compared to warfarin. These findings suggest that NOACs may increase quality of life and 
decrease morbidity and mortality due to reduction in anxiety and depression. 
Keywords: anxiety, depression, warfarin, Non-vitamin K novel oral anticoagulants. 
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Figür 1 Hastane anksiyete ve depresyon ölçeği (HADS), Figure 1 Hospital anxiety and depression scale (HADS). 
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Çalışma grupları arasında Hastane Depresyon Ölçeği puanlarının karşılaştırılması. 
Comparison of Hospital Depression Scale scores between the study groups. 

 
 

Tablo 1 Kanama öyküsü ve yaşa göre sınıflandırılan grupların HADS-A1, HADS-A2, HADS-D1 ve HADS-D2 skorları. 
Table 1. HADS-A1, HADS-A2, HADS-D1 and HADS-D2 scores of the groups which classified according to the bleeding history 

and age. 

  
 N Ort ± SS p 

HADS-A1 Grup 1 Group 1 52 4.1 ± 0.8 <.001 

 
Grup 2 Group 2 14 7.5 ± 0.8 

 

 
Grup 3 Group 3 27 7.7 ± 0.8 

 

 
Grup 4 Group 4 7 9.2 ± 1.4 

 

 
Toplam Total 100 5.9 ± 2.1 

 
HADS-A2 Grup 1 Group 1 52 3.1 ± 0.8 <.001 

 
Grup 2 Group 2 14 5.5 ± 1.0 

 

 
Grup 3 Group 3 27 5.8 ± 0.9 

 

 
Grup 4 Group 4 7 6.7 ± 1.3 

 

 
Toplam Total 100 4.4 ± 1.6 

 
HADS-D1 Grup 1 Group 1 52 3.0 ± 0.8 <.001 

 
Grup 2 Group 2 14 5.7 ± 0.7 

 

 
Grup 3 Group 3 27 5.8 ± 0.8 

 

 
Grup 4 Group 4 7 6.8 ± 1.4 

 

 
Toplam Total 100 4.4 ± 1.7 

 
HADS-D2 Grup 1 Group 1 52 2.6 ± 0.9 <.001 

 
Grup 2 Group 1 14 4.9 ± 0.9 

 

 
Grup 3 Group 2 27 4.8 ± 0.8 

 

 
Grup 4 Group 3 7 5.4 ± 0.9 

 

 
Toplam Group 4 100 3.7 ± 1.4 
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Yeni Açılan Kardiyak Elektrofizyolojik Çalışma Laboratuvarında Prosedürel 
Başarı İçin Öğrenme Eğrisi  

Ömer Şahin 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kayseri/Türkiye 

 
Giriş - AMAÇ: Kardiyak elektrofizyolojik çalışma (EPS) kalbin elektriksel ileti sistemini ve aritmileri inceleyen invaziv bir 
işlemdir. EPS işlemiyle anormal kalp ritimlerinin tanısı, nedenleri, orijin aldığı lokalizasyon ve tedavi yöntemleri belirlenir. 
Son yıllarda ülkemizde yeni EPS laboratuvarlarının açılmasıyla kateter temelli tanı ve tedavi işlemleri artmıştır. Bu çalışmada 
hastanemizde yeni açılan kardiyak elektrofizyoloji laboratuvarında ilk iki yıllık sürede uygulanan EPS ve kateter ablasyon 
işlemlerinin başarı ve komplikasyon oranlarını değerlendirmeyi amaçladık 
Gereç YÖNTEM: Mayıs 2017- Haziran 2019 tarihleri arasında hastanemize aritmi şikayetiyle başvurup tanısal EPS yapılan ve 
kateter ablasyon tedavisi uygulanan 72 hasta çalışmaya dahil edildi. Temel elektrofizyolojik çalışma eğitimi almış tek 
operatör tarafından işlemler yapıldı. Hastaların tanılarınna göre aritmiye neden olan kardiyak lokalizasyona kateter ablasyon 
tedavisi gerçekleştirildi. Hastaların tanıları, işlem başarısı ve komplikasyon oranları değerlendirildi. 
BULGULAR: Çalışmaya alınan 72 hastanın (Kadın:43, yaş ortalaması: 46,6±13,1) tanıları ve başarı oranları tablo 1 de 
özetlenmiştir. Tanısal EPS prosedürü sonucunda en sık tespit edilen aritmi atriyoventriküler nodal reentran taşikardi 
(AVNRT) (%69) iken ikinci sırada atriyoventriküler reentran taşikardi (%11) yer almaktadır. Tanısal EPS işlemleri hariç 
tutulduğunda en yüksek başarı AVNRT hastalarında elde edildi (%84). Üç hastada işlem sırasında geçici atriyoventriküler 
nodal blok (%4) ve 4 hastada işlem sonrasında takip döneminde aritmi rekürrensi (%6) gözlemlenmiştir (Tablo 2) 
Tartışma ve SONUÇ: EPS ve kateter ablasyon işlemlerinde öğrenme eğrisi ve tecrübe önem arz etmektedir. Yapılan 
çalışmalarda kateter ablasyonunun %85-97 başarı oranına sahip olduğu rapor edilmiştir (1). Diğer aritmiler ile 
karşılaştırldığında, AVNRT kateter ablasyonu en yüksek başarı oranına sahip iken, komplikasyon ve rekürrens oranları 
oranları düşüktür (2). Atrial taşikardi ve atrial flutter kateter ablasyon başarı oranları düşük iken tekrarlama ve komplikasyon 
oranları yüksektir (3). Kliniğimizde öğrenme eğrisi döneminde AVNRT ablasyonu dışındaki aritmilerde ablasyon başarı 
oranları düşük iken komplikasyon oranları güncel literatür ile benzer bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Elektrofizyolojik çalışma, Aritmi, Kateter ablasyon, Öğrenme eğrisi dönemi 
 

 
Learning Curve for Procedural Success at Newly Opened Cardiac 

Electrophysiological Laboratory  
 

Ömer Şahin 
University of Health Sciences, Kayseri City Hospital, Department of cardiology, Kayseri/Turkey 

 
 
İntroduction and AIM: Cardiac Electrophysiological study (EPS) is an invasive procedure check the electrical conduction 
system of heart and arrhythmias. Diagnosis of abnormal heart rhythms, causes, localization of origin and treatment 
methods are determined by EPS process. In recent years, catheter based diagnostic and therapeutic procedures have 
increased with the opening of new EPS laboratories in our country. In this study, we aimed to evaluate success and 
complication rates of EPS and catheter ablation procedures were done in our hospital’s newly opened cardiac 
electrophysiology laboratory for first 2 years. 
Material METHOD: We included 72 patients admitted with complaints of arrhythmia and applied diagnostic EPS procedure 
and catheter ablation treatment in our hospital from May 2017 to June 2019. Procedures were performed by a single 
operator who had basic electrophysiological training. According to the diagnosis of patients, catheter ablation treatment 
was conducted to cardiac localization that causing arrhythmia. Patients diagnosis, procedure success and complication rates 
were assessed. 
RESULTS: Diagnosis and success rates of 72 patients included in the study (female: 43, medium age: 46,6±13,1) are shown 
in table 1. As a result of the diagnostic EPS procedure, the most common arrhythmia was atrioventricular nodal reentrant 
tachycardia (AVNRT) (69%) and atrioventricular reentrant tachycardia (AVRT) (11%) was the second most common 
arrhythmia in our study. When diagnostic EPS procedures excluded, highest success rate were obtained in AVNRT patients 
(84%). Transient atrioventricular nodal block was observed in three patients (3%) during the procedure and arrhythmia 
recurrence was observed in four patients at follow-up period after procedure (Table 2). 
Discussion and CONCLUSION: Learning curve and experience are important in EPS and catheter ablation procedures. 
Catheter ablation is reported to have a 85-97% success rate (1). Catheter ablation of AVNRT has the highest success rate 



374 
 
 

compared with other arrhythmias while it has low success and recurrens rate (2). Atrial tachycardia and atrial flutter 
catheter ablation have low success rates, while recurrence and complication rates are high (3). During the learning curve 
period in our study, there were low success rate arrhythmia catheter ablation had low procedure success rate other than 
AVNRT while complication rates were similar to current literature. 
Keywords: Electrophysiological study, arrhythmia, Catheter ablation, Learning curve period 
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Elektrofizyolojik çalışma laboratuvarına işlem için alınan hastaların dağılımı 

 
n=72 Yaş, yıl Kadın, % Başarı oranı 

Tanısal EPS işlemi* 10 (%14) 45.5 4, %40 %100 (n=10) 

AVNRT ablasyon 50 (%69) 48.7 32, %64 %84 (n=42) 

AVRT ablasyon 7 (%11) 24.6 4, %71 %29 (n=2) 

WPW ablasyon 3 (%4) 32 1, %33 %66 (n=2) 

AT ablasyon 1 (%1) 42 1, %100 %100 (n=1) 

Atrial flutter ablasyon 1 (%1) 38 1, %100 %0 (n=0) 

EPS: Elektro fizyolojik çalışma, AVNRT: Atriyoventriküler nodal reentran taşikardi, AVRT: Atriyoventriküler reentran taşikardi, 
WPW: Wolf parkinson white, AT: Atriyal taşikardi. * Ablasyon tedavisi uygulanan hastalar dışında sadece tanısal EPS işlemi 

uygulanmış hastaları içermektedir. 
 

Distribution of patients admitted to the electrophysiological study laboratory 

 
n=72 Age, year Female, % Sucsess rate 

Diagnostic EPS procedure * 10 (%14) 45.5 4, %40 %100 (n=10) 

AVNRT ablation 50 (%69) 48.7 32, %64 %84 (n=42) 

AVRT ablation 7 (%11) 24.6 4, %71 %29 (n=2) 

WPW ablation 3 (%4) 32 1, %33 %66 (n=2) 

AT ablation 1 (%1) 42 1, %100 %100 (n=1) 

ATrial flutter ablation 1 (%1) 38 1, %100 %0 (n=0) 

EPS: Electro physiological study, AVNRT: atrioventricular nodal reentrant tachycardia, AVRT: atrioventricular reentrant 
tachycardia, WPW: Wolf parkinson white, AT: Atrial tachycardia. *Except for patients undergoing ablation therapy, only it 

contains patients with diagnostic EPS procedure. 
 

Prosedür sırasında ve sonrasında ortaya çıkan komplikasyonlar , Complications during and after the procedure 

Komplikasyonlar Complications 
 

Geçici AV nodal blok Transient AV nodal block 3 (4%) 

Transient iskemik atak Transient ischemic attack 1 (1%) 

Vaskuler komplikasyon Vascular complications 1 (1%) 

Rekürrens Recurrence 4 (6%) 

Atrial taşikardi Atrial tachycardia 1 

AVRT AVRT 2 

WPW WPW 1 

AV: Atriyoventriküler, AVRT: Atriyoventriküler reentran taşikardi, WPW: Wolf parkinson white. 
AV: atrioventricular, AVRT: atrioventricular reentrant tachycardia, WPW: Wolf parkinson white. 
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OP-179 
 
 

Klopidogrelin Tedavi Bitiminde Direk Kesilmesi Rebound Tromboza Yol 
Açabilir mi? Yoksa Rebound Tromboz Bir Şehir Efsanesi midir? 

 
Çağın Mustafa Üreyen 

SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; klopidogrel kullanan hastalarda tedavi süresinin bitiminde klopidogrelin direk 
kesilmesinin rebound tromboza (hiperkoagülabiliteye) yol açıp açmadığının araştırılmasıdır. Rebound hiperkoagülabilitenin 
klopidogrelin tedavi süresi bitiminde direk kesilmesine bağlı olabileceği ve trombotik riski arttırabileceği düşünülmektedir. 
Fakat bu fenomenin varlığı halen tartışma konusudur. Çalışmamızda klopidogrelin yarım doza düşerek kesilmesi ile direk 
kesilmesinin platelet agregasyon parametreleri üzerine etkisi araştırılmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya 1:1 randomizasyon ile 127 hasta alındı. 2 hastanın onam vermemesi, 46 hastanın ise çalışma 
süresince en az bir kez kan vermeye gelmemesi nedeniyle çalışmadan çıkarıldı. Sonuç olarak çalışmaya 53 hasta alındı. 
Birinci grubu oluşturan 25 hastada tedavi bitiminden itibaren 2 hafta süreyle tam doz klopidogrel verilerek ilaç kesildi. İkinci 
grubu oluşturan 28 hastada ise tedavi bitiminden itibaren 2 hafta süreyle ½ tb klopidogrel verilerek ilaç kesildi. Tedavi 
protokolünün başlangıcından itibaren toplamda 5 kez olmak üzere haftada bir kez multıbl elektrod agregometre (MEA) ile 
adenozin difosfat prostaglandin E1 (20 mikrolitre/20 mikrolitre) ile indüklenen platelet agregasyon değerleri ölçüldü. Her iki 
grubun 2 haftalık tedavi protokolünün bitiminden sonra ki 1. ve 2. hafta platelet agregasyon değerleri rebound 
hiperkoagübilite açısından kıyaslandı. 
BULGULAR: Her iki grup arasında temel hasta özellikleri açısından tip 2 diyabetin birinci grup hastalarda daha fazla olması 
dışında fark yoktu (Tablo 1). Klopidogrelin direk kesildiği birinci grup ile ½ tb verilerek kesilen ikinci grup arasında 2 haftalık 
tedavi protokolü sonrası birinci hafta platelet agregasyon değerleri arasında fark saptanmadı (469 AUC vs 395 AUC, p = 
0.112). İkinci hafta platelet agregasyon değerleri açısından değerlendirildiğinde ise yine istatistiksel açıdan fark saptanmadı 
(571 AUC vs 515 AUC, p = 0.223) (Figür 1). 
Tartışma ve SONUÇ: Çalışmamızda gösterilmiştir ki; klopidogrel tedavisinin doz azaltılarak kesilmesi direk kesilmesine göre 
platelet agregasyon değerlerini azaltmamış, sonuçlar istatistiksel açıdan benzer saptanmıştır. Klopidogrelin direk 
kesilmesine bağlı rebound hiperkoagübilite var olsaydı birinci grubun platelet agregasyon değerlerinin ikinci gruba göre 
istatistiksel olarak daha yüksek olması beklenirdi. Sonuç olarak klopidogrelin direk kesilmesinin rebound hiperkoagübiliteye 
yol açmadığı ve rebound tromboz ile ilişkili olmadığı kanaatindeyiz. 
 
Anahtar Kelimeler: Klopidogrel, Platelet agregasyonu, Rebound tromboz 
 
 
 

Is There Rebound Thrombosis After Clopidogrel Cessation? Is Rebound 
Thrombosis an Urban Myth ? 

 
Çağın Mustafa Üreyen 

University of Health Sciences, Antalya Education and Research Hospital, Department of Cardiology 
 
 

Background and Aim: The aim of our study is to investigate whether there is rebound thrombosis due to abrupt clopidogrel 
discontinuation. Rebound thrombosis has been supposed to occur owing to abrupt clopidogrel cessation and cause 
increased thrombotic risk. However, existence of this phenomenon is still a debate. In our study, tapering to half dose 
before clopidogrel cessation is compared with sudden discontinuation. 
Methods: One hundred twenty seven patients were recruited prospectively. However, 2 patients were removed due to the 
fact that they withdrew their informed consents and 46 patients were removed due to the fact that they missed their 
control visit and 6 patients were removed due to clopidogrel resistance. Therefore, 53 patients were enrolled to the study. 
In group I, 25 patients were randomized to sudden cessation of clopidogrel and in group II, 28 patients were randomized to 
cessation after half dose tapering of 2 weeks. Platelet aggregation was assessed with multiple electrode aggregometry 
(MEA). The primary end point of the study was to compare the adenosine diphosphateprostaglandin E1 (20 microlitre/20 
microlitre) induced platelet aggregation with MEA at the first week after abrubt cessation and half dose tapered cessation 
of clopidogrel among both groups. 
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Results The basal characteristics of both groups were similar except the percentage of type 2 diabetes, which was higher in 
group I (Table 1). There was no statistical difference regarding adenosine diphosphate-prostaglandin E1 induced platelet 
aggregation at the first week among both groups whether the clopidogrel was suddenly discontinued or tapered (469 AUC 
vs 395 AUC, p = 0.112). Moreover, there was no statistical difference with regard to platelet aggregation at the second 
week among Group I and II (571 AUC vs 515 AUC, p = 0.223) (Figure 1). 
Conclusion This randomized study demonstrated that tapering of clopidogrel to half dose for 2 weeks before complete 
cessation did not lower platelet aggregation values when compared with sudden cessation of clopidogrel. The platelet 
aggregation values among both groups were similar, whether clopidogrel was tapered or discontinued abruptly. If there 
was a rebound thrombosis, the platelet aggregation value should have been higher in Group I as compared to Group II. We 
therefore excluded rebound platelet hyperreactivity due to indifference in platelet aggregation values among 2 groups. 
 
Keywords: Clopidogrel, Platelet aggregation, Rebound thrombosis 
 

 

 
Figür 1. ADP-PGE1 İLE İNDÜKLENEN PLATELET AGREGASYONUNUN MEA İLE ÖLÇÜMÜNÜN ZAMAN-DEĞİŞİM GRAFİĞİ 

 
 

Tablo 1. Hastaların bazal özellikleri, Table 1. Basal characteristics of the study population 
 

 
 Grup / Group I 

(n: 25) 
Grup/ Group  II 

(n: 28) 
p 

Yaş Age 59,9±10,6 54,9±11,1 0,099 

Erkek Cinsiyet 
(n, %) 

Male gender 
(n, %) 

10 (%40,0) 18 (%64,3) 0,077 

Hipertansiyon 
(n, %) 

Hypertension 
(n, %) 

15 (%60,0) 11 (%39,3) 0,132 

Diyabetes 
Mellitus 

(n, %) 

Diabetes 
Mellitus 

(n, %) 
14 (%56,0) 5 (%17,9) 0,004 

Hiperlipidemi 
(n, %) 

Hyperlipidemia 
(n, %) 

12 (%48,0) 12 (%42,9) 0,707 

Sigara 
(n, %) 

Smoking 
(n, %) 

8 (%32,0) 11 (%39,3) 0,581 

Alkol 
(n, %) 

Alcohol 
(n, %) 

1 (%4,0) 3 (%10,7) 0,613 
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OP-180 

Coronary Artery Disease in Young Adults with Acute Coronary Syndrome 
Sabiye Yılmaz 

Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Sakarya, Türkiye 
 

INTRODUCTİON AND OBJECTIVE: Coronary artery disease (CAD) is one of the main causes of morbidity and mortality. 
Increasing number of younger patients are being hospitalized with acute coronary syndromes (ACS). Earlier risk assessment 
for effective cardiovascular disease prevention is essential to prevent or delay coronary heart disease. We aimed to 
determine the risk factors and to evaluate the short and long term results in young patients with acute coronary syndrome 
(ACS). 
MATERIALS-METHODS: In this retrospective study, 886 patients undergoing coronary angiography from 2011 to 2018 for 
acute coronary syndrome under 45 years of age were identified. The classification of patients as ST elevation myocardial 
infarction (STMI), non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI), or unstable ngına pectoris (UAP) was based on clinical 
judgment, electrocardiography (ECG) recordings, and cTn concentrations. Data on the patients’ demographic 
characteristics, risk factors, laboratory, number of diseased coronary vessels, ejection fraction (EF), complications, in-
hospital and follow up outcomes were obtained from hospital records or by interview (directly or by telephone) with 
patients, their families. 
RESULTS: The mean age of the patients was 40.5± 4.5 years. Male sex, smoking, dyslipidemia were the most important risk 
factors. In addition, family history, hypertension, diabetes mellitus and being overweight were other classical risk factors for 
ACS. Patients with ACS often presented with STEMI (54.8%), and single-vessel involvement (55.3%) predominated. PCI was 
the main myocardial reperfusion therapy (75.6%). Tables 1 show the baseline clinical characteristics, laboratory findings for 
the study population. The mean follow-up period was 35.8+27.6 months. In-hospital mortality was 1.8%, long term follow-
up mortality was 4.5%. The low ejection fraction (EF)( p<0.00; r=-0.220), diabetes (p<0.00;r=0.142), presence of chronic 
renal failure(p<0.00;r=0.234), arrhythmia (p<0.00;r=0.211), contrast nephropathy(p<0.00;r=0.229) development were 
correlated with mortality. Tables 2 show the clinical outcomes of patients with ACS during their hospital stay and follow-up. 
The long-term major adverse cardiovascular and cerebrovascular events (MACCE) including recurrent MI, unplanned target 
vessel revascularization, stent thrombosis, hospitalizations for heart failure and stroke are shown in table 2. In cox 
regression analysis, EF determined to be an independent predictor of all-cause mortality (hazard ratio[HR] 1.1, 95% 
confidence interval [CI] 1.04 to1.16). 
DİSCUSSİON AND CONCLUSIONS: Among the young patients studied, CAD had a higher incidence in males. Smoking was 
the most important modifiable risk factor. Also, patients showed high prevalences of dyslipidemia. It once again 
demonstrated the importance of lifestyle change and primary prophylaxis. Left ventricular ejection fraction was the most 
important prognostic factor in short and long term. 
Keywords: Acute coronary syndrome, outcomes, young patients 

 
Table1. Baseline demographic characteristics, clinic presentations, laboratory findings for the study population 

Age 40.5±4.5 

Male (%) 787(88.7) 

BMI (kg/m2)(%) 28.5±4 

Overweight (BMI ≥25 kg/m2) 246(27.7) 

Obesity (BMI ≥30 kg/m2 ) 157(17.7) 

Smoking (%) 732(82.5) 

Diabetes mellitus type (%) 196(22.1) 

Hypertension (%) 260(29.3) 

Dyslipidemia (%) 681(76.8) 

Chronic kidney disease (%) 37(4.2) 

Family history (%) 264(29.8) 

History of CVA (%) 8(0.9) 

PAH (%) 14(1.6) 

Illegal drug use (%) 26(2.9) 

Presentation (%) 
 

STEMI 486(54.8) 

NSTEMI 237(26.7) 

USAP 164(18.5) 
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Cardiyak arrest 51(5.8) 

Laboratory analysis 
 

Hemoglobin (mg/dL) 14.1±1.6 

Triglyceride (mg/dL) 234.9±228.2 

HDL (mg/dL) 38.3±9.2 

LDL (mg/dL) 143.7±45.1 

CRP (mg/L) 8.9±13.5 

Glucose (mg/dl) 146.7±85.7 

High Sensitivity Troponin (hs-Tn I) 22352.88±34909.49 

Creatinine 0.97±0.94 

Hemoglobin A1c 7±2.4 

Echocardiography (LVEF) 46.5±9.9 

TABLE 2. Clinical outcomes of patients with ACS during their hospital stay and follow-up 

Coronary reperfusion strategies (%) 
 

Primary PCI 466(52.5) 

Thrombolytic therapy 39(4.4) 

Elective or emergent CABG 82(9.2%) 

Medical follow-up 94(9.5) 

In hospital outcomes(%) 
 

In-hospital mortality 16(1.8) 

Ventricular arrhythmia 61(6.9) 

Atrioventricular block 10(1.1) 

Paroxysmal atrial fibrillation 4(0.45) 

Contrast nephropathy 27(3) 

Cardiac rupture/tamponade 1(0.1) 

Bleeding complications 7(0.8) 

Acute stent thrombosis 13(1.5) 

Subacute stent thrombosis 44(5) 

Stroke 2(0.2) 

Cardiogenic shock 11(1.2) 

Killip classes II-III 46(5.2) 

Long-term outcome(%) 
 

Follow-up (months) 35.8±27.6 

Target vessel revascularization 180(20.3) 

Other vessel revascularization 125(14.1) 

Chronic stent restenosis 96(10.8) 

Recurrent myocardial infarction 150(16.9) 

Overall mortality 40(4.5) 

Left ventricular apical thrombus 2(0.5%) 

Stroke 13(1.5) 

ICD implantation 7(%0.8) 

Heart failure 54(13.1) 

Echocardiography (LVEF % in the 3. month ) 52.1±11.1 

 
 



379 
 
 

OP-181 
 
 
 

Akut Myokard Enfarktüslü Hastalarda Monosit/Yüksek Dansiteli Lipoprotein 
Oranları Yaşa Bağlı Değişkenlik Gösteriyor mu? 

 
Göktuğ Savaş 

SBÜ, Dr. Siyami Ersek Göğüs kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, İstanbul 
 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Monosit/Yüksek Dansiteli Lipoprotein oranının oksidatif stres ve inflamasyon belirteci olduğu bilinmektedir. 
Akut myokard enfarktüslü hastalarda ise Monosit/Yüksek Dansiteli Lipoprotein oranı yüksekliğinin perkütan girişim sonrası 
hastane içi istenmeyen olay ve mortalitenin bağımsız bir göstergesi olduğu rapor edilmiştir. Fakat Monosit/Yüksek Dansiteli 
Lipoprotein oranının bu hasta grubunda yaşa bağlı değişkenliği ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. 
 
METOD: Hastanemiz acil servisine göğüs ağrısı şikâyeti ile başvuran ve ST yükseklikli myokard enfarktüsü tanısı ile perkütan 
koroner girişim uygulanan 372 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların demografik özellikleri, ek hastalıkları, başvuru 
hemogram ve serum lipit düzeyleri kayıt edildi. Monosit/Yüksek Dansiteli Lipoprotein oranları hesaplandı. Daha sonra 
hastalar ≤35 yaş (Grup-1), 36-64 yaş (Grup-2) ve ≥ 65 yaş (Grup-3) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Her gruptaki ortalama 
Monosit/Yüksek Dansiteli Lipoprotein değeri hesaplanarak diğer yaş grubundaki ortalama ile mukayese edildi. 
 
BULGULAR: Çalışmaya dâhil edilen 372 hastanın 290’nı erkek, 82’si kadındı. Hastaların ortanca yaşı 55 idi. Hastaların 
ortalama monosit değeri Grup-1 de 0.72±0.29 x103/μl (n=71), Grup-2 de 0.67±0.27 x103/μl (n=226) ve Grup-3 de 0.61±0.26 
x103/μl (n=75) idi. Hastaların ortalama HDL değeri Grup-1 de 33.2±7.7 mg/dl, Grup-2 de 34.9±9.6 mg/dl ve Grup-3 de 
40.1±15.1 mg/dl idi. Grup-1 ve Grup-2 ortalama Monosit/Yüksek Dansiteli Lipoprotein değerleri karşılaştırıldığında anlamlı 
fark olmadığı görüldü (0.0230±0.0111 ve 0.0208±0.0108; p=0.134). Grup-2 ve Grup-3 ortalama Monosit/Yüksek Dansiteli 
Lipoprotein değerleri karşılaştırıldığında ise istatiksel anlamlı fark olduğu görüldü (0.0208±0.0108 ve 0.0172±0.0095; 
p=0.010). Grup-1 ve Grup-3 ortalama Monosit/Yüksek Dansiteli Lipoprotein değerleri karşılaştırıldığında ise yine anlamlı fark 
olduğu görüldü (0.0230±0.0111 ve 0.0172±0.0095; p=0.001). 
 
SONUÇ: Myokard enfarktüsünde başvuru anında alınan kan tetkiklerinden hesaplanan monosit/yüksek dansiteli lipoprotein 
değeri genç yaş grubunda (≤35 yaş) yaşlı hastalara (≥ 65 yaş) kıyasla anlamlı olarak yüksektir. Çalışmamız monosit/yüksek 
dansiteli lipoprotein oranının yaşa bağlı değişkenliğini inceleyen literatürdeki ilk çalışmadır. Bu veriler ışığında genç yaş 
grubunda myokard enfarktüsü kliniğinde inflamasyonun daha önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. Bu konuda daha geniş 
ölçekli, prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: monosit, myokard enfarktüsü, Yüksek Dansiteli Lipoprotein, 
 
 
 
 

Does Monocyte to High Density Lipoprotein Ratio Show Age-Related 
Variability in Patients with Acute Myocardial Infarction? 

 
Göktuğ Savaş 

Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Center Training and Research Hospital, İstanbul, TURKEY 
 
 

Background and AIM: Monocyte to High Density Lipoprotein (HDL) ratio is known to be an indicator of oxidative stress and 
inflammation. Moreover, high monocyte / HDL ratio has been reported as an independent indicator of in-hospital adverse 
events and mortality in myocardial infarction patients undergoing percutaneous intervention. However, there are 
insufficient data on age-related variability of monocyte / HDL ratio in patients with myocardial infarction. 
 
METHODS: 372 patients who presented to emergency department with chest pain, and underwent percutaneous coronary 
intervention for ST elevation myocardial infarction were included in the study. Demographic characteristics, co-morbidities, 
admission hemogram and serum lipid levels were recorded. Monocyte / HDL ratios were calculated. The patients were 
divided into three groups as ≤35 years (Group-1), 36-64 years (Group-2) and ≥ 65 years (Group-3). The mean Monocyte / 
HDL value in each group was estimated and compared with the others. 
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RESULTS: Of the 372 patients included in the study, 290 were male (77%) and 82 were female (23%). The median age of the 
patients was 55 years. The mean monocyte values were; 0.72 ± 0.29 x103 / μl (n = 71) in Group-1, 0.67 ± 0.27 x103 / μl (n = 
226) in Group-2, and 0.61 ± 0.26 x103 / μl (n = 75) in Group-3. The mean HDL levels were; 33.2±7.7 mg/dl in Group-1, 
34.9±9.6 mg/dl in Group-2, and 40.1±15.1 mg/dl in Group-3. There was no significant difference between Group-1 and 
Group-2 Monocyte / HDL values (0.0230 ± 0.0111 and 0.0208 ± 0.0108; p = 0.134). When the mean Monocyte / HDL values 
of Group-2 and Group-3 were compared, a statistically significant difference was observed (0.0208 ± 0.0108 and 0.0172 ± 
0.0095; p = 0.010). There was also a significant difference between the mean Monocyte / HDL values of the Group-1 and 
the Group-3 (0.0230 ± 0.0111 and 0.0172 ± 0.0095; p = 0.001). 
 
CONCLUSION: In myocardial infarction, the monocyte / high density lipoprotein values at the admission were significantly 
higher in the younger patients (≤35 years) compared with the elderly (≥ 65 years). This is the first study investigating the 
age-related variability of monocyte / HDL ratio. It can be speculated that inflammation plays a more important role in 
myocardial infarction clinic in patients who are younger than 35 years. Larger, prospective studies are needed to clarify this 
issue. 
 
 Keywords: High Density Lipoprotein,monocyte, Myocardial Infarction 
 
 
 
 
 

 

 
 

Şekil 1 Grupların ortalama monosit/HDL değerleri ve aralarındaki ilişki 
Figure 1 Mean monocyte / HDL values of the groups and their relationship 
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OP-182 

Servikal Arter Diseksiyonu Saptanan Hastaların Demografik ve Nöroradyolojik Bulguları 
Neslihan Eşkut, Yaprak Özüm Ünsal, Dilek Top Kartı, Riḟat Reha Bilgin 

Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir 
 

GİRİŞ: Kraniyoservikal arter diseksiyonları tüm yaş gruplarındaki iskemik inmelerin %1-2’sinin, genç inmelerin ise %10-
25’inin nedenidir. Diseksiyonlar belirgin arteryal stenoz, oklüzyon ya da psödoanevrizmaya neden olarak bulgu verir. 
İnternal karotis arter (İCA) diseksiyonlarında yıllık insidans 2-3/100.000 iken, servikal arter diseksiyonları daha nadirdir(1-
1,5/100.000). Her ne kadar servikal arter diseksiyonu nadir olsa da gecikmiş tanı veya tedavi yüksek mortalite ile 
sonuçlanabilir. 
AMAÇ: Bu çalışmada kliniğimizde servikal arter diseksiyonu tanısıyla takip edilen hastaların başvuru yakınmaları, demografik 
ve nöroradyolojik bulgularının tartışılması amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmaya SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde Ocak 2016 – Mayıs 2019 
tarihleri arasında servikal arter diseksiyonu tanısıyla takip edilen 10 hasta dahil edildi. Hastalara ait veriler hastane bilgi 
yönetim sisteminden retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, başvuru yakınmaları, başvuru zamanı 
ve nörolojik bulguları, nörogörüntüleme özellikleri, tedavi ve klinik izlemleri kaydedildi. 
BULGULAR: Çalışmaya 10 (6 erkek, 4 kadın) hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 42(24-60) idi. Hastaların özgeçmişinde; 
hipertansiyon(n=3) ve geçirilmiş serebrovasküler hastalık(n=1) saptandı. Dört hastada aktif sigara kullanımı mevcuttu. 
En sık başvuru yakınması baş dönmesi(n=7), dengesizlik(n=1), bulantı ve kusma(n=2) idi. Dört hastada travma, bir hastada 
ise boyun bölgesine uygulanan masaj öyküsü vardı. 
Hastaların dokuzu akut dönemde başvururken, bir hasta diseksiyon tanısının 1.ayında başvurmuştu. Akut iskemik inme 
kliniğiyle, yakınmalarının 1.saatinde başvuran bir hastaya IV-TPA uygulanarak, izlemde varfarinle antikoagule edildi. Akut 
dönemde başvuran diğer 8 hastaya varfarinle antikoagulasyon başlandı. Ancak hastalardan birinde etkin INR düzeyi elde 
edilememesi, bir diğerinde de varfarine bağlı hematemez ve yaygın ekimotik lezyonlar gelişmesi üzerine varfarin kesilerek 
antiagregan tedaviye geçildi. Tüm hastalara 6. ayda kontrolünde doppler ultrasonografi veya boyun BT anjiografi yapıldı, 
tümünde diseksiyon görünümünde düzelme izlendi. Hastaların takiplerinde %70’inin sekelsiz iyileştiği görüldü. 
Tartışma ve SONUÇ: Elli yaş altında tüm inmelerin dörtte birinde karotis veya vertebral arterlerin diseksiyonu rol oynar. Bu 
nedenle genç inme hastalarında, servikal arter diseksiyonu ayırıcı tanıda akla gelmelidir. Ayrıca acil servis, nöroloji ve 
radyoloji klniklerinin multidisipliner çalışması ile hastalar etkin tedavi planı için yakından izlenmelidir. 
Anahtar Kelimeler: Diseksiyon, Servikal arter diseksiyonu, İnme 
 

Baseline Demographics and Neuroradiological Findings of Patiens with Cervical Artery 
Dissection 

Neslihan Eşkut, Yaprak Özüm Ünsal, Dilek Top Kartı, Riḟat Reha Bilgin 
Bozyaka Training and Research Hospital, Department of Neurology, Izmir, Turkey 

 
Background: Craniocervical artery dissection is the cause of %1-2 of ischemic strokes in all age groups and %10-25 of young 
strokes. Dissections lead to significant arterial stenosis, oclusion or pseudoaneurysm. While the annual incidence of internal 
carotid artery dissections is 2-3/100.000, cervical artery dissections are less common ( ( 1-1.5 /100.000). Although cervical 
artery dissections are rare, delayed diagnosis or treatment may result in high mortality. 
Purpose: This study was aimed to demonstrate the presenting symptoms, baseline demographics and neuroradiological 
findings of patients followed up with cervical artery dissection (CAD). 
Materials and Methods: This study conducted on Bozyaka Training and Research Hospital. Ten patients with CAD between 
January 2016 and May 2019 were included. We retrospectively analysed the data using the electronic medical records. 
Demographic characteristics, presenting complaints, time of admission and neurological findings, neuroimaging 
characteristics, treatment and clinical follow-up were recorded. 
Results: Ten patients (6 male and 4 female) were included the study. The mean age was 42 (range from 24 to 60) years. 
Past medical history revealed hypertension (n=3) and previous cerebrovascular disease (n=1). Four patients had a history of 
active smoking. The most common complaints were dizziness (n = 7), imbalance (n = 1), nausea and vomiting (n = 2). Four 
patients had a history of trauma and one patient had a history of neck massage. Nine patients were admitted to our clinic in 
the acute phase, but one patient at the first month of dissection. A patient who presented symptoms with acute ischemic 
stroke at the first hour of his complaints was treated with intravenous thrombolytic (iv-tpa), then anticoagulated with 
warfarin during the follow-up. The remaining 8 patients who were admitted in the acute period received anticoagulant 
therapy with warfarin. However, in one patient, effective INR levels could not be achieved, in another one, warfarin-
induced hematemesis and widespread ecchymotic lesions developed and warfarin was discontinued and antiaggregant 
treatment was initiated. All patients underwent doppler ultrasonography or neck CT angiography at the 6th month after 
first application. 70% of the patients recovered without sequelae. 
Conclusion: Dissection of the carotid or vertebral arteries is the cause for one-fourth of all strokes under 50 years of age. 
Therefore, CAD should be kept in mind in young stroke cases. In addition, the patients should be closely monitored for 
effective treatment plan with the multidisciplinary approaches of emergency department, neurology and radiology clinics. 
Keywords: Dissection, Cervical artery dissections, Stroke 
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Parkinson Hastalığında Uyku Kalitesinin Epworth Uykululuk Skalası ile 
Değerlendirilmesi 

Ahmet Yıldırım 
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Şanlıurfa 

 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Parkinson hastalığında (PH) uyku bozuklukları sık karşılaşılan bir durumdur. Parkinson hastalığının kendi 
patofizyolojisi uyku bozukluğunun temelini oluşturmakla beraber etyolojisinde ağrı, huzursuz bacaklar sendromu (HBS) ve 
diskineziler gibi bir çok faktör mevcuttur. Uyku ile ilişkili bozukluklarda, gündüz uykululuk hali çok sık görülür ve Epworth 
uykululuk skalası (EUS) bu durumu değerlendirmek amacıyla kullanılan bir skaladır. Bu çalışmada Parkinson hastalarında 
görülen uyku bozukluklarının EUS ile değerlendirilmesi amaçlandı. 
 
GEREÇ-YÖNTEM: 25 parkinson tanılı hasta ve 20 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. Parkinson semptomlarının şiddeti 
Hoehn-Yahr (HY) ve Birleşik Parkinson Değerlendirme Ölçeği (BPHDÖ) ile değerlendirildi. Gündüz uykululuk halini 
değerlendirmek amacıyla EUS kullanıldı. 
 
BULGULAR: Parkinson hastası grubun yaş ortalaması 67 ±10,8 yıl iken kontrol grubunun yaş ortalaması 65 ±9,7 yıl olarak 
saptandı. Parkinson hastalığının başlangıç yaşı ise 62 ±9,8 yıl idi. Parkinson hastası grup ile kontrol grubu arasında EUS 
skorları açısından anlamlı fark saptanırken (p:0.001), BPHDÖ ile EUS arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p:0.13). 
 
Tartışma ve SONUÇ: PH’da uyku bozukluğu, pek çok nedene bağlı ortaya çıkabilen ve hastaların yaşam kalitesini düşüren 
önemli faktörlerden birisidir. Bu çalışma PH’da uyku kalitesini saptamada EUS’un pratik ve değerli bir test olduğunu 
göstermiştir. Parkinson hastalarında motor semptomlarla birlikte uyku bozukluklarının da tanı ve tedavisi dikkatli bir şekilde 
yapılmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Uyku bozuklukları, parkinson hastalığı, uyuklama 
 
 

Evaluation of Sleep Quality in Parkinson Disease with Epworth Sleepiness 
Scale 

Ahmet Yıldırım 
Clinic of Neurology, Şanlıurfa Training and Research Hospital, Şanlıurfa 

 
 

Introduction and AIM: Sleep disordes are very common in Parkinson’s disease. There are several etiological factors such as 
pain, restless leg syndrome and dyskinesia of sleep disorders while the pathaphyscology of parkinson’s disease constitudes 
the basis of it. In sleep-related disorders, daytime sleepiness is very common and the Epworth Sleepiness Scale (ESS) is used 
to assess this condition. The aim of this study was to evaluate the sleep disorders seen in Parkinson's disease by ESS. 
 
MATERIAL-METHOD: 25 patients with the diagnosis of Parkinson’s disease and 20 healthy control group are included in the 
study. The severity of Parkinson’s symptoms are evaluated with Hoehn-Yahr (HY) and Unified Parkinson’s Disease Rating 
Scale (UPDRS). ESS is used to evaluate daytime sleepiness. 
 
RESULTS: The mean age of the patients with the Parkinson’s disease was 67 ±10,8 years, while the mean age of the control 
group was 65 ±9,7. While there was a significant difference between the group with Parkinson's disease and the control 
group in ESS scores (p: 0.001), no significant relationship was found between UPDRS and ESS (p:0.13). 
 
Conclusion and Discussion; Sleep disorder in PH is one of the important factors that decreses life quality and can be caused 
by several reasons. This study shows that ESS is a practical and valuable test for determining sleep quality in PH. Diagnosis 
and treatment of sleep disorders as well as motor symptoms in Parkinson's patients should be done carefully. 
 
Keywords: Sleep disorders, parkinson’s disease, sleepiness 
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Gebelik Sırasında Levetirasetam kullanan Epilepsili Kadınların Retrospektif 
değerlendirilmesi 

Ayşen Süzen Ekinci 
Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 
AMAÇ: Epilepsili kadınlar %90'ların üzerinde sağlıklı bebek dünyaya getirirler. Ancak bebek ölüm oranları, gebelik ve doğum 
komplikasyonları normal popülasyona göre daha sıktır. Gebelikte kullanılan ilaçların konjenital malformasyon oranını 2-5 
misli arttırdığı bilinmektedir. Gebelikte antiepileptik seçiminde birincil amaç; nöbetleri kontrol altına almak, bebeğin hem 
fiziksel hem de kognitif malformasyon gelişme riskini en aza indirmektir.Burada epilepsi polikliniğimizde değerlendirilen 
levetirasetam kullanan epilepsili gebeler tartışılmıştır. 
 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma Kasım 2015-Kasım 2019 tarihleri arasında polikliniğimizde takip edilen 26 epilepsili hastanın, 27 
gebeliğini kapsamaktadır. Tüm vakaların demografik verileri, epilepsi özgeçmişleri, gebelik takipleri, kullanılan ilaçlar ve 
majör konjenital malformasyonlar değerlendirilmiştir. 
 
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 26.99±0.73 ve epilepsi süresi 5.2±.2.7 yıldı. 5 (%18.5) hastada fokal 
başlangıçlı nöbet (sekonder jeneralize olan veya olmayan), 22olguda ise jeneralize nöbetler (Juvenil Myoklonik Epilepsi) 
mevcuttu. 22 hastada gebelik planlı idi. 6 hastada gebelik öncesi ilaç değişimi yapılarak levetirasetam monoterapisine 
geçildi, diğer hastalar levetirasetam monoterapisi kullanmakta idi. 5 hastada gebelik sırasında 6-7. ayda nöbet izlendi. 
Bunlardan 3 hastaya tedaviye lamotrijin ve/veya valproik asit eklendi. Gebelik planlayan hastaların hepsine folik asit 
başlandı.27 sağlıklı doğum sonrası hiçbir bebekte majör veya minör doğumsal malformasyon izlenmedi. 
 
SONUÇ: Epilepsili kadınlarda gebelik planlı olmalı ve tedavi gebelik öncesi düzenlenmelidir. Levatirasetam doğurganlık 
çağındaki kadınlarda giderek daha yaygın kullanılmaktadır ve genel izlenim daha iyi tolere edildiği ve daha az yan etkileri 
olduğu şeklindedir. Bu nedenlerle gebelikte hem monoterapi hemde politerapide kullanılabilecek iyibir ilaçtır. 
 
Anahtar Kelimeler: Antiepileptik tedavi, Epilepsi, Gebelik; 
 
 

Retrospective evaluation of women with epilepsy using levetiracetam during 
pregnancy 

Ayşen Süzen Ekinci 
Ministry of Health İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital 

 
OBJECTIVES: Women with epilepsy give birth to over 90% healthy babies. However, infant mortality rates, pregnancy and 
birth complications are more common than the normal population. It is known that drugs used during pregnancy increase 
the rate of congenital malformation 2-5 times. The primary aim of antiepileptic drug selection during pregnancy; To control 
seizures and to minimize the risk of both physical and cognitive malformation of the baby. Here we discuss epileptic 
pregnant women using levetiracetam evaluated in our epilepsy outpatient clinic. 
 
MATERIALS-METHODS: The study included 27 pregnancies of 26 epilepticwomens patients who were followed up in our 
clinic between November 2015 and November 2019. Demographic data, epilepsy backgrounds, pregnancy follow-ups, drugs 
used and major congenital malformations were evaluated. 
 
RESULTS: The mean age of the patients included in the study was 26.99 ± 0.73 and the duration of epilepsy was 5.2 ±.2.7 
years. Five (18.5%) patients had focal onset seizures (with or without secondary generalization) and generalized seizures 
(Juvenile Myoclonic Epilepsy) in 22 cases. Pregnancy was planned in 22 patients.Levetiracetam monotherapy was initiated 
in 6 patients with drug exchange before pregnancy. Other patients were already on levetiracetam monotherapy. In five 
patients seizure was observed during pregnancy at six and seven mounth and in three of these five patients, Lamotrigine 
and / or valproic acid were added to the treatment Folic acid was started in all patients planning pregnancy. No major or 
minor congenital malformation was observed in any infant after birth. 
 
CONCLUSION: Pregnancy can be planned in women with epilepsy but treatment should be arranged before pregnancy. 
Levatiracetam is increasingly used in women of childbearing age, and the overall impression is that it is better tolerated and 
has fewer side effects. For these reasons, it is a good drug that can be used in both monotherapy and polytherapy during 
pregnancy. 
 
Keywords: Antiepileptic treatment, Epilepsy, Pregnancy; 
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İskemik posterior sirkülasyon inmelerinin klinik, etiyolojik ve rasyolojik 
bulgularla değerlendirilmesi 

Seza Çilesiz, Neslihan Eşkut 
SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği 

 
Bilimsel Zemin: Anterior sirkülasyon inmelerinin etiyolojisi, prognozu, klinik bulguları hakkında çok sayıda çalışma 
bulunmasına rağmen posterior sirkülasyon infarktları hakkında sınırlı sayıda çalışmalar vardır. Bu çalışmanın amacı; 
posterior sirkülasyon inme tanısı ile izlenen hastaları semptom, muayene bulguları, risk faktörleri, etiyolojik faktörleri 
açısından retrospektif olarak incelenmesidir. 
GEREÇ-YÖNTEM: 
Çalışmamızda Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma hastanesi nöroloji kliniğimizde 2016 Mart- 2018 
Mayıs tarihleri arasında posterior sirkülasyon infarktı tanısı ile takip edilen 200 hasta retrospektif olarak incelendi. 
Demografik veriler, başvuru saati, başvuru şikayetleri, nörolojik muayene bulguları ile yapılan tetkik (BBT, MRI transtorasik 
ekokardiyografi, karotis ve vertebral arter dopler ultrasonografi, MR anjiografi, BT anjiografi) sonuçları kaydedildi. Hastalar 
infakt alanları incelendikten sonra proksimal, orta ve distal bölge olarak gruplandı. 
BULGULAR: 
Çalışma grubunun 83’ ü (%41.50) kadın, 117’ si (%58.50) erkekti. Tüm hastaların yaş ortalaması 67.68 ± 12.79 idi. Proksimal, 
orta ve distal alt bölgelerdeki hastaların yaş dağılımları arasında anlamlı fark saptanmadı (p: 0.134). Hastalardan sadece 3’ 
ünde (% 1,5) risk faktörü yokken, 176 (% 88)’ inde hem değiştirilebilir hem değiştirilemeyen risk faktörleri vardı. En sık risk 
faktörleri erkek cinsiyet, hipertansiyon ve hiperlipidemi idi. 132 hastanın (%66) 4.5-12 saat arasında acile başvurduğu 
görüldü. En sık başvuru şikayeti konuşma bozukluğu (%54.5) ve en sık nörolojik muayene bulgusu ise dizartri (%57.5) idi. 
Hastalardan sadece ikisine intravenöz trombolitik tedavi uygulanmıştı. İnfarkt lokalizasyonuna göre hastaların %7.5’de 
proksimal, %36’da orta ve %56.5 distal bölge inmelerinin olduğu belirlenmiştir. TOAST sınıflamasına göre büyük damar 
hastalığı hastaların %25.5 inde, küçük damar hastalığı olan %20 sinde, kardiyoembolik etiyoloji %26 sında, diğer nedenler ( 
vertebral arter disseksiyonu hastaların % 3ünde mevcuttu. Etiyolojisi bilinmeyen grupta 51 hasta (%25.5) bulunmaktaydı. 
Tüm hastaların yatış NIHSS ortalaması, taburculuk NIHSS ortalaması, yatış modifiye Rankin skor ortalaması, taburculuk 
modifiye Rankin skor ortalaması sırasıyla 3.76±2.50, 2.63±1.61, 3.06±0.68, 2.70±0.77 saptandı. 
SONUÇ: Çalışmamızda posterior sirkülasyon infarktı olan hastaların önemli kısmının 4,5-12 saat aralığında başvurduğu 
dolayısı ile inravenöz trombolitik tedavi penceresi dışında kaldığı görüldü. Hastaların NIHSS ları düşük olmasına rağmen 
modifiye rankin skorlarının % 73,47 hastada (3-6) yüksek olduğu saptandı. Semptomların erken tanınması, toplumun 
farkındalığının arttırılması, risk faktörlerinin iyi modifiye edilmesi ile posterior sirkülasyon infarktının sebep olduğu ciddi 
morbiditenin azalacağı kanısındayız. 
Anahtar Kelimeler: Posterior sirkülasyon, inme, etiyoloji, risk faktörleri 
 
 

Evoluation of ischemic posterior circulation strokes with clinical, etiological 
and radiological findings 

Seza Çilesiz, Neslihan Eşkut 
University of Health Sciences Bozyaka Training and Research Hospital, Neurology Department 

 
 
BACKGROUND: Although there are many detailed studies on the etiology, prognosis and clinical findings of anterior 
circulation strokes, the number of the studies about posterior circulation infarcts is limited. The purpose of this study is to 
retrospectively examine the patients who were followed up with the diagnosis of posterior circulation stroke in terms of 
symptoms, examination findings, risk factors and etiological factors. 
MATERIALS-METHODS: In this study, 200 patients who were followed up with the diagnosis of posterior circulation infarct 
in the neurology clinic of University of Health Sciences Bozyaka Training and Research Hospital between March 2016 and 
May 2018 were examined retrospectively. Demographic data, admission time, complaints of the patients, neurological 
examination findings and the results of other tests (BBT, MRI transthoracic echocardiography, carotid and vertebral artery 
doppler ultrasound screening, MR angiography, CT angiography) were recorded. After the examination of the infarct 
regions of the patients, they were grouped as proximal, middle and distal region. 
Results: The study group consist of 83 (41.50%) female and 117 (58.50%) male. The mean age of all the patients was 
67.68±12.79. No significant difference was found between the age distribution of the patients in the proximal, middle and 
distal sub-regions (p: 0.134). Only 3 of the patients (1.5%) had no risk factors, whereas 176 (88%) had both modifiable and 
non-modifiable risk factors. The most common risk factors were being male, hypertension and hyperlipidemia. 
132 (66%) of the patients admitted to the emergency department between 4.5 and 12 hours. The most common complaint 
of the patients was speech disorder (54.5%) and the most common neurological finding was dysarthria (57.5%). Intravenous 
thrombolytic therapy was administered to only 2 patients. As a result of infarct localization, 7.5% of the patients had 
proximal, 36% of them had middle and 56.5% of them had distal region strokes. According to Trial of ORG 10172 in Acute 
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Stroke Treatment (TOAST) Classification 25.5% of the patients had major vessel disease, 20% had small vessel disease, 26% 
had cardioembolic etiology and 3% had other cases (vertebral artery dissection).There were 51 (25.5%) patients in the 
group whose etiology was not known. All the patients’ mean scores of National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) at 
hospitalization and discharge, modified Rankin Score (mRS) at hospitalization and mRS at discharge were 3.76±2.50, 
2.63±1.61, 3.06±0.68 and 2.70±0.77 respectively.  
CONCLUSION: The majority of patients with posterior circulation infarction in our study were determined to hospital within 
a range of 4.5-12 hours so remained outside the time window for intravenous thrombolytic therapy. Although mean NIHSS 
scores were low, modified Rankin Scores were high in 73,47 % of the patients (3-6). We believe that morbidity caused by 
posterior circulation infarction will decrease through early recognition of the symptoms, increasing the awareness of the 
society and modifying the risk factors effectively. 
Keywords: Posterior circulation, stroke, etiology, risk factors 

 
İSKEMİK POSTERİOR SİRKÜLASYON İNMELERİNİN KLİNİK, ETİYOLOJİK VE RADYOLOJİK BULGULARLA DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Giriş: 
Posterior sirkülasyon inmeleri (POCI), vertebrobaziller (VB) arter sistemi tarafından beslenen vasküler bölge içinde meydana 
gelen infarkt olarak tanımlanır. Etiyoloji, klinik özellikler ve prognoz açısından anterior dolaşımdaki inmelerden farklı 
karakterlere sahiptirler. Vertigo, ataksi, kusma, baş ağrısı, kranial sinir anormallikleri,  bilinç bozukluğu, oküler bulgular veya 
kortikal körlük ile bulgu verebilir

1
. Literatürde POCI nin klinik, etiyolojik ve radyolojik bulgularla korelasyonu ile ilgili sınırlı 

sayıda çalışma bulunmaktadır
2
. Farklı çalışmalarda iskemik inmelerin %11,5 - % 39,8 ‘inin POCI olduğu bildirilmiştir

3-5 
. 

Çalışmamızda; posterior sirkülasyon inme tanısı ile izlenen hastaların semptom, muayene bulguları, risk faktörleri, etiyolojik 
faktörleri açısından incelenmesi amaçlandı. 
Materyal ve metod: 
Çalışmamız retrospektif olarak planlandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji 
kliniğimizde 2016 Mart- 2018 Mayıs tarihleri arasında iskemik inme tanısı ile yatırılarak tetkik ve tedavi edilen hastalar 
gözden geçirildi. Toplam 200 hasta çalışmaya dahil edildi.  Hastaların demografik verileri, komorbit hastalıkları, başvuru 
semptomları ile başvuru zamanı, nörolojik muayene, görüntüleme tetkik sonuçlarıkaydedildi. İnme subtipleri ‘Trial of Org 
10172 in Acute Stroke Treatment’ kriterlerine göre belirlendi. İnfarkt lokalizasyonu ‘New England Medical Center’ 
kriterlerine göre değerlendirildi. Proksimal, orta ve distal bölge olarak ayrıldı

6
. Tüm hastaların inme şiddet skorlaması NIHSS 

kullanılarak yapıldı. Hastaların yatışlarında ve taburcu olduklarındaki NIHSS’ ları kaydedildi.  Prognozu belirlemek için tüm 
hastaların yatış ve taburculuktaki Modifiye Rankin skorları hesaplandı. 
 
Bulgular: 
Çalışmaya alınan 200 hastanın 83’ü (%41.50) kadın, 117’si (%58.50) erkekti.  Hastaların yaş ortalaması 67.68 ± 12.79 idi. 
İnfarkt lokalizasyonuna göre; 15 hasta (%7.50) proksimal, 72 hasta  (%36) orta ve 113 (%56.50) hasta distal bölge alt 
grubunda yer almaktadır. Bu gruplar arasında kadın erkek dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı 
(p>0,05). Başvuru şikayetleri incelendiğinde 109’u (%54.50) konuşma bozukluğu, 82’si (%41) güçsüzlük, 58’ i (%29) baş 
dönmesi, 39’unda (%19.50) bulantı/kusma, 29’unda (%14.50) görme kaybı, 27’sinde (%13.50) bilinç değişikliği, 24’ünde 
(%12) yüzde/gövdede uyuşukluk, 10’unda  (% 5) çift görme  ve 5’inde (%2.50) baş ağrısı şikayeti vardı. Hastaların nörolojik 
muayene bulguların incelendiğinde 115’inde (%57.50) dizatri,  91’inde (%45.50) parezi, 45’inde (%22.50) ataksi, 42’sinde 
(%21) dismetri,42’sinde (%21) yüzde/gövdede hipoestezi,  34 ünde (%17) görme alanı defekti, 28’inde (%14) bakış kusuru, 
7’sinde (%3.50’sinde) pitoz, saptanmışken 4 ünde (%2) horner sendromu bulgusu saptandı ( Tablo 1). 

Hastalarımızın yatış ve taburculuk NIHSS ve modifiye Rankin skorları incelendi. Tablo 2 de özetlendi. Gruplar NIHSS 
ve modifiye Rankin yatış ve taburculuk skorları açısından tek yönlü anova testi uygulanarak karşılaştırıldı. Sadece taburculuk 
NIHSS skorlarında, orta bölge grubundaki hastaların taburculuk NIHSS skorları diğer gruplardan daha yüksek saptandı 
(p:0,00) (Tablo 2). 

 
Tablo 1.  Hastaların Nörolojik  Muayene Bulguları 

Nörolojik Bulgular Proksimal 
bölge 

Orta 
bölge 

Distal 
bölge 

Toplam 

Adet Yüzde Adet Yüzde Adet Yüzde Adet Yüzde 

Dizatri 11 9.60 57 49.60 47 40.90 115 57.50 

Dismetri 4 9.50 7 16.70 31 73.80 42 21.00 

Ataksi 4 8.90 7 15.60 34 75.60 45 22.50 

Bakış Kusuru 5 17.90 11 39.30 12 42.90 28 14.00 

Pitoz 2 28.60 0 0.00 5 71.40 7 3.50 

Yüzde/gövdede 
Hipoestezi 

7 16.70 23 54.80 12 28.60 42 21.00 

Parezi 7 7.90 45 49.50 37 40.70 89 44.50 

Görme Alanı Defekti 0 0.00 1 2.90 33 97.10 34 17.00 

Horner Sendromu 2 50.00 0 0.00 2 50.00 4 2.00 
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Tablo 2. Yatış ve Taburculuk NIHSS , Modifiye Rankin Skorları 

 Proksimalbölge Orta 
bölge 

Distal 
bölge 

Toplam  

Yatış NIHSS 3.73 ± 1.67 4.25 ± 2.52 3.46 ± 2.55 3.76 ± 2.50 0.111 

Yatış mRankin 3.00 ± 0.53 3.01 ± 0.62 3.09 ± 0.73 3.06 ± 0.68 0.693 

Taburculuk NIHSS 2.93 ± 1.39 3.25 ± 1.71 2.21 ± 1.46 2.63 ± 1.61 0.000 

Taburculuk mRankin 2.53 ± 1.12 2.73 ± 0.74 2.71 ± 0.75 2.70 ± 0.77 0.649 

 
  
 

 

 
 
 
 

Tablo 3. Ek Hastalıklar, Risk Faktörleri 

Ek Hastalıklar 
Proksimal 

bölge 
Orta 
bölge 

Distal 
bölge 

Toplam 

Adet Yüzde Adet Yüzde Adet Yüzde Adet Yüzde 

Hipertansiyon 11 7.50 56 38.40 79 54.10 146 73.00 

Diyabet 7 6.90 45 44.10 50 49.00 102 51.00 

Atrialfibrilasyon 2 5.10 11 28.20 26 66.70 39 19.50 

Koroner arter hastalığı 4 9.80 14 34.10 23 56.10 41 20.50 

Hiperlipidemi 10 9.00 36 32.40 65 58.60 111 55.50 

Geçirilmiş inme 6 17.60 9 26.50 19 55.90 34 17.00 

TİA 2 13.30 2 13.30 11 73.30 15 7.50 

Konjestif Kalp 
Yetmezliği 

1 2.60 7 17.90 31 79.50 39 19.50 

 
 
 

TOAST sınıflamasına göre büyük damar hastalığı hastaların 51’ inde (%25.5), küçük damar hastalığı olan hastaların 
40’ında  (%20) , kardiyoembolik etiyoloji hastaların 52’sinde (%26) , diğer nedenler hastaların 6’sında (% 3) mevcuttu. 
Etiyolojisi bilinmeyen grupta 51 hasta  (%25.5) yer aldı (Şekil 1).  Risk faktörleri, ek hastalıkları açısından incelendiğinde tüm 
hastaların 146’sında (%73) hipertansiyon, 102’sinde (%51’i) diyabetes mellitus, 39’unda (%19.50) atrial fibrilasyon, 41’inde 
(%20.50) koroner arter hastalığı, 39’unda ( %19,5) konjestif kalp yetmezliği, 111’inde (%55.50) hiperlipidemi, 34’ünde (%17) 
geçirilme inme ve 15’inde (%7.50) geçici iskemik atak öyküsü vardı ( Tablo 3). Hastaların acile başvuru zamanları 
incelendiğinde %3,5 ilk 4,5 saatte, %66 si 4,5-12 saat, %13’ ü 12-24 saat, %17,5’ u 24 saatten sonradır (Şekil 2). 
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Tartışma:  
 
İnme ciddi mortalite ve morbiditeye neden olurken aynı zamanda ciddi sosyoekonomik sorunlara sebep olmaktadır

7
. 

Posterior sirkülasyon inmeleri: vertigo, ataksi, kusma, baş ağrısı gibi inme ile nispeten daha az ilişkilendirilen semptomlara 
neden olabilir. Dolayısı ile posterior sirkülasyon inmelerinin semptomları, kliniği ve anatomik lokalizasyonu nedeniyle erken 
tanımak ve erken tedavi etmek anterior sirkülasyon inmelerinden daha  zordur

8
. Çalışmamızda New England Medical Center 

çalışmasının kriterlerine göre yapılan infakt alanı dağılımı; %7.50’si (15 hasta) proksimal, %35’i (70 hasta) orta ve %57.50’si 
(115 hasta) distal bölge alt grubundaydı. Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak hastaların büyük kısmında distal bölge 
infarktı saptanmıştır

9,10
.  

İskemik inmede etiyolojik değerlendirme TOAST sınıflaması ile yapılmaktadır. Çalışmamızda en sık büyük damar 
hastalığı (%25,5) ve kardiyoembolik etiyoloji (%26) saptanmıştır. Caplan ve ark. nın çalışmasında hastaların %32’sinin büyük 
damar hastalığı , %24’ünün kardiyak embolizm ve %14’ünün ise küçük damar hastalığından dolayı inme geçirdikleri 
bildirilmiştir

11
. Çalışmamız retrospektif yapılmış olup hastaların %25,5’inin etiyolojisi belirlenememiştir. Büyük damar 

hastalığı ve kardiyoembolik etiyoloji çoğunluğu oluşturmuştur. Etiyolojiyi belirlemeye yönelik prospektif çalışmaların 
posterior sirkülasyon inmelerinin yönetiminde yararlı olacağı kanısındayız. 

Hastaların başvuru şikayetleri incelendiğinde en sık konuşma bozukluğu, güçsüzlük, baş dönmesi,  görme kaybı 
şikayeti ile hastaneye başvurdukları tespit edildi. Katar’da yapılan bir çalışmada ise POCI semptomlarının görülme sıklığı 
sırasıyla baş dönmesi, dengesizlik, dizartri, bulantı veya kusma, parezi bildirilmiştir

12
. Prospektif planlanmış çalışma dizaynı 

ile tüm olası şikayetlerin sorgulanması sağlanabilir. 
Hastalarımızın yatış ve taburculuktaki mRankin skorları değerlendirildi. Yatışta hastalarımızın %13’nün mRankin 

skorları 0-2 arasındayken, %87’ninmRankin skorları 3-6 arasında idi. Taburculukta ise hastaların %26.5’nin mRankin skorları 
0-2, %73,4’nün ise mRankin skorları 3-6 arası saptandı. Lee ve ark’ nın çalışmasında hastaların %45.7’nin şifa, %51,4’nün hali 
ile %2.9’nun ise exitus oldukları ifade etmişlerdir

13
. Ancak bu çalışmada hastaların bağımlılık düzeyini değerlendirmede 

objektif skorlama kullanılmamıştır. Hastalarımızda parezi ve ataksi görülme oranlarının yüksek olması mRankin skorlarının 
yüksek olmasındaki en önemli nedenlerdir. 

İnme için risk faktörleri değiştirilebilen ve değiştirilemeyen risk faktörleri şeklinde incelenmektedir. Hastaların 
önemli kısmı hem değiştirilebilen hem değiştirilemeyen risk faktörlerine sahiptir. Hastalarımızın %88’i hem değiştirilebilir 
hem de değiştirilemez risk faktörüne, %5.5’i sadece değiştirilemez  risk faktörüne sahip iken, %5’i sadece değiştirilebilir risk 
faktörüne  sahipti. Aluçlu ve ark. nın çalışmasında serebellar infarktlarda hipertansiyon (%78.1), sigara kullanımı (%50), kalp 
hastalığı ve ritm bozukluğu  en sık risk faktörleri olarak bildirilmiştir

14
. Ayrıca  hastaları %60’ ında ise birden fazla risk 

faktörünün görüldüğünü ifade etmişlerdir. Aydın ve ark’nın çalışmasında ise risk faktörleri; hipertansiyon (%85), diyabetes 
mellitus (%35), koroner arter hastalığı (%38,5), hiperlipidemi (%35)  ve sigara kullanımı (%38,5) olarak sıralanmıştır

15
. Bizim 

çalışmamızda literatürle benzer şekilde posterior sirkülasyon inmeleri için hipertansiyon, diyabetes mellitus ve 
hiperlipideminin en sık görülen risk faktörleri olduğu saptandı.  
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Çalışmamızda hastaların sadece %3,5’ u ilk 4,5 saatte başvurmuş. %66 si ise 4,5-12 saat başvurmuştur. Posterior 

sirkülasyon inme yakınmaları toplum tarafından da az tanınıyor olabilir. Hastaneye ilk 4,5 saatte başvuran hasta sayısı az 
olması dolayısıyla uygun hastalara trombolitik tedavi uygulanma şansı yitirilmektedir.  

Tedavi şansını artırmak için toplumun ve sağlık çalışanlarının posterior sirkülasyon inme semptom ve bulguları 
açısından bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Çalışmamızdaki hastalardan sadece 3’üne trombolitik tedavi uygulanmıştı. 
Posterior sirkülasyon inmelerinin klinik, görüntüleme, etiyolojik ve işlevsel özelliklerini incelemeyi amaçladığımız 
araştırmamızda en sık bulgular dizatri, ataksi ve parezi idi. En sık infarkt saptanan damar alanını distal bölgeydi. Posterior 
sirkülasyon infarktları geniş yelpazede semptom ve bulgulara sebeb olabilir. Posterior sirkülasyon inmelerinin erken ve 
doğru tanınması, risk faktörlerinin iyi yönetimi, etyolojik faktörlerin araştırılması doğru tedavi stratejileri ve mortalite ve 
morbiditenin azaltılması için gereklidir.  
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Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Tarafından Takip Edilen 

Bireylerdeki Nörolojik Hastalıklar 
Refik Kunt 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir 
 

Amaç: Dünya genelinde, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hastalıkların erken dönemde teşhisi ve tedavisinin 
sağlanması sayesinde yaşlı nüfus çoğalmakta ve beklenen yaşam süresi uzamaktadır. Bu durum, yaş ilerledikçe insidansı 
artan başta nörolojik rahatsızlıklar olmak üzere kronik hastalıkların görülme sıklığını artırmakta ve yaşadıkları ortamda sağlık 
hizmeti ihtiyacına neden olmaktadır. Sağlık Bakanlığı evde sağlık hizmetlerinin sunumu hakkında yayınladığı yönetmelikle iş 
planlamaları ve algoritmalar oluşturarak evde bakım ihtiyacı olan hastaların önemine dikkat çekmektedir. Bu kapsamda 
Aydın Devlet Hastanesi bünyesinde evde sağlık hizmetleri birimi oluşturulmuştur. Bu çalışma ile bu birimin hasta verileri 
kesitsel olarak incelenerek nörolojik hastalıkların sıklığı araştırılmıştır. 
Materyal ve Metot: Bu kesitsel çalışmada Aydın Devlet Hastanesi bünyesindeki Evde Sağlık Birimi’ne kayıtlı bireylerin 
aldıkları hizmetler 31 Mart 2019 tarihinde incelenmiştir. Veriler Microsoft Office Excel Programına aktarılarak frekansları 
sayı ve yüzde olarak sunulmuştur. 
Bulgular: Evde sağlık hizmeti başladığından itibaren hizmet alan hasta sayısı 2854’dü. İncelenen tarihte toplam kayıtlı hizmet 
alan aktif hasta sayısı 655’di. Bunların 93’ünün (%14) evde sağlık hizmeti almasını gerektiren ciddi bir hastalığı olmayıp, ileri 
yaşı nedeniyle hastaneye ulaşım sorunu yaşayan bireyler oluşturmaktaydı. Nörolojik ve psikiyatrik hastalık tanısıyla takip 
edilen hasta sayıları sırasıyla 218 (%33) ve 21 (%3) saptandı. Nörolojik hastalık grubunda en çok hasta serebrovasküler 
hastalık (SVH, n:78, %12) nedeniyle takip edilenlerdi. Demans (n: 73, % 11), Parkinson hastalığı (n:21, %3), epilepsi (n:15, 
%2), medulla spinalis hastalıkları (n:14, %2), amyotrofik lateral skleroz (ALS, n:2, %0.5) ve multipl skleroz (MS, n:2, %0.5) 
SVH’ı sıklık sırasına göre takip etmekteydi. 
Sonuç: Günümüzde hastaneler bünyesindeki evde sağlık hizmetleri, önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Hizmetin daha etkin 
hale getirilmesi için nörolojik hastalığı olan bireylerin sıklığı göz önüne alındığında başta nöroloji branşı olmak üzere ilgili 
tıbbi branşlar tarafından evde sağlık birimlerinin desteklenmesi gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Evde sağlık hizmetleri, evde sağlık birimi, yaşlı sağlığı, nörolojik hastalıklar 
 
 
 
 

Evaluating the Patients with Neurological Diseases Followed by the Home 
Health Care Unit Of A State Hospital 

Refik Kunt 
Izmir Demokrasi University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Izmir, Turkey 

 
Aim: Throughout the world, parallel to scientific and technological developments, providing early diagnosis and treatment 
of diseases cause to increase elderly population and prolongs life expectancy. Increasing the incidence of chronic diseases, 
especially neurological disorders, leads to the need for health care in which they live. The Ministry of Health draws 
attention to the importance of patients in need of home care by creating plans and algorithms. In light of the above 
information, a home health care unit was established within the structure of Aydın State Hospital. In this study, the patient 
data of this unit was examined cross-sectionally and the frequency of neurological diseases was investigated. 
Materials and Methods: In this cross-sectional study, the services for the patients registered to the Home Health Care Unit 
of Aydın State Hospital on March 31, 2019 were examined. Data were transferred to Microsoft Office Excel Program and 
frequencies and percentages were evaluated. 
Results: Since the beginning of the home health care services, the total number of admitted patients were 2854. The total 
number of patients were 655 at the date of examination. 93 (14%) of them did not have a serious illness requiring home 
health care, but they had transportation problems due to their advanced age. The number of patients following with the 
diagnosis of neurological and psychiatric diseases were 218 (33%) and 21 (3%), respectively. In the neurological disease 
group, the most patients had cerebrovascular disease (CVD, n: 78, 12%). Also, the percantage of the other neurological 
disorders suhc as Dementia (n: 73, 11%), Parkinson's disease (n: 21, 3%), epilepsy (n: 15, 2%), medulla spinalis diseases (n: 
14, 2%), amyotrophic lateral sclerosis (n: 2, 0.5%) and multiple sclerosis (n: 2, 0.5%) were evaluated. 
Conclusion: Today, home health care services in hospitals suply an important need. In order to make the service more 
effective, considering the frequency of patients with neurological diseases, home health care units should be supported by 
the related medical branches, especially the neurology branch. 
Keywords: Home health care services, home health care unit, elderly health care, neurological diseases 
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Acil Servis Çalışanlarında Akut İskemik İnme Tedavi Farkındalığı 
 

Cemile Haki 
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği 

 
 

Giriş ve Amaç: Hastane acil servis hekimleri ve hemşireleri, inme organizasyonunun önemli bir parçası olarak görülmekte, 
inme semptomlarının hızlı ve doğru bir şekilde tanınmasında, inme hastalarının hızlı bir şekilde nöroloji hekimleriyle yakın 
işbirliği içinde değerlendirilmesi ve akut inme tedavilerine ulaşımında temel rol oynamaktadırlar. 
Bursa ilinde iki 3. basamak hizmet veren iki hastanede intravenöz trombolitik tedavi ve mekanik trombektomi tedavisi 
yapılmaktadır. 3 yıldır şehrimizde acil hekimleri ve hemşirelerine periyodik olarak akut inme tedavileri konusunda eğitim 
verilmektedir. Çalışmamızın amacı, Bursa ilindeki acil servis hekimleri ve hemşirelerinin akut inme hastalarına ve bu 
hastalarda doku plazminojen aktivatörünün (t-PA )'nın kullanımına yönelik farkındalık seviyesini değerlendirmek, acil 
çalışanları gözünden aksaklıkları görmek ve bunları düzeltmek için organizasyon yapmak, daha kalıcı ve etkili akut inme 
tedavi yönetimi için fikirlerini almaktı. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışma, Bursa ilindeki devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastanelerinde acil servis hekimleri ve 
hemşirelerini hedef alan bir anket çalışması olarak tasarlandı. Anket kapalı uçlu soruların olduğu iki bölüm ve açık uçlu 
soruların olduğu bir bölümden oluşuyordu. 
 
Bulgular: 28 ’i acil hekimi, 73’ü hemşire olmak üzere toplam 101 kişi çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların yaşları 20-57 yıl 
arasında değişmekteydi. Meslekteki çalışma süreleri ortalama 1-33 yıl arasında idi. Çalışanlar aylık olarak gördükleri inme 
vakalarının sayısını 11 kişi 0, 63 kişi 1-10 vaka, 20 kişi 10-20 vaka, 7 kişi ise >20 vaka olduğunu bildirdi. 
Sağlık çalışanlarının akut inme tedavilerine yönelik aldıkları eğitimleri incelendiğinde; katılımcılardan 8 kişi(%7) son 6 ay 
içerisinde, 36 kişi(%35) 6 ay-1 yıl içerisinde, 14 kişi (%13) 1 yıldan daha fazla süre içerisinde eğitime katıldıklarını ifade 
etmişlerdir. Ankete katılan katılımcıların önemli kısmının daha önce iskemik inme tedavisi konusunda bilimsel bir toplantıya 
katılmadıkları tesbit edildi. Katılımcıların çoğu( %80) akut inmede t-PA hakkında bilgi sahibiydi, ancak sadece 6(%5.9) kişi t-
PA’nın kullanıldığı pencere dönemini doğru olarak tanımlayabildi. Sizce inmeli bir hastada erken müdahale önemli midir? 
sorusuna katılımcılardan 92 kişi (%91) evet cevabını verdi. Katılımcılardan 86 kişi (%85) akut iskemik inmede trombolitik 
tedavinin etkin olduğunu düşünüyordu. Uygun hastalara sizce trombolitik tedavi uygulanmalı mı? sorusuna ise 92 kişi ( %91 
) evet cevabını verdi. Bursa'da trombolitik /trombektomi yapan tüm merkezleri sadece 25 kişi (%24)doğru olarak bildi. 
Şehrimizde akut inme vakalarına müdahalenin gecikmesinin sizce en önemli nedeni nedir? sorusuna ise sıklık sırasına gore 
sırasıyla hasta ve hasta yakınlarındaki bilgi eksikliği ¸ acil serviste hastanın sıra ve görüntülemelerde uzun süre beklenmesi, 
inme merkez sayısının az olması, sağlık çalışanlarındaki bilgi eksikliği, inme ekibinin yetersizliği, 112 ekibinin yetersizliği 
olarak değerlendirildi. 
 
Tartışma ve Sonuç: İnme iskemik kalp hastalığından sonra ikinci en yaygın ölüm nedenidir (1). 1996 yılında, ıv tPA akut 
iskemik inme tedavisi için tek tedavi olarak onaylanmıştır (2). Çalışmamızda, acil servis hekimleri ve hemşirelerinin t-PA’nın 
akut inmede etkin olduğu ve kullanıldığını genel olarak bildikleri, fakat tedavi penceresinden ve şehrimizde bu tedavinin 
yapıldığı merkezlerden çoğunun haberdar olmadığı görüldü. Yapılan çalışmalar eğitim ve öğretimin akut inme tedavi 
oranlarını iyileştirebileceği gösterilmiştir(3). Bununla birlikte, eğitim çabalarının başarılı olması için, eğitimin hedef kitlesine 
göre düzenlenmesi kritik önem taşımaktadır. Çalışmamızın bulgularına dayanarak, hastane öncesi ve hastane içi inme 
yönetimi için periyodik aralıklarla yapılacak eğitim ve değerlendirmelere ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. 
Anahtar Kelimeler: acil servis, inme, farkındalık 
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Acute Ischemic Stroke Treatment Awareness In Emergency Service Employees 
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Introduction: Hospital emergency department physicians and nurses are seen as an important part of stroke organization 
and play a key role in the rapid and accurate recognition of stroke symptoms, the rapid evaluation of stroke patients in 
close cooperation with neurologists and access to acute stroke treatments. Intravenous thrombolytic therapy and 
mechanical thrombectomy treatment are performed in two hospitals in Bursa. In our city, emergency physicians and nurses 
have been trained in acute stroke treatments periodically in our city for 3 years. The aim of this study was to evaluate the 
level of awareness of emergency service physicians and nurses in Bursa province for acute stroke patients and the use of 
tissue plasminogen activator (t-PA) in these patients, to see disruptions in the eyes of emergency workers and to organize 
and correct acute stroke patients. to get ideas for treatment management 
 
Materials and methods: The study was designed as a survey for emergency physicians and nurses in public hospitals, 
education and research hospitals in Bursa. The survey consists of two sections with closed-ended questions and one section 
with open-ended questions.  
 
Results: A total of 101 people including 28 emergency physicians and 73 nurses were included. It ranged from 20 to 80 
years. The average duration of work in the profession was between 1-33 years. In cases where the employees had monthly 
stroke cases, 11 were 0, 63 were 1-10 cases, 20 were 10-20 cases and 7 were> 20 cases. When the training of health care 
workers about acute stroke treatments is examined; 8 of the participants (7%) stated that they participated in the training 
in the last 6 months, 36 (35%) in 6 months-1 year and 14 (13%) in more than 1 year. It was found that most of the 
participants did not attend a scientific meeting on the treatment of ischemic stroke. Most of the participants (80%) were 
familiar with t-PA in acute stroke, but only 6 (5.9%) were able to accurately define the window period in which t-PA was 
used. Only 25 people (24%) correctly knew all the thrombolytic / thrombectomy centers in Bursa. What do you think is the 
most important reason for delayed response to acute stroke cases in our city? in order of frequency the lack of information 
in patients and their relatives ¸ waiting for the patient in the emergency room for a long time in imaging, low number of 
stroke centers, lack of information in health care workers, inadequacy of stroke team and inadequacy of 112 team 
 
Discussion and Conclusion: In our study, it was seen that emergency physicians and nurses generally knew that t-PA was 
effective in acute stroke, but most of them were not aware treatment window and centers in our city. 
However, it is critical that education is organized according to the target audience in order for the educational efforts to be 
successful. Based on the findings of our study, we can say that periodic training and evaluations are needed for pre-hospital 
and in-hospital stroke management 
 
Keywords: emergency room, stroke, awareness 
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Giriş ve Amaç: Multipl skleroz (MS), santral sinir sisteminin (SSS) kronik ve otoimmün bir hastalığıdır. Diğer otoimmün 
hastalıklarda olduğu gibi MS de kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir. Cinsiyet açısından bu fark seks steroid 
hormonlarının bağışıklık sistemi, kan-beyin bariyeri veya SSS parankimal hücreleri üzerindeki etkisiyle açıklanabilir. 
Amacımız Relapsing Remitting Multipl Sklerozlu (RRMS) hastalarda atak ve remisyon dönemlerinde serum seks hormonları 
ve sitokin düzeylerini araştırmaktı. 
Gereç ve Yöntem: MS polikliniğimizde kesin RRMS tanısı ile izlenen 40 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 25'i kadın, 15'i 
erkek olup yaş ortalamaları 36,23 ± 10,61 (16-55) yıl idi. Serum örnekleri tüm hastalardan atağın ilk günü ve 30 gün sonra 
alındı; östradiol, progesteron, testosteron, folikül stimüle edici hormon (FSH), luteinize edici hormon (LH), 
dehidroepiandrosteron (DHEA), prolaktin hormonları ile tümör nekroz faktörü alfa (TNF-α), interlökin 10 (IL-10) ve interlökin 
12 (IL- 12) sitokinlerinin düzeyleri ölçüldü. 
Bulgular: Serum TNF-α, IL-10 ve IL-12 düzeyleri ile östradiol, testosteron, FSH, LH, DHEA ve prolaktin düzeyleri ataklı ve 
remisyon dönemleri arasında fark bulunmadı. Progesteron hormonu analizinde iki dönem arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulundu. Atak dönemlerinde progesteron seviyeleri anlamlı olarak yüksek idi (p=0,01). Sitokin ve 
hormonların cinsiyet alt grup analizinde anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Hem kadın hem de erkek hastalarda, iki dönem 
arasında benzer hormon seviyelerinin olduğu görüldü (p>0,05). Hormon ve sitokin düzeyleri karşılaştırıldığında hem atak 
döneminde hemde remisyonda östrodiol ile TNF-α arasında ve ataksız dönemde ise FSH ile IL-12 arasında anlamlı ilişki 
saptandı. 
Sonuç: Çalışmamızda cinsiyet hormonlarının sitokinler üzerinde etkisinin gözlendiğini söyleyebiliriz. Atak esnasında yüksek 
olan progesteron hastalık aktivasyonu ile ilişkilidir. Diğer seks hormonları ve sitokinler ile RRMS’in akut atağı arasında 
anlamlı ilişki bulamadık. Anahtar Kelimeler: Relapsing Remitting Multipl Skleroz, seks hormonları, TNF alfa, IL10, IL12. 
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Objective: Multiple sclerosis (MS) is a chronic and autoimmune disease of the central nervous system (CNS). As in other 
autoimmune diseases, MS is seen more frequently in women when compared to men. This difference in terms of gender 
may be explained by the effect of the sex chromosome and sex steroid hormones on the immune system, the blood-brain 
barrier or the CNS parenchymal cells. Our aim was to investigate the relationship between the serum sex hormones and 
cytokine values during attack and remission periods in patients with Relapsing Remitting Multiple Sclerosis (RRMS). 
Method: Forty patients who were under follow-up in our Multiple Sclerosis (MS) outpatient clinic with a diagnosis of 
definite RRMS were enrolled. Twenty five of the patients were women and 15 were men; the mean age was 36,23 ± 10,61 
(16-55) years. Serum samples were obtained from all patients on the first day of the attack and after 30 days; estradiol, 
progesterone, testosterone, follicle-stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH), dehydroepiandrosterone (DHEA), 
prolactin and tumor necrosis factor alpha (TNF- α), interleukin 10 (IL-10) and interleukin 12 (IL-12) cytokine levels were 
determined. 
Results: No differences were found between the serum TNF-α, IL-10 and IL-12 levels and estradiol, testosterone, FSH, LH, 
DHEA and prolactin levels between the attacks and the remission periods. No significant relation was found in the analysis 
of the subgroup gender of cytokines and hormones. During periods of attack, high levels of progesterone were found and 
regarded as statistically significant. Both male and female patients had similar hormone levels between the two periods 
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(p>0,05). When hormone and cytokine levels were compared, a significant relationship was found between estrodiol and 
TNF-α in two periods, and FSH and IL-12 in remission periods. 
Conclusion: In our study, we can say that the effect of sex hormones on cytokines was observed. Progesterone, which is 
high during an attack, is associated with disease activation. We could not find any significant relation between other sex 
hormones and cytokines and acute attack of RRMS. Keywords: Relapsing Remitting Multiple Sclerosis, sex hormones, TNF 
alpha, Interleukin 10, Interleukin 12. 
 

RELAPSİNG REMİTTİNG TİP MULTİPLE SKLEROZ HASTALARINDA AKUT ATAKLARLA SERUM SEKS HORMONLARI VE 
SİTOKİNLERİNİN İLİŞKİSİ 

Giriş ve Amaç 
Multipl skleroz (MS), santral sinir sisteminin (SSS) kronik ve otoimmün bir hastalığıdır (1). Diğer otoimmün hastalıklarda 
olduğu gibi, MS de kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir (2,3). Hastalığın kadınlarda daha yüksek prevalansa 
sahip olmasına rağmen, prognoz erkeklerle karşılaştırıldığında daha iyidir. Cinsiyet açısından bu fark, cinsiyet kromozomu ve 
seks steroid hormonlarının bağışıklık sistemi, kan-beyin bariyeri veya santral sinir sistemi parankimal hücreleri üzerindeki 
etkisi ile açıklanabilir (4). Bu konuda yapılan çalışmalarda en önemli sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: a) MS'in ilk klinik 
semptomu ergenlikten sonra sık görülür, b) seks hormonlarının üretimi gebelikte artar ve hastalığın şiddeti bu aşamada 
azalır, c) MS'in klinik semptomları, seks hormonu seviyelerinde belirgin değişikliklerle karakterize olan doğum sonrası 
dönemde artar, d) MS semptomları adet döngüsü sırasında farklılıklar gösterebilir (5). Bunlar, MS'in endokrin sistemden 
etkilenebileceği görüşünü desteklemektedir (6-8). İmmün sistem hücreleri üzerinde iki ana stres/yanıt sisteminin, yani 
hipotalamik-hipofiz adrenal ekseni (HPA) ve otonom sinir sistemi aktivasyonunun güçlü aktiviteleri yaygın olarak kabul 
edilmektedir. Ayrıca bu iki yanıt sistemi birbirinin bağışıklık sistemi ve diğer hedef dokular üzerindeki etkilerini değiştirerek 
çeşitli derecelerde etkileşime girerler (9). Çalışmamızda Relapsing Remitting Multipl Sklerozlu (RRMS) hastalarda atak ve 
remisyon dönemlerinde serum seks hormonları ve sitokin düzeylerini araştırmak amaçlandı. 
Gereç ve Yöntem  

MS polikliniğimize kliniğimizde Poser kriterlerine göre kesin RRMS tanısı ile izlenen 40 hasta çalışmaya alındı. 
Hastaların 25'i kadın, 15'i erkek olup yaş ortalamaları 36,23 ± 10,61 (aralık;16-55) yıl idi. Yaş ortalamaları kadın hastaların 
37,68 ± 9,98 (aralık;22-54) yıl, erkek hastaların 34,13 ± 11,63 (aralık;16-55) yıl idi. Onüç hastaya immünomodülatör tedavisi 
uygulanmakta iken 3 hasta immün süpresif ile tedavi ediliyordu. Remisyon dönemlerinde hastaların EDSS skor ortalamaları 
2,04 ± 1,26 (aralık;1-7) arasında idi. Akut atak dönemlerinde (ilk 48 saat) başvuran, MS dışında immünolojik ve hormonal 
hastalık olmamayan, SSS’ne etkisi olan ilaçları kullanmayan, önceki 6 ayda hormonal tedavi almayan, kadınlarda son 6 ayda 
oral kontraseptif kullanımı olmayan, hastalıkta bozulmaya neden olabilecek enfeksiyon ve yüksek ateş saptanmayan, 
magnetik rezonans incelemede (MRI) kontrastlı lezyonları saptanan ve MS dışında başka bir patoloji bulunmayan hastalar 
çalışmaya dahil edildi. Hastaların rutin biyokimyasal testleri, tiroid fonksiyon testleri ve alt abdominal ultrasonografileri 
normal bulundu. Tüm hastalardan ataktan ilk 48 saat sonra ve ayrıca atak geçirmeyen bir sürenin ardından 30 gün sonra 
serum örnekleri alındı; bu örneklerde östradiol (E2), progesteron, testosteron, folikül uyarıcı hormon (FSH), luteinize edici 
hormon (LH), dehidroepiandrosteron (DHEA), prolaktin hormon seviyeleri ile TNF-α, IL-10 ve IL-12 sikokin seviyeleri ölçüldü. 
Kadın hastaların atak öncesi ve sonrasında menstrüel siklusun   aynı gününde serum örnekleri alındı. Tüm hastalar çalışma 
hakkında bilgilendirildi ve onamları alındı. Çalışma Helsinki Deklarasyonu ilkelerine uygun olarak gerçekleştirildi. 

 
1a- Biyokimyasal analiz: E2, progesteron, testosteron, FSH, LH ve DHEA örnekleri için 12 saat açlıktan sonraki sabah kan 
tetkikleri alındı. Santrifüjlemeden sonra, serum numuneleri incelemeye kadar -85 ° C'de saklandı. Serum seviyeleri, Immulite 
2000i analizörüyle (Simens, LIanberis, United Kingdom) kemilüminesan enzim immünoassay ile belirlendi. TNF-α seviyeleri, 
immulite 1000 immünassey analizörü (Siemens, LIanberis, UK) ile kemilüminesan immünoassay ile ölçüldü. IL-10 ve IL-12, 
yüksek hassasiyetli ELISA kitleri (EASIA kitleri, BioSource international Camarillo, CA) kullanılarak enzime bağlı 
immünosorbent assay ELISA) ile belirlendi. 
1b-İstatistiksel analiz: İstatistiksel analiz için SPSS 17.0 programı kullanıldı. Normal dağılım göstermeyen nicel 
parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Mann Whitney U testi kullanıldı; niteliksel verilerin gruplar arası 
karşılaştırılmasında ise Wilcoxon Ranks ve Ki-Kare analizi kullanıldı. Veriler %95 güven aralığında analiz edildi ve p<0.05 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
 
Bulgular 
Sitokin analizi: Sitokin seviyeleri rasında atak ve remisyon dönmelerinde anlamlı bir fark gözlenmedi (Tablo 1). Yine cinsiyet 
alt grup analizinde sitokin düzeylerinin hem kadın hem de erkek hastalarda iki dönem arasında benzer olduğu bulundu 
(Tablo 2). 
Hormon analizi: Çalışmamızda atak ve remisyon dönemlerinde E2, testosteron, FSH, LH, DHEA ve prolaktin hormon 
değerleri arasında anlamlı bir fark görülmedi (p >0,05). Progesteron hormonu analizinde ise iki dönem arasında anlamlı bir 
fark bulundu (p <0,01). Progesteron, atak dönemlerinde remisyon dönemlerine göre daha yüksekti. Cinsiyet alt grup 
analizinde hormon düzeylerinin hem kadın hem de erkek hastalarda iki dönem arasında benzer olduğu bulundu. 
Hormon-sitokin ilişkisi 
a-Atak dönemi Sitokin ve hormon düzeyleri atak ve remisyon dönemleri arasında karşılaştırıldı. Estradiol ve TNFa α arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlendi (p <0,01). Atak dönemlerinde östradiol seviyeleri artarken, TNF-α değerleri 
azaldı. 
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b- Remisyon dönemi: Bu analizde cinsiyet hormonları ve sitokin seviyeleri karşılaştırıldı. Remisyon dönemlerinde östradiol 
ve TNF-α ile FSH ve IL-12 düzeyleri arasında anlamlı bir fark gözlendi. Remisyon döneminde estradiol düzeyleri arttıkça TNF-
α değerleri düştü (p <0,02). FSH ve IL-12 arasında istatistiksel olarak anlamlı bir etkileşim vardı (P <0,01). IL-12 seviyeleri FSH 
değerleri arttıkça düşme eğiliminde idi. 
Tartışma 

Multipl skleroz etyopatogenezinde oldukça önemli yer tutan T lenfositlerin inflamatuar ve anti-inflamatuar 
özellikleri olan alt grupları bulunmaktadır. Bunlardan CD4+ T helper hücreler (Th), çeşitli sitokinleri sekrete edebilme 
yeteneğinde olan immün sistemin en önemli düzenleyicilerinden Th1 ve Th2 hücrelerine farklılaşırlar (10). Son yıllarda Th17  
hücrelerininde MS patogenezinde rolü olduğu gösterilmiştir (11-13). Çalışmalarda TNF -a, IFN -g , IL-12 ve IL -17 gibi Thl ve 
Th17 sitokinlerinin inflamasyonu arttırdığı, IL-4 ve IL-10 gibi Th2 ile ilişkili sitokinlerin, MS hastalarında inflamasyonu azalttığı 
gösterilmiştir (14,15). İran çalışmasında RRMS’li hastaların atak fazında pro-inflamatuar sitokin düzeylerinde artış ve Th2 ile 
ilişkili sitokinlerde azalma olduğu bildirilmektedir (16) Çalışmamızda atak ve ataksız dönemlerde sitokinler arasında anlamlı 
bir ilişki gözlenmemiştir. Cinsiyete göre yapılan karşılaştırmada yine fark anlamlı bulunmamıştır. Bu bize MS’in patojenik 
sürecinde her zaman sadece belli sitokinlerin sorumlu olmadığını düşündürebilir. 

de Andres ve arkadaşlarının çalışmasında da atak sırasında ataksız döneme göre IL-10 düzeyi anlamlı olarak yüksek 
iken TNF-alfa düzeyinde anlamlılık saptanmaması sonuçlarımızla belli ölçüde benzerlik taşımaktadır (8).  
Üreme çağları sırasında, birçok otoimmün hastalıkta kadın baskınlığı, bu hastalıkların immün tepkisinde seks hormonlarının 
rolünü düşündürmektedir. MS'in klinik belirtilerinin regülasyonunda sitokinlerin üretimi seks hormonlarının temel hedefi 
olarak kabul edilir (6).  

Çalışmamızda atak ve remisyon dönemlerinde E2, testosteron, FSH, LH, DHEA ve prolaktin hormon değerleri 
arasında anlamlı bir fark görülmedi. Progesteron hormonu analizinde ise iki dönem arasında anlamlı bir fark bulundu. 
Progesteron, atak dönemlerinde remisyon dönemlerine göre daha yüksekti. Cinsiyet alt grup analizinde hormon 
düzeylerinin hem kadın hem de erkek hastalarda iki dönem arasında benzer olduğu bulundu. Pozilli ve arkadaşlarının 
çalışmalarında menstrüel siklus süresince MRI aktivitesini değerlendirmişler ve artan Progesteron / 17β-östradiol oranının 
artmış aktif lezyon sayısı ve hacmiyle anlamlı derecede ilişkili olduğunu bildirilmektedir (17). Progesteron seviyesinin artışı 
hastalık aktivasyonu ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Bu sonuç çalışmamız bulgularını desteklemektedir. 
Gebelikte yapılan çalışmalarda ise progesteronların koruyucu bir immün ortam oluşumunda etkili olduğu, çoklu immün yanıt 
modülasyonunun Th1 proinflamatuar sitokinlerden Th2 sitokin üretimine geçişi sağlayacak şekilde etkili olduğu öne 
sürülmüştür (18,19). 

Çalışmamız ataklı dönemde ve ataksız dönemde östradiol ve TNF-α arasında bir korelasyon göstermiştir. Trenova 
ve arkadaşları çalışmalarında remisyon döneminde progesteron ve estradiol düzeylerinin anlamlı olarak yüksek olduğu, IL-10 
ve TNF-alfa değerlerinin düşük olduğu bildirilmiş ve çalışmada bu hormonların pro-inflamutar sitokinleri baskıladığı 
düşünülmüştür (20). de Andres ve arkadaşlarının çalışmasında ise hormon seviyeleri (Estradiol, Progesterone, testosterone) 
ve sitokinler (IL-10, TNF-a) arasında atak sırasında ve atakdan iki ay sonra yapılan karşılaştırmada anlamlı bir ilişki 
gözlemlenmemiştir (8). 

Çalışmamızda atak dönemlerinde östradiol seviyeleri artarken, TNF-α değerleri azaldı. Remisyon döneminde aynı 
ilişkinin sürmesi, kontrol kan örneklerinin atak süresine yakın bir zamanda (atak döneminden bir ay sonra) alınmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu sonuç bize literatürde genel olarak vurgulanan östrojenin anti-inflamatuar etkisini 
desteklemektedir.  Otoimmün hastalıklarda, immün hücreler tarafından salınan sitokinler gibi faktörlerin hormon salınımını 
etkileyebileceği gösterilmiştir. Prolaktin salgılanmasının interlökin 2 tarafından etkilendiği gösterilmiştir (21). Ayrıca, 
sistemik lupus eritematozus hastalarından mononükleer hücreler tarafından doğrudan prolaktin salgılanması gösterilmiştir 
(22). Bu veriler nöroendokrin ve immün sistemler arasındaki çift yönlü etkileşim olduğunu göstermektedir (23). Otoimmün 
hastalıkların patogenezinde FSH ve LH'nin de önemli olduğunu gösteren kanıtlar vardır (24). Çalışmamızda da bu ilişki 
östrodiol ile TNF-alfa arasında ve FSH ile IL12 arasında gösterilmiştir.  

Sonuç: Çalışmamızda MS’li hastalarda cinsiyet hormonlarının sitokinler üzerinde etkisinin gözlendiğini 
söyleyebiliriz. Atak esnasında yüksek olan progesteron hastalık aktivasyonu ile ilişkilidir. Diğer seks hormonları ve sitokinler 
ile RRMS’in akut atağı arasında anlamlı ilişki bulamadık. Tüm bu veriler MS’de seks hormonlarının patogenezdeki rollerinin 
düşünüldüğünden daha karmaşık olduğunu düşündürmektedir. Bu konuyla ilişkili halen açıklanmamış konu ve soru 
işaretlerinin olduğu görülmektedir.  MS patogenesinde seks hormonlarının rolünün açıklanmasında genetik, immun eğilim 
ve çevresel faktörlerin dahil olduğu daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz.  

 
Tablo 1: Atak ve remisyon dönemlerinde sitokin düzeylerinin karşılaştırılması (n=40) 

Sitokinler 
Ortalama± SS 

Atak 
 

Remisyon 
 

p 

 
IL-10 (pg/ml) ± SS 

 
0,65 ± 2,93 

 
0,44 ±1,17 

 
0,24 

 
IL-12 (pg/ml) ± SS 

 
131,43±87,47 

 
138,75±101,97 

 
0,67 

 
TNF-α (ng/ml) ± SS 

 
11,10±4,31 

 
15,97±27,83 

 
0,73 

 
SS: Standard sapma, TNF- α: Tümör nekroz faktörü alfa, IL-10: İnterlökin 10, IL12: İnterlökin 12 
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Tablo 2: Kadın ve erkek hastalarda atak ve remisyon dönemlerinde sitokin düzeylerinin karşılaştırılması 
                                         Kadın (25)                                                Erkek (15)        
                                         n (%)                                                         n (%)                             
                   Atak                          Remisyon                   Atak                         Remisyon         
       
IL-10                                                                                                                                                                                                                     0-3,3           
23 (92)                       24 (96)                       15 (100)                      14 (93,3)                                                                                                                                  
>3,3              2 (8)                           1  (4)                         -                                    1 (6,7)                                                                 
                               p= 0,99                                                                     p=0,99 
                                                                                                                                                                                    
IL-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
< 24            -                                   -                                  -                                  -                                                         
24-369       25 (100)                     25 (100)                     15 (100)                      15 (100)                                                                                     
> 369           -                                   -                                  -                                  - 
                                p= -                                                                           p= -                                                                                    
TNF-α                                                                                                                                                                                                               0-8,1            6 
(24)                           5 (20)                         4 (26,7)                      7 (46,7)                                                                                                 > 8,1          19 
(76)                         20 (80)                       11 (73,3)                      8 (53,3)                                                                               
                                p=0,99                                                                     p=  0,45                                                                             
TNF- α: Tümör nekroz faktörü alfa, IL-10: İnterlökin 10, IL12: İnterlökin 12 

 
 
Kaynaklar 
 

1. Stadelmann C. Multiple sclerosis as a neurodegenerative disease: pathology, mechanisms and therapeutic implications. Curr Opin Neurol 2011; 24: 
224-229.  

2. Rotstein DL, Chen H, Wilton AS, et al. Temporal trends in multiple sclerosis prevalence and incidence in a large population. Neurology 2018; 90: 
e1435-1441. 

3. Houzen H, Kondo K, Horiuchi K, Niino M. Consistent increase in the prevalence and female ratio of multiple sclerosis over 15 years in northern 
Japan Eur J Neurol 2018; 25: 334-339.  

4. Dunn SE, Lee H, Pavri FR, et al. Sex-Based Differences in Multiple Sclerosis (Part I): Biology of Disease Incidence. Curr Top Behav Neurosci 2015; 26: 
29-56.  

5. Vegeto E, Benedusi V, Maggi A. Estrogen anti-inflmmatory activity in brain: A therapeutic Opportunity for menopause and neurodegenerative 
diseases. Front Neuroendoc 2008; 29: 507-519. 

6. Van den Broek H, Damoiseaux J, De Baets M.H, et al.  The influence of sex hormones on cytokines in multiple sclerosis and experimental 
autoimmune encephalomyelitis: a review. Multiple Sclerosis 2005; 11: 349-359. 

7. Pelfrey CM, Moldovan IR, Cotleur AC et al.  Effects of sex hormones on costimulatory molecule expression in multiple sclerosis. J Neuroimmunol 
2005; 167: 190–203. 

8. de Andrés C, Rodríguez-Sáinz MC, Muñoz-Fernández MA, et al. Short-term sequential analysis of sex hormones and helper T cells type 1(Th1) and 
helper T cells type 2 (Th2) cytokines during and after multiple sclerosis relapse. Eur. Cytokine Netw 2004; 15: 197–202. 

9. Gold SM, Mohr DC, Huitinga I, et al. The role of stress-response systems for the pathogenesis and progression of MS. Trends in Immunology 2005; 
26: 644-662. 

10. Mosmann TR, Sad S. The expanding universe of T-cell subsets: Th1, Th2 and more. Immunol Today 1996; 17: 138-146. 
11. Yadav SK, Mindur JE, Ito K, Dhib-Jalbut S. Advances in the immunopathogenesis of multiple sclerosis. Curr Opin Neurol. 2015; 28: 206-219.  
12. Kaskow BJ, Baecher-Allan C. Effector T Cells in Multiple Sclerosis. Cold Spring Harb Perspect Med 2018;8: pii: a029025. 

doi:10.1101/cshperspect.a029025 
13. Rostami A, Ciric B. Role of Th17 cells in the pathogenesis of CNS inflammatory demyelination. J Neurol Sci 2013; 333: 76-87. 
14. Grigorian A, Araujo L, Naidu NN, et al. N-acetylglucosamine inhibits T-helper 1 (Th1)/T-helper 17 (Th17) cell responses and treats experimental 

autoimmune encephalomyelitis. J Biol Chem 2011; 286: 40133-40141. 
15. .Fletcher JM, Lalor SJ, Sweeney CM, et al. T cells in multiple sclerosis and experimental autoimmune encephalomyelitis. Clin Exp Immunol 2010; 

162: 1-11. 
16. Peiravian F, Rajaian H, Samiei A, et al. Altered Serum Cytokine Profiles in Relapse Phase of Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. Iran J Immunol 

2016; 13: 186-196. 
17. Pozzili C, Falaschi P, Maninero C, et al.  MRI in multıple sclerosis during the menstrual cycle: Relationshipwith sex hormone  patterns. Neurology 

1999; 53: 622-624. 
18. El-Etr, Ghoumaria A, Sitruk-Wareb R, Schumachera M. Hormonal influences in multiple sclerosis: New therapeutic benefits for steroids. Maturitas 

2011;68: 47–51. 
19. Tan IJ, Peeva E, Zandman-Goddard G. Hormonal modulation of the immune system- A spotlight on the role of progestogens. Autoimmun Rev  

2015; 14: 536-542.  
20. Trenova AG, Slavov GS, Manova MG, et al. Female sex hormones and cytokine secretion in women with multiple sclerosis. Neurol Res 2013; 35: 

95-99. 
21. Karanth S, Marubayashi U, McCann SM. Influence of dopamine on the altered release of prolactin, luteinizing hormone and follicle‐stimulating 

hormone induced by interleukin and in vitro.  Neuroendocrinology 1992; 56: 871–880. 
22. Larrea F, Martinez‐Castillo A, Cabrera V et al. A bioactive 60‐kilodalton prolactin species is preferentially secreted in cultures of mitogen‐

stimulated and nonstimulated peripheral blood mononuclear cells from subjects with systemic lupus erythematosus. J Clin Endocrinol Metab 
1997; 82: 3664–3669. 

23. Blalock JE. The syntax of immune–neuroendocrine communication. Immunol Today 1994; 15: 504–511. 
24. Komorowski J, Stepien H. FSH and LH induce interleukin 6 (IL‐6) release from human peripheral blood monocytes culture in vitro. A dose response 

study. Horm Metab Res 1994; 26: 438–439. 

 
 
 



396 
 
 

OP-189 

 
 

Critical İllness Polyneuropathy and Myopathy 
 

Halil Güllüoğlu, Hasan Armağan Uysal 
Neurology Department of Medicalpark İzmir Hospital 

 
 

Critical illness polyneuropathy and myopathy is an important cause of weakness in intensive care unit patients, 
giving rise to difficulty in weaning from mechanical ventilation and disability after discharge. The term “intensive care unit-
acquired weakness” was proposed recently to define this clinical presentation. Sepsis, systemic inflammatory response 
syndrome, multiple organ failure, immobilization, hyperglycemia, and corticosteroid and neuromuscular blocking agents 
enhance the risk for intensive care unit-acquired weakness. Diagnosis is primarily based on clinical findings, while 
electrophysiological investigation and biopsy assist in determination of the pathological process. Although there is no 
efficient treatment at present, prevention and adequate treatment of multiple organ failure and sepsis, early mobilization, 
attainment of glycemic control, and meticulous administration of corticosteroids and neuromuscular blocking agents are 
suggested. In this study, we aimed to investigate all aspects of polyneuropathy and myopathy cases followed up in our 
intensive care unit between 2016-2019. 
 
Keywords: Critical illness, polyneuropathy, myopathy 
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OBJECTIVE: Stroke is a serious cause of mortality and disability. The caregiver of the patients may be adversely affected by 
this situation as well. In addition, stroke has a great economic burden on healthcare. Significant improvement has been 
achieved in the field of diagnosis, treatment, and care in the acute phase of the ischemic stroke in recent years. 
Thrombolysis with intravenous (IV) recombinant tissue type plasminogen activator (r-tPA) is the main treatment option in 
selected patients. The aim of our study was to share the results of intravenous (IV) thrombolytic therapy applied to patients 
with acute ischemic stroke in our clinic. 
MATERIALS-METHODS: We evaluated the clinical data of 78 patients who were admitted to our clinic with ischemic stroke 
within the first 4.5 hours after onset of stroke symptoms, and were treated with IV thrombolytic therapy, between the May 
2016 and Agust 2019. Demographic characteristics and clinical data were recorded. 
RESULTS: Thirty five of the patients were male and fourty tree were female. The mean age was 70.7±12.8 years (range, 41-
92 years). Intracranial hemorrhage after treatment was observed in 12 patients. Of these, 9 patients had asymptomatic 
hemorrhage, 3 patients had symptomatic hemorrhage. The mean score of modified Rankin Scale (mRS) was 0-1 in 24 
patients, 2-3 in 15 patients, and 4-5 in 19 patients. The mean mRS score of 7 patients with total anterior circulation infarct 
was 0-1. The mean mRS score of 12 patients with partial anterior circulation infarct was 0-1. Nineteen patients died within 3 
months of the treatment. 
CONCLUSION: Intravenous thrombolytic therapy is an effective and safe treatment that is easy to administer within 4.5 
hours in patients with acute ischemic stroke. This treatment increases the number of ambulatory patients and reduces 
disability in selected patients. 
Keywords: acute ischemic stroke, trombolitic, r-TPA 
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Kolorektal kanserli hastaların preoperatif evrelemesinde kontrastlı BT, 
kontrastlı MRG ve 18F-FDG PET/BT’nin karşılaştırılması 

Kadir Alper Küçüker, Isa Burak Güney 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Kolorektal kanserli hastalarda en özgün tedaviyi uygulamak için doğru bir teşhis çalışması zorunludur. Bu 
çalışmada, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve 18F-florodeoksiglukoz pozitron emisyon 
tomografisi / bilgisayarlı tomografinin (18F-FDG PET/BT) bölgesel lenf nodu metastazları ve uzak metastazları saptamadaki 
doğruluklarını değerlendirmeyi ve kolorektal kanserin preoperatif evrelemesinde PET/BT’nin katkı değerini saptamayı 
amaçladık. 
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2015 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında 72 kolorektal kanser hastası preoperatif BT, MR ve 
18F-FDG PET/BT ile incelendi ve bölgesel lenf nodlarının patolojik incelemeleri yapıldı. Bölgesel lenf nodu metastazları için 
duyarlılık, özgüllük, pozitif kestirim değeri (PKD), negatif kestirim değeri (NKD) ve BT, MRG ve 18F-FDG PET/BT'nin 
doğruluğu ve uzak metastazlarda PET/BT’nin katkı değeri belirlendi. 
BULGULAR: Çalışmamızda 44 erkek ve 28 kadın hasta vardı. Yaş ortalaması 61 ± 11.0 idi. Histopatolojik olarak bölgesel lenf 
nodu metastazı açısından 27 hasta (% 51) negatif, 26 hasta (% 49) pozitif idi. 18F-FDG PET/BT'nin duyarlılığı, özgüllüğü, PKD, 
NKD ve doğruluk değerleri sırasıyla %88,5, %59,3, %67,6, %84,2 ve %73,6 idi. Bölgesel lenf nodu saptama açısından BT ve 
MRG’nin doğruluk oranları da 18F-FDG PET/BT’ye yakin olarak sırasıyla %70 ve %68,6 olarak bulundu. Ayrıca 18F-FDG 
PET/BT, radyolojik görüntüleme yöntemleri ile özellikle karaciğer ve akciğerde saptanan lezyonları doğrulaması ya da 
dışlaması ve bazı odaklarda yeni lezyonlar tanımlamasıyla hasta yönetimini değiştirdi. 
SONUÇ: 18F-FDG PET/BT, kolorektal kanserin değerlendirilmesinde yararlı bir araçtır ve hastalığın tekrarlamasından şüphe 
edilen tanımlanmamış lezyonları metabolik olarak karakterize etmeyi, ameliyat öncesi doğru bir evreleme yapmayı ve gizli 
metastatik hastalığı tanımlamayı sağlar. 18F-FDG PET/BT, kolorektal kanserli hastaların tedavisinde, özellikle preoperatif 
evrelemede, önemli bir tanı aracı olarak düşünülmelidir. 
Anahtar Kelimeler: Pozitron emisyon tomografi, Bilgisayarlı tomografi, Manyetik rezonans görüntüleme, Kolorektal kanser 
 
 

A comparative study of contrast-enhanced CT, contrast-enhanced MRI and 
18F-FDG PET/CT in preoperative staging of colorectal cancer patients 
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INTRODUCTION: In patients with colorectal cancer an accurate diagnostic work-up is mandatory in order to perform the 
most specific treatment. In this study, we aimed to evaluate the accuracy of computed tomography (CT), magnetic 
resonance imaging (MRI) and 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography (18F-FDG 
PET/CT) for detection of regional lymph node metastases (RLNMs), distant metastases and the additional value of 18F-FDG 
PET/CT in the preoperative staging of colorectal cancer. 
METHODS: From June 2015 to May 2018, 72 colorectal cancer patients were preoperatively examined using CT, MRI, and 
18F-FDG PET/CT and whom underwent pathological evaluations of regional lymph nodes were analyzed. The sensitivity, 
specificity, positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV), and accuracy (ACC) of CT, MRI, and 18F-FDG 
PET/CT for RLNMs, and the additional value of 18F-FDG PET/CT in distant metastases were determined. 
RESULTS: There were 44 male and 28 female. The mean age was 61±11.0 years. Histopathologically, 27 patients (51%) were 
negative and 26 patients (49%) were positive for RLNMs. The sensitivity, specificity, PPV, NPV, and ACC of 18F-FDG PET/CT 
were 88.5%, 59.3%, 67.6%, 84.2%, and 73.6%, respectively. Accuracy rates of CT and MRI, which found 70% and 68.6%, 
respectively, for detection of regional lymph nodes were similar to 18F-FDG PET/CT. In addition, 18F-FDG PET/CT changed 
the patient management both by confirming or excluding the lesions which were detected in the liver and lungs with 
radiological imaging methods and by defining new lesions in some other foci. 
CONCLUSION: 18F-FDG PET/CT is a useful tool in the evaluation of colorectal cancer, and it allows to metabolically 
characterize undetermined lesions suspected for recurrence of disease, to perform a complete pre-surgical staging and to 
identify occult metastatic disease. 18F-FDG PET/CT should be considered an essential diagnostic tool in the management of 
patients with colorectal cancer, especially in the preoperative staging. 
Keywords: Positron emission tomography, Computed tomography, Magnetic resonance imaging, Colorectal cancer 
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GİRİŞ: Palyatif bakım, fiziksel, duygusal ve ruhsal ıstırabın giderilmesinde ve yaşamı sınırlandıran hastalıkları ve aileleri ile 
hastaların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bütüncül bakım olarak tanımlanabilir. 
AMAÇ: Bu çalışma, “Kronik Hastalık Tedavisi-Palyatif Bakım (FACIT-Pal) Fonksiyonel Değerlendirme Ölçeği’nin Türkiye'deki 
kanser hastaları için geçerliliğini ve güvenilirliğini sınamak amacıyla gerçekleştirildi. 
GEREÇ-YÖNTEM: Araştırma metodolojik tiptedir. Veriler sosyodemografik ve FACIT-Pal anketi kullanılarak toplandı. 
Örneklem 62 kanser hastasından oluştu. Veriler, SPSS paket programı kullanılarak, tanımlayıcı istatistikler, ölçeklerin 
güvenirliğini saptamada, cronbach alfa katsayısı ve madde toplam korelasyon katsayısı (Pearson korelasyon) ile 
değerlendirildi. Aracın geçerliliği için; açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanıldı. 
BULGULAR: Kronik Hastalık Tedavisi-Palyatif Bakım Ölçeği (FACIT-Pal) toplam puanı 107.35±31.98 iken, fiziksel, sosyal/aile, 
duygusal ve fonksiyonel iyilik ve palyatif bakım alt ölçeklerinin puan ortalamaları ise sırasıyla; 15.32±6.70, 18.00±3.60, 
14.85±7.05, 13.12±6.30, 47.93±13.30 olarak bulundu. Ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek için kullanılan cronbach alfa katsayısı 
toplam ölçek için 0.78 olarak, alt ölçeklerde ise 0.75 ile 0.89 arasında bulundu. FACIT-Pal ve alt boyutları puanları arasında 
istatistiksel olarak pozitif yönde korelasyon ve anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p=0.001). 
SONUÇ: Bu araştırmada FACIT-Pal ölçeğinin psikometrik özelliklerinin değerlendirmesi sonucunda, ölçeğin ileri evredeki 
kanserli Türk hastalarda kullanımı için geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlendi. 

 
Anahtar Kelimeler: Kanser, Yaşam kalitesi, Kronik Hastalık Tedavisi-Palyatif Bakım Ölçeği (FACIT-Pal), Geçerlilik, Güvenilirlik 
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INTRODUCTION: Palliative care can be defined as holistic care that is directed at relieving physical, emotional, and spiritual 
suffering and improving quality of life of patients with life-limiting illnesses and their families. 
AIM: This study was carry out to test the reliability and construct validity of the Functional Assessment of Cancer Therapy 
General (FACIT-Pal) for Turkish cancer patients. 
METHODS: This research is methodological study. The data were gathered by using the sociodemographic and the (FACIT-
Pal) questionnaire. The sample consisted of 62 cancer pa-tients. Data were analysed by using the SPSS package program, 
descriptive statistics and to evaluate the reliability of the scales, cronbach alpha coefficient, item total score analysis, and, 
item total correlation coefficient (Pearson's correlation). For the construct validity of the tool; exploratory factor analysis 
and confirmatory factor analysis were used. 
RESULTS: The mean total score of (FACIT-Pal) was 107.35±31.98, and for the physical, social/ family, emotional, functional 
well-being and palliative care subscales 15.32±6.70, 18.00±3.60, 14.85±7.05, 13.12±6.30, and 47.93±13.30, respectively. 
The alpha coefficient was 0.78 for the total scale of the FACIT-Pal questionnaire and ranged from 0.89 to 0.75 across 
subscales. A statistically significant positive correlation was found between FACIT-Pal and test-retest scores of the four sub-
dimensions (P=0.001). 
CONCLUSION: In this study, as a result of evaluating the psychometric properties of the FACIT-Pal scale, the scale is a valid 
and reliable tool for use in Turkish patients with advanced cancer. 
Keywords: Keyywords: Cancer, Quality of life, The Chronic Disease Treatment-Palliative Care (FACIT-Pal), Validity, Reliability 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; menisküs ve çapraz bağ (ÇB) patolojilerinde MRG'nin doğruluğunu belirlemektir. 
Çalışmanın bir diğer amacı, ön çapraz bağ (ÖÇB) yırtığı olan ve olmayan olgularda menisküs yırtıklarının belirlenmesinde 
MRG'nin doğruluğunun belirlenmesidir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya 2015-2018 yılları arasında, menisküs ve/veya ÇB yaralanması ile başvuran ve MRG incelemesi 
gerçekleştirilen 96 hasta dahil edildi. Menisküs ve ÇB yırtık bulguları açısından MRG ile incelendi. Artroskopi sonuçları altın 
standart kabul edilerek MRG sonuçları ile karşılaştırıldı. Menisküs ve ÇB yırtıklarının belirlenmesinde MRG'nin duyarlılık, 
özgüllük, PPV, NPV ve doğruluğu hesaplandı. Hastalar ayrıca ÖÇB yırtığı olan ve olmayanlar olarak 2 gruba ayrıldı. Menisküs 
yırtıklarının değerlendirilmesinde MRG'nin doğruluğu açısından iki grup arasında fark olup olmadığı karşılaştırıldı. 
SONUÇLAR: Medial menisküs yırtıklarının değerlendirilmesinde MRG'nin duyarlılık, özgüllük, PPV, NPV ve doğruluk oranları 
sırasıyla %93,5, %88,8, %97,3, %76,1 ve %92,7 idi. Bu değerler lateral menisküs (LM) için %64,8, %94,9, %88,8, %81,1 ve 
%83,3, ÖÇB için %55,5, %81,6, %64,5, % 75,3 ve %71,8 ve arka çapraz bağ (AÇB) için %100, %98,9, %66,6, %100 ve %98,9 idi. 
ÖÇB yırtığı olan grupta; LM yırtıklarının belirlenmesinde MRG'nin özgüllüğü anlamlı derecede düşüktü (p=0,021). Diğer 
değerler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştı. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: MRG, menisküs v AÇB yırtıklarının tanısında güvenle kullanılabilecek non-invaziv bir yöntemdir. MRG, 
ÖÇB yırtıklarının saptamasında menisküse kıyasla daha düşük doğruluk oranlarına sahiptir. ÖÇB yırtığı olan ve olmayan 
gruplar arasında menisküs yırtıklarının saptanmasında MRG'nin doğruluk oranları açısından anlamlı bir fark saptanmadı. 
Anahtar Kelimeler: Manyetik Rezonans Görüntüleme, Artroskopi, Menisküs, Anterior Çapraz Bağ, Doğruluk 
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INTRODUCTION and PURPOSE: The aim of this study was to determine the accuracy of MRI in meniscus and cruciate 
ligament (CL) pathologies. Another aim of the study was to determine the accuracy of MRI in the determination of meniscus 
tears in cases with and without anterior cruciate ligament (ACL) tear. 
MATERIALS-METHODS: The study included 96 patients who were applied for meniscus and/or CL injury and examined by 
MRI between 2015-2018. The meniscus and CL were examined by MRI for findings of tears. The arthroscopy results were 
accepted as the gold standard and compared with the MRI results. The sensitivity, specificity, PPV, NPV, accuracy of MRI 
were calculated in the determination of meniscus and CL tears. The patients were also separated into 2 groups as those 
with ACL tear and without ACL tear. MRI accuracy in meniscus tear was compared between the 2 groups. 
RESULTS: The sensitivity, specificity, PPV, NPV and accuracy rates of MRI in the evaluation of the medial meniscus (LM) 
tears were 93.5%, 88.8%, 97.3%, 76.1% and 92.7% respectively. These values were 64.8%, 94.9%, 88.8%, 81.1% and 83.3% 
for the lateral meniscus, 55.5%, 81.6%, 64.5%, 75.3% and 71.8% for ACL and 100%, 98.9%, 66.6%, 100% and 98.9% for 
posterior cruciate ligament. In the determination of LM tears, the specificity of MRI was significantly lower in the group 
with ACL tear (p=0.021). No statistically significant difference was found in respect of the other values. 
DISCUSSION and CONCLUSION: MRI is a non-invasive method that can be safely used in the diagnosis of meniscus tears. 
MRI has lower accuracy rates for ACL tear than for the meniscus. No significant difference was found in the accuracy rates 
of the MRI of meniscus tears between the groups with ACL tear and without ACL tear. 
Keywords: Magnetic Resonance Imaging, Arthroscopy, Meniscus, Anterior Cruciate Ligament, Accuracy 
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ÖN ÇAPRAZ BAĞ YIRTIĞI OLAN HASTALARDA MENİSKÜS YIRTIKLARININ BELİRLENMESİNDE MANYETİK REZONANS 
GÖRÜNTÜLEMENİN ETKİNLİĞİ 

 
Giriş 

Menisküs ve çapraz bağ yırtıkları dizin sık görülen patolojileridir. Literatürde fizik muayenenin diz patolojisini 
belirlemedeki doğruluğu konusundaki veriler çelişkilidir (1,2). Akut yaralanma durumunda sıklıkla hastadaki şiddetli ağrı ve 
şişlik fizik muayenenin yapılmasını engelleyebilmektedir. Tüm bu nedenler diz yaralanmasında manyetik rezonans 
görüntülemenin (MRG) önemini arttırmaktadır. MRG, menisküs ve çapraz bağ hasarının değerlendirilmesinde sıklıkla ilk 
başvurulan yöntem konumundadır. MRG’nin günümüzde ilk tanı basamağını oluşturması gereksiz tanısal artroskopilerin de 
önüne geçmektedir. Geçmiş çalışmalarda MRG’nin menisküs yırtıklarını saptamada %79-96 ve çapraz bağ yırtıklarını 
saptamada %92-94 doğruluk oranına sahip olduğu bildirilmiştir (3,4). MRG’deki yanlış pozitif ve yanlış negatif tanılar üzerine 
etkili çeşitli faktörler bulunmaktadır. Özellikle arka boynuz yerleşimli yırtıkların artroskopide tanı almalarının güç olduğu 
bildirilmiştir. Bu nedenle yanlış pozitif sonuçlardan bir kısmı artroskopide gözden kaçmış olgular olabilir (5). Literatürde ön 
çapraz bağ (ÖÇB) hasarına eşlik eden menisküs yırtıklarını saptamanın daha zor olduğunu bildiren çalışmalarda mevcuttur 
(6). Nam ve ark. ÖÇB yırtığı olan hastalarda yırtık olmayanlara kıyasla, MRG’nin menisküs hasarını saptamadaki duyarlılık ve 
negatif prediktif değerinin (NPD) daha düşük olduğunu saptamışlardır (7). 

Çalışmamızın amacı; artroskopi bulgularıyla karşılaştırarak, menisküs ve çapraz bağ patolojilerinde MRG’nin 
duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif değeri (PPD), NPD ve doğruluk oranlarının saptanmasıdır. Çalışmamızın bir diğer amacı 
ise; ÖÇB hasarı olan ve olmayan olgular arasında menisküs yırtıklarının saptanmasında MRG’nin güvenilirliği açısından fark 
olup olmadığının tespit edilmesidir. 
 
Gereç ve Yöntem 

Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde menisküs ve/veyaçapraz bağ hasarı ön tanısıyla Ocak 2015 ile 
Ocak 2018 tarihleri arasında artroskopi yapılan toplam 96 hasta çalışmaya dahil edildi. Diz MRG incelemeleri kas-iskelet 
sistemi radyolojisinde uzmanlaşmış bir radyolog tarafından retrospektif olarak değerlendirildi. Radyolog artroskopi 
bulgularından haberdar değil idi. Menisküslerin değerlendirilmesinde MRG’de Stoller ve ark.larının sınıflama sistemi 
kullanıldı (8). İntrameniskal globüler sinyal artışı evre 1, eklem yüzeyi ile ilişkisiz intrameniskal lineer sinyal evre 2, eklem 
yüzeyine ulaşan sinyal evre 3 olarak kabul edildi. MRG’de evre 1 ve 2 olgular menisküste yırtık bulunmayan grup, evre 3 
olgular ise yırtık bulunan grup olarak kabul edildi. Çapraz bağların değerlendirilmesinde ise; fibrillerin bütünlüğünün 
tamamen kaybolması veya bağın MRG’de tamamen görülmemesi komplet yırtık, bağda anormal sinyal artışı ile birlikte 
sağlam liflerin dalgalı ve gevşek görünümü parsiyel yırtık olarak kabul edildi. MRG’de çapraz bağı normal olan ya da yırtık 
olmaksızın dejeneratif sinyal artışı izlenen olgular yırtık bulunmayan grup, parsiyel veya komplet yırtık bulunan olgular ise 
yırtık bulunan grup olarak kabul edildi (9). Artroskopi raporları retrospektif olarak incelenerek tespit edilen patolojiler 
kaydedildi. Artroskopiyi gerçekleştiren orthopedist MRG bulgularından haberdar idi. Tüm olgularda MRG çekimi ile 
artroskopi arasında geçen süre 8 haftadan az idi. Artroskopi sonuçları altın standart kabul edilerek MRG sonuçları ile 
karşılaştırıldı. Menisküs ve çapraz bağ yırtıklarını saptamada MRG’nin duyarlılık, özgüllük, PPD, NPD ve doğruluk oranları 
hesaplandı. Ayrıca hastalar ÖÇB yırtığı olanlar ve ÖÇB sağlam olanlar şeklinde iki gruba ayrıldı. İki grup arasında menisküs 
yırtıklarının saptanmasında MRG’nin güvenilirliği açısından fark olup olmadığı tespit edildi. Tüm veriler SPSS versiyon 
20.0’da değerlendirildi. p<0.05 anlamlı kabul edildi. 
 
Sonuçlar 

Çalışmaya dahil edilen toplam 96 olgunun 62’si erkek 34’ü kadındı. Olguların yaş ortalaması 41.9 (19-65) yıldı. 
MRG’nin menisküs ve çapraz bağ patolojilerini değerlendirmede duyarlılık, özgüllük, PPD, NPD ve doğruluk oranları tablo 
1’degösterilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 96 hasta, artroskopi sonuçlarına göre ÖÇB’de yırtık olanlar ve olmayanlar şeklinde 
ikiye ayrıldı. Doksan altı hastanın 60’ında ÖÇB’de yırtık saptanmazken 36 hastada yırtık izlendi. Bütün olarak bakıldığında; 
ÖÇB yırtık olmayan gruptaki hastaların %86.6’sında medial menisküs (MM), %41.6’sında lateral menisküs (LM) yırtığı 
mevcuttu. ÖÇB yırtık olan hastaların ise %80.5’inde MM %33.3’ünde LM yırtığı mevcuttu. ÖÇB yırtık olmayan ve yırtık olan 
grupta MM ve LM yırtıklarını saptamada MRG'nin duyarlılık, özgüllük, PPD, NPD ve doğruluk oranları tablo 2 ve 3’de 
gösterilmiştir. MM’te yırtık tespiti açısından gruplar arasında duyarlılık, özgüllük, PPD, NPD ve doğruluk oranları açısından 
anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. LM yırtıklarını saptamada ise MRG’nin özgüllüğü ÖÇB yırtık grupta anlamlı düzeyde 
düşüktü (p=0.021). Diğer değerler açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. 
 
Tartışma 

Artroskopi invaziv bir işlem olup anestezi ve cerrahiye bağlı komplikasyon riski taşımaktadır. MRG ise menisküs ve 
bağ hasarını belirlemede yüksek doğruluk oranlarına sahiptir. Bu nedenle günümüzde MRG tanısal artroskopinin yerini 
almıştır ve diz patolojilerinin belirlenmesinde ilk başvurulacak yöntem konumuna gelmiştir. Çalışmamızda MM yırtıklarını 
saptamada MRG’nin duyarlılık ve PPD %90’ın üzerinde, özgüllüğü ise %88.8 olup literatür ile benzerdir. NPD ise %76.1 olup 
literatüre kıyasla düşüktür (10). 

MRG’de 5 yanlış negatif sonuç mevcut olup bu olgular NPD’nin düşük çıkmasına neden olmuştur. Bu olguların 
üçünde yırtık arka boynuzda, ikisinde ise ön boynuzdaydı. MRG tetkikinde MM arka boynuzu ile kök bağı bileşkesi düzeyinde 
belirgin incelme ve dejenerasyon olan bir olguda artroskopide radiyal yırtık mevcuttu. Kök bağ ile arka boynuz bileşkesi 
radiyal yırtığın sık yerleşim alanlarından biridir. Bu bileşkenin ince olduğu olguda kesit kalınlığına girmemiş bir radiyal yırtık 
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görüntülenememiş olabilir. MRG tetkikinde MM arka boynuzunda evre 2 dejenerasyon izlenen bir olguda artroskopide 
kompleks yırtık saptandı. MM arka boynuzunda intrasubstans dejeneratif sinyal izlenen olgu da ise kısa segment kompleks 
yırtık izlendi. MM ön boynuzunda MRG tetkikinde evre 1 dejenerasyon izlenen iki olgunun artroskopisinin birinde radiyal 
yırtık, diğerinde kompleks yırtık mevcuttu. Tetkik tarihi ile artroskopi tarihi arasında geçen süre, bu yırtıkların MRG 
tetkikinde görüntülenememesinin nedenlerinden biri olabilir. LM’ye bakıldığında MRG’nin duyarlılığı %64.8 ile literatüre 
kıyasla düşüktü. Özgüllük, PPD ve NPD ise literatür ile benzerdi (sırasıyla %94.9, %88.8, %81.1). Bizim çalışmamıza benzer 
şekilde, Oei ve ark. MRG’nin MM yırtıklarını saptamada daha duyarlı, LM yırtıklarını saptamada ise daha özgül olduğunu 
belirtmişlerdir (11). 

Çalışmamızda en yüksek yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuçlar ÖÇB yırtıklarında tespit edilmiştir. Çalışmamızda, 
MRG’nin ÖÇB yırtıklarını saptamadaki doğruluğu literatüre kıyasla oldukça düşük bulunmuştur. Daha önce yapılan 
çalışmalarda bu oranın %90’ın üzerinde olduğu bildirilmiştir (17). Çalışmamız rutin diz MRG tetkiklerinin retrospektif 
incelenmesiyle yapılmıştır. Rutin diz MRG incelemelerimizde, hastanın cihaz içinde hareketsiz kalması gereken süreyi 
optimumda tutmak amaçlanmaktadır. Bu nedenle ÖÇB trasesine paralel kurgulanan koronal oblik, aksiyel oblik kesitler ile 
PD sekansa ek olarak SE T2 ağırlıklı sagittal kesitler alınmamaktadır. Özellikle çapraz bağ patolojilerinde bu plan ve 
sekansların MR planına eklenmesi tanısal doğruluğu belirgin derecede arttırmaktadır (12). ÖÇB yırtığı ön tanısı klinik 
istemde belirtilmiş hastalarda bu sekanslar inceleme planına eklenmektedir. Ancak bu hastalar bizim çalışma grubumuzun 
dışında tutulmuştur. Ayrıca MRG’de ÖÇB yırtıklarının parsiyel ve komplet ayrımında belirsizlikler yaşanabilmektedir (13). 
MRG’de ÖÇB’nin parsiyel ve komplet yırtık ayrımında yaşanan tanısal problemler oranın düşük çıkmasına etki eden 
faktörlerdendir. 

Çalışmamızda ÖÇB yırtık olmayan grup ve yırtık grup arasında MRG’nin menisküs yırtıklarını saptamadaki 
doğruluğunun karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamızda, MRG’nin menisküs yırtıklarını saptamadaki doğruluğunun 
eşlikçi ÖÇB hasarı olması durumunda daha düşük olabileceğini öngörmüştük. MRG’nin LM yırtıklarını saptamada özgüllüğü, 
ÖÇB yırtık olan grupta anlamlı düşüktü. Ancak diğer parametreler açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. De Smet et 
al. ÖÇB hasarı bulunması durumunda MRG’nin MM yırtıklarını saptamadaki duyarlılığının %97’den %88’e, LM yırtıklarını 
saptamadaki duyarlılığının ise %94’ten %69’a düştüğünü belirtmişlerdir. Benzer şekilde Jee et al. MM ve LM için, Sampson et 
al. ise LM için ÖÇB hasarının eşlik etmesi durumunda daha düşük duyarlılık bildirmişlerdir (14,15). Lundberg et al. hemartroz 
ile birlikte görülen intraartiküler diz patolojilerindeki MRG’deki tanısal doğruluktaki bu düşüşün, menisküs ve kondral 
dokulardaki hemoglobin yıkılma esnasındaki katabolik süreçler ile ilişkili olabileceğini belirtmişlerdir. Bizim çalışmamızda 
ÖÇB yırtık grup ile ÖÇB yırtık olmayan grup arasında menisküs yırtıklarını saptamada doğruluk oranları açısından anlamlı fark 
saptanmamıştır. LM yırtıklarını saptamada özgüllük ÖÇB yırtık olan grupta anlamlı düşüktü. Anteromediyal ve anterolateral 
rotator insitabilite tipi yaralanmalar ÖÇB yırtığı oluşmasına sebep olmaktadır. Bu sırada dizin posterolateral köşe yapılarında 
da sıklıkla hasarlanma gelişebilmektedir. LM ile yakın komşuluklu popliteal tendon, popliteomeniskal fasiküller, fibular 
kollateral bağ ve diğer posterolateral köşe bağlarının hasarının oranın düşük çıkmasında etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu 
düzeylerdeki yumuşak doku ödemi, kan ürünleri ve LM’de eşlikçi kontüzyonel sinyal değişikliklerinin de oranı düşürmeye 
katkıda bulunduğunu düşünmekteyiz. 
 
Sonuç 
MRG, menisküs ve arka öapraz bağ yırtıklarının tanısında güvenle kullanılabilecek non-invaziv bir yöntemdir. ÖÇB hasarının 
değerlendirilmesinde ise menisküse kıyasla daha düşük doğruluk oranlarına sahiptir. Çalışmamız, ÖÇB yırtık olmayan ve 
yırtık olgular arasında MRG’nin menisküs yırtıklarını değerlendirmedeki doğruluk oranları arasında anlamlı fark olmadığını 
göstermiştir. 
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Tablo 1: Menisküs ve bağ yırtıklarının değerlendirilmesinde MRG’nin doğruluğu (sonuçlar yüzde (%) olarak verimiştir.) 

 Duyarlılık Özgüllük Pozitif prediktif 
değer 

Negatif 
prediktif değer 

Doğruluk 

Medial Menisküs 93.5 88.8 97.3 76.1 92.7 

Lateral Menisküs 64.8 94.9 88.8 81.1 83.3 

Ön çapraz bağ 55.5 81.6 64.5 75.3 71.8 

Arka çapraz bağ 100 98.9 66.6 100 98.9 

 

Tablo 2: ÖÇB sağlam ve yırtık grupta MM yırtıklarını değerlendirmede MRG’nin doğruluğu 

ÖÇB sağlam grupta MM yırtıkları  

 Artroskopi Bulguları İstatistiksel 
Sonuçlar 

 

 Pozitif Negatif Toplam % p değeri 

MRG      

Pozitif 48 2 50   

Negatif 2 8 10   

Toplam 50 10 60   

Duyarlılık    96.0 0.250 

Özgüllük    80.0 1.000 

PPD    96.0 0.090 

NPD    80.0 0.360 

Doğruluk    93.3 0.453 

 
ÖÇB yırtık grupta MM yırtıkları 

 

 Artroskopi Bulguları İstatistiksel 
Sonuçlar 

 

MRG    %  

Pozitif 25 0 25   

Negatif 3 8 11   

Toplam 28 8 36   

Duyarlılık    89.2  

Özgüllük    100  

PPD    100  

NPD    72.7  

Doğruluk    91.6  

PPD:Pozitif prediktif değer, NPD: Negatif prediktif değer, MM: Medial menisküs, ÖÇB: Ön çapraz bağ 
Tablo 3: ÖÇB sağlam ve yırtık grupta LM yırtıklarını değerlendirmede MRG’nin doğruluğu 

 
 

 



403 
 
 

ÖÇB sağlam grupta LM yırtıkları 

 Atroskopi Bulguları İstatistiksel 
Sonuçlar 

 

 Pozitif Negatif Toplam % p değeri 

MRG      

Pozitif 16 1 17   

Negatif 9 34 43   

Toplam 25 35 60   

Duyarlılık    64 0.687 

Özgüllük    97.1 0.021 

PPD    94.1 0.098 

NPD    79 0.650 

Doğruluk    83.3 0.210 

 
 

ÖÇB yırtık grupta LM yırtıkları 

 

 Atroskopi Bulguları İstatistiksel 
Sonuçlar 

 

MRG    %  

Pozitif 8 2 10   

Negatif 4 22 26   

Toplam 12 24 36   

Duyarlılık    66.6  

Özgüllük    91.6  

PPD    80  

NPD    84.6  

Doğruluk    83.3  

PPD:Pozitif prediktif değer, NPD: Negatif prediktif değer, MM: Medial menisküs, ÖÇB: Ön çapraz bağ 
 
 

Resim 1, Figure 1 

 
Resim 1. Koronal proton dansite yağ baskılı TSE (a) ve sagittal proton dansite yağ baskılı TSE (b) görüntülerde medial 

menisküs arka boynuzunda evre 2 sinyal değişikliği izleniyor. Artroskopide (c) aynı lokalizasyonda MRG'de görülmeyen 
kompleks yırtık izleniyor. MRG'nin yanlış negatif sonucu olarak kabul edildi. 

 
Figure 1. Coronal proton density fat-suppressed TSE (a) and sagittal proton density fat-suppressed TSE (b) images showed 
grade 2 signal change in the medial meniscus posterior horn. Arthroscopy (c) revealed a complex tear in the same location, 
which was invisible on MRI. It was accepted as a false negative result of MRI. 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; Temporal Kemik Bilgisayarlı Tomografide (BT) ölçülen östaki tüp (ÖT) çapının kronik 
otitis media (KOM) üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmamızın diğer amacı ise maksiller sinüzit ve septum 
deviasyonunun KOM üzerine etkisinin belirlenmesidir. 
GEREÇ-YÖNTEM: 2010-2017 yılları arasında klinik ve radyolojik olarak tek taraflı KOM tanısı alan ve timpanoplasti 
operasyonu geçiren toplam 91 hasta çalışmaya dahil edildi. Temporal Kemik BT aksiyel kesitler üzerinde, ÖT fibrokartilaj ve 
kemik segment birleşim noktasında hem KOM bulunan tarafın hem de sağlıklı tarafın ÖT çapı ölçüldü. İki taraf arasında çap 
açısından istatistiksel fark olup olmadığı belirlendi. KOM tarafı ile sağlıklı taraf arasında maksiller sinüzit görülme sıklığı 
açısından istatistiksel anlamlı fark olup olmadığı da değerlendirildi. Septum deviasyonu saptanan hastalarda, deviasyonun 
konveksitesinin yönünün KOM olan tarafa veya sağlıklı tarafa doğru olma durumu değerlendirildi ve böylece nazal septum 
deviasyon yönü ile KOM tarafı arasındaki uyum belirlendi. 
BULGULAR: KOM tarafı ÖT çapı sağlıklı tarafa kıyasla istatistiksel anlamlı oranda dardı. KOM tarafı ile sağlıklı taraf arasında 
maksiller sinüzit görülme sıklığı açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. KOM tarafı ile septum deviasyonu tarafı 
arasında pozitif yönde istatistiksel anlamlı uyum saptandı. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: KOM multifaktöriyel bir patoloji olmakla birlikte ÖT çapının daralması KOM gelişiminde etkili 
faktörlerden biridir. KOM gelişiminde rol oynayabilecek bir diğer faktör ise nazal septum deviasyonudur. Septum deviasyonu 
aynı taraf mastoid hücre havalanmasını azaltarak KOM gelişimine katkı sağlıyor olabilir. 
Anahtar Kelimeler: Kronik Otitis Media, Östaki Tüpü, Bilgisayarlı Tomografi 
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INTRODUCTION and PURPOSE: The aim of this study was to investigate the effect of eustachian tube (ET) diameter 
measured on Temporal Bone Computed Tomography (CT) on chronic otitis media (COM) development. The other aim of 
our study was to determine the effect of maxillary sinusitis and septal deviation on COM. 
MATERIALS-METHODS: A total of 91 patients who underwent tympanoplasty and clinically and radiologically diagnosed as 
unilateral COM between 2010-2017 were included into the study. On the Temporal Bone CT axial images, the ET diameter 
of both the COM side and the healthy side was measured at the fibrocartilage and bone segment junction of ET. It was 
determined whether there was a statistical difference in diameter between the two sides. It was also evaluated whether 
there was a significant difference in the incidence of maxillary sinusitis between the COM side and the healthy side. In 
patients with septal deviation, the convexity of the deviation was evaluated for the direction of COM or to the healthy side, 
and the compliance between the direction of the nasal septal deviation and COM was determined. 
RESULTS: The ET diameter of COM side was statistically significantly lower than the healthy side. There was no statistically 
significant difference in the incidence of maxillary sinusitis between the COM and the healthy side. Significant correlation in 
the positive direction was found between the COM side and the septal deviation side. 
DISCUSSION and CONCLUSION: Although COM is a multifactorial pathology, narrowing of ET diameter is one of the 
effective factors in the development of COM. Another factor that may play a role in the development of COM is nasal septal 
deviation. Septal deviation may contribute to the development of COM by decreasing mastoid cell pneumatization. 
Keywords: Chronic Otitis Media, Eustachian Tube, Computed Tomography 
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ÖSTAKİ TÜP ÇAPI, NAZAL SEPTUM DEVİASYONU VE MAKSİLLER SİNÜZİTİN 
KRONİK OTİTİS MEDİA İLE İLİŞKİSİ 

 
Giriş 

Kronik otitis media (KOM), 3 aydan uzun süren ve kulak akıntısı, işitme kaybı ve timpanik membran 
perforasyonuna neden olabilen orta kulak ve mastoid kavitenin kronik enfeksiyon ve enflamasyonu olarak 
tanımlanmaktadır (1). Etyolojisinde tekrarlayan otitis media atakları, kronik rinosinüzit, travmatik timpanik membran 
perforasyonu, genetik faktörler gibi birçok neden rol oynamaktadır. Östaki tüpünün (ÖT) anatomik ve fonksiyonel 
problemleri ise KOM etyopatogenezinde kritik rol oynayan bir diğer faktördür. ÖT, kemik ve fibrokartilaj olmak üzere 2 
kısımdan oluşur. Literatürde ÖT anatomisi ve fonksiyonel özelliklerinin KOM gelişimi üzerine etkisini inceleyen çok sayıda 
çalışma bulunmaktadır (2-4). ÖT çapının KOM gelişimi ile olan ilişkisini inceleyen ise az sayıda çalışma mevcuttur (5). Orta 
kulak ve sinonazal kavite yakın anatomik komşulukta olduğundan KOM etyolojisinde rol oynayan bir diğer faktör ise kronik 
rinosinüzit varlığıdır. KOM multifaktöriyel bir patoloji olup septum deviasyonu da süreçte etkili anatomik faktörlerden 
biridir. Septum deviasyonunun sinonazal kavitede yarattığı basınç değişiklikleri sürece katkı sağlıyor gibi görünmektedir. Bu 
çalışmanın amacı; Temporal Kemik Bilgisayarlı Tomografide (BT) ölçülen östaki çapının KOM üzerine etkisinin 
araştırılmasıdır. Çalışmamızın diğer amacı ise maksiller sinüzit ve septum deviasyonunun KOM üzerine etkisinin 
belirlenmesidir. 

 
Gereç ve Yöntem 

2010-2017 yılları arasında klinik ve radyolojik olarak tek taraflı KOM tanısı alan ve timpanoplasti operasyonu 
(mastoidektomi ile birlikte ya da mastoidektomi olmadan) geçiren toplam 91 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların 
operasyon öncesi Temporal Kemik BT incelemesinde tek taraflı olarak, orta kulak ve/veya mastoid kavitede inflamasyon-
enfeksiyon ile uyumlu yumuşak doku dansitesi bulunuyordu. Temporal Kemik BT aksiyel kesitler üzerinde, ÖT fibrokartilaj 
segment ve kemik segment birleşim noktasında (östaki tüpünün en dar noktası) aynı hastanın hem KOM bulunan tarafının 
hem de sağlıklı tarafının ÖT çapı ölçüldü. İki taraf arasında çap açısından istatistiksel anlamlı fark olup olmadığı belirlendi.  
Tüm hastalarda maksiller sinüzit varlığı ile KOM arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, KOM olan taraf ve 
sağlıklı taraf maksiller sinüste sinüzit varlığı belirlendi. KOM tarafı ile sağlıklı taraf arasında maksiller sinüzit görülme sıklığı 
açısından istatistiksel anlamlı fark olup olmadığı değerlendirildi. Ayrıca her hasta için nazal septumda deviasyon olup 
olmadığı belirlendi. Deviasyon saptanan hastalarda, deviasyonun konveksitesinin yönünün KOM olan tarafa veya sağlıklı 
tarafa doğru olma durumu değerlendirildi ve böylece nazal septum deviasyon yönü ile KOM tarafı arasında istatistiksel 
anlamlı bir ilişki olup olmadığı belirlendi.  

Veri analizleri SPSS, versiyon 24.0 kullanılarak gerçekleştirildi. KOM bulunan taraf ve sağlıklı taraf arasında ÖT çapı 
ölçümleri açısından istatistiksel anlamlı fark olup olmadığı paired t-test kullanılarak, maksiller sinüzit görülme sıklığı 
açısından istatistiksel anlamlı fark olup olmadığı ise Pearson Ki-Kare testi kullanılarak değerlendirildi. KOM tarafı ile septum 
deviasyonunun konveksite yönü arasında uyum olup olmadığı Pearson korelasyon analizi ile değerlendirildi ve Kappa testi 
uygulandı. 

 
Bulgular 

Tek taraflı KOM bulunan ve çalışmaya dahil edilen toplam 91 hastanın 60’ı kadın 31’i erkekti. Hastaların yaş 
ortalama 31,4 idi (yaş aralığı: 14-68). KOM tarafı ÖT çapı sağlıklı tarafa kıyasla istatistiksel anlamlı oranda dardı (p=0,005). 
KOM tarafı ile sağlıklı taraf arasında maksiller sinüzit görülme sıklığı açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p=0,46). 
Nazal septum deviasyonu incelendiğinde; 91 hastanın 76 tanesinde deviasyon saptandı. Yetmiş altı hastanın 48’sinde 
(%63,2) septum deviasyonu konveksitesi KOM ile aynı tarafta doğru iken 28 hastada (%36,8) sağlıklı tarafa doğru idi. KOM 
tarafı ile septum deviasyonu konveksite tarafı arasında istatistiksel anlamlı uyum saptandı (p=0,027). KOM tarafı ile septum 
deviasonu arasında pozitif korelasyon mevcuttu (Kappa = 0,239). 
 
Tartışma 

Orta kulağın ventilasyonu ve sekresyonların drenajı ÖT’nin temel fonksiyonlarıdır. Bu nedenle ÖT’nin fonksiyonel 
problemleri KOM gelişimi ile yakından ilişkilidir. Cingi C ve ark. nazal mukosiliyer aktivitenin KOM gelişimi üzerine etkisini 
inceledikleri çalışmalarında, KOM tarafında sağlıklı kulağa kıyasla azalmış mukosiliyer aktivite saptamışlardır (6). ÖT 
fonksiyonel problemleri yanında anatomik değişikliklerinin de KOM etyolojisinden sorumlu olduğunu gösteren çok sayıda 
çalışma bulunmaktadır (2,5). Dinç AE ve ark. ÖT açısının, KOM tarafında sağlıklı kulağa kıyasla anlamlı oranda daha 
horizontal, ÖT uzunluğunun ise daha kısa (istatistiksel anlamlı olmasa da) olduğunu saptamışlardır (2). Bizim çalışmamızda 
gerçekleştirilen ölçümün son derece basit ve kısa sürede uygulanabilir olması en önemli avantajıdır. Çalışmamızda ÖT 
çapının KOM tarafında daha dar olduğu saptanmıştır. 

Orta kulak ve sinonazal kavite yakın anatomik komşulukta bulunduğundan bu lokalizasyonların herhangi birinde 
bulunan bir patoloji bir diğerini etkileyebilmektedir. Tanımlanan lokalizasyonlarda en sık bulunan kronik inflamatuar 
hastalıklar ise KOM ve kronik rinosinüzittir. Hong SN ve ark. 50 yaş üstü hastalarda nazal polip ile birlikte bulunan kronik 
rinosinüzitin KOM ile ilişkili olduğunu saptamışlardır (7). Sinonazal kaviteden posteriora ve ÖT’ye doğru olan kronik 
enfeksiyöz deşarj orta kulak enfeksiyonunun sebeplerinden biri gibi görünmektedir. Bizim çalışmamızda KOM tarafında 
maksiller sinüzit görülme sıklığı fazla idi ancak sonuç istatistiksel olarak anlamlı değildi. 
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Çalışmamızda KOM ile ilişkili olup olmadığı incelenen bir diğer parametre nazal septum deviasyonu idi. Gencer ZK 
ve ark. nazal septum konveksitesinin olduğu tarafta mastoid hücre volümünü daha düşük ve mastoidit oranını daha fazla 
bulmuşlardır (8). Bizim çalışmamızda da benzer şekilde nazal septum deviasyonunun olduğu taraf ile KOM tarafı arasında 
anlamlı pozitif bir korelasyon saptandı. Bu durum mastoid hücrelerin gelişimde nazal hava akımının rolü ile açıklanabilir. 
Septum deviasyonu gibi nazal hava akımını bozan etkenler nazofarenks basıncını değiştirmekte, bu durum da mastoid 
hücrelerin hipopnömatizasyonu ile sonuçlanmaktadır (9). Mastoid hücrelerin yetersiz havalanması ise orta kulak patolojileri 
için risk faktörüdür. 
Sonuç 
  ÖT disfonksiyonu yanında anatomik olarak patent olmaması da KOM gelişiminde rol oynamaktadır. Çalışmamız 
göstermiştir ki; KOM multifaktöriyel bir patoloji olmakla birlikte ÖT çapının daralması KOM gelişiminde etkili faktörlerden 
biridir. KOM gelişiminde rol oynayabilecek bir diğer faktör ise nazal septum deviasyonudur. Septum deviasyonu ayı taraf 
mastoid hücre havalanmasını azaltarak KOM gelişimine katkı sağlıyor olabilir. 
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Resim 1, Resim 2    

  
Resim 1. Sağ KOM tarafı ve sol sağlıklı tarafta östaki tüp çapı ölçümleri 

Figure 1. Eustachian tube diameter measurements on right COM side and left healthy side 
Resim 2. Axial kesit BT görüntüsünde sağda KOM ile uyumlu görünüm ve konveksitesi sağa doğru septum deviasyonu 

izleniyor. KOM tarafı ile septum deviasyonu arasında pozitif korelasyon mevcut. 
Figure 2. On axial CT image there was a view compatible with COM and nasal septal deviation convexity on the right side. 

There was a positive correlation between the COM side and septal deviation. 
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Serebellopontin köşenin menenjiyom ve şvannomlarının ayırt edilmesinde sinyal yoğunluk 
oranı ve görünür difüzyon katsayısı ölçümlerinin tanısal etkinliği 
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GİRİŞ-AMAÇ: Tipik görüntüleme özelliklerinin yokluğu veya örtüşmesi nedeniyle bazen vestibüler şvannomların (VS) 
pontoserebellar köşe (PSK) menenjiyomlarından ayrımı güç olabilmektedir. Biz çalışmamızda T2 ağırlıklı görüntülerde 
(T2AG) hesaplanan sinyal intensite oranlarının (SIR) ve ADC (Apparent diffusion coefficient) haritalarından hesaplanan ADC 
değerlerinin PSK’den orijin almış şvannom ve menenjiomu birbirinden ayırmada etkinliğini araştırdık. 
GEREÇ-YÖNTEM: Patolojik olarak tanı almış 30 hasta (16 menenjiyom, 14 VS) bu retrospektif çalışmaya dahil edilmiştir. 
T2AG’de tümörün solid alanlarından ve oksipital subkutanöz yağlı dokudan region of interests (ROIs) ölçüldü. Bu ölçümler 
oranlanarak SIR hesapladık. ADC haritalarında tümörün solid alanlarından ROI ölçümleri ile ADCminimum (ADCmin), and 
ADCortalama (ADCmean) değerleri hesaplandı. Gruplar arasında istatiksel analizler independent-sample t-test, receiver 
operating characteristic (ROC) ve Pearson korrelasyon testleri kullanılarak yapıldı. 
BULGULAR: SIR, ADCmean, ADCmin değerleri menenjiyom grubunda VS grubuna göre istatiksel anlamlı düşük saptandı 
(hepsi p < 0.001). Total grup içerisinde SIR ve ADC değerleri arasında pozitif iyi oranda korrelasyon izlendi (p < 0.001). ROC 
analizlerinde menenjiyomu VS’dan ayırmada ADC parametresinin tanısal performansının, SIR parametresinden daha iyi 
olduğunu gösterdi. Menenjiyomu VS’dan ayırmada %100 sensitivite ile ADCmean için 1027 x10-6 mm2/sn ve ADCmin için 
980x10-6 mm2/sn kestirim değerleri saptandı. 
Tartışma ve SONUÇ: ADC ve SIR değerleri VS ve menenjiyomu birbirinden ayırmada faydalı olmakla beraber özellikle ADC 
değerlerinin SIR’e kıyasla tanısal etkinliğinin daha yüksek olduğunu saptadık. 
Anahtar Kelimeler: Görünür difüzyon katsayısı, sinyal yoğunluk oranı, serebellopontin açı, menenjiyom, şvannom 
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Introduction and OBJECTIVE: Lack or overlapping of typical imaging features may cause difficulty in differentiation between 
vestibular schwannoma (VS) and cerebellopontine angle (CPA) meningioma. To investigate the efficacy of Signal Intensity 
Ratio (SIR) measurements of T2-weighted imaging (T2WI) and Apparent Diffusion Coefficient (ADC) values of ADC mapping 
in the differentiation of schwannomas and meningiomas originating from the CPA. 
MATERIAL-METHODS: A total of 30 patients who were pathologically diagnosed (16 meningiomas, 14 VS) were included in 
this retrospective study. SIR was calculated by proportioning regions of interests (ROIs) measurements of solid regions of 
the tumor and occipital subcutaneous adipose tissue in T2WI. In ADC maps, ADCmin and ADCmean values were obtained by 
placing ROIs inside the solid parts of the tumor. Groups were statistically analyzed with independent-sample t-tests, 
receiver operating characteristic (ROC) curve analyses, and Pearson correlation tests. The cut-off values in differentiating 
meningioma from VS were determined as 1027 x10-6 mm2/s for ADCmean and 980x10-6 mm2/s for ADCmin with 100% 
sensitivity. 
RESULTS: SIR, ADCmean, and ADCmin values were statistically lower in the meningioma group compared to the VS group 
(p<0.001 for all). A positive correlation was observed between SIR and ADC values among the total group (p<0.001). ROC 
analysis showed that the diagnostic performance of ADC parameters was better than SIR parameter in differentiating 
meningioma from VS. 
Discussion and CONCLUSION: While both ADC and SIR values are useful in differentiating between VS and meningioma, 
ADC values have higher diagnostic efficacy compared to SIR. 
Keywords: Apparent diffusion coefficient, signal intensity ratio, cerebellopontine angle, meningioma, schwannoma 
 

 
Resim 1:  Görüntü analizi örneği, Figure 1: Example of image analysis. 
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İntraventriküler Yerleşimli Neoplastik ve Nonneoplastik Kitle Lezyonlarının 
Ayırıcı Tanısında Manyetik Rezonans Görüntüleme'nin Yeri 

Berna Dirim Mete 
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı 

 
 
GİRİŞ ve AMAÇ: Tüm merkezi sinir sistemi neoplazmalarının onda biri beynin ventrikül içi kitleleri oluşturmaktadır. Bu kitle 
lezyonları, cerrahi olarak ulaşılmasının zor olduğu bölgelerde bulunur ve intraventriküler oldukları için BOS yoluyla yayılma 
yaygındır. MR görüntüleme, intraventriküler kitlelerin gösterilmesinde etkin bir yöntemdir, ancak görüntüleme özellikleri 
genellikle spesifik değildir. Bu çalışmada hasta yaşı, kitle lokalizasyonu ve kitlenin MR görüntüleme özelliklerinin 
intraventriküler kitlelerin ayırıcı tanısındaki rolünü değerlendirmeyi amaçladık. 
GEREÇ ve YÖNTEM: İntraventiküler kitlesi olan 40 hastada MRG bulguları gözden geçirildi. Histolojik tanı preoperatif olarak 
spesifik bir ventriküler lokalizasyonda ortaya çıkan lezyonların sıklığı, kontrast materyalin uygulanmasından önce ve sonra 
lezyon sinyal özellikleri, kitlenin morfolojik görünümü, hastanın yaşı ve cinsiyetinin analizi ile tahmin edildi. Sonuçlar 
histolojik tanı ile karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Kırk intraventriküler kitleli hastanın MRG leri değerlendirilirken tümörün lokalizasyonu, iç yapısı, kontrat tutma 
özellikleri değerlendirilmiştir. %50’ si kadın, %50’ si erkek toplam kırk olgunun 24’ünde (%60) neoplastik kitle, 16’sında 
(%40) nonneoplastik kitle saptanmıştır. Neoplastik kitlelerin 17’ sinde (%71) kitlenin MR özellikleri, lokalizasyonu ve hasta 
yaşı göz önüne alınarak konulan radyolojik ön tanılar histopatolojik tanı ile uyumlu bulunmuştur. Ayırıcı tanıda en önemli 
yönlendirmeyi hasta yaşı ve kitle lokalizasyonu sağlamıştır. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: İntraventriküler lezyonlarda tanıya giderken lezyonun hangi ventrikülde olduğu önemli bir yol 
göstericidir. Hasta yaşı, kitle lokalizasyonu ve kitlenin MR görüntüleme özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi, 
intraventriküler kitlelerin preoperatif ayırıcı tanısını büyük oranda sağlamaktadır. Sonuç olarak, MRG multiplanar 
görüntüleme özelliği, yüksek yumuşak doku rezolüsyonu sayesinde tümör karakteristiği konusunda ayrıntılı bilgi sağlamakta 
olup, yaş ve tümör lokalizasyonu ile birlikte yapılan değerlendirme radyolojik tanı doğruluk oranını arttırmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: İntraventriküler kitle, MRG, ayırıcı tanı 
 
 

Magnetic Resonance Imaging in the Differential Diagnosis of intraventricular 
Neoplastic and Nonneoplastic Mass Lesions 

Berna Dirim Mete 
University of Democracy, Medical Faculty, Department of Radiology 

 
 
INTRODUCTION: One tenth of all central nervous system neoplasms involve the ventricles of the brain. These mass lesions 
are located in areas thar are difficult to reach surgically, and because they are intraventricular, spread via the CSF is 
common.MR imaging have been useful in demonstrating these masses, but imaging characteristics are usually nonspecific. 
In this study, we aimed to evaluate the role of patient age, mass localization and MR imaging features of the mass in the 
differential diagnosis of intraventricular masses, 
MATERIALS and METHODS: MRI findings were reviewed in 40 patients with intraventicular mass. The histologic diagnosis 
was predicted preoperatively by an analysis of the frequency of lesions occuring at a spesific ventricular location, lesion 
signal features before and after administration of contrast material, morphologic appearance of the mass, age and sex of 
the patient. Results were compared with the histological diagnosis. 
RESULTS: MRI examinations of forty patients with intraventricular masses were reviewed. The location, contrast 
enhancement patterns and internal signal features of the masses were evaluated. Neoplastic masses were detected in 24 
(60%) and nonneoplastic masses were detected in 16 (40%) of the forty cases, of which 50% were female and 50% were 
male. In 17 (71%) of the neoplastic masses, the radiological diagnoses which were made by considering the localization of 
the masses, the MR characteristics, and the ages of the patients were found to be consistent with the histopathological 
diagnosis. Patient age and mass localization provided the most important guidance in differential diagnosis. 
DISCUSSION AND CONCLUSION:  In the diagnosis of intraventricular lesions, the ventricle in which the lesion is located and 
the age of the patient are important guides. Preoperative correct differential diagnosis of the intraventricular masses can 
be achieved by evaluating patient age, mass localization and MR imaging features of the mass. In conclusion, MRI 
multiplanar imaging provides detailed information on tumor characteristics due to its high soft tissue resolution and 
increases the accuracy of radiological diagnosis with age and tumor localization. 
 
Keywords: Intraventricular mass, MRI, differential diagnosis 
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İNTRAVENTRİKÜLER YERLEŞİMLİ NEOPLASTİK VE NONNEOPLASTİK KİTLE LEZYONLARININ AYIRICI TANISINDA MANYETİK 
REZONANS GÖRÜNTÜLEME’NİN YERİ 

GİRİŞ ve AMAÇ 
Santral sinir sistemi (SSS) neoplazmalarının %10’unu intraventriküler kitleler oluşturmaktadır. Bu neoplazilerin ve 

nonneoplastik intraventriküler yer kaplayıcı oluşumların tanı ve ayırıcı tanı yapılırken görüntüleme özelliklerinin 
değerlendirilmesi yanı sıra kitle lokalizasyonu ve hasta yaş grubu da önemli belirleyicilerdir (1,2).  İntraventriküler kitle 
lezyonları, cerrahi olarak ulaşımın zor olduğu bölgelerde bulunur ve BOS yoluyla yayılım sıktır. Manyetik rezonans (MR) 
görüntüleme, intraventriküler kitlelerin tespiti ve iç yapı özelliklerinin tanımlanmasında en etkin görüntüleme yöntemi 
konumundadır (3,4).  

Bu çalışmada intraventriküler neoplastik ve nonneoplastik yer kaplayan lezyonların MR görüntüleme özellikleri 
incelenmiş, çok sık karşılaşılmayan bu olgularda radyolojik tanılar histopatolojik tanılarla karşılaştırılmıştır. Ayrıca 
intraventriküler kitlelerin tanı ve ayırıcı tanısında kitlenin MR görüntüleme özelliklerinin, hasta yaşının ve kitle 
lokalizasyonunun rolü araştırılmıştır. 
GEREÇ ve YÖNTEM 

Bu çalışmaya altı yıllık süre içinde İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran ve intraventriküler kitle 
tanısı alan 40 hasta dahil edilmiştir. Olguların MR görüntüleme tetkikleri retrospektif olarak tekrar değerlendirilmiştir. MRG 
tetkik protokolü; SE T1 ağırlıklı aksiyel ve sagital, SE T2 aksiyel, postkontrast T1 sagital, koronal ve aksiyel sekansları 
içermektedir. Tetkikler General Electric MRG cihazı ile elde olunmuştur. MRG tetkikleri incelenirken; lezyonun yer aldığı 
ventrikül bölümü, hastanın yaşı, kitlenin MR sinyal özellikleri, paramanyetik ajan tutulum özellikleri tanımlanmıştır. Bulgular, 
postoperatif bulgular ve histopatolojik sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.  
BULGULAR 

Bu çalışmada ventrikül içi yerleşimli neoplastik ve nonneoplastik yer kaplayan oluşuma sahip 40 olgunun kranial 
MRG tetkiki incelenmiştir.Hasta yaş ve cinsiyet bilgileri Tablo 1’ de yer almaktadır. Kırk olgunun 24’ünde (%60) neoplastik 
kitle, 16’sında (%40) nonneoplastik kitle saptanmıştır. Ventrikül içi yer kaplayan oluşumların 26’sı (%65) lateral ventrikülde, 
3’ü (%8) üçüncü ventrikülde, 11’i (%27) dördüncü ventrikülde lokalizedir. Çocuk ve erişkinlerde kitlelerin dağılımı Tablo 2 ve 
Tablo 3 de ayrıntılarıyla gösterilmektedir. 

Olguların 10 tanesinde pür kistik lezyon mevcuttur. Bunlar konjenital ve gelişimsel lezyonlar olup; dermoid kist ve 
araknoid kist opere edilmiş ve tanıları verifiye edilmiştir. İki arteriovenöz malformasyon (AVM) olgusunda T2 ağırlıklı 
görüntülerde izlenen sinyalsiz tubuler, vasküler yumak görünümü tipik olup, olgularda tanıyı sağlamaktadır (Resim 1). 
 

Tablo 1. Olguların yaş grubu ve cinsiyete göre dağılımı 

Yaş 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Toplam 

Kadın 2 4 3 5 5 1 -  

Erkek 2 3 3 4 1 3 4 20 

Toplam 4 7 6 9 6 4 4 40 

Tablo 2. Çocuklarda intraventriküler yer kaplayıcı lezyonların lokalizasyonlarına göre dağılımı 

 Frontal boynuz Korpus 3. ventrikül 4. ventrikül 

Kavum Septum 
Pellisidum 

2 - - - 

Kolloid Kist - - 1 - 

Ependimom - - - 2 

Medulloblastom - - - 3 

Tüber - - - - 

Menenjiom - - - - 

Tablo 3. Erişkinlerde intraventriküler yer kaplayıcı lezyonların lokalizasyonlarına göre dağılımı 

 Frontal 
boynuz 

Korpus Atrium Oksipital 
boynuz 

Temporal 
boynuz 

3. ventrikül 4. 
ventrikül 

Menenjiom - 1 2 - - - - 

Ependimom - 2 - 1 - - 2 

Astrositom 1 1 - - 1 1 - 

S. Nörositom - 2 1 - - - - 

Subependimom 1 1 - - - - - 

Medulloblastom - - - - - - 1 

Dermoid kist - - - - - - 1 

Kavum SP 2 - - - - - - 

Koroid Pl. kisti - - - - - - - 

Kolloid kist - - - - - 1 - 

Araknoid kist - 1 - - - - - 

AVM - - - - - - - 

Hematom 2 - - - - - 1 

Toplam 6 8 7 1 1 2 5 
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Resim 1’de 21 yaşında erkek olgu-Arteriovenöz Malformasyon (AVM). SE T2 ağırlıklı aksiyel MR kesitinde sol 
lateral ventrikül atriumu içinde yumak oluşturmuş, sinyalsiz tubuler yapılar izlenmektedir. Tüberosklerozlu olguda, lateral 
ventrikül korpusunda ependimal döşemeden ventrikül içine protrüde küçük subependimal tüberler saptanmıştır. Neoplastik 
lezyonlar içinde en sık saptanan ependimomdur. Ependimomlar heterojen sinyalli olup, yoğun parlaklaşma (Resim 2) 
göstermektedir. Ependimomlu iki olguda seeding metastaz saptanmıştır. 

Resim 2’de 16 yaşında kadın olgu-Ependimom. Postkontrast SE T1 ağırlıklı koronal MR kesitinde 4. ventrikül içinde 
yer alan, heterojen kontrastlanan tümöral kitle izleniyor. Kitle, Foramen Magandie aracılığıyla servikal spinal kanala doğru 
uzanıyor. Üç santral nörositomlu olgu heterojen sinyal özelliği ve ılımlı kontrast tutulumu göstermişlerdir. Subependimomlu 
olgularda kitleler küçük, düzgün konturlu, homojen, kontast tutulumları sınırlıdır.  

Menenjiomlu üç olguda kitle lateral ventrikülde (Resim 3), birinde dördüncü ventriküle lokalizedir. Menenjiomlar 
tipik olarak belirgin, homojen kontrast tutmuştur (Resim 3). Resim 3’de 37 yaşında kadın olgu-Menenjiom. Postkontrast SE 
T1 ağırlıklı aksiyel MR kesitinde lateral ventrikül sağ atriumunda lokalize, lobule kontur özelliğinde, yoğun ve homojen 
kontrast tutulumu gösteren kitle izleniyor.  

Astrositomlar (Resim 4), heterojen olup, heterojen kontrastlanmaktadır. Bir olguda kitle küçük kisik alanlar 
içermektedir. Bu olguda büyük tümöral kitle çevre parankim invazyonu göstermektedir. Resim 4’de  43 yaşında kadın olgu-
Astrositom. SE T1 ağırlıklı aksiyel MR kesitinde sol lateral ventrikülde, septum pellisidumu sağa iten, heterojen, ağırlıklı 
olarak hipointens kitle izleniyor. Komşu beyaz cevher ile kitle arası klivaj seçilemiyor. 

Medulloblastomlar 4. ventrikül düzeyindedir. T2 ağırlıklı kesitlerde yüksek sinyalli kitleler yoğun kontrast 
tutmaktadır. Tipik lokalizasyon ve MR sinyalleri tanının kolaylıkla  konabilmesini sağlamıştır.  

Yirmidört neoplastik intraventriküler kitlenin 17’ sinde (%71) kitlenin MR özellikleri, lokalizasyonu ve hasta yaşı göz 
önüne alınarak konulan radyolojik ön tanılar histopatolojik tanı ile uyumlu bulunmuştur. Diğer 7 olguda (%29) ise iki olası 
radyolojik ön tanı düşünülmüş, bu olguların tümü histopatolojik olarak düşünülen iki ön tanıdan birini tanı olarak almıştır. 
 

   
Resim 1,     Resim 2 

 

   
Resim 3,      Resim 4 
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TARTIŞMA ve SONUÇ 

İntraventriküler lokalizasyon neoplastik kitleler için nadir lokalizasyon olup; SSS tümöral lezyonlarının sadece 
%10’unu intraventriküler yerleşim göstermektedir. Ventrikül içi lezyonların bazısı tipik MR sinyal özellikleri ile kolayca tanı 
alabilirken, neoplazilerin çoğu nonspesifik görüntüleme özelliklerine sahiptir. Bu olgularda hastanın yaşı ve kitlenin 
okalizasyonu göz önüne alınarak daha doğru ayırıcı tanı yapılabilmektedir (1, 2). Çocuk olgularda; frontal boynuzlarda en sık 
saptanan lezyonun literatür ile uyumlu olarak kavum septum pellisidumdur (1,5). Çocukluk çağı 4. ventrikül kitleleri Tien RD 
ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada; sıklık sırasına göre; medulloblastom, astrositom ve ependimom olarak bildirilmiştir (2). 
Bizim çalışmamızda da 4. ventrikülde yerleşen neoplazilerin 3’ ü medulloblastomdu. On yaş altı çocuklarda 4. ventrikül 
vermiş lokalizasyonunda saptanan solid ve iyi derecede kontrast tutan lezyonda akla öncelikle medulloblastom gelmelidir 
(5,6).  Bizim çalışmamızda 4. ventrikülde ikinci sıklıkla yerleşen tümör iki olgu ile ependimomdur. Olgulardan biri, tipik kistik 
alanlarda içeren heterojen yapısı ve foramenler ile servikal kanala uzanma özellikleriyle MR ile tanı almıştır. İkinci olguda 
kitlenin heterojen iç yapısı nedeniyle de ependimom radyolojik tanı olarak belirtilmiştir.  

Erişkin olgularda frontal boynuzda en sık yerleşen neoplaziler; astrositom, subependimom, subependimal dev 
hücreli astrositom ve santral nörositom olarak bildirilmektedir (2). Heterojen iç yapı ve hafif-orta dereceli kontrastlanma 
paterni astrositomu düşündürmektedir. Bu özellikler ile frontal boynuzunda kitlesi olan bir olgumuz MR görüntülemede 
tanısını almıştır. Subependimomlar, frontal boynuzda yerleşme eğilimlidir, küçük kistik alanlar içeren heterojen iç yapıda 
olabildikleri gibi, homojen iç yapı da gösterebilmektedir. Heterojen iç yapıda olduğunda astrositomdan ayrımı güçtür. Bizim 
bir olgumuzda bu nedenle astrositom ve subependimom iki olası ön tanı olarak düşünülmüş, histopatolojik subependimom 
tanısı almıştır.  

Erişkin olgularda kitleler en sık lateral ventrikül korpusunda yerleşmişti. Osborn, lateral ventrikül korpusunda en 
sık santral nörositom ve oligodendrogliomun yerleştiğini belirtmektedir (1). Bizim serimizde oligodendroglioma 
rastlanmamıştır. Santral nöositomlu iki olguda kitleler tipik lokalizasyonları, heterojen iç yapıları ve nedeniyle MR ile tanı 
doğru şekilde ön görülmüştür. Orta yaş ve üstü erkeklerde korpusda yerleşen heterojen iç yapılı neoplazilerde astrositomun 
öncelikle düşünülmesi gerektiği belirtilmektedir (6,7,8). Bizim astrositomlu olgumuz da bu özellikleri taşımaktaydı. 
Menenjiomlar en sık atriumda ikinci sıklıkta korpusda yerleşirler. Korpusda yerleşmiş, belirgin homojen parlaklaşma 
gösteren kitlede menenjiom tanısı doğru şekilde ön görülmüştür.  

Ependimomlar ventrikül içi lokalize olduklarında en sık atrium ve korpusa yerleşirler (1,7,9). Olgumuzda korpusda 
heterojen kitle olarak saptanmıştır. Yirmibeş yaşındaki olguda yaş ve kitle lokalizasyonu nedeniyle santral nörositom 
öncelikle düşünülmüş ancak heterojen iç yapı nedeniyle ependimom ayırıcı tanıda yer almıştı. Otuzyedi ve 65 yaşındaki 
olgularda atriumda, homojen kitleler kolaylıkla menenjiom tanısını almıştır.  İki AVM lezyonu çalışmamızda literatürle 
uyumlu olarak atriumda saptanmıştır (8,9). Oksipital boynuzda izlenen ependimoma seeding metastazlar eşlikçiydi. 
Literatürde oksipital boynuzda kitlelerin çok nadir yerleştiği ve sıklıkla menenjiomların rastlandığı bildirilmektedir (1). 
Temporal boynuzda astrositom heterojen sinyal göstererek menenjiomdan ayrımlanıyordu. Üçüncü ventrikülde kolloid kist 
ve astrositom saptandı.  Kolloid kist en sık 3. ventrikül anteriorunda yerleşir (3, 8). T1 yüksek ve T2 düşük sinyal tipikdir. 
Üçüncü ventrikül neoplazisi çok nadir olup, bizim serimizde olduğu gibi en sık astrositom yerleşir (1,7,9). Otuz yaş üstünde 4. 
ventrikülde yerleşen kitleler sırasıyla; koroid pleksus papillomu, subependimom, epidermoid kist, dermoid kist, menenjiom 
ve metastaz olarak bildirilmektedir (2). Serimizde yer alan ependimomlar tipik MR görünümü nedeniyle radyolojik doğru 
tanı almıştır. Dermoid kist en sık 4. ventriküle yerleşir (7,8). Tipik T1 yüksek sinyale sahip kistik lezyon özelliğiyle doğru 
radyolojik tanıyı almıştır.  

Sonuç olarak, MRG tümör iç yapısı konusunda ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. Yaş ve tümör lokalizasyonu ile birlikte 
yapılan değerlendirme radyolojik tanı doğruluk oranını arttırmaktadır. Nonspesifik radyolojik bulgulara sahip olgularda ise 
lokalizasyon ve yaş önemli yardımcı kriterlerdir.  
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Günümüzde ultrasonografinin yaygın kullanımı ile tespit edilebilen tiroid nodüllerinin sayısı artmıştır. Tespit edilen 
nodüllerin takip veya biyopsi kararında klinik zorluklar yaşanabilmektedir. Benign ve malign tiroid nodüllerinin ayrımında 
kullanılan iyi yapılandırılmış ultrasonografi bulguları ve tiroid nodüllerini ultrason özellikleri ile malignite riskine göre 
sınıflandıran rehberler bulunmaktadır. Tiroid nodüllerinin takip ve tedavisinde en sık kullanılan rehberler ATA (American 
Thyroid Association - Amerikan Tiroid Birliği) tarafından hazırlanan ATA-2015 ve ACR (American College of Radiology – 
Amerikan Radyoloji Koleji) tarafından hazırlanan TIRADS kılavuzlarıdır. TIRADS skorlama sisteminin, ince iğne aspirasyon 
biyopsisi gerektiren malign özellikteki nodüllerin seçilmesinde ve düşük malignite riski olan nodüllere yönelik gereksiz 
biyopsilerin azaltılmasında etkili ve güvenilir bir yöntem olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışma ile amacımız, İzmir 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıklıkla tiroid USG istemi yapan araştırma görevlisi hekimlerin, tiroid nodüllerine 
yönelik takip ve biyopsi kararında etkili olan ultrasonografi parametrelerini ve bu parametrelerin TIRADS ile uyumunu 
araştırmaktır. Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Aile Hekimliği ve Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'ndan toplam 59 asistan 
hekimin katıldığı çalışmamızda hekimlerden TIRADS'ta kullanılan ve tiroid ultrasonografi raporlarında yer alan nodül 
özelliklerinin malignite riskine katkısını puanlamaları istenmiş ve on adet örnek olgunu için takip ve biyopsi kararı vermesi 
istenmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde asistan hekimlerin tiroid nodüllerinde takip veya biyopsi kararı alırken kullandıkları 
kriterlerin TIRADS ile uyumsuz olduğu görülmüştür. Bu nedenle radyoloji hekimlerinin tiroid nodüllerini raporlarken TIRADS 
skoru belirtmesi nodüllerin yönetiminde kılavuza uyum açısından kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca asistan hekimlerin toplumda 
sık görülen tiroid nodülleri ile ilgili kazanılması hedeflenen bilgi ve beceriler gerek teorik gerek pratik eğitim müfredatına 
eklenmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: TIRADS, tiroid nodülü, takip, biyopsi 
 
 
 
 
 

Physicians' thyroid nodule management and compatibility with TIRADS 
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Nowadays, with the widespread use of ultrasonography, the number of thyroid nodules detected has increased. 
Clinical difficulties may be encountered in the decision of follow-up or biopsy of detected nodules. There are well-
structured ultrasonographic findings used to differentiate benign and malignant thyroid nodules, and guidelines for 
classifying thyroid nodules according to their ultrasound characteristics and malignancy risk. The most commonly used 
guidelines for the follow-up and treatment of thyroid nodules are ATA-2015 prepared by ATA (American Thyroid 
Association) and TIRADS prepared by ACR (American College of Radiology). TIRADS scoring system has been shown to be an 
effective and reliable method for selecting nodules those have high malignancy risk and requiring fine needle aspiration 
biopsy. TIRADS also has been shown reducing unnecessary biopsies for nodules with low malignancy risk. The aim of this 
study is to investigate the ultrasound parameters, which are effective in the follow-up and biopsy decision of thyroid 
nodules, used by physicians and the compatibility of these parameters with TIRADS in Izmir Bozyaka Training and Research 
Hospital. In our study, a total of 59 residents from General Surgery, Internal Medicine, Family Medicine and 
Otorhinolaryngology Department participated in out study. The residents asked for scoring the TIRADS parameters for 
countribition to the malignancy risks and asked for follow-up or biopsy decision for ten sample cases. When the results 
were evaluated, it was seen that the criteria used by the residents in the decision of follow-up or biopsy in thyroid nodules 
were not compatible with TIRADS. For this reason, radiologists should report TIRADS score when reporting thyroid nodules, 
which will be easier for management of nodules. In addition, knowledge and skills aimed at acquiring residents about the 
common thyroid nodules in the society should be added to both theoretical and practical training curricula. 
 
Keywords: TIRADS, thyroid nodule, follow-up, biopsy 
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Tablo 1, Table 1 

 
Asistan hekimlerin TIRADS'ta kullanılan kriterlerin malignite riskine katkısına yönelik verdiği puanlar tabloda yer almaktadır. 

The residents' answers for TIRADS nodule criterias and their contribution to the malignancy risk. 
 

Tablo 2, Table 2 

 
Asistan hekimlerin örnek olgulara yönelik takip veya biyopsi kararı tabloda yer almaktadır. 

The residents' answers for follow-up or biopsy decision for sample cases. 
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Giriş ve Amaç: Seröz over neoplazileri, epitelyal over neoplazileri arasında en sık görülen tip olup benign, borderline, düşük 
ve yüksek dereceli malign alt tiplerine ayrılır. Hastalığın seyri ve tedavi yöntemlerinin planlanması büyük ölçüde alt tipe 
bağımlıdır. Bu nedenle neoplazi alt tipinin tespiti büyük önem taşır. Bu çalışmanın amacı, over seröz neoplazisi alt tiplerine 
ait radyolojik bulguları karşılaştırarak birbirinden ayırt edebilmek için kullanılabilecek radyolojik bulguları tanımlamaktır. 
Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, hastanemizin veritabanı over benign ve malign neoplazmı International 
Classification of Diseases (ICD) kodları ile tarandı. 2012 – 2019 yılları arasında preoperatif dönemde bilgisayarlı tomografi 
ve/veya manyetik rezonans incelemeleri bulunan, histopatolojik olarak over seröz tümörü tanılı olgular çalışmaya dahil 
edildi. Tümörler benign, borderline ve malign olmak üzere üç gruba ayrıldı. Her grupta olguların yaşı, tümörün lokalizasyonu 
(unilateral/bilateral), boyutu (en geniş çap), baskın komponenti (kistik/solid), kistik tümörlerde duvar ve septa kalınlıkları 
(ince/kalın), mural nodül, infiltratif patern, kanama, peritoneal yayılım, peritoneal sıvı varlığı değerlendirilerek bulgular 
karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz SPSS programı kullanılarak yapıldı. Yaş için tek yönlü varyans, boyut (en geniş çap) için 
Kruskal-Wallis analizi, kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ise Pearson kikare yöntemi kullanıldı. p<0.05 değeri 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
Bulgular: Çalışmaya 56 olgu dahil edildi. Olguların 6’sı benign, 15’i borderline ve 35’i malign’di. Ortalama yaşları sırasıyla 
57.5, 44.2 ve 56.4 olup borderline tipteki yaş farkı istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Malign tipin bilateralitesi (%54.3) 
borderline tipe göre (%13.3) anlamlı olarak daha fazlaydı. Kitlelerin boyutunda tipler arasında anlamlı farklılık saptanmadı. 
Kistik komponent baskınlığı benign (%100) ve borderline (%80) tiplerde malign tipe (%48.6) göre daha fazlaydı. Duvar 
kalınlıkları arasında benign ve borderline tipler arasında anlamlı fark saptanmazken (her iki tipin %83.3’ünde ince duvar) 
malign tümörler (%100 kalın) ile diğer tipler arasında anlamlı fark vardı. İnce septa varlığı benign (%83.3) ve malign tipler 
(%11.8) arasında anlamlı olarak farklıydı. Mural nodül, borderline (%83.3) ve malign (%94.1) tiplerde benign tipe (%16.7) 
göre anlamlı olarak daha sık bulundu. İnfiltratif patern benign ve borderline tiplerde izlenmezken malign tipte %28.6 
oranında saptandı. Peritoneal yayılım malign tipte (%71.4) benign (%0) ve borderline (%13.3) tiplere göre anlamlı olarak 
daha fazlaydı. Lezyon içi kanama ve peritoneal sıvı açısından alt tipler arasında anlamlı farklılık saptanmadı. 
Tartışma ve Sonuç: Over neoplazileri büyük boyutlara erişene dek genellikle asemptomatik olup, nonspesifik klinik 
bulgularla prezente olmaktadır. Bu çalışmada seröz over neoplazilerinde literatüre benzer biçimde görece genç yaşın 
borderline tip; tümörlerde kalın duvar ve septa varlığı, solid komponent baskınlığı, infiltratif patern ve peritoneal yayılımın 
malign tip; mural nodül varlığı ise borderline ve malign tipler ile uyumlu bulunmuştur. Radyolojik görüntüleme, over seröz 
tümörlerinin tanısı ve alt tipinin saptanması açısından önemlidir. Anahtar Kelimeler: over, neoplazi, seröz, subtip 
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Introduction and Purpose: Ovarian serous neoplasm is the most common epithelial ovarian neoplasm and is divided into 
benign, borderline, low grade malignant and high grade malignant subtypes. The course of the disease and treatment 
strategy is depended on these subtypes. Therefore, determining the subtype of ovarian neoplasm is crucial. The aim of this 
study is to identify the radiologic imaging findings that can be used for differentiating the subtypes of ovarian neoplasms. 
Materials and Methods: In this retrospective study, our institutional database was searched with International 
Classification of Diseases (ICD) codes of benign and malignant ovarian neoplasm. The patients with histologically proven 
ovarian serous neoplasm and preoperative computed tomography or magnetic resonance imaging between 2012 and 2019 
were included in the study. Tumours were divided into benign, borderline and malignant groups. Age, tumour localisation 
(unilateral/bilateral), tumour size (maximum diameter), dominant component (cystic/solid), septa and wall thickness in 
cystic tumours (thin/thick), mural nodule, infiltrative pattern, haemorrhage, peritoneal spread and peritoneal fluid were 
evaluated and findings were compared between the groups. Statistical analysis was performed by using SPSS software. 
One-way analysis of variance was used for age, Kruskal – Wallis analysis was used for tumour size and Pearson chi – square 
analysis was used for categorical variable comparisons. The p value less than 0.05 was considered as statistically significant. 
Results: A total of 56 patients were included in the study. There were 6 patients in benign, 15 in borderline and 35 in 
malignant subtype group. Mean ages were 57.5, 44.2, 56.4 respectively. The age difference in borderline group was 
significantly lower than the other groups. Bilaterality of malignant subtype (54.3%) was significantly higher than borderline 
subtype (13.3%). There was no significant difference in tumour size between three groups. The dominancy of cystic 
component was significantly higher in benign (100%) and borderline (80%) subtypes than malignant one (48.6%). While 
there was no significant difference in wall thickness between benign and borderline subtypes (83.3% of both had thin 
walls), there was a significant difference between malignant tumours (100% thick walls) and other subtypes. The presence 
of thin septa was significantly higher in the benign subtype (83.3%) than malignant (11.8%). Mural nodule was significantly 
higher in borderline (83.3%) and malignant (94.1%) subtypes than benign (16.7%) one. The infiltrative pattern was not 
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observed in benign and borderline subtypes, whereas it was 28.6% in malignant tumours. Peritoneal spread was 
significantly higher in malignant subtype (71.4%) than benign (0%) and borderline (13.3%) subtypes. There was no 
significant difference in intralesional haemorrhage and peritoneal fluid between these groups. 
Discussion and Conclusion: Ovarian neoplasms are usually asymptomatic until they reach large dimensions and they 
present with nonspecific clinical findings. Our results such as relatively younger age in borderline subtype; higher rates of 
thick wall/septa, infiltrative pattern and peritoneal spread, solid component dominancy in malignant subtype; higher rate of 
mural nodule in borderline and malignant subtypes were consistent with the literature. Radiologic imaging is crucial for the 
diagnosis of ovarian serous neoplasm and differentiating its subtypes. Keywords: ovary, neoplasm, serous, subtype 
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GİRİŞ: Bu retrospektif çalışmada bilgisayarlı tomografi incelemesi ile küçük boyutlu pulmoner nodül saptanan hastalarda, 
MIP tekniğinin, 3 mm’lik aksiyel kesitlere göre duyarlılığının saptanması ve bu tekniğin nodül değerlendirme süresinde 
anlamlı düzeyde süre kısalması sağlayıp sağlamadığını belirleyebilmektir. 
Materyal-METHOD: Çeşitli şikayetlerle toraks tomografisi çekilen ve değerlendirme sonucu akciğer nodülü saptanmış 69 
hasta (339 nodül) çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların 3 mm kalınlıktaki aksiyel kesitleri ile aksiyel planda alınan MIP 
kesitleri farklı zamanlarda süre tutularak, ayrı ayrı iki radyolog tarafından önceki raporları dikkate alınmadan 
değerlendirilmiştir. Nodüllerin boyutları ve değerlendirme süreleri her bir yöntem için ayrı olarak kayıt edilmiştir. 
BULGULAR: Radyologlar arası değerlendirme uyumu %86,8 saptanmış olup mükemmel uyumlu bulundu. 1. radyoloğun MIP 
ile nodül tespitindeki duyarlılığı %81,4 iken 2. radyoloğun duyarlılık düzeyi %83,4 olarak saptandı. Raporlama süreleri 
açısından yapılan incelemede MIP görüntülerini değerlendirme sürelerinde altın standartla karşılaştırıldığında her iki 
radyolog için de istatistiksel olarak anlamlı düzeyde kısalma bulundu(p<0.01). 
SONUÇ: Akciğer nodüllerinin saptanmasında alternatif bir yöntem olarak MIP görüntüler kullanılmasının değerlendirme 
süresini anlamlı derecede kısalttığı ve yüksek duyarlılıkta nodül saptama özelliği gösterdiği saptanmıştır. Bu verilere göre 
MIP görüntüleme, akciğer nodüllerinin değerlendirilmesinde klasik aksiyel kesitler yanında, hızlı ve güvenilir bilgi vermesi 
nedeni ile yardımcı yöntem olarak tercih edilebilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Pulmoner nodüller, bilgisayarlı tomografi, maksimum intensite projeksiyon 
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INTRODUCTION: In this retrospective study, the aim is to determine the sensitivity of maximum intensity projection (MIP) 
technique to 3 mm-thick axial sections in patients with small pulmonary nodules identified via examination using computed 
tomography (CT), and to identify whether this technique provides significant reduction in duration of nodule evaluation. 
Materials-METHODS: A total of 69 patients (339 nodules) who underwent thoracic tomography due to various complaints 
and in whom pulmonary nodules were identified as a result of the examination were included in the study. Their axial 
sections that are 3 mm-thick and MIP sections obtained in the axial plane were evaluated by two different radiologists at 
different times by keeping time. The dimensions and evaluation times of the nodules were recorded separately for each 
method. 
RESULTS: Evaluation compatibility between the radiologists was found to be 86.8% and it was considered to be perfectly 
compatible. Sensitivity of the 1st radiologist in the detection of nodules with MIP was 81.4%, whereas the sensitivity of the 
2nd radiologist was 83.4%. In the evaluation for the reporting periods, when the duration of evaluation of MIP images were 
compared with the gold standard, a statistically significant reduction was found in the reporting times of both radiologists 
(p<0.01). 
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CONCLUSION: It was found that utilization of MIP images as an alternative method to detect pulmonary modules reduces 
the duration of evaluation significantly and provides the ability to detect nodules with high sensitivity. According to these 
data, MIP imaging may be preferred as an adjunct method in the evaluation of lung nodules as it provides fast and reliable 
information besides classical axial sections. 
Keywords: Pulmonary nodules, computed tomography, maximum intensity projection 

 
 
 

Resim 1a, Figure 1a 

 
64 yaşında kadın hasta. Şekil 1a’da aksiyel 3 mm’lik kesitlerde sağ akciğerde periferal nodül izleniyor. 

64-year-old female patient. Figure 1a shows a peripheral nodule in the right lung in axial 3 mm sections. 
 
 

Resim 1b, Figure 1b 

 
Şekil 1b’de aksiyel MIP kesitlerde sağ akciğerde periferde izlenen nodül daha net izleniyor. 

Figure 1b, axial MIP sections show a more accurate nodule in the periphery of the right lung. 
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KÜÇÜK BOYUTLU AKCİĞER NODÜLLERİNİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE SAPTANMASINDA MAKSİMUM İNTENSİTE 

PROJEKSİYON (MIP) TEKNİĞİNİN TANISAL ÖNEMİ 
 
GİRİŞ                                                                                                                                             

Akciğer nodülleri akciğer patolojileri arasında çok önemli yeri olan, 3 cm’ den küçük boyutlu ve akciğer parankimi 
tarafından çevrelenen yuvarlak veya oval parankimal lezyonlardır (1).Bilgisayarlı tomografi (BT), pulmoner nodüllerin 
tespitinde ve takibinde günümüzde en sık kullanılan ve duyarlılığı en yüksek olan görüntüleme modalitesidir. Özellikle küçük 
boyutlu pulmoner nodüller, öncelikle BT tekniklerine bağlı olmak üzere,  atipik lokalizasyonu veya vasküler komşuluk gibi 
nedenler ile değerlendirme sırasında gözden kaçabilmekte ve radyolog tarafından atlanabilmektedir. BT ile küçük nodüllerin 
saptanmasındaki duyarlılığı arttırmak için kesit kalınlığının inceltilmesi teorik olarak anlamlı olsa da bu yöntem ile ortaya 
çıkan çok sayıda kesitin bir radyolog tarafından değerlendirilmesi nodüllerin atlanması olasılığını daha da artırmakta ve 
değerlendirme süresinin uzamasına neden olmaktadır (2).  Maksimum intensite projeksiyon (MIP) yöntemi rutin BT 
incelemesinde alınan aksiyel kesitlerden üç ya da dört kesitin birleştirilip reformat yapılarak, yüksek dansiteli oluşumların ön 
plana çıkarıldığı kalın kesitlerin (slab) oluşturulduğu bir BT görüntüleme programı (software) olarak son yıllarda giderek 
artan sıklıkla kullanılmaktadır (3, 4). Bu yöntem, akciğerdeki nodüllerin tespitinde orijinal aksiyel görüntülerden farklı olarak 
nodül ile çevre parankim arasındaki kontrastı belirginleştirmekte ve nodülün farkedilirliğine katkısı olduğu düşünülmektedir.  
          Bu çalışmanın amacı,  küçük boyutlu pulmoner nodüllerin saptanmasında MIP tekniğinin duyarlılık düzeyini belirlemek 
ve bu tekniğin akciğer nodüllerinin saptanmasında oluşturabileceği süre kısalmasının anlamlı düzeyde olup olmadığını 
araştırmaktır.  
MATERYAL-METHOD: 
         Bu çalışma Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Kurulu tarafından onaylanmış  ve Başkent Üniversitesi Araştırma 
Fonunca desteklenmiştir. Nisan 2012 ile Aralık 2012 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi 
Radyoloji Anabilim Dalında çeşitli endikasyonlarla toraks BT çekilen ve pulmoner nodüller saptanan hastalar, tekrar 
değerlendirilmek üzere toraks BT raporları retrospektif olarak gözden geçirilerek belirlendi. Nodüllerin yorumlanmasının 
kolay olması amacı ile genelde 4-10 mm arası nodülleri bulunan hastalar tercih edildi. Buna göre, PACS arşivleme sisteminde 
görüntüleri bulunan, yaşları 22 ile 87 (ortalama 56±12,65) arasında değişen 37 kadın (%54), 32 erkek (%46) olmak üzere 
toplam 69 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların tümünün aynı bilgisayarlı tomografi cihazı ile incelemesinin yapılmış 
olmasına dikkat edildi (Siemens Sensation 16 - Erlangen, Almanya, 2002). Bütün olgularda toraks BT incelemelerinin 3 mm 
kesit kalınlığı, yaklaşık 100 kV, 120 mAs protokolleri ile gerçekleştirildiği saptandı. Görüntüler tekrar değerlendirilmek üzere, 
3 mm kesit kalınlığı ile alınan rutin görüntüleri ve bu görüntülerden elde edilen MIP görüntüleri tekrar değerlendirilmenin 
yapılacağı iş istasyonuna yüklendi (Siemens, Leonardo Multimodality Workstation, Almanya 2006). Parenkim alanlarının 
değerlendirilebilmesi için standart akciğer parankim penceresi ayarları kullanıldı (pencere seviyesi – 700 HU, pencere 
genişliği 1.200 HU). Ancak okuyucuların görüntüleri değerlendirirken pencere ayarlarını manipüle etmesine kısıtlama 
getirilmedi. 
          Yeniden değerlendirme öncesinde 10 mm’ den büyük boyutlu ve 4 mm’ den küçük boyutlu nodüllerin veya nodüle 
eşlik eden fibrozis, sekel değişiklikler veya atelektazi gibi durumların olduğu nodüllerin değerlendirilmemesi karara bağlandı. 
4mm’ nin altındaki nodüller, Fleschner Sınıflandırmasında önerildiği gibi yüksek riskli hastalar dışında takip 
gerektirmediğinden ve MIP görüntüleme nodülleri abartılı gösterdiği, sekel-nodül ayrımında zorluklar yarattığı için her iki 
gözlemcinin ortak kararıyla değerlendirmeye alınmadı. Görüntüleri değerlendirme sırasında zaman kısıtlamasına gidilmedi. 
Bununla beraber, olguların görüntülerinin değerlendirilmesi esnasında kronometre ile zaman tutuldu. Radyologlar 
değerlendirmeye başlayınca kronometre çalıştırıldı ve nodül değerlendirmesi bitince kronometre durdurularak 
değerlendirme süreleri kaydedildi. 
          Olgular, toraks BT raporlaması konusunda en az 15 yıllık deneyimli iki radyolog tarafından gerçekleştirildi. Her 
periyodda radyologlar ayrı ayrı ve olgular konusunda habersiz olarak önce 3 mm kalınlığındaki görüntüleri değerlendirerek 
nodüllerin sayı, lokalizasyon ve boyutlarını değerlendirdi. Nodüllerin boyut ölçümü için transvers planda en büyük çap 
değerlendirildi ve 4-5 mm ve 5-10 mm olarak iki gruba ayrılarak değerlendirildi. Nodüller hazırlanan değerlendirme formuna 
lokalizasyon (lob-segment) ve boyut olarak kaydedildi. Daha sonra aynı işlem tüm hastaların MIP görüntüleri için 
gerçekleştirildi. Tanısal doğruluk için nodüllerin histopatolojik konfirmasyonu aranmadı. Merkezimizde rutin toraks BT 
değerlendirmelerinde kullanılan 3 mm’lik kesitlerle alınan görüntüler her iki gözlemci tarafından önce bireysel 
değerlendirilip daha sonra da farklılık bulunan yorumlamalar için ortak değerlendirme yapılarak, çalışma için altın standart 
oluşturuldu. MIP görüntüler ile altın standart olarak kabul ettiğimiz 3 mm’lik kesitler karşılaştırılarak duyarlılık ve pozitif 
öngörü değeri ( Pozitif prediktif değer-PPV) hesaplandı. Doğru negatif hasta olmadığından özgüllük ve negatif öngörü 
değerlendirmesi yapılamadı. 
 Gruplar arasında, MIP tekniği ile altın standart arasında, belirlenen nodüller açısından uyum olup olmadığı ve 
gözlemciler arası uyum olup olmadığı “İntraklass korelasyon katsayısı” kullanılarak değerlendirildi. Gözlemciler arası uyumda 
0.20’ nin altı çok zayıf uyum, 0.21-0.40 zayıf uyum, 0.41-0.60 orta uyum, 0.61-0.80 yüksek uyum, 0.81-1 ise mükemmel 
uyum olarak kabul edildi. Gruplar arasında değerlendirme süreleri açısından anlamlı fark olup olmadığı ise “Paired Sample T-
Test” kullanılarak değerlendirildi. Testler sonrasında elde edilen “p” değerleri 0,05’ten küçük olduğunda istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi. İstatistiksel analizler SPSS 17.0 (Statistical Package for Sociel Sciences, 17.0) bilgisayar programında 
yapıldı. 
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BULGULAR: 
          İncelemeye alınan 69 hastanın her iki radyolog tarafından 3 mm’ lik kesitlerinin ayrı ayrı ve ortak yapılan 
değerlendirmelerinde altın standart kabul edilecek olan toplam 339 nodül tespit edildi. Bu nodüllerden 152 nodül (%45) 5 
mm’ den küçük, 187 nodül (%55) 5-10 mm arasındaydı. Nodüllerin %35 kadarı üst loblarda, %51 kadarı alt loblarda ve 
yaklaşık % 14’ü sağ akciğer orta lob yerleşimli olarak bulundu.  
 Saptanan nodüllerin MIP görüntüleri ile yapılan değerlendirmelerde, birinci gözlemci sadece MIP görüntülere 
bakarak tüm hastalarda 339 nodülden 276 nodülü tespit etti (%81,4). Bu nodüllerin 116 tanesi (%76,3)  5 mm’den küçük, 
160 tanesi (%85,5) 5-10 mm arasında bulundu (Şekil 1, 2, 3, 4 ). Bu gözlemin altın standart sonuçları ile yapılan 
karşılaştırmasında 5 mm’den küçük gruptaki nodüllerden 19 adedinin ve 5-10 mm arasında saptanan 9 nodülün, gerçek 
nodül olmadığı belirlendi. Yanlış pozitif değer olarak kaydedildi (Tablo 1).     
 İkinci gözlemci ise, bütün hastaların MIP görüntülerinin değerlendirmesinde toplamda 339 nodülden 283 nodülü 
(%83,4) tespit etti. Bu nodüllerin 125 tanesini (%82,2) 5 mm’den küçük, 158 tanesini  (%84,4) 5-10 mm arasında tespit etti. 
Bu değerlendirmede de 5 mm’den küçük saptanan 12 nodülün ve 5-10 mm arasında belirlenen 13 nodülün altın standart 
sonuçları ile karşılaştırmasında nodül olmadığı anlaşıldı. İkinci gözlemcinin yanlış pozitif değeri olarak kaydedildi (Tablo 2). 
Yapılan intraklass korelasyon değerlendirmeleri ile;  
 Birinci gözlemcinin altın standart ile benzerliği % 76,9, (p<0,05) olarak bulundu. Yapılan nodül boyutu 
gruplandırmasına göre ise 5 mm’den küçük nodüller için bu değer %78,6 (p<0,05) ve 5-10 mm nodüller için ise %84,7 
(p<0,05) olarak hesaplandı. Bu sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olduğu çıktı (Tablo 3). 
 İkinci gözlemcinin altın standart ile olan benzerliği ise %84,9 (p<0,05) olarak hesaplandı. Yapılan nodül boyutu 
gruplandırmasına göre de 5 mm’den küçük nodüller için %90,3 (p<0,05) ve 5-10 mm nodüller için %84,4 (p<0,05) olarak 
saptandı. Bu sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olduğu çıktı (Tablo 3). 
 Gözlemciler arası benzerlik ise 0,868 olarak bulunmuş olup istatistiksel olarak gözlemciler arası uyum mükemmel 
olarak değerlendirildi. 
 
 

Tablo 1. 1. Gözlemci için MIP’ in nodül tespitindeki duyarlılık ve pozitif öngörü değerleri (PPV) 
 1. gözlemci MIP 

<5mm 
1. gözlemci MIP 

5- 10mm 
1. gözlemci MIP 
Toplam  nodül 

Doğru Pozitif 116 160 276 
Yanlış Negatif 36 27 63 
Yanlış Pozitif 19 9 28 

Toplam 135 169 304 
Duyarlılık (%) 

(%95 Güven Aralığı) 
76,3 

( 68,6-82,6) 
85,5 

( 79,5-90,1) 
81,4 

( 76,7-85,3) 
PPV (%) 85,9 94,6 90,7 

 
 

Tablo 2.  2. Gözlemci için MIP’ in nodül tespitindeki duyarlılık ve pozitif öngörü değerleri (PPV) 
  

2. Gözlemci MIP 
<5mm 

 
2. Gözlemci MIP 

5-10mm 

 
2. Gözlemci MIP 

Toplam nodül 

Doğru Pozitif 125 158 283 
Yanlış Negatif 27 29 56 
Yanlış Pozitif 12 13 25 

Toplam 137 171 308 
Duyarlılık (%) 

(%95 Güven Aralığı) 
82,2 

(75-87,7) 
84,4 

(78,3-89,2) 
83,4 

(78,9-87,2) 
PPV (%) 91,2 92,3 91,8 
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Tablo 3. İntraklass Korelasyon Katsayısı (ICC) değerleri 
Nodül Boyutu MIP 1. Gözlemci 

ICC (%95 güven aralığı) 
MIP 2. Gözlemci 

ICC (%95 güven aralığı) 
< 5 mm* 0,786 (0,654-0,867) 0,903 (0,843-0,940) 

5-10 mm* 0,847 (0,753-0,905) 0,844 (0,748-0,903) 
TOPLAM* 0,769  (0,628-0,857) 0,849 (0,756-0,906) 

*p<0,05 (Altın standart ile uyum) 
 

 
Şekil 1. 47 yaşında erkek hasta. Şekil 1a’da 3 mm’lik aksiyel kesitte sol akciğer üst lob apikalde nodül izleniyor. Şekil 1b’de 

aksiyel MIP kesitlerinde sol akciğer üst lobdaki nodül vasküler yapılardan ayrı olarak daha net izlenmektedir. 
 

 
Şekil 2. 67 yaşında kadın hasta. Şekil 2a’ da 3 mm’lik aksiyel kesitlerde sağ akciğer alt lob süperior-lateralde nodül 

izlenmektedir. Şekil 2b’ de aksiyel MIP kesitlerde sağ akciğer alt lob süperior-lateraldeki nodül daha net olarak izlenmekte 
ve her iki gözlemci tarafından tespit edilmektedir. 

 

 
 

Şekil 3. 64 yaşında kadın hasta. Şekil 3a’da aksiyel 3 mm’lik kesitlerde sağ akciğerde periferal nodül izleniyor. Şekil 3b’de  
aksiyel MIP kesitlerde sağ akciğerde periferde izlenen nodül daha net izleniyor. 
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Şekil 4. 61 yaşında erkek hasta şekil 4a’da sağ akciğerde multipl nodüller izleniyor. Şekil 4b’de ise nodüller daha dens ve net 
olarak izlenmektedir. 

  
Tablo 4: Gözlemcilerin görüntüleri ortalama değerlendirme süreleri 

 Ort ± Std. Sapma 

Süre Altın Standart-1.Gözlemci 1,87±0,56 

Süre  MIP-1.Gözlemci 1,23±0,22
 

Süre Altın Standart- 
2. Gözlemci 

2,25±0,91 

Süre MIP-2. Gözlemci 1,691,69111                1,69±0,61 

 
 
 

Tablo 5. Süre olarak karşılaştırılan verilerin p değerleri 
 p değerleri 

Süre Altın Standart / MIP 1. Gözlemci 0,000** 
Süre Altın Standart / MIP 2. Gözlemci 0,000** 

Süre MIP 1/ 2. Gözlemci 0,000** 
**p<0,01 

 
Değerlendirmelerde ikinci aşama olarak gözlemcilerin altın standart ve MIP değerlendirme süreleri karşılaştırılarak 

MIP değerlendirmelerde anlamlı süre değişikliliğinin oluşup oluşmadığı belirlenmeye çalışıldı.  Her iki grupta, her iki 
gözlemcinin değerlendirme süreleri Paired Sample T-Test ile karşılaştırıldı. 1. gözlemcinin 3 mm’lik kesitleri değerlendirmede 
ortalama süresi 1,87±0,56 dakika, MIP görüntüleri değerlendirmede ortalama süresi 1,23±0,22 hesaplandı. 2. Gözlemcinin 
ise 3 mm’lik kesitleri değerlendirmede ortalama süresi 2,25±0,91 dakika, MIP görüntüleri değerlendirmede ortalama süresi 
ise 1,69±0,61 olarak hesaplandı. Yapılan istatistiksel değerlendirmede her iki gözlemcinin de MIP görüntüleri anlamlı 
derecede daha kısa zamanda değerlendirmiş olduğu saptandı (p<0,05). Ayrıca, her iki gözlemcinin MIP görüntüleri 
değerlendirme süreleri birbirleri ile karşılaştırıldığında ise aralarındaki fark anlamlı düzeyde bulundu (Tablo 4 ve 5). Bu 
sonucun, 5 mm altı nodüllerin saptanmasında oluşan sensitivite farklılığı ile bağlantılı olduğu düşünülmüştür. 
 
TARTIŞMA: 
          MIP görüntüleme ile akciğer nodüllerinin saptanmasındaki duyarlılık ile ilgili olarak son yıllarda yapılan çalışmalarda 
oldukça yüksek duyarlılık değerleri bulunmuştur. Gruden ve ark.’larının (3) yaptığı çalışmada MIP görüntüleri, 3 mm’lik 
aksiyel kesitlerle karşılaştırmış ve MIP değerlendirmenin nodülleri daha kısa sürede belirlediği ve aksiyel kesitlere göre nodül 
saptamada daha duyarlı olduğunu göstermişlerdir. Jankowski ve ark.’larının (5) yaptığı çalışmada ise MIP görüntüler ile 1 
mm. kalınlıktaki aksiyel görüntüler karşılaştırılmış ve her iki modalite arasında nodül tespitinde anlamlı fark bulunmamış, 
ancak MIP görüntülerin süre olarak daha kısa sürede değerlendirildiği sonucuna ulaşılmıştır. 
  Valencia ve ark.’ları (6) 1 mm’lik ve 5 mm’lik BT kesitlerini MIP görüntüleme ile karşılaştırmış ve MIP 
değerlendirme duyarlılığının her iki kesitle yapılan BT değerlendirmeden de yüksek olduğunu saptamıştır. Coakley ve 
ark.’ları (7) da hayvanlar üzerinde BT görüntüleme ile yaptıkları çalışmada 5 mm’lik kesitlerle MIP görüntüleri karşılaştırarak, 
akciğerlerdeki nodüllerin saptanma oranının MIP görüntüleme ile % 2.18 oranında arttığını belirlemişlerdir. Kilburn ve 
ark.’larının (8) MIP görüntüleme üzerine yaptığı çalışmada, çocuk grubu hastalardaki akciğer nodülleri MIP görüntüleme ve 2 
mm’ lik aksiyel kesitler ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmada altın standart olarak 2 mm’lik kesitlerin ortak değerlendirme 
kararı alınmış, MIP ve 2 mm’lik kesitler farklı zamanlarda değerlendirilmiş ve MIP görüntülerin duyarlılığının daha yüksek 
olduğu vurgulanmıştır. Bu araştırmada da çalışmamızda olduğu gibi MIP görüntülemenin yanlış pozitif değerlerinin fazla 
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olabileceği saptanmıştır. Bütün bu çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde, MIP görüntülemenin akciğer nodüllerini 
saptamadaki duyarlılığının 5 mm ‘lik kesitler ile yapılan BT değerlendirmelerden üstün olduğu gözlenmektedir. Bununla 
beraber temel kesitsel değerlendirmede, kesit kalınlığı azaldıkça nodül tespit duyarlılığının da kaçınılmaz bir şekilde artış 
gösterdiği hemen tüm çalışmalarda gözlenmektedir. Altın standart görüntüleri temel alarak yaptığımız bu çalışmada MIP 
görüntülemenin duyarlılık düzeyi ortalama % 82,4 olarak bulunmuştur. Bu konuda yapılan çalışmalarda da MIP 
görüntülemenin duyarlılık düzeyleri bizim çalışmamıza yakın değerler olup % 77,5 ile % 86 arasındadır.  
 Bu çalışmada MIP görüntülemenin pozitif öngörü değerinin (PPV), 5-10 mm’ lik nodüllerde her iki gözlemcide de 
birbirine yakın saptanırken, 5 mm’den küçük nodüllere göre daha yüksek değerde olduğunu gözlendi (Her iki gözlemci için, 
94,6-92,3’e karşın 85,9-91,2). Bu sonucu nodül boyutu arttıkça BT kriterleri ile saptanmasının kolaylaşmasına ve yanlış 
pozitif değerlerin 5-10 mm arasındaki nodüllerde daha düşük olmasına bağlı olduğu düşünülmüştür. MIP görüntüleme süre 
açısından değerlendirildiğinde, aksiyel ve MIP görüntüleri değerlendirirken yapılan değerlendirmede sürede kısıtlamaya 
gidilmemiştir. Süre kısıtlamasına gidilmemesinin amacı MIP’in sadece nodül değerlendirmesindeki duyarlılığını araştırmak 
değil aynı zamanda değerlendirme sürelerine de katkısını belirleyebilmektir. Her iki gözlemci de MIP görüntülerini, 3 mm’lik 
aksiyel görüntülere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha kısa sürede değerlendirmiştir.  
 Çalışmanın en büyük kısıtlılığı MIP görüntülemede bu çalışmada da ortaya çıkan yanlış pozitif değerlendirmelerin 
nispeten fazla olmasıdır. Bu konudaki hemen tüm çalışmalarda gözlenen bu sonuç, bu çalışmada da saptanmıştır. Bu 
çalışmada yanlış pozitif sonuçların en önemli sebebi ise 3-4 mm arasındaki nodüllerin çalışmaya dahil edilmemesidir. MIP 
görüntüleme, akciğer nodüllerini daha dens göstermekte,  incelemeye almadığımız 3-4 mm arasındaki nodüllerin MIP ile 
değerlendirmede çapının daha büyük ölçülmesine neden olmakta ve özellikle subplevral sekel değişikliklerde de MIP 
görüntüleme ile nodül yanılgısına düşülebilmektedir. Buna bağlı olarak aslında nodül olan ancak çapı nedeniyle çalışmaya 
dahil edilmeyen nodüller ve subplevral sekel değişiklikler, yanlış pozitif değerlerin özellikle 5 mm’den küçük nodüllerde 
artışına neden olmuştur.  
 Çalışmamızdaki diğer bir kısıtlılık ise nodül gruplandırmasında ( 4-5 mm ve 5-10 mm) iki grup arasındaki nodül 
boyut aralığının fazla olmasıydı. İlk gruptaki nodül boyutu aralığı (4-5 mm) 1 mm iken ikinci grupta nodül boyutu aralığı (5-10 
mm) 5 mm idi. Gözlemcilerin gruplandırmayı bu şekilde yapma nedenleri ise 5 mm’den küçük nodüllerin sayısının daha fazla 
olması ve Fleschner sınıflandırması gibi temel protokollerde 4 mm altı nodüllere yüksek riskli hastalar dışında takip 
önerilmemesi idi. Çalışmanın kısıtlılıklarından bir diğeri de nodüllerin histopatolojik kesin tanılarının olmamasıdır. Rutin 
klinik uygulamada da akciğer nodüllerinde boyut artışı olmadıkça histopatolojik konfirmasyona gidilmemekte, BT ile belirli 
aralıklarla takip önerilmektedir. Literatürde de benzer çalışmalarda bu nedenlerden dolayı altın standart olarak aksiyel 
kesitler veya gözlemcilerin bulduğu en yüksek nodül sayısı alınmıştır (3, 8 ). Bizim çalışmamızda da altın standart, aksiyel 3 
mm’lik kesitlerin her iki gözlemci tarafından ortak kararı alınarak oluşturulmuştur. 
         Çalışmamızda, 4-10 mm arasındaki nodüllerin değerlendirmesinde MIP görüntüleme ile yüksek duyarlılıkta ve anlamlı 
olarak daha kısa sürede nodüllerin saptandığı gösterilmiştir. Bu nedenle MIP görüntüleme 4-10 mm arasındaki nodüllerin 
değerlendirmesinde önerilebilir. Ancak çalışmamızdaki kısıtlılıklar göz önüne alındığında, nodül değerlendirmesinde tek 
başına kullanılması yerine aksiyel ince kesitlerle birlikte kullanılması gereken yardımcı ve tamamlayıcı bir modalite olarak 
kabul edilmelidir. 
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Türk popülasyonunda Körner’in septumunun radyoanatomik 

değerlendirilmesi 
Ali Er 
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GİRİŞ-AMAÇ: Körner septumu (KS), petroskuamoz sütürün kalıcılığını temsil eden, mastoid ve temporal squama kavşağında 
oluşan gelişimsel bir kalıntıdır. Cerrahi sırasında yanlışlıkla mastoidin medial duvarı olarak algılanabilir ve bu da medial 
mastoid hücrelerin eksplore edilmemesine neden olur. Çalışmanın amacı, Körner septumunun prevalansını değerlendirmek 
ve topografisini analiz etmektir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma 148 hastanın (80 erkek, 68 kadın, 296 temporal kemik) bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüsü ile 
yapıldı. Superior semisirküler kanal (SSK), malleus başı (MB) ve timpanik sinüs (TS) düzeyinde Körner septumu varlığı 
değerlendirildi. Ardından komplet ve imkomplet değerlendirilmesi yapılıp kalınlığı ölçüldü.  
BULGULAR: KS, 148 hastanın 45 tanesinde (%30) saptandı. Ortalama kalınlık superior semisirküler kanal seviyesinde sağda 
0,75±0,26 mm ve solda 0,80±0,28 ölçüldü. Ortalama kalınlık malleus başı seviyesinde sağda 0,76±0,25 mm ve solda 
0,59±0,28 ölçüldü. 
Tartışma ve SONUÇ: Körner septumu, temporal kemik-hava hücresi kompleksinde ortak bir yapıdır. Erkeklerde daha sık 
görülür. Hastaların yarısında iki taraflı görülür. Bununla birlikte, vakaların çoğunda, ön ve üst kısımlar eksiktir. 
Anahtar Kelimeler: Körner septumu, Petrosquamous lamina, Temporal kemik, Bilgisayarlı Tomografi 
 
 

The radioanatomical assessment of the Körner’s septum in Turkish 
population 

Ali Er 
Department of Radiology, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir 

 
Introduction and OBJECTIVE: Körner’s septum (KS) is a developmental remnant formed at the junction of mastoid and 
temporal squama, representing the persistence of the petrosquamosal suture. During surgery, it can be perceived as the 
medial wall of the mastoid, which causes the medial mastoid cells not to be explored. The aim of the study was to assess a 
Körner’s septum prevalence and to analyze its topography. 
MATERIAL-METHODS: The study was performed with computed tomography (CT) images of 148 patients (80 male, 68 
female, 296 temporal bones). The presence of Körner septum at the level of superior semicircular canal (SSK), malleus head 
(MB) and tympanic sinus (TS) was evaluated. Then, complete and possible evaluation was made and its thickness was 
measured. 
RESULTS: CS was detected in 45 (30%) of 148 patients. The average thickness was 0.75 ± 0.26 mm on the right and 0.80 ± 
0.28 on the left at the level of SSC. The average thickness was 0,76±0,25 mm mm on the right and 0,59±0,28 on the left at 
the level of MH. 
Discussion and CONCLUSION: Körner’s septum is a common structure in the temporal bone–air cell complex. It is more 
often encountered in men. In half of the patients, it occurs bilaterally. However, in most of the cases anterior and superior 
portions is incomplete. 
Keywords: Körner’s septum, Petrosquamous lamina, Temporal bone, Computed Tomography 

 
 

 
Resim 1a-b-c Körner septumunun değerlendirildiği seviyelerin BT görüntüleri. Superior semisirküler kanal (SSK) seviyesi, 

malleus başı (MB) seviyesi ve timpanik sinüs (TS) seviyesi 
Figure 1a-b-c CT images of the levels in which Körner’s septum was evaluated. Superior semicircular canal level, malleus 

head level and tympanic sinus level. 
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Resim 2a-b  Superior semisirküler kanal seviyesinde komplet ve inkomplet KS 

Figure 2a-b  Complete and incomplete Körner’s septum at superior semicircular canal level. 

 
Resim 3a-b, Malleus başı seviyesinde komplet ve inkomplet KS 

Figure 3a-b , Complete and incomplete Körner’s septum at head of malleus. 
 

Tablo 1 

 
R-SSC(mm) R-HM(mm) L-SSC(mm) L-HM(mm) 

n 12 30 9 20 

Ort±SD 0,75±0,26 0,76±0,25 0,80±0,28 0,59±0,28 

Min-max 0,36-1,42 0,29-1,26 0,38-1,21 0,31-1,23 

Minimum ve maksimum kalınlık değerleri, ortalama kalınlıklar, standart sapma. 
 

Table 1 

 
R-SSC(mm) R-HM(mm) L-SSC(mm) L-HM(mm) 

n 12 30 9 20 

Ort±SD 0,75±0,26 0,76±0,25 0,80±0,28 0,59±0,28 

Min-max 0,36-1,42 0,29-1,26 0,38-1,21 0,31-1,23 

Minimum and maximum thickness values, average thickness, standard deviation. 
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TÜRK POPÜLASYONUNDA KÖRNER’İN SEPTUMUNUN RADYOANATOMİK DEĞERLENDİRİLMESİ 
GİRİŞ: Körner septumu (KS) da denilen petrosquamöz kemik kalıntısı anatomik bir varyasyon olarak karşımıza çıkabilir (1,2). 
Temporal kemiğin tanısal görüntülemesi, özellikle 70'li yılların başlarında bilgisayarlı tomografi (BT) uygulamasından sonra 
önemli ölçüde gelişmiştir ve  Körner septumunu incelemek çok daha kolay hale gelmiştir. Günümüzde temporal kemiğin 
preoperatif cerrahi planlamasında Körner septumunun varlığı da dahil olmak üzere anatomik varyasyonların ve mastoidin 
pnömatizasyonunun değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografi kullanılmaktadır (1). Çalışmamızda Körner septum 
prevalansını değerlendirmeyi ve topografyasını analiz etmeyi amaçladık. 
MATERYAL-METHOD 
Çalışmamız, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyolojisi Bölümünde temporal kemik  bilgisayarlı tomografi (BT) 
tetkiki yapılan hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi ile gerçekleştirildi. 128 kesitli BT (SOMATOM Definition Edge, 
Siemens Healthcare, Erlangen, Germany) ile elde edilen aksiyal temporal BT taramalarının kayıtları değerlendirildi. Temporal 
BT çekim parametreleri, tüp voltajı 140 kV, mAS 300-350, kesit kalınlığı 1 mm olup data görüntüler 0.75 mm aralıklarla 
rekonstrükte edildi. Başlangıç grubundan (450 hasta), herhangi bir temporal kemik patolojisine sahip olanlar dışlandı (302 
hasta). Bu nedenle, 148 hastadan oluşan bir grup (80 erkek ve 68 kadın, 296 temporal kemik) çalışmaya dahil edildi. Yaş 
aralığı 11 ila 73 arasında değişmekteydi (ortalama yaş 37 ± 16 yıl). İlk olarak Körner septumunun tanımlanması yapıldı. 
Superior semisirküler kanal (SSK) seviyesinde, malleus başı (MB) seviyesinde ve timpanik sinüs (TS) ve mevcut olduğu 
bölümlerde kalınlığı ölçüldü (Resim 1a-b-c). Yukarıda belirtilen noktalardan en az birinde kemikli bir lamina ile 
karşılaşıldığında KS mevcut olarak sınıflandırılmıştır. KS'nin  bütün olarak saptandığında komplet, bir bölümünün eksik 
olduğu zaman inkomplet olarak sınıflandırıldı (Resim 2a-b). 
SONUÇLAR 
148 hastanın 45 tanesinde KS saptandı. 28 hasta (%62)  erkekti ve 17 hasta (%38) kadındı. 19 hastada (%42) bilateral ve 26 
hastada (%58) unilateraldi. Sağ tarafta saptanan KS nin 28 tanesi (%73) parsiyel iken 10 tanesi (%27) komplet olarak 
saptanmıştır. Sol tarafta saptanan KS nin 20 tanesi (%74) parsiyel iken 7 tanesi (%26) komplet olarak saptanmıştır. KS en sık 
malleus başı düzeyinde mevcuttu (sağ tarafta 30 hastada ve sol tarafta 20 hastada). İkinci olarak superior semisirküler kanal 
düzeyinde izlendi (sağ tarafta 12 hastada ve sol tarafta 9  hastada) . Bu hastalardan yalnızca 4 tanesinde sağda ve 2 
tanesinde solda her iki seviyedede (superior semisirküler kanal ve malleus başı) KS mevcuttu. Sinüs timpani seviyesinde ise 
KS saptanmadı. KS ye ait minimum ve maksimum kalınlık değerleri ile ortalama kalınlıklar, standart sapma, Tablo 1'de 
verilmiştir. 
TARTIŞMA 
Temporal kemiğin mastoid segmenti additus ad antrum, mastoid  antrum, fasial sinirin mastoid parçası ve Körner 
septumunu  içerir. Additus ad antrum, mastoid kemik içinde en büyük havalanan alan olan  mastoid antrum ile devam eden 
epitimpaniumun lateral parçasına açılır. Petrosquamöz sütürün kalıntısı olan Körner septumu mastoid hava hücrelerini 
medial ve lateral gruplara ayıran bir kemik platedir. Körner septumunun  varlığı uzun bir süredir anatomistler ve otologlar 
tarafından bilinmesine rağmen ayrıntılı morfometrisi hakkında geniş bir veri bulunmamaktadır (3,4,5,6). Körner septumunun 
yapılacak cerrahiden önce saptanması önemlidir. Radyolojik olarak saptanamazsa, cerrahi sırasında körner septumu 
yanlışlıkla mastoidin medial duvarı olarak algılanabilir ve yanlışlıkla antruma ulaşıldığının düşünülmesi enfeksiyonun geri 
kalan kısmı temizlenmeden bırakılarak etkisiz bir mastoidektomi yapılmasına neden olur. Cerrah antrumu anterio-inferiorda 
ararken fasiyal sinire de hasar verebilir. Bazı çalışmalarda da Körner septumunun attik blokajına sebep olarak kronik orta 
kulak iltihaplanmalarına zemin oluşturduğu belirtilmektedir (4,6) . Literatüre göre, Körner septumunun varlığı, aural patoloji 
öyküsü olmayan farklı gruplarda yaklaşık% 6,5  ile % 45 arasında değişebilir (1,4).  Çiğdem ve ark. tarafından timpanoplasti 
yapılan 356 kulağın % 28'inde Körner septumu bulundu (3,7). Toros ve ark. tarafından Körner septumu ameliyat edilen 
temporal kemiklerin yaklaşık% 24'ünde mevcut olduğu bulundu (1). Körner septumuna Göksu ve ark. (4) çalışmasında kronik 
otitis media olan kulaklarda normal kulaklara göre (% 6.58) daha sık görülmüştür (% 30.4). Bizim çalışmamızdada herhangi 
bir temporal kemik patolojisi olmayan hastaların %30 unda literatür ile uyumlu olarak KS saptanmıştır. Sonuç olarak, BT ile 
yapılan preoperatif inceleme, temporal kemiğin ayrıntılı anatomisinin değerlendirilmesinde yardımcı olabilir ve cerrahi 
komplikasyon olasılığını azaltır. 
KAYNAKLAR 
1. Toros SZ, Karaca CT, Habesoglu TE, Noseri H, Ertugay CK, Naiboglu B, Egeli E. Is there a relation between mastoid 

aeration and Korner’s septum? Eur Arch Otorhinolaryngol 2010;267(10):1523–1526. 
2. Virapongse C, Sarwar M, Bhimani S, Sasaki C, Shapiro R. Computed tomography of temporal bone pneumatization: 

Petrosquamosal suture and septum. Am J Neuroradiol 1985;6:561–568 
3. Akyıldız N, editor. Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi. Cilt 1. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi 1988;15-35.  
4. Goksu N, Kemaloglu YK, Koybasioglu A, Ileri F, Ozbilen S, Akyildiz N (1997) Clinical importance of the Korner’s septum. 

Am J Otol 1997;18(3):304–306 
5. Tos M, editor. Manual of middle ear surgery. New York: Thieme Medical Publishers 1995:50–61.  
6. Proctor B, Nielson E, Proctor C. Petrosquamosal suture and lamina. Otolaryngol Head Neck Surg 1981;89:124-9 
7. Cigdem TK, Sema ZT, Hulya KN. Analysis of anatomic variations in temporal bone by radiology. Int Adv Otol 

2012;8:239–243 
8. Aslan A, Mutlu C, Celik O, Govsa F, Ozgur T, Egrilmez M. Surgical implications of anatomical landmarks on the lateral 

surface of the mastoid bone. Surg Radiol Anat 2004;26(4):263–267 
 



425 
 
 

OP-201 
 
 

Çocuklarda batın içi abselerde ultrasonografi eşliğinde perkütan drenajın 
etkinliği 

Orkun Sarıoğlu 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye 

 
Giriş ve Amaç: Batın içi abseler çocukluk yaş grubunda nispeten nadir olmakla birlikte, hayatı tehdit edebilen sonuçlara 
sebep olmaktadır. Bu nedenle erken tanı ve tedavi, komplikasyonları en aza indirmek için oldukça önemlidir. Bu çalışmanın 
amacı pediatrik yaş grubunda çeşitli batın içi abselerin ultrasonografi eşliğinde perkütan drenajının etkinliğini 
değerlendirmek, teknik ve klinik başarıyı etkileyen değişkenleri tanımlamaktır. 
Gereç ve Yöntem: Kasım 2017 ve Eylül 2019 tarihleri arasında batın içi abse tedavisi için ultrasonografi eşliğinde perkütan 
drenaj uygulanan 25 çocuğun klinik ve görüntüleme verileri retrospektif olarak incelendi. Demografik veriler, görüntüleme 
özellikleri (koleksiyonların yeri, boyutu, duvar kontrastlanması varlığı-yokluğu, septasyon varlığı-yokluğu, koleksiyon 
içerisinde hava varlığı-yokluğu, batın içi serbest hava varlığı-yokluğu, asit varlığı-yokluğu), işlem parametreleri (iğne 
aspirasyonu veya kateter drenajı, kateter boyutları) ve klinik veriler (hastanede kalış süresi, drenaj öncesi ve sonrası beyaz 
kan hücresi sayımı) incelendi. Kategorik ve sürekli değişkenler Fisher'ın kesin testi ve Mann-Whitney-U testi kullanılarak 
analiz edildi. Teknik başarı, işlem sonrası büyüme veya tekrarlama olmadan, hedeflenen absenin tümüyle drenajı veya 
küçülmesi olarak tanımlandı. Klinik bulgularda iyileşme (oral beslenmenin tolere edilmesi, ateş, lökositoz ve ağrının 
azalması) ise klinik başarı olarak tanımlandı. 
Bulgular: Ultrasonografi eşliğinde 25 pediatrik hastada (14 erkek, 11 kız; yaş ortalaması 13.14±6.58) toplam 25 abse (10 
appendektomi sonrası, 9 subfrenik abse, 3 perfore apandisite bağlı, 3 psoas absesi) boşaltıldı. Teknik başarı oranı % 92 
(23/25), klinik başarı oranı % 84 (21/25) olarak belirlendi. İğne aspirasyonu ve kateter ile drenaj arasında teknik ve klinik 
sonuçlarda istatistiksel anlamlı bir fark bulunmadı (p > 0.05). Koleksiyonda septasyon varlığı ile teknik başarısızlık arasında 
anlamlı ilişki bulundu (p = 0.033). Klinik başarısızlık ile hasta yaşı (p = 0.018), koleksiyonun boyutu (p = 0.026) ve subfrenik 
yerleşim (p = 0.010) arasında istatistiksel anlamlı ilişki gözlendi. 
Tartışma ve Sonuç: Pediatrik yaş grubunda batın içi abse tedavisinde ultrasonografi eşliğinde perkütan drenaj güvenli ve 
etkili bir tedavi yöntemidir. Septasyonlar, koleksiyonun boyutu, çocuğun yaşı ve subfrenik yerleşim ile hastaların klinik 
seyirleri değişkenlik gösterebilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Abse, çocuk, girişimsel radyoloji, perkütan drenaj 
 
 

The efficacy of ultrasound-guided percutaneous drainage of intra-abdominal 
abscess in children 

Orkun Sarıoğlu 
Department of Radiology, Health Sciences University, Tepecik Educational and Research Hospital, Izmir, Turkey 

 
 
Purpose: To assess the efficacy of ultrasound (US)-guided percutaneous drainage of miscellaneous intra-abdominal 
abscesses in children and to identify any variables that affect the technical and clinical success. 
Methods and materials: We retrospectively reviewed clinical and imaging data of 25 children who underwent US-guided 
percutaneous drainage for the treatment of intra-abdominal abscess between November 2017 and September 2019. 
Demographic data, imaging features (location and transverse dimension of the collections, presence of rim enhancement, 
septations, air in the abscess, pneumoperitoneum, ascites), procedural parameters (needle aspiration or catheter drainage, 
the size of drains), and clinical data (duration of hospitalization, white blood cell count before and after the drainage) were 
examined. Categorical and continuous variables were analyzed using the Fisher exact test and Mann-Whitney-U test, 
respectively. 
Results: Twenty-five abscesses (10 post-appendectomy, 9 subphrenic, 3 perforated appendicitis, 3 psoas) were drained by 
US-guidance. Our technical success rate was 92 % (23/25), clinical success rate was 84 % (21/25). No significant differences 
in technical and clinical outcomes were found between needle aspiration and catheter placement. Significant relationships 
were found between presence of septation and technical failure (p = 0.033); age and clinical failure (p = 0.018); dimension 
of the abscess and clinical failure (p = 0.026), and subphrenic location and clinical failure (p = 0.010). 
Conclusion: US-guided percutaneous drainage is a safe and effective treatment method in children with intra-abdominal 
abscess. Septations, dimension of the collection, age of the child, and subphrenic location may affect the outcomes. 
 
Keywords: Abscess, children, interventional radiology, percutaneous drainage 
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Kistik fibrozisli çocuklarda vertebral kemik mineral yoğunluğunun kantitatif 
bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi 

Fatma Ceren Sarıoğlu, Handan Güleryüz 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı, İzmir 

 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Kistik fibrosis (KF) yaklaşık 1/2400 oranında görülen multisistemik bir hastalıktır. Ölümlerin %80’inden akciğer 
enfeksiyonları sorumludur, ancak hastalığın seyri ve tedavilerin istenmeyen etkilerine bağlı olarak kas iskelet sisteminde de 
değişiklikler meydana gelebilmektedir. Bilgisayarlı tomografi (BT) KF’de akciğer bulguları için altın standart görüntüleme 
yöntemi olarak kabul edilmiştir. Çalışmamızın esas amacı KF’li çocuklarda vertebral kemik mineral yoğunluğunun kantitatif 
BT yöntemi ile değerlendirilmesidir. Hastaların akciğer parankim değişiklikleri ile vertebral kemik mineral yoğunluğu 
arasındaki korelasyonu değerlendirmek çalışmamızın sekonder amacıdır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Hastanemizin 2000-2019 yılları arasındaki arşivi retrospektif taranarak KF tanısı almış 0-18 yaş grubundaki 
86 çocuk hasta belirlendi. Toraks BT görüntüleri olmayan (n = 50) ve yetersiz kalitede BT görüntüleri (n = 7) olan hastalar 
çalışma dışı bırakıldı. Toraks BT’si olan 29 hastaya ait torakal 11 (T11), torakal 12 (T12) ve lomber 1 (L1) vertebraların kemik 
mineral yoğunluğu kantitatif BT yöntemi ile ölçüldü. Ayrıca hastaların akciğer parankimlerindeki değişiklikler KF’de kullanılan 
BT skorlama sistemine göre puanlandırıldı. Hastaların kemik mineral yoğunluğu, travma nedeniyle acil servis başvurusu olan, 
bilinen herhangi bir kronik hastalığı olmayan, yaş-cinsiyet uyumlu kontrol grubu ile kıyaslandı. İstatistiksel analizde Mann-
Whitney U testi, Spearman’s korelasyon analizi ve lineer regreyon testi kullanıldı. P değerinin <0.05 olması istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: 29 (15 erkek, 14 kız) çocuk hastanın yaşları 8-17 arasında (ortalama: 12.62 ± 2.73) idi. Kemik mineral 
yoğunluğunun median değeri KF’li çocuklarda normal grubu göre tüm seviyelerde anlamlı olarak düşük bulundu (p < 0.001). 
Kontrol grubunda kemik mineral yoğunluğu ile yaş arasında pozitif yönde korelasyon saptandı (p < 0.05), ancak KF’li 
çocuklarda korelasyon saptanmadı. KF grubunda T11 vertebra kemik mineral yoğunluğu ile akciğer parankiminin BT skoru 
arasında negative yönde anlamlı korelasyon saptandı (rho= -0.377; p = 0.039). 
Tartışma ve SONUÇ: Sonuçlarımız KF’li çocuklarda kemik mineral yoğunluğunun normal gruba göre daha düşük olduğunu 
göstermiştir. Kantitatif BT kemik mineral yoğunluğunu ölçmede kullanılabilecek, kantitatif veriler sunan objektif bir tanı 
yöntemidir. Çocuklar erişkinlerden farklı olarak büyüme ve gelişme gösterdiğinden, klinik yöntemi erişkinlerden farklı 
olmaktadır. Çocuk hastaların kemik mineral yoğunluğundaki değişikliklerin bilinmesi oldukça önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: Kistik fibrozis, çocuk, bilgisayarlı tomografi, kemik 
 
 

Assessment of vertebral bone mineral density by using quantitative 
computed tomography in children with cystic fibrosis 

Fatma Ceren Sarıoğlu, Handan Güleryüz 
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Introduction and PURPOSE: The purpose of this study is to assess the bone mineral density (BMD) in children with cystic 
fibrosis (CF) by using quantitative computed tomography (QCT). 
METHODS-MATERIALS: We retrospectively reviewed 86 children with CF who were admitted to our hospital between 2000 
and 2019. Fifty-seven children without CT (n=50) or with ineligible images (n=7) were excluded. T11, T12, L1 vertebral BMD 
of 29 children were calculated by using QCT. Parenchymal changes on CT images were also scored according to the Bhalla 
scoring system. BMD values were compared with an age and sex-matched control group. Mann-Whitney U test, Spearman’s 
correlation analysis, and linear regression test were used in statistical analysis. A p value < 0.05 was considered as 
significant. 
RESULTS: 29 children with CF (15 boys, 14 girls) between 8-17 years (mean: 12.62±2.73) were compared with the control 
group. The median BMD values in CF patients were significantly lower than the control group at all levels (p<0.001). BMD 
values of T11, T12, L1 vertebrae showed a correlation with age in the control group; however, CF group did not. There were 
correlations between Bhalla score and BMD of T11 and average BMD in the CF group. No relationship was found between 
Bhalla score and BMD values in linear regression test. 
Discussion and CONCLUSION: Our results indicate that children with CF had lower BMD values than normal children. QCT 
can be used to evaluate the BMD in children with CF. The knowledge of the lower BMD values in CF is important in follow-
up. 
Keywords: Cystic fibrosis, children, computed tomography, bone 
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KİSTİK FİBROZİSLİ ÇOCUKLARDA VERTEBRAL KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN KANTİTATİF BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 

İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Giriş ve Amaç:  
Kistik fibrozis (KF) yaklaşık 1/2400 oranında görülen multisistemik bir hastalıktır. Ölümlerin nedeni sıklıkla akciğer 
enfeksiyonlarıdır (%80). 

1
 Hastalığın seyri ve tedavilerin istenmeyen etkilerine bağlı olarak kas iskelet sistemi de 

etkilenebilmektedir. KF’de toraks BT bulgularına göre akciğer tutulumunun skorlandığı farklı skorlama sistemleri mevcuttur. 
Bhalla ve ark.larının 

2
  kullandığı «Bhalla skorlaması» ise en yaygın kullanılan skorlama yöntemdir. Bhalla skorlamasında 

akciğer parankimi bronşiektazi, peribronşial kalınlaşma, mukus tıkacı, sakkülasyon, abse, bül, amfizem, kollaps, 
konsolidasyon varlığı/yokluğu açısından değerlendirilir. Bulguların varlığı ve/veya ciddiyetine göre göre 0-25 arasında bir 
puan elde edilir. 

2
 Bilgisayarlı tomografi (BT) akciğer bulgularını değerlendirmede altın standart görüntüleme yöntemidir.  

Çalışmamızın esas amacı KF’li çocuklarda vertebral kemik mineral yoğunluğunun kantitatif BT ile değerlendirilmesidir. İkincil 
amacımız akciğer parankim değişiklikleri ile vertebral kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 
 
Gereç ve Yöntem:  
Hastanemizin 2000-2019 yılları arasındaki arşivi retrospektif taranarak KF tanısı almış 0-18 yaş grubundaki 86 çocuk hasta 
belirlendi. Toraks BT görüntüleri olmayan (n = 50) ve yetersiz kalitede BT görüntüleri (n = 7) olan hastalar çalışma dışı 
bırakıldı. Çalışmanın kontrol grubunu ise travma nedeniyle acil servise başvurusu olan, -0-18 yaş grubunda olan, bilinen 
herhangi bir kronik hastalığı olmayan, hasta grubu ile yaş-cinsiyet uyumlu, Ocak 2019’dan itibaren retrospektif taramada 
saptanan ilk 29 çocuk oluşturdu. Toraks BT görüntüleri 16 ve 64 dedektörlü BT cihazları (Brilliance Philips; Philips Medical 
Systems©, Eindhoven, The Netherlands) ile supin pozisyonda yatarak elde olundu. Çekim protokolleri: Kesit kalınlığı: 
0,9mm, kesitler arası interval: 0,45mm, pencere seviyesi: (-600) ile (+600), FOV: 350mm, matriks: 768 x 768, kVp:120, mA: 
120 - 300 idi. İntravenöz kontrast madde veya sedatif ajan kullanılmadı. Kantitatif BT’de kemik mineral yoğunluğu ölçümü 
ise toraks BT imajlarının iş istasyonuna aktarılması ile gerçekliştirildi (Philips Extended Brilliance Workspace V3.5.0.2254). 
T11, T12 ve L1 düzeylerinde, vertebra gövdelerine region of interest (ROI) yerleştirildi. Daha sonra aynı düzeylerde cilt altı 
yağ doku ve kas dokusuna yerleştirilen ROI’ler ile, iş istasyonunda otomatik hesaplama yapılarak, elde edilen değerler 
kaydedildi.  Toraks BT bulgularının Bhalla skorlama sistemine göre değerlendirilmesinde ; 
 

– BT’de bronşiektazi ciddiyeti,  
– peribronşial kalınlaşma,  
– bronşiektazik bronkopulmoner segment sayısı,  
– mukus tıkacı içeren bronkopulmoner segment sayısı,  
– sakkulasyon gösteren bronkopulmoner segment veya abse sayısı, 
– bronşiektazi veya mukus tıkacı gösteren bronşial yapıların jenerasyonu, 
– bül sayısı, 
– amfizematöz bronkopulmoner segment sayısı,  
– kollaps veya konsolidasyon varlığına/yokluğuna göre hastaların aldığı 0-25 arasındaki puanlar kaydedildi. 

 
Hasta grubunun BT bulgularına göre Bhalla skoruna 2 yıllık (F.C.S.) ve 20 yıllık (H. G.) iki pediatrik radyoloğun ortak 

görüşü ile karar verildi. Vertebral kemik mineral dansite ölçümü ise hem hasta hem de kontrol grubu için tek gözlemci 
tarafından yapıldı (F.C.S.). IBM SPSS 22.0 paket programı (IBM Corp., Armonk, NY, USA) kullanılmıştır. Bağımsız grupların 
sürekli değerlerinin karşılaştırılmasında Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Bhalla skorlaması ile kemik mineral 
yoğunluğunun korelasyonu için Spearman’s korelasyon analizi kullanıldı. P değerinin 0.05 altında olması anlamlı kabul 
edilmiştir.  

Bulgular: 29 (15 erkek, 14 kız) çocuk hastanın yaşları 8-17 arasında (ortalama: 12.62 ± 2.73) idi. Kemik mineral 
yoğunluğu kistik fibrozis hastalarında tüm düzeylerde normal gruba göre anlamlı olarak düşük bulundu (p < 0.001). Kontrol 
grubunda kemik mineral yoğunluğu ile yaş arasında pozitif yönde korelasyon saptandı (p < 0.05), ancak KF’li çocuklarda 
korelasyon saptanmadı. KF grubunda T11 vertebra kemik mineral yoğunluğu ile akciğer parankiminin BT skoru arasında 
negative yönde anlamlı korelasyon saptandı (rho= -0.377; p = 0.039).  

29 hastanın Bhalla skoru 0-18 arasında bulundu (Ortalama 7,62 ± 5,17). Bhalla skoru ile vertebral kemik mineral 
yoğunluğu arasındaki korelasyon analizinde; Hastaların Bhalla skoru artıkça; T11 düzeyindeki vertebral kemik mineral 
yoğunluğunun ve ortalama vertebral kemik mineral yoğunluğunun azaldığı bulundu (rho değeri = -0.377; p = 0.044). Yaş ile 
vertebral kemik mineral yoğunluğu arasındaki korelasyon analizinde; Normal çocuklarda yaş ile kemik mineral yoğunluğu 
artarken KF’li çocuklarda yaş ile birlikte kemik mineral yoğunluğunda artış saptanmadı. 
 

 Kistik fibrozis Kontrol grubu P değeri 

T11 155.4 (66.8 – 208.4) 189.4 (142.6 – 362.2) < 0.001 

T12 166.7 (81.3 – 210.5) 195.9 (129.5 – 329.6) < 0.001 

L1 159.3 (79.2 – 210.6) 215.5 (132.6 – 492.8) < 0.001 

Ortalama 158.3 (95.3 – 203.6) 197 (135.2 – 385.5)  < 0.001 
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Tartışma ve Sonuç:  
 

Çalışmamızda KF’li çocuklardaki kemik mineral dansitesinin normal çocuklara göre düşük olduğu bulunmuştur. 
Ayrıca KF’deki akciğer bulguları ile T11 düzeyindeki kemik mineral yoğunluğunun düşüklüğü arasında korelasyon 
saptanmıştır. Normal grupta yaş ile kemik mineral yoğunluğu artarken, KF’li çocuklarda bu artış gözlenmemiştir. Vertebral 
kemik mineral dansitesinin değerlendirilmesinde dual-energy X-ray absorbsiometry (DEXA) sıklıkla kullanılan yöntem olsa 
da; kantitatif BT volumetrik analize ve multiplanar rekonstrüksiyon özellikleri ile ayrıca kemik yoğunluğunun kortikal 
kemikten bağımsız olarak ölçülebilmesi ve kantitatif veriler sunması ile DEXA’ya üstündür. 

3
 

Literatürde KF hastalarında kemik mineral yoğunluğunun azaldığını gösteren DEXA ile yapılmış çalışmalar 
mevcuttur. 

4, 5
 Elkin ve ark.larının 

4
 erişkin KF hastaları ile yaptığı çalışmasında hastaların kemik mineral yoğunluğunun 

solunum fonksiyon testleri ile korele sonuçlar verildiği gösterilmiştir. Bizim çalışmamızda hastaların artan BT skorları ile 
korele olarak azalan kemik mineral yoğunlukları tespit edilmiştir.  

Çalışmamızın bazı limitasyonları vardır. Çalışmamızın retrospektif olması, hasta sayısının az olması ve gözlemcilerin 
bağımsız gözlem yapmamış olması çalışmamızın temel limitasyonlarıdır. Kantitatif BT kemik mineral yoğunluğunun 
değerlendirilmesinde kullanılabilecek objektif bir tanı yöntemidir. Çalışmamız KF’li çocuklarda kemik mineral yoğunluğunun 
normal gruba göre daha düşük olduğunu göstermiştir. Hastalığın akciğer tutulum bulguları ağırlaştıkça kemik 
yoğunluğundaki azalma belirginleşmektedir. Çocukların büyüme ve gelişme göstermesi nedeniyle klinik yönetimleri 
erişkinlerden farklıdır. Bu nedenle kemik değişikliklerinin bilinmesi oldukça önemlidir.  
 
 
 

 Yaş (kistik fibrozis) Yaş (kontrol grubu) 

 Korelasyon katsayısı P değeri Korelasyon katsayısı P değeri 

T11 0.142 0.461 0.369 0.049 

T12 0.296 0.120 0.566 0.001 

L1 0.223 0.244 0.501 0.006 

Ortalama 0.248 0.195 0.531 0.003 
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GİRİŞ-AMAÇ: Kronik venöz yetmezlik alt ekstremitenin yetersiz venöz dönüşü sonucu gelişir. Alt ekstremite venöz sistem 
anatomisi kompleks ve varyatif olup doğru inceleme ve tedavi için önemlidir. Hem vena safena magna (VSM) hem de 
dallarında yetmezlik görülebilmektedir. Bu çalışmada, kronik venöz yetmezlikte VSM ile aksesuar dallarının izole ve kombine 
yetmezliklerini karşılaştırmayı amaçladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: Mayıs – Kasım 2009 tarihleri arasında Doppler Ultrasonografi birimine venöz yetmezlik semptomları ile 
yönlendirilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Dışlama kriterleri venöz cerrahi operasyon varlığı, skleroterapi enjeksiyon 
tedavisi alınması ve derin ven trombozu veya tromboflebit geçmişine sahip olmak şeklinde belirlendi. Ayrıca VSM’nin 
proksimal kesiminde aksesuar dallara sahip olmayan hastalar da çalışmadan çıkarıldı. Çalışmaya dahil olan kronik venöz 
yetmezlikli hastalar Renkli Doppler Ultrasonografi (RDUS) ile değerlendirildi. Aksesuar dalların dağılımı, VSM’nin ve aksesuar 
dallarının yetmezlikleri incelendi. 
BULGULAR: Toplamda 400 alt ekstremite (200 hasta; 132 kadın, 68 erkek) değerlendirildi. Ortalama yaş 48 (15 – 85 
aralığında) idi. Lateral aksesuar dal sağda 166 (%83), solda 151 (%75.5) alt ekstremitede saptandı. Medial aksesuar dal hem 
sağ hem de solda 26 (%13) alt ekstremitede mevcuttu. Lateral ve medial aksesuar dal birlikteliği sağda 8 (%4), solda 23 
(%11.5) alt ekstemitede vardı. VSM yetmezliği 96 (%24) alt ekstremitede izlendi (sağda %25.5, solda %22.5). Aksesuar dal 
yetmezliği, VSM yetmezliği olan olgularda (11/96 ekstremite, %11.5) VSM yetmezliği olmayanlara (2/304 ekstremite, %0.7) 
göre anlamlı olarak daha yüksek oranda saptandı (p<0.001). 
TARTIŞMA VE SONUÇ: VSM’nin dalları önemli varyasyonlara sahiptir. İzole dal yetmezliği nadirdir ve VSM yetmezliğine 
dallarının venöz yetmezliği de eşlik edebilir. RDUS alt ekstremite ven yetmezliği değerlendirilmesinde güvenilir bir 
yöntemdir. Çalışmamızda saptadığımız gibi, VSM’nin aksesuar dal yetmezliği en çok VSM yetmezliğine sahip hastalarda 
görülmektedir. Bu nedenle VSM yetmezliği incelenirken aksesuar venlerinin yetmezlikleri de değerlendirilmelidir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Vena safena magna, venöz yetmezlik, alt ekstremite, Doppler 
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INTRODUCTION AND PURPOSE: Chronic venous insufficiency occurs due to insufficient venous return in the lower 
extremity. Lower extremity venous system anatomy is complex and highly variable, and thus is crucial to the correct 
evaluation and appropriate treatment for venous disorders. Both vena saphena magna (VSM) and its branches may be 
affected by insufficiency. This study aims to compare isolated or combined insufficiency between VSM and its accessory 
branches in chronic venous insufficiency. 
MATERIALS-METHODS: Between May and November 2009, patients who were referred to Doppler Ultrasound unit with 
venous insufficiency symptoms included in this study. The exclusion criteria were presence of venous surgery, injection 
sclerotherapy, deep venous thrombosis or thrombophlebitis in the medical history of the patient. The patients without 
accessory branches at the proximal part of VSM were also excluded from the study. Included patients with chronic venous 
insufficiency were evaluated with Colour Doppler Ultrasonography (CDUS). The distribution of accessory branches, VSM and 
accessory branch insufficiencies were investigated. 
RESULTS: A total of 400 lower extremities (200 patients; 132 female and 68 male) were evaluated. Mean age was 48 (range 
between 15 – 85). LA was detected in 166 (83%) of right and 151 (75.5%) of left lower extremities. MA was detected in 26 
(13%) of both right and left lower extremities. Both LA and MA were detected in 8 (4%) of right lower extremities and in 23 
(11.5%) of left lower extremities. In CDUS, there were VSM insufficiency in 96 of 400 (24%) lower extremity (51 of 200 right, 
25.5% and 45 of 200,22.5% left lower extremity). We found significantly higher concomitant accessory branch 
insufficiencies in patients with VSM insufficiency (11 of 96 lower extremities, 11.5%) when compared in patients without (2 
of 304 lower extremities, 0.7%) (p<0.001). 
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DISCUSSION AND CONCLUSION: Significant variations exist in the branches of VSM. Isolated branch insufficiency is rare and 
VSM insufficiency may be accompanied by venous insufficiency of its branches. CDUS is a reliable method for insufficiency 
evaluation of the lower extremity veins. As we found in this study, accessory branch insufficiency is seen mostly in the 
patients with VSM insufficiency. Therefore, patients with VSM insufficiency should be evaluated to determine accessory 
veins and their insufficiencies. 
Keywords: Vena saphena magna, venous insufficiency, lower extremity, Doppler 

 

  
Figür 1: Sağ ana femoral ven (MFV), VSM ve LA’nın RDUS görüntüsü. 

Figure 1: CDUS of right main femoral vein, VSM and LA. 
 

 
Figür 2: RDUS’da VSM’de reflü akım, Figure 2 CDUS of reflux flow in VSM. 

 

 
Figür 3:  RDUS’da LA’da reflü akım, Figure 3: CDUS of reflux flow in LA. 
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AMAÇ: Manyetik rezonans (MR) ile difüzyon ağırlıklı görüntülemenin (DAG) plevral efüzyonların ayırıcı tanısındaki değerinin 
araştırılması. 
GEREÇ-YÖNTEM: Farklı klinik endikasyonlar ile toraks, dorsal lomber veya meme MR çekimi yapılmış 30 (otuz) hastada 
tespit edilmiş plevral efüzyonlarının DAG ile Aparent Difüzyon Katsayısı (ADC) değerleri hesaplanmıştır. Retrospektif olarak 
MR difüzyon sonuçları, klinik testler veya torasentez ile plevral analizleri ile karşılaştırılmıştır. 
BULGULAR: 30 hastanın plevral sıvılarının 13’ü transuda 17’si eksuda olarak belirlenmiştir. Eksuda vasfındaki sıvıların b: 500 
mm²/sn değerli ortalama ADC değeri 3.89 x 10ˉ³ mm²/sn, b: 1000 mm²/sn değerli ortalama ADC değeri 3.56 x 10ˉ³ mm²/sn, 
transuda vasfındaki sıvıların b: 500 mm²/sn değerli ortalama ADC değeri 4.09 x 10ˉ³ mm²/sn, b: 1000 mm²/sn değerli 
ortalama ADC değeri 3.93 x 10ˉ³ mm²/sn olarak hesaplanmıştır. Transuda-eksuda ayırımında cut-off (sınır) değer b: 500 
mm²/sn için 4.08 x 10ˉ³mm²/sn kabul edildiğinde %85 duyarlılık ve %88 özgüllük; b: 1000 mm²/sn için 3.71 x 10ˉ³mm²/sn 
kabul edildiğinde %100 duyarlılık ve %71 özgüllük göstermiştir. 
SONUÇ: DAG, transudatif ve eksudatif plevral efüzyonların ayırıcı tanısında yararlı olabilir. 
Anahtar Kelimeler: Aparent difüzyon katsayısı, Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleme, Plevral efüzyon 
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PURPOSE: To evaluate the role of diffusion-weighted imaging (DWI) in the differential diagnosis of pleural effusion types. 
 
MATERIALS-METHODS: In all, 30 patients who underwent thorax, lumbar, and breast Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
for different clinical indications and had pleural effusions were included in this retrospective study. The Apparent diffusion 
coefficient (ADC) values derived from DWI were calculated and compared with the pleural effusion analyses. 
 
RESULTS: Thirteen patients had transudative effusions, while the remaining ones had excudative effusions. Mean ADC 
values of excudative effusions with a b factor of 500 mm²/sec and 1000 mm²/sec were 3.89 x 10ˉ³mm²/sec and 3.56 x 
10ˉ³mm²/sec, respectively. Mean ADC values of transudative effusions with a b factor of 500 mm²/sec and 1000 mm²/sec 
were 4.09 x 10ˉ³mm²/sec and 3.93 x 10ˉ³mm²/sec, respectively. In differentiation of transudative and excudative pleural 
effusions, a sensitivity of %85 and a specificity of %88 were demonstrated for a cut-off value at 4.08 x 10ˉ³mm²/sec with b 
factor of 500 mm²/sec, while the sensitivity of %100 and specificity of %71 were demonstrated for a cut-off value at 3.71 x 
10ˉ³mm²/sec with b factor of 1000 mm²/sec. 
CONCLUSION: DWI was found to be effective in the differential diagnosis of transudative and excudative pleural effusions. 
 
Keywords: Apparent diffusion coefficient, Diffusion weighted imaging, Pleural effusion 
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PLEVRAL EFÜZYONLARIN KARAKTERIZASYONUNDA DIFÜZYON AĞIRLIKLI MANYETIK REZONANS GÖRÜNTÜLEME 
 
AMAÇ:  

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile difüzyon ağırlıklı görüntülemenin (DAG) plevral efüzyonların ayırıcı 
tanısındaki değerinin araştırılması. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM: 

Farklı klinik endikasyonlarla MR çekimi yapılmış toplam 30 (otuz) hastada tespit edilmiş plevral efüzyonların DAG 
değerlendirilmesi yapılmış ve apparent diffusion coefficient (ADC) değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan ADC değerleri 
plevral sıvı analizleri ile karşılaştırılmıştır.  
DAG’ler echo-planar imaging (EPI) sekansı kullanılarak elde olunmuştur ve iki farklı b değeri kullanılmıştır (500 mm

2
/sn ve 

1000 mm
2
/sn). Elde olunan her iki “b” değerindeki DAG’lerin ADC haritaları oluşturuldu ve bunun üzerinden ADC değerleri 

hesaplandı. ADC değerleri hesaplanırken efüzyonlara yerleştirilmiş örneklem (ROI) efüzyonun tam merkezinden (çevre 
dokulardan etkilenmemesi amacıyla) üç farklı seviyeden 200-4000 mm² aralığındaki ebatlar kullanılarak elde olundu ve bu 
değerlerin ortalamaları hesaplandı. 

İki farklı b değeri ile tüm plevral efüzyonların ortalama ADC değeri, standart sapması, median, maximum ve 
minimum değerleri hesaplandı. Daha sonra light kriterlerine göre ayrılan plevral efüzyon tiplerinin (eksuda ve transuda) iki 
farklı b değeri için ortalama ADC değerleri hesaplandı. Son olarak iki farklı b değeri için ROC (Receiver Operating Curve) 
eğirisi analizi yapılarak eksuda transuda ayrımını sağlayabilen en iyi cut-off değeri hesaplandı. Bu hesaplanan cut-off 
değerlerinin her biri için duyarlılık değeri, özgüllük, pozitif olabilirlik oranı, negatif olabilirlik oranı, pozitif kestirim değeri, 
negative kestirim değeri ve eğri altında kalan alan (AUC) hesaplandı.   
 
BULGULAR: 
 30 hastanın plevral sıvılarından yapılan örneklemeler light kriterlerine göre sınıflandırılmış ve 13’ü (%43) transuda 
17’si (%57) eksuda olarak sınıflandırılmıştır. Hastaların ADC b:500mm²/sn için ortalama değerleri ile plevral efüzyon türü 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak önemli derecede fark vardır (p=0.003<0.01**). Eksuda olan hastaların ADC 
(b:500mm²/sn)  değeri ortalaması (3.89x10ˉ³mm²/sn ) ile transuda olan hastaların ADC (b:500mm²/sn) değeri 
ortalamasından (4.09x10ˉ³mm²/sn) daha düşüktür. Hastaların ADC b:1000mm²/sn için ortalama değeri ile plevral efüzyon 
türü karşılaştırıldığında istatistiksel olarak önemli derecede fark vardır (p=0.001<0.001***). Eksuda olan hastaların ADC 
(b:1000mm²/sn ) değeri ortalaması (3.56x10ˉ³mm²/sn), transuda olan hastaların ADC (b:1000mm²/sn) değeri 
ortalamasından (3.93x10ˉ³mm²/sn) daha düşüktür. 

ADC (b:500mm²/sn) için hesaplanan cutt off değeri 4.08x10ˉ³mm²/sn olup duyarlılık değeri %84.62 ve 95% CI 
(54.5-97.6) , özgüllük %88.2 ve 95% CI (63.5-98.2) , pozitif olabilirlik oranı 7.19 ve 95% CI (5.4-5.9) , negatif olabilirlik oranı 
0.17 ve 95% CI (0.03-1.1) , pozitif kestirim (olumlu öngörü) değeri %84.6 ve 95% CI (54.5-97.6) , negatif kestirim (olumsuz 
öngörü) değeri %88.2 ve 95%CI (63.5-98.2) ve eğri altında kalan alan (AUC) 0.887 p=0.0001<0.001*** önemli düzeyde 
yüksek alanı ifade etmektedir. Eğri altında kalan alanın yüksekliği kesim noktası ile testin en yüksek p(sensitivity) ve 
p(specifity) değerlerine ulaştığını göstermekte olup belirlenen değerlerin önemli düzeyde yüksek olduğunu ortaya 
koymaktadır. ADC (b:1000mm²/sn) için hesaplanan cutt off değeri 3.71x10ˉ³mm²/sn olup duyarlılık değeri %100 ve 95% CI 
(75.1-100), özgüllük %70.6 ve 95% CI (44.1-89.6), pozitif olabilirlik oranı 3.40 ve 95% CI (2.5-4.6), negatif olabilirlik oranı 0 ve 
95% CI (-) , pozitif kestirim (olumlu öngörü) değeri %72.2 ve 95% CI (46.5-90.2) , negatif kestirim (olumsuz öngörü) değeri 
%100 ve 95% CI (73.4-100) ve eğri altında kalan alan (AUC) 0.781 p=0.0016<0.01** önemli düzeyde yüksek alanı ifade 
etmektedir. Eğri altında kalan alanın yüksekliği kesim noktası ile testin en yüksek p(duyarlılık) ve p(özgüllük) değerlerine 
ulaştığının ve belirlenen değerlerin önemli düzeyde yüksek olduğunu belirtmektedir. 
 
TARTIŞMA: 

Plevral efüzyon tespit edilen hastalardaki bir sonraki basamak plevral efüzyonun türünün tespitidir. Bu amaçla 
genel klinik uygulamadaki konsensüs torasentez sonucu elde edilen sıvıda, Light Kriterlerinin uygulanmasıdır (1,2). Light 
kriterleri %93 doğruluğa sahip pelvral efüzyon tipinin tayininde referans test olarak kabul görmektedir (2).  
Torasentezin invasiv bir işlem olması buna bağlı yadsınamayacak oranda morbiteye sahip olması ve biyokimyasal 
değerlendirmenin bazen yetersiz kalmasından dolayı klinisyenler bu aşamada invasiv olmayan yöntemlerin arayışı içersine 
girmişlerdir (3,4,5). Bu amaçla önce USG (6,7) ve BT (8) görüntüleme yöntemleri denenmiş fakat istenilen sonuçlar elde 
edilememiştir. MRG ile yapılan çalışmalarda öncelikle konvansiyonel sekanslar kullanılmış ve T1AG ve T2AG’deki SI değerleri 
incelenmiştir (9). Fakat elde edilen değerlerin, BT atenuasyon değerlerinde olduğu gibi değerlerin çakıştığı geniş bir aralık 
olduğu izlenmiştir. DAG’lerde toraks bölgesinde harekete bağlı artefaktların meydana getirdiği belirgin kısıtlılık, akusizyon 
zamanı 50msn’nin altında olan ve en hızlı MR tekniği haline gelen özellikle tek-atışlı EPI sekansının bulunmasıyla ortadan 
kalkmış oldu (10). Böylelikle torasentezin değerlendirilmesinde DAG umut vadeden bir seçenek haline gelmiş oldu. 
Literatürde plevral efüzyonda DAG kullanıldığı çeşitli çalışmalar mevcuttur, bu çalışmaların sonuçları umut vaadetmektedir 
(11,12). Bizde DAG’de farklı b değerleri kullanarak elde etmiş olduğumuz ADC haritalar üzerinden hesapladığımız değerleri 
incelediğimizde b:500 mm²/sn için ROC analizi kapsamında tespit ettiğimiz cut-off değerinin duyarlılık değeri %85, özgüllük 
değeri %88, b: 1000 mm²/sn için ROC analizi kapsamında tespit ettiğimiz cut-off değerinin duyarlılık değeri %100, özgüllük 
değeri %71 olarak hesaplanmıştır. Transuda-eksuda sıvıların ADC değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark 
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saptanmış olup eksuda vasfındaki plevral efüzyonların transuda vasıflı efüzyonlara göre ADC değerleri daha düşük olarak 
saptanmıştır. 
“Çalışmamızda vaka sayımızın düşük olması, sadece iki b değeri üzerinden ADC haritalandırmanın yapılmış olması, yalnızca 
belirgin düzeyde plevral efüzyona sahip hasta grubunun çalışmaya dahil edilmiş olması çalışmamızın kısıtlılıkarını 
oluşturmaktadır. Daha geniş bir populasyonda, prospektif, çok sayıda farklı b değerleri üzerinden yapılacak DAG’lerin bu 
konudaki literatüre katkıda bulunucağını düşünüyoruz. 
SONUÇ: 

EPI sekansı kullanılarak elde olunan DAG’ler kısa sürede elde edilen bir tetkik olup transuda-eksuda ayırımında 
tanıya katkısı olan bir yöntemdir. 
 
 

 
 

Şekil 1. Eksudatif plevral efüzyon: a) Sağ hemitoraksda T2AG yağ baskılı görüntülerde belirgin hiperintens plevral efüzyon 
mevcut. b) Sağ hemitoraksda T1AG’de hipointens belirgin plevral efüzyon mevcut. c) b 500 mm²/sn ADC haritasında 866 

mm²’lik ROI ile yapılan ölçümde ADC değeri 3.99 x 10ˉ³mm²/sn olarak ölçülmüştür, bu değer bizim saptamış olduğumuz cut-
off değer olan 4.08 x10ˉ³mm²/sn ‘nin altındadır ve eksuda ile uyumludur. d) b 1000 mm²/sn ADC haritasında 1842 mm²’lik 

ROI ile yapılan ölçümde ADC değeri 3.57 x 10ˉ³mm²/sn olarak ölçüldü, bu değer bizim saptamış olduğumuz 3.71 x 
10ˉ³mm²/sn cut-off değerin altında olması eksuda ile uyumludur. 

Figure 1. Exudative Pleural Effusion: a) In fat-suppressed T2WI, there is prominent right sided hyperintense pleural effusion. 
b) In T1WI, there is prominent right sided hypointense pleural effusion. c) In ADC mapping with b value of 500 mm²/sec and 
ROI area 866 mm², ADC value measured 3.99 x 10ˉ³mm²/sec, this value is under our cut-off value (4.08 x 10ˉ³mm²/sec) and 
compatible with exudative pleural effusion. d) In ADC mapping with b value of 1000 mm²/sec and ROI area 1842 mm², ADC 

value measured 3.57 x 10ˉ³mm²/sec, this value is under our cut-off value (3.71 x 10ˉ³mm²/sec) and compatible with 
exudative pleural effusion. 

 
 

DIFFUSION WEIGHTED MAGNETİC RESONANCE IMAGING IN CHARACTERİZATION OF PLEURAL EFFUSIONS 
 
PURPOSE: To evaluate the role of diffusion-weighted imaging (DWI) in the differential diagnosis of pleural effusion types. 
 
MATERIALS AND METHODS: 

A total of 30 patients who underwent Magnetic Resonance Imaging (MRI) for different clinical indications and had 
pleural effusions were included in this study. The Apparent diffusion coefficient (ADC) values derived from DWI were 
calculated and compared with the pleural effusion analyses. DWIs were obtained using the echo-planar imaging (EPI) 
sequence and two different b values were used (500 mm

2
/sec and 1000 mm

2
/sec). ADC maps of DWIs and ADC values were 

obtained for both “b” values. When calculating the ADC value, three region of interests (ROI) from different levels were 
placed to the center of the effusions (in order not to be affected by the surrounding tissues) by using sizes between 200-
4000 mm² and the means of these values were calculated. 

The mean ADC value, standard deviation, median, maximum and minimum values of all pleural effusions were 
calculated for two different b values. The mean ADC values of two different b-values of pleural effusion types (exudate and 
transudate) were then calculated. Finally, the ROC (Receiver Operating Curve) analysis was performed for two different b 
values, and the best cut-off value which could discriminate exudative and transudative pleural effusions were calculated. 
Sensitivity, specificity, positive likelihood ratio, negative likelihood ratio, positive predictive value, negative predictive value 
and area under the curve (AUC) were calculated for each cut-off value. 
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DISCUSSION: 

Once a pleural effusion is detected, the next step is to determine the type of pleural effusion. For this purpose, 
the consensus in general clinical practice is the application of classical Light Criteria from the fluid obtained as a result of 
thoracentesis (1,2). Light Criteria are accepted as the reference test with an accuracy of 93% (2). As thoracentesis is an 
invasive procedure with undeniable morbidity and, biochemical evaluation of the pleural effusion is sometimes insufficient, 
researchers have been involved in finding non-invasive methods to determine the type of pleural effusions (3,4,5). For this 
purpose, USG (6,7) and CT (8) were reviewed but the desired results could not be obtained using these methods. 
Conventional sequences were used primarily in MRI studies and SI values in T1 weighted images (T1WI) and T2 weighted 
images (T2WI) were examined (9). However, it was observed that there was a wide range of overlapping values as in CT 
attenuation values (8,9).  Significant limitation of motion artifacts in thorax region in DWI were eliminated with the 
discovery of a single-shot EPI sequence, which has become the fastest MRI technique with acquisition time under 50 msec 
(10). Thus, DWI has become a promising option in the evaluation of pleural effusions. There are several studies in the 
literature using DWI in pleural effusion, and the results of these studies are promising (11,12). 

When we examined the values obtained from ADC maps by using different b values in DWI, cut-off values were 
determined by ROC analysis for b: 500 mm²/sec, sensitivity for this value was 85%, specificity was 88%, for b: 1000 mm²/sec 
sensitivity was 100%, specificity was 71%. A statistically significant difference was found between ADC values of transudate-
exudate pleural effusions and ADC values in exudate were lower than transudate effusions. The limited number of cases in 
our study, using only two b values for ADC mapping, and the inclusion of patients with only significant pleural effusion, 
constitute the limitations of our study. We believe that prospective studies, with a larger cohort group and multiple 
different b values for ADC mapping will contribute to the literature on this issue. 
 
CONCLUSION: DWI was found to be effective in the differential diagnosis of transudative and excudative pleural effusions. 
 
 

 
Şekil 2. Transudatif plevral efüzyon: a) Bilateral hemitoraksda T2AG yağ baskılı görüntülerde hiperintens belirgin plevral 

efüzyon mevcut. b) Bilateral hemitoraksda T1AG’de hipointens belirgin plevral efüzyon mevcut. c) b 500 mm²/sn ADC 
haritasında sağ hemitoraksdan 767 mm²’lik ROI ile yapılan ölçümde ADC değeri 4.10 x 10ˉ³mm²/sn olarak ölçülmüştür, bu 
değerbizim saptamış olduğumuz cut-off değer olan 4.08 x 10ˉ³mm²/sn’nin üstündedir ve transuda ile uyumludur. d) b 1000 

mm²/sn ADC haritasında sağ hemitorakdan 1104 mm²’lik ROI ile yapılan ölçümde ADC değeri 4.00 x 10ˉ³mm²/sn olarak 
ölçüldü, bu değer bizim saptamış olduğumuz 3.71 x 10ˉ³mm²/sn cut-off değerin üstündedir ve transuda ile uyumludur. 
Figure 2. Transudative Pleural Effusion: a) In fat-suppressed T2WI, there is prominent bilateral hyperintense pleural 
effusion. b) In T1WI, there is prominent bilateral hypointense pleural effusion. c) In ADC mapping with b value of 500 

mm²/sec and ROI area 767 mm², ADC value measured 4.10 x 10ˉ³mm²/sec, this value is under our cut-off value (4.08 x 
10ˉ³mm²/sec) andcompatible with transudative pleural effusion. d) In ADC mapping with b value of 1000 mm²/sec and ROI 

area 1104 mm², ADC value measured 4.00 x 10ˉ³mm²/sec, this value is under our cut-off value (3.71 x 10ˉ³mm²/sec) and 
compatible with transudative pleural effusion. 
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Şekil 3. ADC her iki b değeri için ROC analizi: a) ADC (b:500 mm²/sn) için ROC analizi; hesaplanan cutt off değeri 4.08 x 
10ˉ³mm²/sn olup duyarlılık değeri %84.62 ve 95% CI (54.5-97.6), özgüllük %88.2 ve 95% CI (63.5-98.2) olarak hesaplandı. 

Eğri altında kalan alan (AUC) 0.887 p=0.0001<0.001 önemli düzeyde yüksek alanı ifade etmektedir. b) ADC (b:1000 mm²/sn) 
için ROC analizi; hesaplanan cutt off değeri 3.71 x 10ˉ³mm²/sn olup duyarlılık değeri %100 ve 95% CI (75.1-100), özgüllük 

%70.6 ve 95% CI (44.1-89.6) olarak hesaplandı. Eğri altında kalan alan (AUC) 0.781 p=0.0016<0.01 önemli düzeyde yüksek 
alanı ifade etmektedir. 

Figure 3. ROC curve analysis for two b values: a) ROC curve analysis for ADC b:500 mm²/sec: cut-off value calculated 4.08 x 
10ˉ³mm²/sec has sensitivity of 84.62% and 95% CI (54.5-97.6), specificity of 88.2% and 95% CI (63.5-98.2). The area under 

the curve (AUC) represents 0.887 p=0.0001 <0.001 significantly higher area. b) ROC curve analysis for ADC b:1000 mm²/sec: 
cut-offvalue calculated 3.71 x 10ˉ³mm²/sec has sensitivity of 100% and 95% CI (75.1-100), specificity of 70.6% and 95% CI 

(44.1-89.6). Area under the curve (AUC) represents 0.781 p = 0.0016 <0.01 significantly higher area. 
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Aberran Subklavian Arter Anomalilerinin Cinsiyet, Yaş ve Etyolojik Faktörler ile İlişkisinin 
Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Değerlendirilmesi 

Tuğba İlkem Kurtoğlu Özçağlayan, Gülşah Berberoğlu, Ömer Özçağlayan 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı,Tekirdağ 

 
GİRİŞ-AMAÇ: Aberran subclavian arter(ASA) sağ veya sol orijinli nadir görülen aortik ark anomalisidir. Aberran sağ 
subclavian arter(ARSA) insidansı % 0.5-2 arasında değişkenlik göstermekle beraber aberran sol subclavian arter(ALSA) ve 
sıklıkla birliktelik gösteren sağ aortik ark anomalisinin insidansı %0.1 olarak gösterilmiştir. Hastalar çoğunlukla 
asemptomatik olup insidental olarak saptanır, nadiren disfaji etyoloji tetkiki esnasında tanı alırlar. Bu çalışmanın amacı, 
ASA’nın yaş ve cinsiyet ilişkisini ve cinsiyet ile kliniğe başvuru nedenleri arasındaki ilişkiyi Bilgisayarlı Tomografi (BT) 
kılavuzluğunda değerlendirmekti. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmada 2012-2019 tarihleri arasında çeşitli patolojilerin araştırılması amacıyla kontrastlı toraks BT 
çekilen hastalarda ASA saptanan 74 hasta incelemeye dahil edildi. BT’de ASA ve arkus aorta (AA) çapları tranvers kesitlerde 
ölçüldü. Cinsiyete göre subclavian arter çaplarının ilişkisi, Mann Whitney U test ile değerlendirildi. Cinsiyet ve başvuru 
nedenlerinin ilişkisinin tespiti için ki kare testi kullanıldı. Hastaların yaş, subclavian arter ve aorta çaplarının ilişkisinin 
belirlenmesinde spearman korelasyon testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak kabul edildi. 
BULGULAR: Hastaların 41’i erkek(%55.4), 33’ü kadın(%44.6) idi. Yaş ortalaması 62 (range:20-90) idi. Hastaların 4 (% 5)’ünde 
sağ aortik ark ile aberran sol subclavian arter, 70’inde (% 94) aberran sağ subclavian arter bulunuyordu. ARSA çapının 
median değeri 11 mm (6-33 mm), ALSA çapının median değeri 9 mm (8-12 mm) AA çapının median değeri 28 mm (19-
54mm) olarak ölçüldü. İki hastada ARSA çapı 25 mm’den fazla ölçülmüş olup anevrizmatik genişleme ile uyumlu olarak 
değerlendirildi. Cinsiyet ile ASA çapı arasında istatistiksel ilişki saptanmadı (p=0.296). Yaş ile aort çapı arasında zayıf pozitif 
korelasyon (r=0.379, p=0.001), ASA çapı ile aorta çapı arasında orta şiddette pozitif korelasyon saptandı (r=0.573, p<0.001).  
Hastaların başvuru etyolojileri ve cinsiyetleri arasında anlamlı istatistiksel ilişki izlenmedi (p=0.322). 
TARTIŞMA ve SONUÇLAR: Çalışmamız, ASA anomaliler ile cinsiyet, yaş ve etyolojik nedenler arasındaki ilişkiyi inceleyen 
literatürdeki tek çalışma olmuştur. ASA anomalileri cinsiyet ile ilişkisi olmayan, genellikle BT ile insidental olarak saptanan 
asemptomatik seyreden nadir bir vasküler anomalidir. 
Anahtar Kelimeler: aorta, bilgisayarlı tomografi,subklavian arter, vasküler ark anomalileri. 
 

Evaluation Of The Relationship Between Aberrant Subclavian Artery Anomalies And 
Gender, Age And Etiologic factors By Guidance Of Contrast Enhanced Computed 
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BACKGROUND AND AIM: Aberrant subclavian artery (ASA) is a rare aortic arch anomaly with right or left origin. 
The incidence of aberrant right subclavian artery (ARSA) varies between 0.5-2% and the incidence of aberrant left 
subclavian artery (ALSA) with right aortic arch anomaly is approximately 0.1%. Patients are often asymptomatic and 
incidentally detected, rarely diagnosed during the etiology examination of dysphagia. The aim of this study was to evaluate 
the relationship between ASA and age gender and etiologic reasons for admission to the clinic under the guidance of 
Computed Tomography (CT). 
MATERIAL-METHODS: A total 74 patients with ASA in patients undergoing contrast-enhanced thorax CT in order to 
investigate various pathologies between 2012-2019 were included in the study. ASA aortic (AA) diameters were measured 
in tranvers sections. The relationship between subclavian artery diameters and gender was evaluated with Mann Whitney U 
test. The chi-square test was used to determine the relationship between gender and the etiologic factors. Spearman 
correlation test was used to determine the relationship between age and the diameters of ASA and AO. A p <0.05 was 
accepted as statistical significance. 
RESULTS: Forty-one patients (55.4%) were male and 33 (44.6%) were female. The mean age was 62 years (range: 20-90). 
Four patients (5%) had ALSA with right aortic arch and 70 (94%) had ARSA. The median value of the ARSA diameter was 11 
mm (6-33 mm), the median value of the ALSA diameter was 9 mm (8-12 mm) and the median value of the AA diameter was 
28 mm (19-54mm), respectively. ARSA diameter was measured more than 25 mm in two patients and was found to be 
consistent with aneurysmatic enlargement. There was no statistically significant relationship between gender and diameter 
of ASA (p = 0.296). There was a weak positive correlation (r = 0.379, p = 0.001) between aortic and aortic diameter, and 
moderate positive correlation between ASA diameter and aortic diameter (r = 0.573, p <0.001). However, there was no 
statistically significant relationship between the etiology and gender of the patients (p = 0.322). 
DISCUSSION and CONCLUSION: Our study was the only one in the literature examining the relationship between ASA 
anomalies and gender, age and etiological causes. ASA anomalies are rare asymptomatic vascular anomalies that do not 
correlate with gender and are usually incidentally detected by CT.  Keywords: aorta, computed tomography,subclavian 
artery, vascular arch anomalies. 
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Tablo 1:   Cinsiyet ve ASA çapları arasındaki istatistiksel ilişki, Mann Whitney U test 
Table 1: Relationship between gender and ASA diameters, Mann Whitney U test 

 

Cinsiyet Gender  n Ortalama çap/ Mean Diameter p 

kadın Female  33 11 (6-18) mm 0.296 

erkek Male  41 11 (7-33) mm 
 

 
Tablo 2, ASA çapları ile yaş ve AO çapları arasındaki korelasyon analizi, Spearman korelasyon testi 

Table 2: Correlation analysis between ASA diamaters and age, AO diameters, Spearman correlation test. 
 

 
 r p 

Yaş Age 0.221 0.059 

AO çapı AO diameter 0.573 <0.001 
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Giriş ve Amaç: Tükürük bezi tümörleri, baş-boyun tümörlerinin %6’sını oluşturur ve çoğu parotis bezinde yerleşir. Warthin 
tümörü (WT) ise parotis bezinde ikinci sıklıkta görülür. Multisentrik, bilateral olabilir. Bu tümörler orta-ileri yaşta karşımıza 
çıkar. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) WT tanısında önemli rol oynamakla beraber bazı formları akıl karıştırabilir. Bu 
çalışmanın amacı, WT tanısında multiparametrik MRG’nin başarısını değerlendirmek ve yanıltıcı bulguları ortaya koymaktır. 
 
Gereç–Yöntem: 2015 – 2019 yılları arasında parotis kitlesi nedeniyle multiparametrik MRG (konvansiyonel, difüzyon ve 
dinamik) yapılan ve cerrahiye giden olgular çalışmaya dahil edildi. WT tanısında konvansiyonel MRG’de multisentrisite, 
düzgün kontur, T1A ve T2A ağırlıklı olarak düşük–orta sinyal özelliği ve T1A fokal yüksek sinyal alanları; difüzyon inceleme 
ADC değerinde 0.7–0.9x10⁻³mm²/sn aralığı; dinamik MRG’de arteriyal fazda hızla kontrastlanma, %30’dan fazla yıkanma (tip 
B eğri) anlamlı kabul edildi. Cerrahi sonrası histopatolojik inceleme altın standart kabul edilerek multiparametrik MRG’nin 
WT tanısındaki sensitivitesi, spesifitesi, pozitif ve negatif prediktif değerleri hesaplandı. Yanısıra olguların demografik verileri 
ve WT’lerin morfolojik özellikleri de değerlendirildi. 
 
Bulgular: Toplam 72 parotis lezyonu (67 olgu; 27 kadın, 40 erkek) çalışmaya dahil oldu. Olguların median yaşı 61 (yaş aralığı 
18-89) idi. Histopatolojik incelemede 20’si (%90.9) erkek, 2’si kadın (%9.1) toplam 22 olguda 27 (%37.5) WT saptandı. WT 
olgularının median yaşı 62 (yaş aralığı 39-80) bulundu. Lezyonların ADC değerleri 0.5-0.9x10⁻³mm²/sn arasında 
değişmekteydi. T1A kesitlerde 25 lezyonda (%92.6) fokal yüksek sinyaller izlendi. Olguların 2’sinde (%9.1) bilateral olmak 
üzere toplam 5’inde (%22.7) multisentriktik kitle saptandı. Lezyonların 19’u (%70.4) solid, 7’si (%25.9) kistik ve 1’i (%3.7) 
pürkistikti. Lezyonların 24’ünde (%88.9) tip B dinamik eğri, 2'sinde (%7.4) tip C dinamik eğri, 1'inde (%3.7) tip D dinamik eğri 
mevcuttu. Multiparametrik MRG’de yanlış pozitif WT tanısı alan 7 olgu intraglandüler lenf nodu, lenfadenopati ve lenfoma 
olarak saptandı. Yanlış negatif WT tanısı alan iki olgu mevcuttu. Bunların MRG’lerinde malignite bulguları olan kontur 
düzensizliği, dinamik incelemede %30’dan az yıkanma (tip C eğri) ve ADC değerde WT’ye göre yükseklik (1.0–
1.2x10⁻³mm²/sn) dikkati çekti. İstatistiki değerlendirmede multiparametrik MRG’nin WT saptamada sensitivitesi %92.6, 
spesifitesi %84.4, pozitif prediktif değeri %78.1 ve negatif prediktif değeri %95.0 olarak bulundu. 
 



438 
 
 

 
 
Tartışma ve Sonuç: Tükürük bezi tümörlerinin %80’i parotis bezinde olup bunların %10’unu WT oluşturur. Çalışmamızdaki 
popülasyonda ise bu oran daha yüksek olarak saptanmıştır. Literatür ile uyumlu olarak çalışmamızda WT’li hastalarda erkek 
cinsiyette dominansi, lezyon iç yapısında fokal T1A yüksek sinyalli alanlar, %20 civarında multisentrisite, tip B eğri hakimiyeti 
ve ADC değerlerinde 1.0x10⁻³ mm²/sn’den düşüklük olduğu görüldü. Yanlış pozitif tanılarda; lenf nodunu ayrımlamada 
morfolojik özellikler ve yağlı hilusun olması, lenfadenopatiyi ayrımlamada eşlikçi servikal lenfadenopati ve predispozan 
hastalık varlığı, lenfomada ise sistemik hastalık ve Sjögren hastalığı yanısıra infiltratif patern fayda sağlamaktadır. Bu üç 
lezyonun ADC değerleri WT’ye göre daha düşük bulundu (0.5–0.6x10⁻³mm²/sn). Yanlış negatif WT tanısı alan olgularda 
mikrokistler mevcuttu. Parotis kitlelerinde mikrokistik desen ve malignite bulguları varlığında ayırıcı tanıda WT de 
düşünülmelidir. Sonuç olarak multiparametrik MRG yüksek sensitivite ve spesifite ile WT tanısına büyük katkı sağlamaktadır. 
Ancak, lenf nodları ve lenfoid maligniteler ile karışabileceği akılda tutulmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: manyetik rezonans görüntüleme, parotis bezi, warthin tümörü 
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INTRODUCTION-PURPOSE: Salivary gland tumours are 6% of the head and neck tumours, and mostly locate in parotid gland 
(PG). Warthin tumour (WT) is the second most common one in PG and may be multicentric and bilateral. These tumours 
appear in middle-advanced age. Magnetic resonance imaging (MRI) is important in diagnosis of WT, although some forms 
may be confusing. The aim of this study was to evaluate the performance and pitfalls of multiparametric MRI in diagnosis of 
WT. 
MATERIALS–METHODS: Patients who underwent multiparametric MRI (conventional, diffusion, dynamic) due to PG mass 
between 2015–2019 were included. Multicentricity, smooth contour, low–intermediate signal on T1WI and T2WI and focal 
T1 high signal areas on conventional MRI; 0.7–0.9x10⁻³mm²/s ADC values on diffusion MRI; rapid enhancement and more 
than 30% washout (type B curve) on dynamic MRI were considered significant. Sensitivity, specificity, positive and negative 
predictive values of multiparametric MRI were calculated by accepting histopathological examination as gold standard. In 
addition, patient demographics and the morphological characteristics of WTs were evaluated. 
 
RESULTS: A total of 72 PG lesions (67 cases;27 females,40 males) were included. Median age was 61 (range 18–89). There 
were 27 WTs in 22 cases including 20 males (90.9%) and 2 females (9.1%) in histopathologic examination. Median age of 
WTs was 62 (range 39–80). ADC values of WTs ranged between 0.5-0.9x10⁻³mm²/s. Focal T1 high signal intensities were 
observed in 25 lesions (92.6%). Multicentric mass was detected in 5 (22.7%) cases and 2 (9.1%) of them were bilateral. 
Nineteen (70.4%) lesions were solid, 7 (25.9%) were cystic and 1 (3.7%) was purecystic. Type B dynamic curve was present 
in 24 (88.9%) lesions, type C dynamic curve in 2 lesions (7.4%) and type D dynamic curve in 1 lesion (3.7%). 7 cases 
diagnosed with false positive WT on MRI were found to be intraglandular lymph node, lymphadenopathy and lymphoma. 
There were two cases of false negative WT. Their MRIs showed signs of malignancy that include irregular contour, less than 
30% washout (type C curve) and higher ADC value (1.0–1.2x10⁻³mm²/s). Sensitivity, specificity, positive and negative 
predictive value of multiparametric MRI were 92.6%, 84.4%, 78.1% and 95.0%, respectively. 
 
DISCUSSION-CONCLUSION: Eighty percent of salivary gland tumours locate in the PG and 10% of them are WT. This rate 
was found to be higher in our study population. In accordance with the literature, male dominancy, focal T1 high signal 
areas, multicentricity around 20%, predominancy of type B curve and ADC values less than 1.0x10⁻³mm²/s were found. 
Morphological features and fatty hilum for lymph nodes; accompanying cervical lymphadenopathy and predisposing 
disease for lymphadenopathy; infiltrative pattern, systemic disease and Sjogren's disease for lymphoma are helpful 
parameters in discrimination of false positives. ADC values of these three lesions were lower (0.5–0.6x10⁻³mm²/s). 
Microcysts were present in false negative WTs. When microcystic pattern and malignancy findings are present in PG mass, 
WT should be considered in differential diagnosis. Multiparametric MRI contributes to the diagnosis of WT with its high 
sensitivity and specificity. However, WT may be confused with lymph nodes and lymphoid malignancies. 
 
Keywords: magnetic resonance imaging, parotid gland, warthin tumour 
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Figür 1: Sol parotis bezi Warthin tümörünün MRG incelemesi. Kitle T1A (a) ve T2A (b) görüntülerde düzgün konturlu ve 
düşük–ara sinyal intensitesinde. 

 
Figure 1: Magnetic resonance imaging of left parotid gland Warthin tumour. It has smooth contours and low–intermediate 

signal intensity on T1WI (a) and T2WI (b). 
 
 
 
 

 
Figür 2: Sol parotis bezi Warthin tümörünün MRG incelemesi. Kitle 0.7x10⁻³mm²/sn ADC değerine (c) ve tip B dinamik eğriye 

(d) sahip. 
 

Figure 2: Magnetic resonance imaging of left parotid gland Warthin tumour. Its ADC value is 0.7x10⁻³mm²/s (c) and shows 
type B dynamic curve (d). 
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Bilgisayarlı Tomografi Koroner Anjiografi ile taranan 1000 Kişilik Hasta 
Populasyonunda Koroner Varyasyonların Değerlendirilmesi 

Nevriye Topaloğlu, Sadi Gündoğdu 
Michigan Üniversitesi Kardiotorasik Radyoloji Bölümü 

 
 

Giriş: Son zamanlarda Bilgisayarlı Tomografi Koroner Anjiyografi (BT-KA) ile koroner anatominin ve normal varyasyonlarının 
gösterilmesinde önemli role sahiptir. Çalışmamızın amacı; koroner arterler varyasyonlarının ve onların normal dallanma 
anatomisinin görülme sıklığını BT-KA ile belirlemekti. 
 
Gereç ve Yöntemler: Michigan üniversitesinde 64 kesitli BT-KA çekimi yapılmış ardışık 1000 hasta coroner anatomi 
varyasyonları açısından değerlendirildi. 
 
Bulgular: Çalışmamızda, sağ dominansı %85, sol %8.5 ve kodominansı %6.4 idi. Gözlenen diagonal dal sayısı; bir %20.4,iki 
%44.9, üç %24.5, dört %8, beş %0.9 ve izlenmeyen %0.7 olarak gözlemlendi. Değişken sayılarda marjinal (bir 33.1%, iki 
40%,üç 19.7%, dört 4.4%, beş 0.3%, izlenmeyen 2%) ve septal (bir 0.6%, iki 5.2%, üç 13.6%, dört 17.4%, beş 20.3%, altı 18%, 
yedi 9.2%, sekiz 7.9%, dokuz 2.9%) dallar izlendi. Septal dallar çoğunlukla sol anterior inen (LAD) koroner arterden (%90.7) 
köken almaktadır. Konus arteri (%96.7), sinüs nod arteri (%92.7), atrioventriküler nod arteri (%93.6) gibi küçük dallarda BT-
KA ile çoğunlukla görülebilir. RCA’nın ilk dalı konus arteridir. Konus dalının aortadan (%17.1), RCA ostiumundan (%37.9) ve 
RCA proksimalinden (%41.5) köken aldığı gözlemlenmiştir. Sinoatrial nod arteri RCA’nın ikinci dalı olarak %56.6 oranında 
gözlenmiş ve %29.6 oranında LCX’den, %5.7 oranında hem LCX hem de RCA’dan, %0.7 oranında direct aortadan köken 
almıştır. Atriyoventriküler nod arteri %84.6 oranında RCA’dan, %8.9 oranında LCX’den ortaya çıkmaktadır.Sol ana koroner 
arter uzunluğu <1 cm (%45.4), 1-2 cm arasında (%45.4), >2cm (%8.6) olarak üç boyuta ayrılmıştır. LAD sonlanması üç farklı 
düzeyde gözlenmiştir: Apeksin etrafında kıvrılma (%84.2), apekste (%9.8), apeksin proksimalinde (%5.8). Ramus intermedius 
dalı %28.7 oranında bulunmaktadır ve bu dalın uzunluğu 20 mm ile 150 mm arasında değişmektedir. Miyokardiyal 
köprüleşme %29.1 oranında görülürken en sık LAD’nin orta segmentinde izlenmektedir. Koroner arter varyantlarının 
dağılımı; 2 hastada dual LAD, 6 hastada yüksek çıkış, 3 hastada akut açılanma, 3 hastada LAD ve sol sirkumfleks (LCX)arterin 
farklı ostiumlardan köken alması, 2 hastada koroner anevrizma, 1 hastada koroner fistula ve 2 hastada diffüz ektazik sağ 
koroner arter (RCA) şeklindedir. 
 
Tartışma: Sonuç olarak koroner arter anatomisi perkutanöz ve cerrahi planlama için önemlidir ve BT-KA kompleks koroner 
anatomisinin ve varyasyonlarının değerlendirilmesinde en önemli non-invaziv tekniktir. Ayrıca BT-KA koroner arter 
stenozlarını değerlendirmek için önemli bir tekniktir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Tomografi, Koroner Anatomi, Koroner Anjiyografi 
 
 

Evaluation of Coronary Variants in 1000 Patient Population Scanned with 
Computed Tomography Coronary Angiography 
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Introduction: Nowadays computed tomography coronary angiography (CT-CA) has an important role for describing the 
coronary anatomy and their normal variants. The purpose of our study was to determine the prevalance of variations in 
coronary arteries and their normal branch anatomy on CT-CA. 
 
Materials and Methods: One thousand consecutive patients who underwent 64 slice CT-CA at the University of Michigan, 
were studied for coronary anatomy variants. 
 
Results: In our study the dominance was right in 85%, left in 8,5%, codominant in 6,4%. The number of diagonal branches 
was observed: one 20.4%, two 44.9%, three 24.5%, four 8%, five 0.9%, none 0.7%. A variable number of marginals (one 
33.1%, two 40%, three 19.7%, four 4.4%, five 0.3%, none 2%.) and septal branches (one 0.6%, two 5.2%, three 13.6%, four 
17.4%, five 20.3%, six 18%, seven 9.2%, eight 7.9%, nine 2.9%) were visualized. The septal branches mostly originated from 
Left anterior descending coronary artery (LAD) ( 90.7%). The smaller branches can be mostly seen like conus branch artery 
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(96.7%), sinus node artery (92.7%), atrioventriculer node artery (93.6%). The first branch of RCA is conus branch. The conus 
branch origination was observed: from aorta in 167 cases (17.1%), from ostial RCA in 369 cases (37.9%), from proximal RCA 
in 404 cases (41.5%). The sinoatrial nodal artery is the second branch of RCA that was observed in 56.6% and other 
originations of SA nodal artery was from LCX in 29.6%, from RCA and LCX in 5.7%, from aorta in 0.7%. The atrioventricular 
node artery arised from RCA in 823 cases (84.6%), from LCX in 87 cases (8.9%).The left main coronary artery length was 
divided into three dimensions which were <1 cm (45.4%), between 1-2 cm (45.4%), >2 cm (8.6%). The LAD termination was 
visualized in three different points: curves around the apex (84.2%), at the apex (9.8%), proximal to the apex (5.8%). The 
ramus intermedius branch was present in the 28.7% and their length was between 20 mm and 150 mm. Myocardial 
bridging was seen in 29.1% of the cases and mostly localized at the middle segment of LAD. The distribution of coronary 
variants was: 2 patients with double LAD, 6 patients with high take off, 3 patients with acute angle, 3 patients with separate 
ostium of LAD and left circumfleks artery (LCX), 2 patients with coronary aneurysm, 1 patients with coronary fistula, 2 
patients with diffuse ectatic right coronary artery(RCA). 
 
Discussion: Consequently, the coronary anatomy is important for percutaneous or surgical planning and CT-CA is most 
important non-invasive techniques to determine the complex coronary anatomy and variations. CT-CA is also a significant 
technique to evaluate coronary artery stenosis. 
 
Keywords: Computed Tomography, Coronary Anatomy, Coronary Angiography 

 
 

Fİ İLE TARANAN 1000 KİŞİLİK HASTA POPULASYONUNDA KORONER VARYASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Giriş ve Amaç: Son zamanlarda Bilgisayarlı Tomografi Koroner Anjiyografi (BT-KA) koroner anatominin ve normal 
varyasyonlarının gösterilmesinde çok önemli role sahiptir.(1) Çalışmamızın amacı; koroner arterler varyasyonlarının ve 
onların normal dallanma anatomisinin görülme sıklığını BT-KA ile belirlemekti. 
 
Gereç ve Yöntemler: 64 kesitli BT-KA yapılmış 1000 hasta,koroner anatomi varyasyonları açısından değerlendirildi. Tetkikler 
retrospektif ECG gating kullanılarak 64 kesitli BT ile gerçekleştirilmiştir.Görüntüler 0.625 kesit kalınlığı,0.35 saniye 
rekonstruksiyon intervali,120kVp gantry rotasyon hızı kullanılarak kraniokaudal doğrultuda inspirasyon sırasında elde 
edildi.Her tetkik öncesi hastaların kalp hızları ölçüldü ve kalp hızı >70 bpm olan hastalara beta bloker ilaç 
uygulandı(İncelemeden bir saat önce 50-100 mg oral metoprolol).100 ml Kontrast madde (Ultravist 370, Schering, Berlin, 
Almanya) ajanı 5 ml/s akış hızı ile verildi.Elde edilen datalar end diastolic ve end sistolik fazlarda yeniden düzenlendi. 
Görüntüler, çevrimdışı çalışma istasyonuna(GE ADW 4.4, Milwaukee, WI) yüklendi. Maksimum intensity projeksiyon(MIP), 
multiplanar rekonstruksiyon (MPR), kıvrımlı MPR(cMPR) ve 3 boyutlu volum rendering imajlar kullanılarak görüntüler 
incelendi. Koroner dominansı(sağ, sol, kodominans),konus arteri,sinus nod arteri ve atrioventrikuler nod arteri kökenleri,sağ 
koroner arter(RCA),sol ön inen koroner arter(LAD),sol sirkumfleks arter(LCX)’in proksimal, mid ve distal segmentleri, 
posterior desendan arter(PDA) ve LAD sonlanmaları,sol ana koroner arter(LM) uzunluğu,marjinal,diagonal ve septal dal 
sayıları,ramus intermedius(RI) dalı ve miyokardial köprüleşme görülme sıklığı ve RI dalı uzunluğu değerlendirildi.  
  
Bulgular: İncelenen 100 hastanın 580’i(%58) erkek, 420’si(%42) kadındı. Koroner anomali gözlenen 28 hasta çalışmadan 
çıkarıldı. Çalışmamızda %85(n:827) sağ, %8.5(n:83) sol, %6.4(n:62) kodominant dominansi izlenmiştir. LM uzunluğu üç gruba 
ayrılmıştır:<1 cm(n:442,%45.4),1-2 cm(n:442,%45.4), >2cm(n:84,%8.6). (Resim 1). LAD’nin gövdesi üç segmente 
ayrılmıştır:proksimal(n:972,%100), mid(n:972,%100) ve distal(n:957,%98.4).Diagonal dal sayıları:199 vakada(%20.4) bir dal, 
438 vakada(%44.9) iki dal, 239 vakada(%24.5) üç dal, 78 vakada(%8) dört dal, 9 vakada(%0.9) beş dal olarak izlendi. 7 
vakada ise diagonal dal gözlenmedi.En az 1, en çok 9 septal dal izlendi.Septal dal sayıları ise;6 hastada(%0.6) tek dal, 51 
hastada(%5.2) iki dal, 133 hastada(%13.6) üç dal, 170 hastada(%17.4) dört dal, 198 hastada(%20.3) beş dal, 175 
hastada(%18) altı dal, 90 hastada(%9.2) yedi dal, 77 hastada(%7.9) sekiz dal, 29 hastada(%2.9) dokuz dal saptandı.  

882 vakada(%90.4) septal dallar LAD’den köken almaktadır.Diğer kökenler çoğunlukla LAD ile birlikte gözlendi:LAD 
ve LCX 57 vakada(%5.8),LAD ve LM 5 vakada(%0.5),LAD ve RCA 6 vakada(%0.6).LAD sonlanması üç farklı noktada 
gözlendi.Bunlar apeksin etrafını dolanan 819 hasta(%84.2), apekste 96 hasta(%9.8) ve apeksin proksimalinde 57 
hastadır(%5.8).(Resim 2) LCX arteri gövdesi proksimal(n:972,%100) ve distal(n:952,%97.9) olarak iki segmente 
ayrılmıştır.LCX’den köken alan obtuse marjinal dalı 952 hastada(%98) izlenmiş olup sayıları 322 vakada(%33.1) bir dal, 389 
hastada(%40) iki dal, 192 hastada(%19.7) üç dal,43 hastada(%4.4) dört dal,3 hastada(%0.5) beş dal olarak gözlendi. LCX 20 
vakada(%2) obtuse marjinal dalı vermeden sonlandı. RCA gövdesi proksimal,mid ve distal segmentlere ayrıldı.Bu 
segmentasyona göre proksimal segment 972 vakada(%100),mid segment 972 vakada(%100) ve distal segment 837 
vakada(%86.1) saptandı.Genellikle RCA’nın ilk dalı konus arteridir. Konus arteri kökeni 167 hastada(%17.1) aortadan,396 
hastada(%37.9) RCA ostiumundan 404 hastada(%41.5) proksimal RCA’dan gözlendi.32 hastada(%3.2) konus dalı tespit 
edilemedi. Sinoatrial nod arteri 551 vakada(%56.6) RCA’nın ikinci dalı olarak, 288 vakada(%29.6) LCX’den ve 56 
vakada(%5.7) hem RCA hem de LCX’den, 7 vakada(%0.7) aortadan köken almaktadır.70 hastada(%7.2) sinoatrial nod arteri 
gözlenmedi.Atrioventriküler nod arteri 823 vakada(%84.7) RCA’dan ve 87 vakada(%8.9) LCX’den köken aldı ve 62 
vakada(%6.3) tespit edilemedi. PDA sonlanması üç gruba ayrıldı:cruks bifürkasyonunda(n:824,%84.7), kruks ve akut marjinal 
arasında(n:69,%7),akut marjinalde(n:79,%8.1). (Resim 3) 
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RI dalı 279 vakada(%28.7) izlendi. RI dalı değişik uzunluklarda gözlenmekle birlikte bu uzunluklar üç grupta 
değerlendirildi.  <51 mm 115 hastada(%41.2),51-99mm arasında 115 hastada(%41.2) ve >99 mm 49 vakada(%17.5) 
şeklindedir.Bu arterin gözlenen minimum çapı 0.5 mm ve maksimum çapı 4 mm’dir. (Resim 4) 238 vakada(%87.9) 
miyokardial köprüleşme izlendi.Tek köprüleşme 249 vakada(%87.9) ve birden çok yerde köprüleşme 39 vakada(%13.7) 
saptandı.Miyokardial köprüleşme gözlenen bölgeler 238 hastada(%29.1) LAD’de,28 hastada(%9.8) obtuse marjinal 
dalında,13 hastada(%4.5) diagonal dalda ve 4 hastada(%1.4) RCA’da görüntülendi. (Resim 5) 17 hastada 21 koroner variant 
gözlendi. Bunlar LM’nin yüksek çıkışı(n:2,%0.2), RCA’nın yüksek çıkışı(n:4,%0.4)(Resim 6),RCA’nın akut  açılanması 
(n:2,%0.2),RCA’nın intramural seyri(n:1,%0.1),LM’nin akut açılanması(n:1,%0.1),LAD ve LCX’in farklı ostiumlardan köken 
alması (n:3,%0.3) (Resim 7),LM’nin pulmoner arter tarafından kompresyonu(n:1,%0.1), koroner anevrizma(n:2,%0.2), 
ektazik RCA(n:2,%0.2),koroner fistüldür (n:1,%0.1).  
 
Tartışma ve Sonuç: 1990’lı yıllardan itibaren BT-KA koroner anatominin ve koroner arter hastalıklarının 
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.(2) %85  vakada PDA ve Posterolateral arter(PLB)’nin RCA’dan köken aldığı sağ 
dominansı görülürken, LCX’den köken aldığı sol dominansi %8.5 ve RCA ile LCX’den ortak köken aldığı kodominansi %6.4 
oranında izlendi. Daha önce yapılmış çalışmalarda bu oran %84.2 sağ, %10.9 sol ve %4.8 codominansı olarak 
bulunmuştur.Farahi ve arkadaşlarına göre  sağ dominansın izlendiği vakalarda koroner arter hastalığı sol dominansın 
gözlendiği vakalara göre daha sık görülmektedir.(3). RCA proksimal, mid ve distal olarak üç kısma ayrılmaktadır. Proksimal 
kesim ostiumdan akut marjinal kesime kadar, mid kesim akut marjinalden horizontal olarak ilerleyerek sağ posterior 
interventriküler oluğa kadar olan, distal kesim ise bunun devam eden kısmı olarak isimlendirilmiştir. Çalışmamızda sol 
dominansın izlendiği ve PDA’nın akut marjinden ayrılması nedeniyle %13.8 oranında RCA distal kesimi izlenmemiştir.  

Gensini ve arkadaşlarına göre conus dalı %60 oranında RCA’nın ilk dalıdır.(4) Bizim çalışmamızda konus arteri 
%37.9 oranında RCA ostiumundan ve %41.5 oranında RCA proksimalinden köken almaktadır. Sinüs nod arteri RCA’nın ikinci 
dalıdır. Ancak konus dalı ayrı ostiumdan köken aldığında,sinus nod arteri RCA’nın ilk dalı olur. Krista terminalis dahil olmak 
üzere sinus nod arteri atrial myokardiyumun önemli kısmını beslemektedir. Sinus nod arteri tıkanıklıkları çoğu zaman atrial 
infarktlara ve aritmilere neden olabilmektedir.(5) AV nod arteri genellikle distal PDA’dan köken alır. Bu yüzden hangi taraf 
dominant ise AV nod arter dalını vermektedir.(6) Bu sebeple bizim çalışmamızda da izlenen dominansi prevalansı ile AV nod 
arterinin köken aldığı arter prevalansı neredeyse aynı bulunmuştur.  

Adams ve Treasure’a göre PDA sonlanması üç gruba ayrılmaktadır:kruks bifürkasyonunda, akut marjinde ve orta 
kesimde(kruks ve akut marjin arasında).(7) Bu tanımlamaya göre çalışmamızda en sık %84.7 oranında kruks 
bifürkasyonunda, ikinci sıklıkta %8.1 oranında akut marjin kesimde ve en az sıklıkta %7 oranında orta kesimde sonlandığı 
saptanmıştır.LM uzunluğu 5mm ile 25 mm arasında değişklik göstermiştir.Çalışmamızda 1 cm’den küçük ve 1-2 cm arasında 
olanlar %45.4 olarak aynı oranlarda izlenmiştir.Bu oran Cademartini ve arkadaşlarının saptadığı orandan 
farklıdır.Cademartini ve arkadaşlarının çalışmasına göre 1 cm’den küçük olanlar %41.3,1-2 cm arasında olanlar %47.3 olarak 
bulunmuştur.(8) Kısa gövdenin izlenmesi aortic valve yerleştirmesi sırasında koroner perfüzyonun sağlanmasında risk 
faktörü oluşturmaktadır.İşlem sırasında kataterin artere zarar vermesi durumunda gelişecek iskemik alan aritmiye ve kalp 
krizine yol açabilir.Ayrıca kısa LM arteri bulunan hastalarda koroner arter aterosklerozunun görülme oranının arttığı tespit 
edilmiştir.(9) Bu durumu açıklayan birkaç teori bulunmaktadır.Bunlardan biri LM gövde kesimi uzun (>1cm) olan hastalarda 
bu mesafedeki artışa bağlı azalan pulsatile kan basıncı ve akım hızıyla ilişkili olarak aterosklerotik etkininde azalmasıdır.(10) 
LM arteri genellikle LAD ve LCX dallarını vermektedir.LAD, proksimal(başlangıçtan ilk septal perforator dala kadar), mid(ilk 
septal perforator daldan ikinci diagonal dala kadar), distal(ikinci diagonal dalın devamı) kesimlere ayrılmaktadır.(4,11) 
Çalışmamızda Proksimal ve mid kesim tüm hastalarda izlenirken, tek diagonal dalın izlendiği %1.5 oranındaki hasta 
grubunda distal kesim izlenmemiştir. Diagonal dalları LAD’den köken almaktadır.Çalışmamızda LAD’den en sık %44.9 
oranında iki diagonal dalın köken aldığı gözlenmiştir.Diagonal dallar sol ventriküler myokardiyumun anterior ve 
anterolateral duvarlarını beslemektedir. Diagonal dallar, LAD ve LCX’de anlamlı stenoz izlenmesi durumlarında vasküler 
kompanzasyon mekanizmasıyla kalbin büyük bölümünü besleyebilir. Bu yüzden koroner bypass ameliyatlarında bu dallar 
önem taşımaktadır. Değişik sayılarda izlenebilen septal perforator dallar 90 derece açı ile LAD’den köken almakta ve 
interventriküler septumu 2/3 oranında beslemektedir. İlk septal perforator dal bazen ilk diagonal dal ile aynı çapta 
izlenebilir.Ayrıca septal perforator dallar his demetinin dallarını ve AV nodun neredeyse yarısını sulamaktadır.(5,12)  

LCX arteri başlangıcından ilk obtuse marjinal dalına kadar proksimal ve obtuse marjinal dalı sonrası distal olmak 
üzere iki kesime ayrılmaktadır. (cademartini ) Çalışmamızda proksimal kesim tüm hastalarda görülürken, distal kesim obtuse 
marjinal dalı izlenmeyen %2 oranındaki kesimde gözlenmemiştir ve LCX vakaların %40’ında en sık olarak iki obtuse marjinal 
dalı vermektedir. Ramus intermedius arteri, LM arter anatomisi varyasyonlarında en sık görülendir. Çalışmamızda %28.7 
oranında LM arteri LAD,LCX ve ramus intermedius dallarına ayrılmaktadır. Bu oran literatürde tanımlandan yüksektir.(8) 
Ramus intermedius arteri, sol ventrikül myokardiyumunun lateral veya anterior kesimini sulamasına bağlı olarak diagonal 
veya obtuse marjinal dallarına benzeyebilmektedir. Eğer büyük bir dal olarak ayrılırsa, hem obtuse marjinal hemde diagonal 
dalların myokardiyal alanlarını besleyebilir. Bu arterin uzunluğu çalışmamızda 20 mm ile 150 mm arasında, çapı 0.5 mm ile 4 
mm arasında değişebilmektedir.  

Koroner ostiumu, sinotubuler bileşkenin üzerinde izlenirse, yüksek çıkış olarak isimlendirilir. Çalışmamızda bir 
vakada hem LM hem RCA’da izlenmek üzere 5 vakada yüksek çıkış gözlemlenmiştir. RCA’da yüksek çıkış varyasyonunun 
gözlenmesi bu arterin proksimal kesiminin aorta ve ana pulmoner arter arasında kompresyonuna ve buna bağlı kalp krizine 
neden olabilmektedir. Ayrıca bu durum koroner arter kateterizasyonu sırasında teknik zorluklara yol açabilmektedir.(5,13) 
RCA orijininin intramural seyir izlediği bir vaka, akut açılanmanın izlendiği iki vaka gözlemledik. Bu varyantlar anjina pektoris, 
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myokardial infarct ve ani ölüme neden olabilir.(14) Çalışmamıza göre %29.1 oranında myokardial köprüleşme izlendi. Bu 
oran Konen ve arkadaşlarının çalışmasında izlenen oran ile neredeyse aynı ancak dağılımları farklıdır.(15) Biz en sık %13.2 
oranında LAD’nin orta kısmında saptadık. Myokardiyal köprüleşme görülme prevalansı yüksek olmakla birlikte bu duruma 
bağlı gelişebilecek anjina, myokardiyal infarkt, myokardial iskemi, sol ventriküler disfonksiyon, paroksismal AV blok, 
ventriküler taşikardi ve ani ölüm gibi komplikasyonların izlenme oranı son derece azdır. Ayrıca bu durumun tanımlanması  
koroner bypass ameliyatı sırasında gelişebilecek teknik problemlerin önlenmesi için önemlidir.(16) Sonuç olarak,BT-KA 
coroner arter anatomisinin ve stenozlarının değerlendirilmesinde son derece önemli bir testtir.Perkutanöz ve cerrahi 
işlemler öncesi planlamada,arter varyasyonlarının tanımlanması bunlara bağlı gelişebilecek teknik zorlukların tespiti 
açısından çok faydalı ve aydınlatıcı bir yöntemdir.(1) 

 

  
Resim 1. Koroner arterler ve dallarının VR imaj görünümü          Resim 2. Sol koroner arter sistemi ve dallarının VR imaj   
                                                                                                                  görünümleri  
 

 
 

 
                

 



444 
 
 

 
Referenslar: 
 

1. Harpreet K. Pannu,Thomas G. Flohr,Frank M. Corl,Elliot K. Fishman, Current Concepts in Multi–Detector Row CT 
Evaluation of the Coronary Arteries:Principles, Techniques,and Anatomy. Radiographics 2003 23:S111-S125. 

2. Mollet NR, Cademartiri F, van Mieghem CA, Runza G, McFadden EP, Baks T, Serruys PW, Krestin GP, de Feyter PJ 
(2005) High-resolution spiral computed tomography coronary angiography in patients referred for diagnostic 
conventional coronary angiography.Circulation 112:2318–2323 

3. Ali Vasheghani-Farahani, Seyed Ebrahim Kassaian, Ahmad Yaminishan. The association between coronary arterial 
dominancy and extent of coronary artery disease in angiography and paraclinical studies. Clinical Anatomy 
volume: 21, issue: 6 pages: 519-523, 2008. 

4. Gensini G. Coronary Arteriography, New York Futura Publishing Company 1975: 168-170. 
5. Pujadas G. Coronary Angiography In the Medical and Surgical Treatment of Ischemic Heart Disease, New York 

McGraw-Hill Book Company 1980: 59-77. 
6. Loukas M., Grouat C., Khangura R. et al. The normal and abnormal anatomy of coronary arteries. Wiley 

interscience Clin. Anat. 22:114–128, 2009 
7. Adams and Treasure. Classification of Variant Courses of the Posterior Descending Artery. Thorax 1985:40:618-20. 
8. Cademartiri F, La Grutta L, Malago R, et al. Prevalence of anatomical variants and coronary anomalies in 543 

consecutive patients studied with 64-slice CT coronary angiography. Eur Radiol 2008;18:781-791 
9. Ballesterol LE., Ramirez LM. Morphological expression of the left coronary artery: a direct anatomical study. Folia 

Morphol. Vol. 67, no.2, pp135-142, 2008. 
10. Gazetopoulos N,. Ionnidis P., Marselos A. Length of main left coronary artery in rekatşon to atherosclerosis of its 

branches. British Heart Journal, 1976:36:180-185. 
11. Sundaram B., Patel S., Bogot N. Anatomy and terminology for the ınterpretation and reporting of cardiac MDCT: 

part I, structured report, coronary calcium screening and coronary artery anatomy. AJR:2009;192:574-583. 
12. James T., Burch G. Blood supply of the human interventricular septum. Circulation 1958;17:391-396. 
13. Pejkovic P., Krajnc I., Anderhuber F. Anatomical variations of coronary ostia, aortocoronary angles and angles of 

division of the left coronary artery of the human heart. Journal of International Medical Research 2008;36:914-
922. 

14. Maron B., Shirani J., Poliac L. Sudden death in young competitive athletes. Clinical, demographic and pathological 
profiles. JAMA 1996: vol:276, no:3. 

15. Konen E., Goitein O. Sternik L. The prevelance and anatomical patterns of intramuscular coronary arteries. J Am 
Coll Cardiol 2007;49:587-93. 

16. Mohlenkamp S, Hort W, Ge J, Erbel R. Update on myocardial bridging. Circulation 2002;106:2616–2622. 
 
 
. 
 

 
Resim 4. Sol ana koroner arterin LAD, LCX ve ramus intermedius dallarını vererek oluşturduğu trifukasyonun VR imaj 

görünümü 
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Resim 5. LAD orta segmentte myokard köprüleşmesini gösteren MIP imaj görünümleri 

 
 

 
Resim 6. RCA ve LMA yüksek çıkış varyantın VR imaj görünümü 

 
 

 
Resim 7. LAD ve LCX’in LMA izlenmeden ayrı ostiumlarla köken almasının VR imaj görünümü. 
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Görünür difüzyon katsayısı kullanarak menenjiyomlarda yüksek dereceli 

histolojinin tahmini 
Mustafa Bozdağ, Ali Er 

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İzmir, Turkiye 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Menenjiyomlar erişkinlerde en sık görülen ekstra-aksiyal beyin tümörleridir. Menenjiyomun agresif davranışını 
öngörmek için non-invaziv bir yönteme ihtiyaç duyulmaktadır; çünkü bu cerrahi planlamayı ve hastaların sağkalımını 
etkileyebilir. Bu çalışmadaki amacımız, düşük dereceli menenjiyomları, yüksek dereceli meningiomlardan ve farklı alt 
tiplerinin ayrımında apparent diffusion coefficient (ADC) ölçümlerinin kullanılıp kullanılamayacağını belirlemektir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Patolojik olarak doğrulanmış 94 menenjiyom hastasının difüzyon ağırlıklı görüntüleri (DWI) retrospektif 
olarak değerlendirildi. Yaş, hasta cinsiyeti, tümör büyüklüğü kaydedildi. DWI'dan türetilen ADC haritalarında ADCmean 
değerleri, tümörün solid alanlarından (kistik, nekrotik veya kalsifiye alanları dışından), histopatolojik bilgiden habersiz bir 
nöro-radyolog tarafından ölçüldü. Menenjiyomların dereceleri ve sub-tipleri arasındaki sonuçlar bağımsız örneklem t-testi 
ve ki-kare testi karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Histopatolojik analizde 72 (% 77) düşük dereceli menenjiyom ve 22 (% 23) yüksek dereceli menenjiyom (18 
atipik ve 4 anaplastik meningioma) tespit edildi. Meningotelyal, transizyonel ve fibroblastik en sık görülen bening alt 
tipleriydi (sırasıyla 45, 14 ve 9 vaka). Düşük dereceli ve yüksek dereceli menenjiyomların ADCmean değerleri sırasıyla 0.90 ± 
0.09 x 10-3 mm2/sn ve 0.83 ± 0.11 x 10-3 mm2/sn idi. Yüksek dereceli menenjiyomlar düşük dereceli menenjiyomlara göre 
istatistiksel olarak daha düşük ADCmean değerlerine sahipti (p <0.005). Üç bening alt tipinin ADCmean değerleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Yüksek dereceli menenjiyom tümörlerinin boyutları, düşük dereceli 
menenjiyomlarınkinden istatiksel olarak yüksek bulundu (p = 0.034). 
Tartışma ve SONUÇ: ADCmean parametresi düşük dereceli ve yüksek dereceli menenjiyomları tahmin etmede güvenilir 
olup, histopatolojik karakterizasyon için kullanılabilir. 
Anahtar Kelimeler: Menenjiyom, derece, görünür difüzyon katsayısı 
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Introduction and OBJECTIVE: Meningiomas are the most frequent extra-axial brain tumors in adults. A non-invasive method 
to predict the aggressiveness of meningioma is essential; because this may impact surgical planning and survival of patients. 
In this study, our aim is to determine whether apparent diffusion coefficient (ADC) measurements can be used to 
differentiate low-grade from high-grade meningiomas and among different sub-types. 
MATERIALS-METHOD: Diffusion-weighted images (DWI) of pathologically confirmed 94 meningioma patients were 
retrospectively assessed. Age, gender of patients, tumor size were noted. On ADC maps derived from DWI, ADCmean values 
were measured from solid regions of the tumor (avoiding cystic, necrotic or calcified areas) by a neuro-radiologist who is 
unaware of histopathological information. The results between grades and sub-types of meningiomas were compared with 
independent-sample t-test and chi-square test. 
RESULTS: The histopathological analysis revealed 72 (77%) low-grade meningiomas and 22 (23%) high-grade meningiomas 
(18 with atypical and 4 with anaplastic meningiomas). Meningothelial, transitional and fibroblastic were the most frequent 
bening sub-types (45, 14 and 9 cases, respectively). ADCmean values of the low-grade and high-grade meningiomas were 
0.90±0.09 x 10-3 mm2/sn and 0.83±0.11 x 10-3 mm2/sn, respectively. High-grade meningiomas had statistically lower 
ADCmean values compared to low-grade meningomas (p<0.005). There were no statistically significant differences among 
the ADCmean values of three bening sub-types. Tumor sizes of high-grade meningiomas were significantly higher than that 
of low-grade meningiomas (p=0.034). 
Discussion and CONCLUSION: ADCmean parameter is reliable in predicting low-grade and high-grade meningiomas and can 
be used for histopathological characterization. 
Keywords: Meningioma, grade, apparent diffusion coefficient 
 

GÖRÜNÜR DİFÜZYON KATSAYISI KULLANARAK MENENJİYOMLARDA YÜKSEK DERECELİ HİSTOLOJİNİN TAHMİNİ 
Giriş ve amaç : Menenjiyomlar santral sinir sisteminin en sık görülen ekstraaksiyal tümörleri olup, tüm intrakranyal 
tümörlerin %24-30'unu oluşturmaktadır. WHO 2016 santral sinir sistemi tümörleri sınıflamasına göre menenjiyomlar 
histolojik olarak grade 1 (düşük dereceli), grade 2 (atipik) ve grade 3 (anaplastik) olarak sınıflandırılmaktadırlar (1).  Atipik ve 
anaplastik menenjiyomlar yüksek dereceli menenjiyomlar grubuna girmektedir. Menenjiyomlar manyetik rezonans 
görüntülemede (MRG) lobuler, ekstraaksiyal, homojen kontrastlanan, peritümöral yarık işareti ve durak kuyruk gibi tipik 
görüntüleme bulguları ile kolaylıkla tanı konulan kitlelerdir. Menenjiyomlar bazen heterojen kontrastlanma, nekroz, kanama 
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içermesi, komşu dokulara invazyon gibi atipik görüntüleme bulguları ile prezente olsa da henüz yüksek ve düşük dereceli 
menenjiyomları ayırmada güvenilir konvansiyonel MRG bulgusu mevcut değildir. Diffüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG) 
primer beyin tümörlerinin değerlendirilmesinde tanısal bir yöntem olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. DAG'da, görüntü 
kontrastı su molleküllerinin hareketine bağlıdır. Tümör içi yüksek sellülarite su molleküllerinin serbest hareketine engel 
olmakta ve buna kısıtlanmış diffüzyon denmektedir. Kısıtlanmış diffüzyon derecesi, apparrent diffüzyon katsayısı (ADC) 
haritalarında hesaplanan ADC değerleri ile ölçülebilir. ADC değerleri, tümör hücreselliği ile güçlü bir ters korelasyon 
göstermektedir (2). Literatürde daha önceki araştırmalarda ADC değerlerinin çeşitli serebral tümörleri  ayırmada yararlı 
olduğu saptanmıştır. Örneğin, düşük dereceli gliomları yüksek dereceli gliomlardan, yüksek dereceli gliomları 
metastazlardan vs (3, 4). Menenjiomların yüksek ve düşük dereceli olarak ayrımına ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü bu durum 
hastaların tedavi yaklaşımını, radyoterapi gibi ek tedavilere ihtiyacını ve hastaların prognozunu etkileyebilmektedir. Biz 
çalışmamızda menenjiyomlarda düşük ve yüksek dereceli ile farklı alt tipleri ayırmada ADC değerlerininin etkinliğini 
araştırdık. 
Gereç ve yöntem: Hastanemizde 2015 Ocak ile 2019 Ocak arasında ameliyat olmuş ve patolojik olarak tanı almış yaşları 18 
ile 81 arasında değişen 94 hasta (57 kadın, 37 erkek) çalışmaya dahil edildi. Hastalaların beyin MRG çekimleri 1,5 Tesla 
cihazında (Aera, Siemens, Erlangen, Germany) yapıldı. Konvansiyonel MRG inceleme aksiyal ve sagittal T1 ağırlıklı (T1A), 
aksiyal ve koronal T2 ağırlıklı, aksiyal FLAIR ve kontrast madde verilmesi sonrası aksiyal, koronal ve sagittal T1 ağırklı 
görüntüleri içermekteydi. DAG aksiyal planda single-shot epin eko, eko planar görüntüleme sekansı kullanılarak elde edildi. 
Gradient b faktörü 0 and 1000 mm

2
/saniye idi. DAG için parametrler TR/TE=5600/115, FOV=230 mm, matriks 

boyutu=192x192, kesit kalınlığı=5 mm idi. Konvansiyonel MRG ve DAG'leri patolojik tanıdan habersiz bir radyolog tarafından 
değerlendiirldi. Kontrastlı T1 incelemde tümör maksimum boyutu ölçüldü. ADC haritalarında tümörün solid alanlarına 6-10 
adet ilgi alanı (ROI) yerleştirerek yapılan ölçümlerin ortalamasını alıp ADCmean değerlerini hesapladık. T2 ağırlıklı görüntüler, 
kontrastlı T1 ağırlıklı görüntüler ve kontrastsız beyin BT görüntüleri referans alınarak kitlenin kistik, nekrotik, hemorajik ve 
kalsifiye alanları dışından ölçümlerin yapılmasına gayret edildi. ROI boyutu aralığı 0.2 ve 0.6 cm

2
 idi. Olguların histopatolojik 

tanıları hastanemiz patoloji arşivinden not edildi. Ölçümlerin istatiksel analizi SPSS (Statistical Package for Social Sciences 
version 22.0, SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA) programında yapıldı. Verilerin normal dağılımının değerlendirilmesi Shapiro-
Wilk testinde bakıldı. ADCmean değerleri normal dağılım gösterdiğinden iki grup arası karşılaştırma bağımsız örneklem t-testi, 
ikiden fazla gruplar arası karşılaştırma ANOVA testi ile yapıldı. Tümör boyutu ve hasta yaşının gruplar arası karşılaştırması 
Mann-Whitney U testi ile yapıldı. P < 0.05 değerleri istatiksel olarak anlamlı kabul edildi.  
Bulgular: Histopatolojik araştırmada çalışmamızda 72 (%77) düşük dereceli menenjiyom ve 22 (%23) yüksek dereceli 
menenjiyom ( 18 atipik ve 4 anaplastik menenjiyom) mevcuttu. Konvansiyonel MRG incelemede, düşük dereceli 
memenjiyom ortalama boyutu 3.8 cm ± 1.3 cm (aralık:1.6-6.6 cm), yüksek dereceli menenjiyom ortalama boyutu 4.5 cm ± 
1.3 cm (aralık: 2.6-7.3 cm) ölçüldü. Yüksek dereceli menenjiyom tümörlerinin boyutları, düşük dereceli  
menenjiyomlarınkinden  anlamlı derecede yüksek saptandı (p=0.034).  Düşük dereceli ve yüksek dereceli menenjiyomların 
ADCmean değerleri sırasıyla 0.90±0.09 x 10

-3
 mm

2
/sn ve 0.83±0.11 x 10

-3 
mm

2
/sn idi. Çalışmamızda yüksek dereceli 

menenjiyomlarda düşük dereceli olanlara kıyasla istatiksel olarak daha düşük ADCmean değerleri olduğunu saptadık. Düşük 
dereceli menenjiyom içerisinde meningotelyal, transizyonel, fibroblastik, anjiyomatöz ve mikrokistik subtipler mevcuttu 
(sırasıyla 45, 14,9, 3 ve 1 vaka). Meningotelyal, transizyonel, fibroblastik, anjiyomatöz ve mikrokistik subtipler için ADCmean 
değerleri sırasıyla 0.88 ± 0.01 x 10

-3
 mm

2
/sn, 0.90 ± 0.01 x 10

-3
 mm

2
/sn, 0.88 ± 0.03 x 10

-3
 mm

2
/sn, 1.05 ± 0.01 x 10

-3
 

mm
2
/sn, ve 1.16 x 10

-3
 mm

2
/sn idi. İstatiksel analize tabi tutulan meningotelyal, transizyonel, fibroblastik subtiplerin 

ADCmean değerleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p > 0.05).  
Tartışma ve sonuç : Menenjiyomların cerrahi öncesi histolojik derecesinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi hastaların 
tedavi yaklaşımlarını belirlemede ve pronozunu ön görmede yardımcı olabilmektedir. Bu değerlendirme için birçok 
merkezde yaygın olarak kullanılan non-invaziv görüntüleme yöntemi DWI’dır. Bizim  çalışmamızda yüksek dereceli 
menenjiyomlarda, düşük dereceli menenjiyomlara göre ADCmean değerlerinin istatiksel anlamlı düşük olduğunu saptadık (p < 
0.05). Yüksek grade menenjiyomların histolojik olarak artmış mitotik aktivite, belirgin nükleus yapısı, yüksek-çekirdek 
sitoplazma oranına sahip daha sıkı paketlenmiş kompakt mimari yapıya sahip daha küçük hücrelerden oluşmaları suyun 
diffüzyonunu kısıtlayıp muhtemel daha düşük ADC değerlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (5 ,6). Literaturde çoğu 
çalışmada yüksek ve düşük dereceli menenjiyomlar arasındaki ADC değerlerinin anlamlı farklı olduğunu göstermişlerdir (5, 
7-10).  Az sayıdaki çalışmada ise yüksek dereceli menenjiyomlarda düşük dereceli olanlara kıyasla daha düşük ADC değerleri 
ölçülmesine karşın istatiksel olarak anlamlı farlılık saptanmamıştır (6, 11, 12). Çalışmaların sonuçlarındaki bu tutarsızlıklar 
farklı örneklem büyüklüğüne, dahil olan subtiplere, ROI’nin boyutu ve yerleştirildiği lezyon alanına ve tümör içerisindeki 
nekroz, kalsifikasyon odakları gibi birçok farktöre bağlı olabileceği düşüncesindeyiz. Biz çalışmamızda düşük dereceli 
menenjiyomun meningotelyal, transizyonel ve fibroblastik histopatolojik subtipleri arasındaki ADC değerlerini istatiksel 
değelendirmeye tabi tuttuk ve istatiksel olarak anlamlı farklılık saptamadık. Bulgularımız literaturdeki diğer çalışmalar ile 
uyumluydu (6, 7, 9, 10, 12). Az sayıdaki yayında ise sekretuar ve/veya anjiyomatöz subtiplerin ADC değerlerini diğer 
subtiplere göre anlamlı yüksek bulmuşlardır (7, 13). Fakat bu yayınları incelediğimizde meningotelyal, transizyonel ve 
fibroblastik subtipler arasında arasında bizim çalışmamız ile uyumlu anlamlı farklılık bulmadıklarını görmekteyiz.  
Çalışmamızda sekretuar subtipten menenjiyom olgusu hiç yoktu. Anjiyomatöz ve mikrokistik subtiplerde ise 1x10

-3
 mm

2
/s 

üzerinde yüksek ADCmean değerleri ölçmemize karşın sayıları yeterli olmadığı için istatiksek değerlendirmeye almadık. 
Literaturde, çalışmalardaki subtiplerin olgu sayıları ve analizi yapılan histolojik subtiplerin değişkenliği istatiksel sonuçları 
etkilediği düşüncesindeyiz. ADCmean ölçümleri menenjiyomların yüksek ve düşük dereceleri arasında anlamlı farklılık 
göstermekte olup menenjiyomların derecesini tahmin etmede kullanılabilir.  
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Resim 1: Sol frontal parasagittal bölgede düşük dereceli menenjiyomu olan (meningotelyal) 47 yaşındaki kadın hasta. A) Tümör, aksiyal 

kontrastlı T1 ağırlıklı MR görüntüsünde yoğun kontrastlanma göstermektedir. B) Tümör, DWI haritasında normal görünen beyaz maddeye 
kıyasla izointenstir. C) ADC haritası üzerinde ROI ile demonstratif ADC ölçümü ve ADC 0.93 x 10-3 mm2/sn olarak hesaplandı. 

Figure 1:  A 47-year-old woman with low-grade meningioma (meningothelial) at left frontal parasagittal region. A) The tumor shows intense 
enhancement on axial contrast-enhanced T1-weighted MR image. B) The tumor is isointense compared to the normal-appearing white 

matter on DWI map C) Demonstrative ADC measurement with ROI (region of interest) on the ADC map and the calculated ADC is 0.93 x 10-3 
mm2/sn. 

 

 
Resim 2: Sağ parasagital bölgede yüksek dereceli menenjiyomu (anaplastik) olan 63 yaşında kadın hasta. A) Tümör, aksiyal kontrastlı T1 

ağırlıklı MR görüntüsünde hafif heterojen kontrastlanma göstermektedir. B) DWI normal görünen beyaz maddeye kıyasla tümörün 
hiperintensite olduğunu göstermektedir. C) ADC haritasında tümör, kısıtlanmış difüzyona bağlı olarak homojen hipointens görünmekte olup 

hesaplanan ADC değeri 0.93 x 10-3 mm2/sn'dir. 
Figure 2:  A 63-year-old woman with high-grade meningioma (anaplastic) at right parasagittal region. A. The tumor shows mild 

heterogeneous enhancement on axial contrast-enhanced T1-weighted MR image. B) DWI shows the tumor to be hyperintense compared to 
the normal-appearing white matter C) On ADC map the tumor shows homojeneous hypointensity due to restricted-diffusion and the 

calculated ADC is 0.69 x 10-3 mm2/sn. 
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Akut Pulmoner Emboli Saptanan Olgularda Parankimal ve Plevral Bulguların 
Sıklık ve Dağılımı 

Kadihan Yalçın, Zeliha Çiçek Babuna 
Dr Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Pulmoner emboli (PE) çeşitli tıkayıcı materyallerin pulmoner yatağa yerleşmesi sonucu meydana gelen bir 
klinik tablodur. Bilgisayarlı tomografi anjiografi (BTA) tekniği, tüm akciğerlerin tek bir nefes tutma süresinde taranmasına ve 
pulmoner arteryel yapıların maksimum konsantrasyonda kontrast madde ile dolu iken değerlendirilmesine olanak sağlayan 
bir radyolojik görüntüleme yöntemdir. BTA tekniği, pulmoner vasküler yapıların yanı sıra akciğer parankimi ve plevranın da 
değerlendirilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı pulmoner BTA tetkiki ile akut PE saptanan olgularda 
eşlik eden parankimal ve plevral bulguların sıklık ve dağılımlarını belirlemektir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Dr Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi radyoloji kliniğinde akut PE 
saptanan ardışık 39 olgunun pulmoner BTA bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Pulmoner BTA tetkiklerinde PE 
saptanan olgularda parankimal ve plevral bulguların sıklık ve dağılımları kaydedildi. 
BULGULAR: Otuz dokuz olgunun 6’sında (% 15,4) emboli sadece sağ akciğerde, 4’ünde (% 10,3) sadece sol akciğerde, 
29’unda (% 74,4) her iki akciğerde saptandı. Otuz dokuz hastanın 35’inde (% 89.7) en az bir parankimal ya da plevral bulgu 
mevcuttu. Otuz dokuz hastanın 17’sinde (% 43.6) atelektazi, 13’ünde (% 33.3) buzlu cam görünümü, 12’sinde (30.8) nodül, 
8’inde (% 20.5) parankimal konsolidasyon, 8’inde (% 20.5) üçgen şeklinde opasite, 4’ünde (% 10.3) oligemi, 3’ünde (% 7.7) 
vasküler işaret saptandı. On hastada (% 25.6) plevral efüzyon mevcuttu. Plevral efüzyon saptanan PE olgularının 3’ünde 
efüzyon sağ hemitoraksda, 3’ ünde sol hemitoraksda ve 4’ünde bilateral yerleşim göstermekte idi. 
Tartışma ve SONUÇ: Akut PE saptanan olguların çoğunda parankimal ve plevral bulgular mevcuttur. Bu nedenle pulmoner 
BTA tetkikleri incelenirken pulmoner vasküler yapıların yanı sıra görüntü alanına giren parankim ve plevranın da dikkatli 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi anjiografi, akut pulmoner emboli, parankim, plevra. 
 
 

Frequency and Distribution of Parenchymal and Pleural Findings in Patients 
with Acute Pulmonary Embolism 

Kadihan Yalçın, Zeliha Çiçek Babuna 
Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital 

 
 

Background and AIMS: Pulmonary embolism (PE) is a clinical entity caused by the placement of various occlusive materials 
in the pulmonary bed. Computed tomography angiography (CTA) is a radiological imaging technique that allows all lungs to 
be screened for a single breath-hold time and to evaluate pulmonary arterial structures with maximum concentration of 
contrast material. CTA technique allows to evaluate pulmonary parenchyma and pleura as well as pulmonary vascular 
structures. The aim of this study was to determine the frequency and distribution of accompanying parenchymal and 
pleural findings in patients with acute PE detected by pulmonary CTA. 
MATERIALS-METHODS: Pulmonary CTA findings of 39 consecutive patients with acute PE in the radiology clinic of Dr. 
Siyami Ersek Chest Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital were evaluated retrospectively. The frequency 
and distribution of parenchymal and pleural findings in cases with PE detected by pulmonary CTA were recorded. 
RESULTS: In 15.4% of the PE-diagnosed cases, an embolism was detected in the right lung only, while in 10.3% it was 
observed in the left lung only, and in 74.4% it was observed in both lungs. At least 1 of the parenchymal and pleural findings 
identified in 89.7 % of the PE cases. Atelectasis was detected in 17 patients (43.6%), ground glass appearance was 
deteceted in 13 patients (33.3%), nodules was detected in 12 patients (30.8%), parenchymal consolidation was detected in 
8 patients (20.5%), and triangular opacity was detected in 8 patients (20.5%), oligemia was detected in 4 patients (10.3%) 
and vascular sign was detected in 3 patients (7.7%). Pleural effusion was observed in ten (26.6%) of patients with PE. In the 
PE cases with pleural effusion, effusion was in the right hemithorax in 3 cases, left hemithorax in 3 cases and bilateral in 4 
cases. 
Discussion and CONCLUSION: Most of the patients with acute PE have parenchymal and pleural findings. Therefore, when 
examining pulmonary CTA tests, it is necessary to evaluate the pulmonary vascular structures as well as the parenchyma 
and pleura entering the visual field. 
Keywords: Acute pulmonary embolism, computed tomography angiography, parenchym, pleura. 
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Ön Çapraz Bağ Yırtığı Olan Hastalarda Meniskal Ramp Lezyonlarını Saptamada 
İki Farklı MRG Yönteminin Karşılaştırılması: Prone Maksimum Fleksiyonda Diz 

MRG İle Supine Ekstansiyonda Diz MRG’nin Karşılaştırılması 
Gülcan Gücer Şahin, Tuğba İlkem Kurtoğlu Özçağlayan 

Namık Kemal Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Tekirdağ 
 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Meniskal ramp lezyonlar, medyal menisküsün arka boynuzunun meniskokapsüler yapışma yerindeki lezyonlar 
olup ön çapraz bağ (ÖÇB) yırtıkları ile birlikteliği sıktır. Ramp lezyonlarının standart diz artroskopisi ile 
değerlendirilmesindeki zorluğu nedeniyle, ameliyat öncesi ramp lezyonlarının MRG ile tanımlanması önemlidir. 
Çalışmamızın amacı, ÖÇB yırtığı olan hastalarda ramp lezyonlarını saptamada prone pozisyonda diz maksimum fleksiyonda 
(PPDMF) ve supine pozisyonda diz ekstansiyonda (SPDE) diz MRG yöntemlerini karşılaştırmak ve gözlemciler arasındaki 
uyumu değerlendirmektir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamıza 2017 ile 2019 yılları arasında, Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi 
Radyoloji Kliniği PACS sisteminde ÖÇB yırtığı olan, PPDMF’de ve SPDE’de MRG yapılmış 42 hasta 43 diz dahil edildi. 1.5 Tesla 
MR cihazı ile (GE, Optima 360) yüzeyel koil kullanılarak PPDMF’de, diz koili kullanılarak SPDE’de diz MR’ı çekilmiş hastaların 
görüntüleri retrospektif incelendi. Ramp lezyonları en iyi gösteren yağ baskılı, proton dansite (PD) T2 ağırlıklı sagital 
görüntüler iki radyolog tarafından kör olarak değerlendirildi. Veriler kaydedildi. Radyologlar arası güvenilirliği 
değerlendirmede ki -kare testi kullanıldı. p<0.005 olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Çalışmaya ön çapraz bağ yırtığı olan ve PACS sisteminde PPDMF ve SPDE MRG yapılmış 42 hasta, 43 diz dahil 
edildi. 35 erkek, 7 kadın, yaş ortalaması 33 ±9.4 idi. Her iki radyolog PPDMF ve SPDE pozisyonda çekilen MRG’de ramp 
lezyonları kör olarak ayrı ayrı değerlendirdi. Birinci gözlemci 43 dizden PPDMF’de 12’sinde, SPDE’de 17’sinde ramp lezyonu 
saptadı. İkinci gözlemci 43 dizden PPDMF’de 15’inde, SPDE’de 16’sınde ramp lezyonu saptadı. Her iki gözlemcinin de iki ayrı 
pozisyonda çekilen MRG arasında ramp lezyonu saptamada istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.005). 
PPDMF’de ve SPDE’de gözlemciler arası ramp lezyonlarının saptanması açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
saptanmadı (p<0,486, p<0,825). 
Tartışma ve SONUÇ: Ramp lezyonları ÖÇB yırtığı olan dizlerde görülen ancak MRG’de sıklıkla atlanan bir lezyondur. İlk 
olarak 1988'de Strobel, ÖÇB yırtığı ile ilişkili ramp lezyonunu tariflemiştir (1). Ramp lezyonları artroskopide posteromedial 
bir kör noktada olduğundan yetersiz tanınmaktadır (2,3). Bollen, Liu ve arkadaşları (4,5) MRG'lerin ramp lezyonlarını 
saptamada duyarlılıklarının düşük olduğunu bildirmiştir. Biz çalışmamızda radyolojik olarak MRG’de ramp lezyonlarını hem 
PPDMF’de hem de SPDE’de saptanabilme olasılığını, iki pozisyonun birbirinden üstünlüğünü ve gözlemciler arasındaki 
uyumluluğu değerlendirdik. Gözlemciler arasında ramp lezyonlarını saptamada uyumluluk olup, iki pozisyon arasında 
anlamlı farklılık yoktu. Ancak çalışmamız retrospektif olduğundan, MR raporlarında ramp lezyonlar belirtilmemiş olup 
ortopedistler artroskopilerde standart protokolleri uyguladıkları için ramp lezyonlar atlanmış olabilir. Bu yüzden tüm 
olgularımızı artroskopi ile teyid edemedik. Bu da çalışmamızın limitasyonlarındandır. Hatayama ve ark. MRG'de ramp 
lezyonlarının, medial menisküsün posterior boynuzu ile posteromedial kapsül arasında ince bir sıvı sinyalinin görülmesi 
olduğunu bildirmişlerdir (6). Bizde çalışmamızda meniskokapsüler bileşkede ince bir sıvı sinyali gördük ve ramp lezyonu 
olarak tanımladık. (Şekil a). Ramp lezyonları radyologlar tarafından günlük pratikte raporlanmamaktadır. Standart diz 
artroskopisinde sadece anteromedial-anterolateral portallar kullanılarak menisküs lezyonları değerlendirilmektedir. Ancak 
ramp lezyonlarının artroskopik olarak değerlendirilmesi standart yaklaşım ile zor olduğundan posteromedyal yaklaşım 
gerekmektedir. Bu sebeple radyologların ramp lezyonlarının varlığını raporlarında belirtmeleri ortopedistleri 
yönlendirmeleri açısından önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: menisküs, MRG, ÖÇB, ramp, lezyon 
 
 

Comparıson Of Two Dıfferent MRI Methods For Detectıng Menıscal Ramp 
Lesıons In Patıents Wıth Anterıor Cruciate Ligament Tear: Comparıson Of 

Prone Maxımum Flexıon Knee MRI And Supıne Extensıon Knee MRI 
Gülcan Gücer Şahin, Tuğba İlkem Kurtoğlu Özçağlayan 

Department of Radiology, Namık Kemal University, Tekirdağ 
 

PURPOSE: Meniscal ramp lesions are tears of the meniscocapsular adhesion of the medial meniscus and are often 
associated with ACL tear. Due to the difficulty in evaluating ramp lesions with standard knee arthroscopy, it is important to 
identify preoperative ramp lesions by MRI. The aim of our study is to compare the knee MRI methods in prone position 
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knee maximum flexion (PPKMF) and supine position knee extension (SPKE) in detecting ramp lesions in patients with ACL 
tear and to evaluate the agreement interobservers. 
METHODS: 42 patients and 43 knee who underwent PPKMF MRI and SPKE MRI due to ACL tear in the PACS System of 
Namık Kemal University Application and Researching Hospital Radiology Clinic between 2017-2019 were included in our 
study. 1.5 Tesla MRI (GE, Optima 360) superficial coil using PPDMF, knee coil using SPDE knee MRI images were 
retrospectively analyzed. Fat-suppressed, proton density (PD) T2-weighted sagittal images, which showed best ramp 
lesions, were evaluated blind by two radiologists. The data was saved. Chi-square test was used to evaluate the reliability 
between radiologists. P <0.005 was considered statistically significant. 
RESULTS: Forty-three knees and 42 patients with ACL tear and performed PPKMF MRI and SPKE MRI in the PACS system 
were included in the study. 35 male, 7 female, mean age was 33 ± 9.4 years. All MR images were reviewed by two 
radiologists for the precense of a ramp lesions. The radiologists were blinded to any clinical data. There was no statistically 
significant difference between two observers in detecting ramp lesion between MRI (p> 0.005). There was no statistically 
significant difference between PPDMF and SPDE in detecting inter-observer ramp lesions (p <0.486). 
Discussion and CONCLUSION: First, in 1988, Strobel described a ramp lesion associated with ACL rupture (1). Ramp lesions 
are poorly recognized since they are located at a posteromedial blind spot in arthroscopy (2,3). Bollen, Liu et al. (4,5) 
reported low sensitivity of MRIs in detecting ramp lesions. In our study, we evaluated the possibility of detecting ramp 
lesions in both PPKMF and SPKE, superiority of the two positions and the compatibility between the observers on MRI. 
There was agreement between the observers in detecting ramp lesions and there was no significant difference between the 
two positions. Since our study is retrospective we couldn’t confirm our cases with arthroscopy. This is limitation of our 
study. Hatayama et al. reported that on the MRI, the lesions of the ramp were a thin fluid signal between the posterior horn 
of the medial meniscus and the posteromedial capsule (6). In our study, we observed a thin fluid signal at the 
meniscocapsular junction and identified it as a ramp lesion (figüre a). Ramp lesions aren’t reported by radiologists in daily  
practice. In standard knee arthroscopic evaluation of ramp lesions is difficult, posteromedial approach is required. 
Therefore, it is important for radiologists to indicate the presence of ramp lesions in their reports to guide orthopedists. 
Keywords: meniscus, ACL, ramp, lesion 

 
 
 

 
resim a:  SPDE MRG,Yağ baskılı PD T2A sagital görüntülerde ramp lezyon (ok). 

figure a: SPKE MRG, fat saturated PD T2W sagital image with ramp lesions (arrow). 
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Asimetrik genişlemiş iskiyopubik sinkondrozis: BT bulguları 
Vefa Çakmak 

Department of radiology, Denizli State Hospital, Denizli, Türkiye 
 
 

GİRİŞ: Asimetrik genişlemiş iskiyopubik sinkondroz, eklemin maturasyon sürecinde ortaya çıkan bir durumdur. Bazı 
çocuklarda perineal/gluteal ağrı, topallama gibi klinik semptomlar bulunabilir. Bu çalışmanın amacı klinik semptomu 
bulunan asimetrik genişlemiş iskiyopubik sinkondroz’un Bilgisayarlı tomografi bulgularını tanımlamaktır. 
Materyal&METOD: Bilgisayarlı Tomografide saptanan, asimetrik kapanmamış iskiyopubik sinkondroza sahip, 5-12 yaş arası 
25 hastanın (15 Erkek, 10 Kadın, ortanca 8yaş, ortalama 8.20 ±2.04 yıl) BT görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi. 
Asimetrik iskiyopubik sinkondrozun değerlendirilmesinde, asimetri tarafı, eklem yüzeylerini düzensizliği, eklem komşuluğu 
kist varlığı, eklemin füzyon tarafı incelendi. Bu özellikler hastaların el dominansisi(kontralateral bacağı) ile karşılaştırıldı. p < 
0.05 was considered statistically significant. 
BULGULAR: Asimetrik genişlemiş iskiyopubik sinkondroz tarafı ile non-dominant(dinlenme bacağı) bacağı arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı(p=0.001). Tüm hastaların eklem yüzeyleri düzensiz olup, asimetrik olarak 
ekspansiyon saptandı. Asimetrik genişlemiş iskiyopubik sinkondrozun ossfifikasyonu sırasında 15(60%) hasta lateralden, 
10(40%)’u her iki taraftan füzyon gözlenmektedir. Nondominant bacak(el dominansi) ile füzyon tarafı karşılaştırıldığında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı(p=0.061). 
SONUÇ: Asimetrik genişlemiş iskiyopubik sinkondroz büyüme sürecindeki artmış fizyolojik aktiviteye bağlı oluşan mekanik 
strese bağlı nondominant bacak tarafında gelişmekte ve füzyon eklemin lateral kesiminden başlamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Tomografi, Sinkondrozis, Ossifikasyon, Pediatrik 
 
 

CT imaging of the asymmetric enlarged ischiopubic synchondrosis 
 

Vefa Çakmak 
Denizli Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Denizli, Türkiye 

 
 

 
INTRODUCTION: Asymmetric enlargement of ischiopubic synchondrosis is a condition that occurs during joint maturation. 
Some children may complain of clinical symptoms like perineal/gluteal pain and limping. The aim of the present study is to 
describe computerized tomographic findings associated with asymmetric enlargement of ischiopubic synchondrosis 
associated with clinical symptoms. 
aterial& METHOD: The CT images of 25 patients aged 5-12 years (15 males, 10 females, median age 8 years, mean age 8.20 
±2.04 years) with asymmetric enlargement of ischiopubic synchondrosis detected in computerized tomography were 
retrospectively reviewed. The assessment of asymmetric enlargement of ischiopubic synchondrosis included the side of 
asymmetry, irregularity of joint surfaces, presence of cyst adjacent to the joint, and fusion side of the joint were assessed. 
These properties were compared with the patients’ hand dominance (contralateral leg). p < 0.05 was considered 
statistically significant. 
RESULTS: There was a significant correlation between the side of asymmetric enlargement of ischiopubic synchondrosis and 
non-dominant (resting leg) leg (p=0.001). All patients’ joint surfaces were irregular, and all had asymmetrically enlargement. 
During ossification of asymmetric enlargement of ischiopubic synchondrosis there occurs fusion from the lateral side in 15 
(60%) patients and from both sides in 10(40%). A comparison of nondominant leg (hand dominance) and fusion side 
revealed no statistical significance (p=0.061). 
ONCLUSION: Asymmetric enlargement of ischiopubic synchondrosis develops at the side of nondominant leg due to 
mechanical stress secondary to increased physiological activity during growth period, and fusion starts from the lateral 
aspect of the joint. 
Keywords: Tomography, synchondrosis, ossification, pediatrics. 

 
ASİMETRİK GENİŞLEMİŞ İSKİYOPUBİK SİNKONDROZ : BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI 

GİRİŞ 
İskiyopubik sinkondroz hiyalin kıkırdaktan oluşan iskium ve pubis arasındaki geçici eklemdir. Eklemin ossifikasyonu pubik 
yüzde süperomedial ossifikasyon merkezinden iskiyal yüzde posterolateral ossifikasyon merkezinden başlar. Ossifikasyon 
erken çocuklukta başlar. Püberteden önce kapanır. İskiyopubik sinkondroz’un kapanması kemik gelişiminde yaşa ve mekanik 
strese bağlı bir süreçtir. Genişlemiş iskiyopubik sinkondroz eklemin maturasyon sürecinde ortaya çıkan bir durumdur ve 
erken çocukluk döneminde simetriktir. İlerleyen yaşlarda asimetrik iskiyopubik sinkondroz daha sıklıkla gözlenir. Ağırlık 
taşıyan bacakta mekanik stresin daha fazla olmasına bağlı asimetrik olarak iskiyopubik sinkondrozun genişlemesi sol tarafta 
daha fazla bulunmuştur(1-3). Bazı çocuklarda ise bu fizyolojik süreçte perineal/gluteal ağrı, topallama gibi klinik 
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semptomlarda mevcut ise stres kırığı, osteomyelit, posttravmatik osteoliz ve neoplazi gibi ayırıcı tanılar akla gelmektedir. Bu 
fizyolojik süreçte klinik semptom varsa çok fazla radyolojik incelemeler ve laboratuar testleri kullanılmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı klinik semptomu bulunan asimetrik genişlemiş iskiyopubik sinkondroz’un Bilgisayarlı tomografi bulgularını 
tanımlamaktır. 
 
GEREÇ &YÖNTEM 
Çalışma Grubu 
Çalışma için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜTF) Etik Kurulu’nun onayı ve bölge sağlık müdürlüğünden çalışma için 
izin Alındı. Temmuz 2014 – Temmuz 2018 tarihleri arasında Denizli Devlet Hastanesi Radyodiagnostik bölümünde 5-12 yaş 
arası 702 Hastanın abdominopelvik BT görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi.  Bu hastalardan gluteal ağrı, kasık 
ağrısı ya da perineal ağrı nedeniyle abdominal Bilgisayarlı Tomografi çekimi yapılan, ultrasonografide ve laboratuar 
incelemede patoloji saptanmayan, asimetrik kapanmamış iskiyopubik sinkondroza sahip, 5-12 yaş arası 25 hastanın (15 
Erkek, 10 Kadın, ortanca 8yaş, ortalama 8.20 ±2.04 yıl) BT görüntüleri 15 yıl tecrübeye sahip radyolog tarafından retrospektif 
olarak değerlendirildi.  
Bilgisayarlı Tomografi  
Bilgisayarlı tomografi incelemesi 16 dedektör sıralı çok kesitli helikal BT cihazı (16 MDCT CT scanner, Toshiba Alexion, 
JAPAN) ile yapıldı. Tüm incelemeler olgular sırtüstü pozisyonda ve kollar başın yanında iken inspirasyonda yapıldı. BT tetkiki 
skenogram görüntüsü üzerinden planlandı. Görüntüleme parametreleri: tüp voltajı 120 kV, tüp akımı 70 mAs, slice thickness 
2.0 mm. rotation time 750 ms, “pitch” 0.938 olarak seçildi. Tüm olguların BT görüntüleri iş istasyonunda kemik (WW:2500, 
WL:480) penceresinde değerlendirildi. 
Görüntü Analizi 
Temmuz 2014 – Temmuz 2018 tarihleri arasında Denizli Devlet Hastanesi Radyodiagnostik bölümünde abdominopelvik BT 
görüntüleri bulunan 25 hastanın iskiyopubik sinkondroz eklemlerinin özellikleri değerlendirilerek tiplendirildi(Tablo 1)(Resim 
1a-d). Gluteal, kasık ya da perineal ağrı kliniği bulunan asimetrik iskiyopubik sinkondroza sahip hastaların el dominansisi ve 
klinik süreci yakınlarından(ebeveyn) öğrenildi. Dominant olarak bildirilen elin kontrralateral bacağı dinlenme bacağı olarak 
değerlendirildi. Asimetrik iskiyopubik sinkondrozun değerlendirilmesinde, asimetri tarafı, eklem yüzeylerini düzensizliği, 
eklem komşuluğu kist varlığı, eklemin füzyon tarafı incelendi. Bu özellikler hastaların el dominansisi(kontralateral bacağı)  ile 
karşılaştırıldı. 
İstatistiksel analiz 
Veri analizi, kişisel bilgisayarda istatistiksel yazılım kullanılarak yapıldı (SPSS 21 for Windows, Chicago, IL). Tanımlayıcı 
istatistikler, sürekli değişkenlerde ortalama ± standart sapma, kategorik değişkenlerde % olarak gösterilmiştir. Kategorik 
değişkenler için ki-kare testi kullanıldı. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
 
BULGULAR 

Asimetrik genişlemiş iskiyopubik sinkondroz’lu hastaların yaşa göre sıklığı tablo 2 de sunulmuştur. 8(32%) hastada 
sağ da, 17(68 %) hastada solda asimetrik genişlemiş iskiyopubik sinkondroz saptandı. Bu hastaların 20(80%)sinde sağ el 
5(20%) inde sol el dominansisi saptandı. 25 hastada, asimetrik genişlemiş iskiyopubik sinkondroz tarafı ile bu hastaların non-
dominant(dinlenme bacağı) bacak ile istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı(p=0.001)(Tablo 3). Eklem özellikleri 
değerlendirildiğinde 11(44%) hasta tip 2, 14 (56%) hasta tip 3 bulundu. Tüm hastaların eklem yüzeyleri düzensiz olup, 
asimetrik olarak ekspansiyon saptandı. 16(64%) hastada eklem yüzüne komşu kist ve düzensizlik saptandı(Resim 2). 
Asimetrik genişlemiş iskiyopubik sinkondrozun ossfifikasyonu sırasında 15(60%) hasta lateralden, 10(40%)’u her iki taraftan 
füzyon gözlenmektedir(Resim 3). Ossifikasyon sırasında medialden füzyon gözlenmemiştir. Eklemin iki tarafından füzyon 
saptanan hastalarda lateral kesimde füzyon ve ekspansiyon daha belirgindi. Nondominant bacak(el dominansi) ile füzyon 
tarafı karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı(p=0.061)(Tablo 4). 
TARTIŞMA 

İskiyopubik eklem bölgesindeki radyolusent şişme ilk kez odelberg ve van-neck tarafından osteokondritis 
iskiyopubica olarak tanımlanmıştır (4, 5). IPS füzyonu 4 ile 16 yaş arasında olmaktadır (3,6). Tam ossifikasyondan önce, tek 
taraflı genişlemiş bir IPS büyük çocuklarda daha sık görülür (3). Genişlemiş iskiyopubik sinkondrozis, prepübertal çocuklarda 
atipik ossifikasyon paternleri ile karşılaşılmaktadır. Bu durum normal iskelet maturasyonunun bir parçası olarak 
kabuledilmektedir. İskiyopubik sinkondrozun asimetrik genişlemesine bağlı saptanan radyolojik tümör benzeri görünüm 
osteomiyelit, travma yada neoplastik süreç olarak yanlış yorumlanabilir(3, 7-10). İstirahat ve semptomatik tedavi ile 
şikayetlarin giderilebileceği genişlemiş IPS’e göre, bu ayırıcı tanılar için ek tetkik gereksinimine ve yanlış tedavi 
yaklaşımlarına yol açabilir. İskiyopubik sinkondrozis bölgesinin akut hematojen osteomiyelit vakaları bildirilmiştir(8,11,12). 
Perineal bölge yada kasık ağrısı ile başvuran çocuk hastada bu fizyolojik süreç akla gelmediği zaman ayırıcı tanı için 
ultrasonografi, BT, sintigrafi ve MRG kullanımı olmakta, buda gereksiz maliyetlere yol açmaktadır. Osteomiyelit, kırık ve 
neoplastik süreçte bu bölgenin sintigrafisinde, osteoblastik aktivite, kan akımı ve minarilizasyonun artışına bağlı, artmış 
radyonükleotid tutulumu gözlenir. IPS ossifikasyon sürecinde de bu bölgede artmış radyonükleotid tutulumu 
görülebileceğinden bu fizyolojik süreci patolojik durumlardan ayırtetmek güçleşir(13). Osteomiyelitte normal IPS 
ossfikasyon sürecine göre daha belirgin radyonüklit tutulumunun olduğu ve fizyolojik süreçte artmış kan akımına bağlı 
osteomiyelit sıklığının artabileceği bildirilmiştir(9). 

Duben ve ark eklemde oluşan kallusun mekanik strese bağlı gelişen fizyolojik bir süreç olduğunu bildirmişlerdir. 
Pepübertal yaşlarda artmış fizyolojik aktivite eklem üstünde dengesiz bir mekanik strese yol açmakta ve IPSde genişlemeye 
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yol açmaktadır(14). IPS hyalin kıkırdak yapısındadır(6). İskiyal ve pubik yüzde kemiğe bitişik hyalin kıkırdak füzyon öncesi 
yarık şeklini almaktadır. İPS füzyonu öncesi hücre tabakası hyalin kıkırdak yüzeyini kaplar ve mekanik stres ile bulunduğu 
yerde çoğalır(6). Oluşan inflamatuar cevap ile IPS geç kapanmasına ve buna bağlı semptomlara yol açmaktadır. 
Çalışmamızda ağrı kliniği bulunan hastalarda 4-12 yaş grubunda bu durumu % 3,51 bulduk. Bu prevelans bu durumun 
göreceli olarak sık olduğunu göstermekte ve fizyolojik süreç olduğunun dolaylı bir kanıtıdır. MR görüntülemede İskiyopubik 
sinkondroz, T2A ve STIR sekansında hiperintens, T1A sekanslarda hipointens sinyal intensitesinde olup kontrast tutulumu 
göstermektedir. Çevre yumuşak dokularda ödem mevcut olup T2A ve STIR sekanslarında hiperintens sinyal intensite özelliği 
göstermektedir. Hernett ve ark. çalışmasına göre IPS hastalarında tüm sekanslarda hipointens sinyal intensitesinde band 
benzeri fibröz köprüleşme izlenmektedir(15). Bu hipointens band benzeri yapı, Hubner ve Palme'nin histolojik bulguları ile 
desteklendiğini bildirmişlerdi(6, 16). wait ve ark. isciyal tuberositeye yapışan harmstring tendonunun aşırı çekmesine bağlı 
iskiyopubik sinondroz genişlemesinin oluştuğunu bildirmişlerdir(12). Hernet ve ark. prepubertal çocuklarda asimetrik 
genişlemiş iskiyopubik sinkondroz’un non dominant bacak ile arasında anlamlı ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Bu durumu 
ağırlık taşıyan bacağa uygulanan mekanik stresin artmasına bağlı olduğunu bildirmişlerdir(3). Çalışmamızda nondominant 
bacaktaki IPS sıklığı daha fazla ve eklem yüzeyinde lateral kesimdeki füzyon daha sık bulundu. Bu durum mekanik stresin 
lateralde daha fazla olduğunu göstermektedir. 

Sandomenico ve ark. göre iskiyopubik eklem geçici bir eklem olup pubik yüzde superomedialdeki ve iskiumdaki 
yüzde posterolateraldeki ossifikasyon merkezlerinden başlayarak ossifikasyon gerçekleşir. Bu eklemdeki ünilateral 
genişlemenin ossifikasyonun geç evrelerinde sıklıkla gözlendiği ve patolojik bir durum olmadığını bildirmişlerdir(17).  IPS 
füzyonu en erken 3 yaş civarı olduğu bildirilmiştir(18, 19). Grissom ve arkadaşları asimetrik iskiyopubik sinkondroz sıklığını 
%6 olarak bildirmişlerdir. Asimetrik İPS füzyonunu baskın olmayan ekstremitedeki mekanik kuvvette bağlı olduğunu 
bildirmişlerdir(19). Çalışmalarında pelvik bölgedeki ossifikasyonları değerlendirmiş olup IPS kızlarda erkeklere göre erken 
yaşlarda füzyon görülmekteydi. Gregory ve ark. Neonatal dönem ile 24 yaş arası hastalarda 184 pelvisi değerlendirdikleri 
çalışmalarında morfolojik sınıflama sistemi kullanarak IPS füzyonunun zamanlama modelini araştırmışlardır. Bu çalışmada 
olasılık tablolarında yüksek varyans bulmuşlardır. Bununla birlikte IPS’in aktif füzyonunun 7-10 yaş arası olduğunu 
bildirmişlerdir(20) Gregory sınıflamasına göre yüksek olasılıkta(>%50) olarak , 4-6 yaş arası çocuklarda evre 1 ve 11 yaş üstü 
çocukları evre 4 (komplet füzyon) olarak bildirmişlerdir. 

Çalışmamızda kullandığımız sınıflama Madeline ve ark. Çalışmasındaki kranyal sinkondrozların kapanmasında 
kullandıkları evreleme IPS füzyonu için modifiye edilmiştir(21). Kullandığımız sınıflama Gregory ve ark. Yaptığı çalışmada 
kullandıkları sınıflama ile karşılaştırılınca çalışmamızdaki evre 1 Gregory ve ark. Çalışmasındaki evre 0 ve 1 ile, 
çalışmamızdaki evre 2 ve 3 Gregory ve ark.(20) Çalışmalarındaki evre 2 ile, çalışmamızdaki evre 4 Gregory ve ark.(20) 
Çalışmasındaki evre 3 ve 4 ile benzerlik göstermekteydi. Biz popülasyonumuzdaki hastalarda sadece asimetrik olarak 
genişlemiş İPS leri değerlendirdik ve bunları baskın olmayan bacak kullanımına göre karşılaştırdık. Çalışmamızda genişlemiş 
IPS bulunan hastalarda evre 2 ve 3 grubunda klinik bulgu mevcut olup kendi sınıflamamızı daha uygun olduğunu 
düşünmekteyiz. 

Çalışmamızın bazı kısıtlılıkları vardı. Birincisi çalışmamız retrospektif idi. İkincisi, Asimetrik IPS genişlemesi bulunan 
hastaların klinik takip verileri ve radyolojik görüntüleri değerlendirilmiş olup MR görüntüleri bulunmamaktaydı. Final olarak, 
bu hastaların el dominansileri sorgulanmış ve IPS ile karşılaştırılmasına rağmen bu hastaların ayak dominansisi hakkında 
hastaların ebeveynlerinden kesin dominans bilgisi alınamadı. 
Sonuç olarak, Prepübertal yaş grubunda asimetrik genişlemiş iskiyopubik sinkondroz göz ardı edilemeyecek sıklıkta 
görülmekte ve ileri tetkiklere bağlı tanı için yüksek maliyetlere yol açmaktadır. Asimetrik genişlemiş iskiyopubik sinkondroz 
büyüme sürecindeki artmış fizyolojik aktiviteye bağlı oluşan mekanik strese bağlı nondominant bacak tarafında gelişmekte 
ve füzyon eklemin lateral kesiminden başlamaktadır.  
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Tablo 1. Iskiyopubik eklem özelliği 

Tip Eklem Özelliği 

I Sinkondroz yüzeyleri düzgün ve eklem ayrı 

II Sinkondroz hattı mevcut olup hattın bazı bölümlerinde şüpheli ya da belirsiz köprüleşme alanları 

III Sinkondrozun bir kısmında füzyon görülmekte 

IV Sinkondroz komplet kapanmış(remnant sklerotik hat izlenebilir) 

Tablo 2. Asimetrik genişlemiş iskiyopubik sinkondroz’un yaşa göre dağılımı 

Yaş 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

BT 98 91 96 85 89 76 77 90 702 

n 1(0.14%) 5(0.71%) 5(0.71%) 4(0.56%) 4(0.56%) 1(0.14%) 3(0.42%) 2(0.28%) 25(3.51%) 

BT: Gluteal, kasık ağrısı ya da perineal ağrı nedeniyle abdominal Bilgisayarlı Tomografi çekimi yapılan hasta sayısı 
n: Number of asimetrik genişlemiş iskiyopubik sinkondroz 

Tablo 3. El dominansisi ile IPS arası ilişki 

 El dominansisi  

Sağ Sol 

IPS Sağ 3 5 p=0.001 

Sol 17 0 

IPS: Asimetrik genişlemiş iskiyopubik sinkondroz 

 
Tablo 4. El dominansisi ile iskiyopubik eklem füzyonu arası ilişki 

 El dominansisi  

Sağ Sol  

Füzyon Tarafı Lateral 10 5 p=0.061 

Bilateral 10 0 
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Beyin absesinin klinik ve radyolojik bulguları 
 

Aylin Güneşli, Naime Altınkaya 
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Adana 

 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Beyin abseleri son yıllarda sık görülmeye başlayan, yüksek mortalite oranına sahip klinik bir durumdur. Bu 
çalışmanın amacı beyin absesi tanısı konulmuş bireylerin, demografik, klinik, mikrobiyolojij ve radyolojik bulgularını 
araştırmaktır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma geriye dönük ve tek merkezli olarak yapıldı. 2012-2019 yılları arasında Başkent Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi Adana Hastanesi’nde beyin absesi tanısı ile izlenen hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların 
demografik, klinik, mikrobiyolojik ve radyolojik bulguları kaydedilerek araştırıldı. 
BULGULAR: Toplam 28 hastanın kaydı incelendi. Median yaş 40 (çeyreklikler arası değişim=42, minimum 1, maksimum 83 
yaş) olarak bulundu. Hastaların 22’si (%78,6) erkekti. Hastaların başvuru sırasındaki klinik prezentasyonları tablo-1 de 
özetlenmiştir. Hastalarda beyin absesi gelişimine neden olan predispozan faktörler tablo-2 de özetlenmiştir. Manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG)’de 2 hastada (%7,14) hem T1 hem de T2’de hipointens, 20 hastada (%71,42) T1’de hipointens 
ve peripheral hiperintens rim, T2’de hiperintens ve peripheral hipointens rim görünümü, 2 hastada (%7,14) T1’de miks, 
T2’de hiperintens, 4 hastada (%14,28) ise hem T1 hem de T2’de miks (hipo ve hiperintens) görüntü izlendi. Hastaların 
tamamının MRG’sinde difüzyon kısıtlılığı vardı ve kontrastlı incelemelerde sadece bir hastada periferal rim tarzda 
kontrastlanma yoktu. 15 hasta (%53,57) cerrahi ile (açık cerrahi veya abse drenajı) ile tedavi edilirken, 13 hastaya (%46,42) 
medikal tedavi uygulandı. Bir yıllık takipte 4 hastada (%14,28) eksitus geliştiği görüldü. 24 hastada ise takiplerde abse 
geriledi veya ortadan kayboldu. Etken 18 hastada (%64,28) bakteriyel iken, 3 hastada (%10,71) mantardı. 7 hastada (%25) 
etken gösterilemedi. 6 hastada (%21,42) birden fazla abse izlenirken 22 hastada (%78,57) tek bir abse olduğu görüldü. 
Tartışma ve SONUÇ: Tanı ve tedavideki gelişmeler sayesinde beyin absesinin mortalitesi %40 lardan 10’lara kadar 
düşmüştür. Bizim vaka serimizdeki mortalite oranı literature benzer orandadır. Beyin absesi oluşabilmesi için çoğunlukla 
predispozan bir sebep bulunması gerekir. Yapılan çalışmalarda kulak, burun, boğaz enfeksiyonlarının beyin abselerinin 
%40’ından sorumlu olduğu gösterilmiştir. Ancak bu çalışmaların daha eski çalışmalar olduğu ve çoğunlukla çocuklarda 
yapıldığı unutulmamalıdır. Biz kendi çalışmamızda beyin tümörü bulunmasını ve buna bağlı operasyon öyküsünün, beyin 
absesi gelişimi için en önemli risk faktörü olduğunu bulduk. Bu durumun sebebi bizim çalışmamızın erişkinlerde yapılmış 
olması olabilir. Bakteriyel enfeksiyonlar beyin absesinin büyük çoğunluğundan sorumludur. Çoğunlukla da gram (+) kok veya 
anaerob bakteri enfeksiyonları beyin absesine neden olur. Beyin abseleri MR incelemelerde tipik olarak peripheral rim 
tarzında kontrastlanma gösterirken, T2A sekanslarda yüksek sinyalli, T1A sekanslarda ise orta veya düşük sinyalli olarak 
izlenebilirler. Ayrıca diffüzyon ağırlıklı görüntülerde yüksek, Apparent diffusion coefficient (ADC) görüntülerde ise düşük 
sinyal özelliği gösterebilirler. Matür bir abse T2A sekanslarda orta sinyal kaydında izlenebilir. Bizim çalışmamızda tüm 
olgularda diffuzyon kısıtlılığı vardı, sadece bir olguda kontrastlanma periferal tarzda değildi. Bu bulgular literatürdeki 
bulgular ile uyumludur 
SONUÇ: Beyin absesi mortalitesi yüksek bir durumdur, çoğunlukla altta yatan predispozan bir sebep vardır. Etken 
çoğunlukla bakterilerdir, tanı için klinik bulgular ve MRG bulguları çoğunlukla yeterli olmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Abse, Beyin, Manyetik Rezonans Görüntüleme 
 
 

Clinical and radiological findings of brain abscess 
 

Aylin Güneşli, Naime Altınkaya 
Baskent University, School of Medicine, Department of Radiology, Adana 

 
 
BACKGROUND: Brain abscesses are a common clinical condition with high mortality rate. The aim of this study was to 
investigate the demographic, clinical, microbiological and radiological findings of individuals diagnosed with brain abscess. 
MATERIAL-METHODS: The study was planned as retrospectively. The records of patients with brain abscess who were 
followed up in Baskent University, Adana Hospital between 2012-2019 were analyzed. Demographic, clinical, 
microbiological and radiological findings of the patients were recorded and investigated. 
RESULTS: A total of 28 patients (22 (78.6%) male) were enrolled. The median age was 40. The clinical presentations of the 
patients are summarized in table-1. Predisposing factors causing brain abscess are summarized in table-2. Magnetic 
resonance imaging (MRI) showed that hypointense in both T1W and T2W in 2 patients (7.14%), hypointense and peripheral 
hyperintense rim in T1W, hyperintense and peripheral hypointense rim in T2W in 20 patients (71.42%), mixed in T1W and 



457 
 
 

hyperintense in T2W in 2 patients (7.14%), both T1W and T2W mixed (hypo and hyperintense) in 4 patients (14.28%) 
images were observed. All of the patients had diffusion limitation on MRI and only one patient had no peripheral rim 
enhancement on contrast-enhanced imaging. Fifteen patients (53.57%) were treated with surgery, while 13 patients 
(46.42%) received medical treatment. Four patients (14.28%) died during one-year follow-up and the abscess regressed or 
disappeared during follow-up in 24 pateints. The causative agent was bacterial in 18 patients (64.28%) and fungal in 3 
patients (10.71%). The causative agent could not be shown in 7 patients (25%). More than one abscess was observed in 6 
patients (21.42%), while a single abscess was observed in 22 patients (78.57%). 
Conclusion and DISCUSSION: Due to improvements in diagnosis and treatment, the mortality of brain abscess decreased 
from 40% to 10%. Mortality rate in our case series is similar to literature. There is often a predisposing cause for brain 
abscess. Studies have shown that ear, nose and throat infections are responsible for 40% of brain abscesses. However, it 
should be remembered that these studies are older and are mostly done in children. In our study, we found that the 
presence of brain tumor and the related operation history are the most important risk factors for the development of brain 
abscess. This may be due to the fact that our study was conducted in adults. Bacterial infections are responsible for the 
majority of brain abscess. Brain abscesses typically exhibit peripheral rim enhancement on MRI, while T2W sequences can 
be seen as high-signal and T1W sequences can be seen as medium or low-signal. They may also exhibit high signal in 
diffusion-weighted images and low signal in apparent diffusion coefficient images. In our study, diffusion limitation was 
present in all cases, and only one case of contrast enhancement was not peripheral. These findings are consistent with the 
findings in the literature. 
The mortality of brain abscess is high and it's often with an underlying predisposing cause. The causative agent is mostly 
bacteria, clinical findings and MRI findings are often sufficient for diagnosis. 
Keywords: Abscess, Brain, Magnetic resonance imaging 

 
 
 

Beyin absesi bulunan hastaların klinik prezentasyonları/ Clinical presentations of patients with brain abscess 

Motor dysfunction, n 
(%) 

Güç kaybı, n (%) 9 (32,14) 

Headache, n (%) Baş ağrısı, n (%) 7 (25) 

Fever, n (%) Ateş, n (%) 5 (17,85) 

Seizure, n (%) Nöbet, n (%) 4 (14,28) 

Syncope, n (%) Senkop, n (%) 4 (14,28) 

Visual loss, n (%) Görme kaybı, n (%) 2 (7,14) 

 
 
 
 

Beyin absesi bulunan hastaların predispozan faktörleri/ Predisposing factors of patients with brain abscess 

Brain tumor, n (%) Beyin tümörü, n (%) 5 (17,85) 

Upper respiratory tract infection, n (%) Üst solunum yolu enfeksiyonu, n (%) 4 (14,28) 

Congenital heart disease, n (%) Konjenital kalp hastalığı, n (%) 4 (14,28) 

Otitis, n (%) Otit, n (%) 2 (7,14) 

Head trauma, n (%) Kafa travması, n (%) 2 (7,14) 

Chronic liver disease, n (%) Kronik karaciğer hastalığı, n (%) 2 (7,14) 

Solid organ tumor, n (%) Solid organ tümörü, n (%) 1 (3,57) 

Tooth infection, n (%) Diş enfeksiyonu, n (%) 1 (3,57) 

Immunodeficiency, n (%) İmmün yetmezlik, n (%) 1 (3,57) 

No reason, n (%) Herhangi bir neden bulunamayan, n (%) 6 (21,42) 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Gün aşımı olan gebelerde morbidite ve mortalite, fetal hipoksiye yol açan plasental yetmezliğin sonucudur. 
Fetoplasental ve fetal serebral sirkülasyonun değerlendirilmesinde renkli Doppler ultrasonografi (RDUS) noninvaziv bir 
yöntemdir. Araştırmalar Orta Serebral Arterde (OSA) düşük rezistans indekslerinin, fetal distres ile ilişkili olduğunu 
göstermiştir. Kötü perinatal sonucu tahmin etmede, OSA/UA (Umbilikal Arter) Doppler indeks oranının, her bir damarın ayrı 
ayrı değerlendirilmesinden daha belirleyici olduğu öne sürülmektedir. Bu çaışmanın amacı; gün aşımı olan gebelerde kötü 
perinatal sonucu tahmin etmede OSA, UA ve OSA/UA Doppler indeks değerlerinin etkinliğinin araştırılmasıdır. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM: Ege Doğumevi Obstetri Polikiiniğine, 12 aylık zaman diliminde başvuran, bilinen bir hastalığı olmayan, 
son adet tarihinden emin olan veya erken 2. trimesterde biometrik ultrasonografisi olan, baş prezentasyonu olan, tekil 
gebelikleri olan 46 gebe çalışmaya alındı. Bunlardan 3 tanesi başka merkezlerde doğum yaptıklarından çalışma dışı 
bırakılmıştır. Tüm gebelerde amniotik sıvı indeksi (AFI), OSA ve UA’da S/D, RI ve PI bakılmıştır. Doppler sonuçları gebelerin 
klinik yönetiminde kullanılmamıştır. Tüm gebelerede OSA ve UA Doppler indekslerinin oranı ile kötü perinatal sonuçlar 
arasındaki ilişki araştırılmıştır. Kötü perinatal sonuç kriterleri: Fetal distres nedeniyle sezeryan doğum, mekonyum 
aspirasyon senromu oluşması, 5. Dakika Apgar skorunun 7 ‘nin altında olması, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi 
ihtiyacı olması, perinatal ve neonatal ölüm. 42 Hafta ve üzeri gün aşımı olan gebe grubu, 42 hafta altı ise normal gebe grubu 
olarak belirlenmiştir. 
 
BULGULAR: Fetoplasental ve fetal serebral RDUS inceleme toplam 46 gebede yapılmış olup 21 normal, 22 gün aşımı olmak 
üzere toplam 43 gebe çalışmaya dahil edilmiştir. Maternal değişkenler Tablo 1. Tüm grupta 19 gebede kötü perinatal sonuç 
varlığı tespit edilmiştir. Bunlardan 12 tanesi gün aşımı olan gebe grubunda, 7 tanesi normal gebe grubunda yeralmaktadır. 
Kötü Perinatal Sonuç Durumuna göre Doppler İndeksleri Dağılımı Tablo 2. Sezeryan doğum yapan 11 gebeden 8 tanesi gün 
aşımı olan grupta yer alırken 3 gebe normal gruptaydı. Normal grupta 2 (2/21), gün aşımı olan grupta ise 3 (3/22) bebekte 
mekonyum saptanmıştır. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi ihtiyacı olan 7 bebekten 3 tanesi gün aşımı olan grupta iken 4 
tanesi normal grupta yer almıştır. 
 
SONUÇ: Gün aşımı olan gebelerde kötü perinatal sonuç varlığını tahmin etmede OSA ve UA Doppler indekslerinden ziyade 
OSA/UA Doppler indeks oranının kullanılması önerilmektedir. Bizim çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak kötü 
perinatal sonucu tahmin etmede en değerli parametre OSA/UA S/D oranı, ikinci sırada ise OSA/UA PI oranı bulunmuştur. UA 
S/D değeri kötü perinatal sonucu olanlarla olmayanlar arasında farklı dağılım göstermezken, OSA S/D değeri kötü perinatal 
sonuç bulunanlarda daha düşük bulunmuştur. Bu durumun fetal distres ile ilişkili olduğu düşünülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: fetal hipoksi, gün aşımı olan gebeler, Orta Serebral Arter, plasental yetmezlik, Umbilikal arter 
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Introduction: Mortality and morbidity in post-term pregnancies are due to fetal hypoxia caused by placental insufficiency. 
Color Doppler Ultrasound (CDU) is a noninvasive examination used for the evaluation of fetoplacental and fetal cerebral 
circulation. Studies have shown that the low resistive index of a fetal middle cerebral artery (MCA) is associated with fetal 
distress. It is suggested that MCA/UA(Umbilical artery) Doppler index ratio shows higher capability in predicting poor 
perinatal outcome when compared to MCA and UA indices alone. The purpose of this study is to assess the capability of 
MCA, UA and MCA/UA Doppler indices in predicting poor perinatal outcome of post-term pregnancies. 
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Material and Methods: The study was conducted at Ege Dogumevi Department of Obstetrics in the course of 12 months. 
46 women without any known diseases, who knew their last menstrual period or had early second-trimester biometric 
ultrasounds, with head first presentations and had a single fetus, were included in this study. Three of them were excluded 
from the study since they gave birth at a different hospital. Amniotic fluid index(AFI), S/D, RI, and PI of MCA and UA were 
examined in all pregnant women. Doppler indices were not used for clinical management of pregnant women. The relation 
between MCA and UA Doppler indices ratio and poor perinatal outcome were evaluated in all pregnant women. Inadequate 
perinatal outcome criteria: Caesarean section due to fetal distress, meconium aspiration syndrome, 5-minute Apgar score 
less than 7, the need for treatment at the neonatal intensive care unit, perinatal, and neonatal mortality. 
Women who were pregnant for 42 weeks or more have beenstated as the post-term pregnancy group, and those who were 
pregnant for less than 42 weeks have been called the full-term pregnancy group. 
 
Results: Fetoplacental and fetal cerebral CDU examinations were performed in 46 women. 43 women were included in the 
study, 21 women had full-term, and 22 women had post-term pregnancies. Maternal factors Table1 19 pregnancies out of 
all ended in a poor perinatal outcome. 12 of them were post-term pregnancies whereas 7 were full-term. 
Distribution of Doppler Indices According to Poor Perinatal Outcome Table 2. 11 patients had cesarean sections, 8 patients 
were post-term, and 3 patients were full-term. Meconium in the amniotic fluid was found in 2 (2/21) full-term deliveries 
and 3 (3/22) post-term deliveries. 3 post-term and 4 full-term newborns required treatment in the neonatal intensive care 
unit. 
Conclusion: It is suggested that MCA/UA Doppler ratio should be used instead of MCA and UA Doppler indices for 
predicting poor perinatal outcomes. Our study shows that MCA/UA S/D ratio is the most valuable parameter, and MCA/UA 
PI ratio is the second at estimating poor perinatal outcome, as suggested by previous studies. UA S/D ratio is not different 
between poor perinatal outcome or healthy groups, whereas the MCA S/D ratio of newborns with poor perinatal outcome 
is lower than healthy newborns. It is suggested that this may be due to fetal distress.  
Keywords: fetal hypoxia, Middle Cerebral Artery, placental insufficiency, post-term pregnancies, Umbilical Artery 

 
 

GÜN AŞIMI OLAN GEBELERDE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİNİN YERİ 
 
GİRİŞ VE AMAÇ 
 
Gün aşımı olan gebelerde morbidite ve mortalite , fetal hipoksiye yol açan plasental yetmezliğin sonucudur. Fetoplasental 
ve fetal serebral sirkülasyonun değerlendirilmesinde renkli Doppler ultrasonografi (RDUS) noninvaziv bir yöntemdir. 
Araştırmalar Orta Serebral Arterde (OSA) düşük rezistans indekslerinin , fetal distres ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Kötü 
perinatal sonucu tahmin etmede , OSA/UA (Umblikal Arter) Doppler indeks oranının, her bir damarın ayrı ayrı 
değerlendirilmesinden daha belirleyici olduğu öne sürülmektedir. Bu çaışmanın amacı ; gün aşımı olan gebelerde kötü 
perinatal sonucu tahmin etmede OSA,UA ve OSA/UA Doppler indeks değerlerinin etkinliğinin araştırılmasıdır. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
 
 Ege Doğumevi Obstetri  Polikiiniğine, 12 aylık zaman diliminde başvuran, bilinen bir hastalığı olmayan, son adet 
tarihinden emin olan veya erken 2. trimesterde biometrik ultrasonografisi olan, baş prezentasyonu olan, tekil gebelikleri 
olan 46 gebe çalışmaya alındı. Bunlardan 3 tanesi başka merkezlerde doğum yaptıklarından çalışma dışı bırakılmıştır. Tüm 
gebelerde amniotik sıvı indeksi (AFI), OSA ve UA’da sistolik/diastolik oran (S/D) , rezistivite indeksi (RI) ve pulsatilite indeksi 
(PI) bakılmıştır. Aynı olguda Doppler indeks ölçümlerinin doğruluğu , unıform ölçüm teknikleri kullanılarak 
artırılabileceğinden ve umblikal kord boyunca saptanan akım indekslerinde farklılık nedeniyle umblikal arteriyel örnekleme 
alanı standardize edilmiş ve ölçümler aynı kişi tarafından yapılmıştır. Olgularımızda umblikal arter fetusdan ve plasentadan 
uzak serbest bölgeden incelendi. OSA , biparietal çap ölçümünün yapıldığı seviyeden (talamus ve kavum septum pellisidum 
düzeyinden) kafa tabanına doğru ilerleyerek sfenoid kemiğin büyük kanadının (ala major) komşuluğuna kadar inilerek 
bulundu. Olgular en az 10 dakika dinlendirildikten sonra sonra,  Aortakaval kompresyona sekonder hipotansif 
komplikasyonlardan kaçınmak için sol semirekümbent pozisyonda yatırılarak tetkike başlanmıştır. İnceleme süresi ortalama 
15 dakika tutulmaya çalışılmıştır. Dalga formu elde edilmeyen olgu olmamıştır. 

Normalde umblikal arterler, kardiak siklus boyunca sistolik / diastolik çentik içermeyen, yüksek diastolik akım hızlı , 
basit dalga formu örneği gösterirler. Gebelik yaşı ile birlikte fetoplasental dolaşımda, umblikal-plasental sirkülasyon 
rezistansında da düşme ile karakterize olan diastol sonu akımda progresif artma ve dalga formlarında genişleme görülür. 
Umblikal arterlerde değişmiş dalga formlarının en ciddi formu diastolik akımın sıfır olması ve ters diastolik akımdır.  Bu 
fetuslar hızlı teşhis, dikkatli değerlendirme ve erken müdahale gerektirir. Çalışmamızda renkli Doppler indeks sonuçları 
gebelerin klinik  yönetiminde kullanılmamıştır.  Doğum sonu maternal ve neonatal özellikler hastane kayıtlarından elde 
edilmiştir. Tüm gebelerde OSA ve UA renkli Doppler indekslerinin her biri ayrı ayrı ve OSA/UA renkli Doppler indekslerinin 
oranı ile kötü perinatal sonuçlar arasındaki ilişki araştırılmıştır. Kötü perinatal sonuç kriterleri:  Fetal distres nedeniyle 
sezeryan doğum,  mekonyum aspirasyon sendromu oluşması, 5. Dakika Apgar skorunun 7 ‘nin altında olması, yenidoğan 
yoğun bakım ünitesinde tedavi ihtiyacı olması, perinatal ve neonatal ölüm. Gebeler gebelik haftasına göre gruplandırılmıştır.  
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42 Hafta ve üzeri gün aşımı olan gebe grubu, 42 hafta altı ise normal gebe grubu olarak belirlenmiştir. Gruplar kötü perinatal 
sonuçların varlığı açısından karşılaştırılmıştır. 
 
BULGULAR 
 
Fetoplasental ve fetal serebral RDUS inceleme toplam 46 gebede yapılmış olup 21 normal, 22 gün aşımı olmak üzere toplam 
43 gebe çalışmaya dahil edilmiştir. Gebelerin tamamının özgeçmişinde ve klinik takiplarinde risk faktörü olabilecek bir 
hastalık tespit edilmemiştir.  RDUS inceleme normal grupta 37-40.haftalar arasında  (median 39. hafta), gün aşımı olan gebe 
grubunda ise 20 olguda 42. haftada, 2 olguda 43. haftada (median 42. hafta ) yapılmıştır. RDUS inceleme ile doğum arasında 
geçen süre normal gebe grubunda ortalama 10 gün, gün aşımı olan gebe grubunda ortalama 7 gündür. Tüm grupta 19 
gebede kötü perinatal sonuç varlığı tespit edilmiştir. Bunlardan 12  tanesi gün aşımı olan gebe grubunda, 7 tanesi normal 
gebe grubunda yeralmaktadır. Olguların hiçbirinde UA ‘da diastolik akımın sıfır olması ya da ters diastolik akım 
saptanmamıştır. Kesme değeri 1,05 olarak alındığında OSA/UA S/D 1,05 ‘in altında olan 6 olgunun tamamında kötü perinatal 
sonuç gelişmiştir. 1,05’in üzerinde bulunan 37 olgudan 13’ünde kötü perinatal sonuç gelişirken, 24’ünde kötü perinatal 
sonuç gelişmemiştir. Kesme değeri 1,05 olarak alındığında OSA/UA PI 1,05’in altında olan 8 olgunun 6’sında kötü perinatal 
sonuç saptanırken 2’sinde saptanmamıştır. OSA/UA PI 1,05’in üzerinde olan 35 olgudan 13 ‘ünde ise kötü perinatal sonuç 
gelişmiştir. Sezeryan doğum yapan 11 gebeden 8 tanesi gün aşımı olan grupta yer alırken 3 gebe normal grupta yer almıştır. 
Gün aşımı ve normal gruplarda doğum tipi dağılımı açısından istatiksel olarak fark saptanmamıştır. Ayrıca doğum tipi ile 
Doppler indeksleri açıından da istatiksel olarak fark saptanmamıştır.  
 Üçü normal grupta, 1’i gün aşımı gebe grubunda olmak üzere toplam 4 gebede AFI 5 ve altında bulunmuştur. 
Bunlardan 2 tanesinde mekonyum aspirasyon sendromu gelişmiştir. Bu 2 bebeğin OSA/UA Doppler indeks oranlarına 
bakıldığında kesme değeri olarak alınan 1,05’in altında olduğu görülmüştür. Bebeklerden hiçbirinde 5. dk APGAR skoru 7’nin 
altında bulunmamıştır. Normal grupta 2 (2/21), gün aşımı olan grupta ise 3 (3/22) bebekte mekonyum saptanmıştır. İki grup 
mekonyum açısından karşılaştırıldığında istatiksel olarak fark saptanmamıştır. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi ihtiyacı olan 7 
bebekten 3 tanesi gün aşımı olan grupta iken 4 tanesi normal grupta yer almıştır.  Gruplar yenidoğan yoğun bakım 
ünitesinde tedavi ihtiyacı açısından karşılaştırıldığında istatiksel olarak fark saptanmamıştır. Mekonyum bulunanlarla 
bulunmayanlar arasında UA S/D Doppler indeks değerleri açısından anlamlı fark saptanmazken, OSA S/D Doppler indeksleri 
açısından istatiksel olarak fark saptanmıştır. 
 

Tablo 1. Maternal değişkenler 

 Normal gebeler 
(n=21) 

ort±SS (min-max)(median) 

Gün aşımı olan gebeler (n=22) 
ort±SS (min-max)(median) 

Yaş 27,09±3,99 (21-35) (27) 25,13±5,14 (18-34) (24) 

Gravida 1,57±0,74 (1-3) (1) 1,90±0,86 (1-4) (2) 

Parite 1,33±0,50 (1-2) (1) 1,27±0,46 (1-2) (1) 

AFI 11,29±5,51 (2,30-22,0)(11) 11,05±4,12 (4-21) (10,9) 

Gebelik yaşı 38,80±0,98 (37-40) (39) 42,09±0,29 (42-43) (42) 

Doğumda gebelik yaşı 40,28±0,95 (38-42) (40) 42,22±0,42 (42-43) (42) 

 
Tablo 2. Kötü Perinatal Sonuç Durumuna göre Doppler İndeksleri Dağılımı 

 Kötü perinatal sonuç var 
n=19 

ort±SS (min-max) 

Kötü perinatal sonuç yok 
n=24 

ort±SS (min-max) 

OSA S/D 3,25 ±0,95 (2,21-5,08) 3,89 ±1,08 (2,16-5,75) 

OSA RI 0,67 ±0,07 (0,59-0,79) 0,72 ±0,08 (0,54-0,85) 

OSAPI 0,98 ±0,21 (0,54-1,30) 1,08 ±0,26 (0,67-1,62) 

UA S/D 2,46 ±0,37 (1,90-3,18) 2,40 ±0,34 (1,86-3,06) 

UA RI 0,57 ±0,06 (0,43-0,67) 0,57 ±0,06 (0,46-0,68) 

UA PI 0,80 ±0,13 (0,57-1,04) 0,78 ±0,15 (0,52-1,07) 

 
Tablo 3. Gruplara göre Doppler indeks dağılımı 

 Normal gebeler 
(n=21) 

ort±SS (min-max) 

Gün aşımı olan gebeler (n=22) 
ort±SS (min-max) 

OSA S/D 4,12 ±1,02 (2,43-5,75) 3,12 ±0,86 (2,16-4,82) 

OSA RI 0,73 ±0,05 (0,59-0,85) 0,66 ±0,07 (0,54-0,80) 

OSA PI 1,15 ±0,24 (0,75-1,62) 0,92 ±0,19 (0,54-0,80) 

UA S/D 2,54 ±0,35 (1,86-3,07) 2,32 ±0,32 (1,90-3,18) 

UA RI 0,60 ±0,05 (0,49-=,68) 0,54 ±0,06 (0,43-0,66) 

UA PI 0,85 ±0,14 (0,58-1,07) 0,74 ±0,12 (0,52-0,96) 
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Tablo 4. Mekonyum durumuna göre OSA ve UA S/D Doppler indeks değerleri 

 
 

OSA S/D 
ort±SS (min-max) 

UA S/D 
ort±SS (min-max) 

Mekonyum yok 3,75 ±1,05 (2,16-5,75) 2,42 ±0,35 (1,86-3,18) 

Mekonyum var 2,55 ±0,28 (2,21-3,00) 2,49 ±0,40 (2,10-3,07) 

 
 
 
 
TARTIŞMA 
 

Gün aşımı olan gebelerde morbidite ve mortalite, fetal hipoksiye yol açan plasental yetmezliğin sonucudur. 
Plsenta maksimum yüzey ve boyutlarına, gebeliğin 37. haftasında ulaşır, fonksiyonlarının tümü de yaklaşık aynı zamanda 
doruğa ulaşır. Bu günlerden sonra yüzey ve fonksiyonda giderek azalma olur. Fetus büyümesini sürdürdüğünde, plasenta-
fetus oranı azalır, transfer destek yedeği intrauterin yaşamı tehlikeye sokabilecek düzeye gelebilir. Fetus bu durumda 
yaşamını sürdürebilmek için iki yoldan enerji gereksinimini azaltabilir. Bu da yedeklenmiş yağ ve glikojen kaybına yol açar. 
Bu durumda fetusda büyüme geriliği ve dismatürite işaretleri belirecektir. Fetusun enerji greksinimini azaltacağı ikinci yol ise 
hareketlerini azaltmasıdır. Fetus istirahatte hipoksi belirtileri gösterebilir. Bu bebekler doğum eylemi esnasında fetal 
bradikardiyle birlikte hipoksi ve asidoz oluşturabilir. Düşük seviyedeki plasenta yedeği; fetal büyüme bozukluğu, fetal yağ ve 
glikojenin kaybı, mekonyumun çıkması,fetal hareketlerin azalması, amniotik sıvı kaybı, reaktif olmayan fetal kalp atımları, 
uterus kontraksiyonlarıylageç fetal kalp atımıdeselerasyonları, hipoksi ve asidoz, düşük Apgar skorları, merkezi sinir sistemi 
bozuklukları ve ölüme yol açabilir. 
 Doppler ultrasonografi ucuz ve noninvaziv bir yöntem olması nedeniyle tıpta yıllardır kullanılmakta olup obstetrik 
uygulama alanına ilk kez 1977’de Fitzgerald ve Drumm tarafından  umblikal damarlar üzerinde yapılan çalışmalarla girmiştir. 
Daha sonra Aorta, OSA, İKA gibi fetal vasküler yapıalrın incelenmesi, fizyolojik ve patolojik olaylar karşısında fetusun 
hemodinamik cevabının araştırılmasına izin vermiştir. Birçok çalışmada, ilerleyen  gebelik haftası ile ilişkili olarak 
vasodilatasyon ve damar direncindeki azalmaya paralel, OSA PI ve OSA S/D oranının düştüğü gösterilmiştir. Ancak hem OSA 
PI ve hem de UA PI’de azalma olduğu içinoranları sabit kalmaktadır. 
 
 
SONUÇ 
 
 Gün aşımı olan gebelerde kötü perinatal sonuç varlığını tahmin etmede OSA ve UA  renkli Doppler indekslerinden 
ziyade OSA/UA renkli Doppler  indeks oranının kullanılması önerilmektedir. Bizim çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak 
kötü perinatal sonucu tahmin etmede en değerli parametre OSA/UA  S/D oranı, ikinci sırada ise OSA/UA PI oranı 
bulunmuştur. UA S/D değeri kötü perinatal sonucu olanlarla olmayanlar arasında farklı dağılım göstermezken, OSA  S/D 
değeri kötü perinatal sonuç bulunanlarda daha düşük bulunmuştur. Bu durumun fetal distres ile ilişkili olduğu 
düşünülmüştür. 
 Renkli Doppler ultrasonografi , B-mode ultrasonografinin obstetrik uygulamalarına ilave katkılar sağlamış ve bu 
yöntem ile yönlendirilen klinik yaklaşım perinatal ölüm ve gebelik komplikasyonlarını azaltmıştır. Ayrıca uteroplasental ve 
fetal sirkülasyonun gebelikte ortaya çıkan hipertansiyon, intrauterin gelişme geriliği ve fetal asfiksi gibi durumlarla ilişkisi 
olduğu anlaşıldıktan sonra renkli Doppler ultrasonorafinin üstünlüğü birkez daha ortaya çıkmıştır. Renkli Doppler 
ultrasonografi klinik uygulamada tarama testi olarak kolay, ucuz, hızlı ve noninvaziv bir tetkiktir.  
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Amaç: Bu çalışmada amacımız os trigonum ile aksesuar navikular kemik ve os peroneumun bir arada görülme sıklıklarını 
saptamaktı. Bu amacımıza ek olarak bu üç aksesuar kemiğe eşlik edebilecek kemik ve tendon patolojileri de araştırıldı. 
Yöntemler: Çalışmamızda bir eğitim araştırma hastanesi radyoloji kliniğinde, 2009-2015 yılları arasında herhangi bir nedenle 
ayak bileği MRG incelemesi yapılan ve tetkikinde os trigonum saptanan hastalar retrospektif olarak incelendi. Yapmış 
olduğumuz dosya incelemeleri sonucu 110 hasta çalışmaya dahil edildi. Os trigonum ile aksesuar navikular kemik ve os 
peroneumun birlikte görülme sıklığı saptandı. Ek olarak os trigonum, aksesuar navikular kemik ve os peroneum kemik 
patolojileri ve ilişkili oldukları tendon patolojileri (fleksör hallusis longus, tibialis posterior ve peroneus longus) MR 
görüntüleri üzerinden değerlendirildi. 
Bulgular: Ayak bileği MRG incelemesi sonucu os trigonumu olan 110 hastanın 21’inde (%19) aksesuar navikular kemik, 
5’inde (%4,5) ise os peroneum, os trigonum ile birlikte bulunuyordu. Os trigonuma eşlik eden kemik patolojileri 
incelendiğinde; os trigonum, aksesuar navikular kemik ve os peroneumda en sık görülen patoloji kemik iliği ödemi (sırasıyla 
%44,5, %23,8, %40) idi. Aksesuar kemikler ile ilişkili tendonlarda en sık izlenen patoloji ise tendon çevresinde normalden 
fazla sıvı idi. Sadece Os trigonumu olan hastalarda kemik değişiklikler komşu tendon patolojilerinden daha sıktı. Aksesuar 
naviküler kemiğin eşlik ettiği olgularda ise komşu tendon patolojileri kemik değişikliklerden daha sık izlendi. Os peroneumlu 
olgularda ise birlikte görülen kemik ve tendon patolojileri arasında fark yoktu. 
Sonuç: Çalışmaya dahil edilen olguların %23,6’sında (n=26) birden fazla aksesuar kemik saptandı. Aksesuar kemiklerin 
lokalizasyonlarını ve bir arada görülebileceklerini bilmek yapılacak kırık ayrımlarında büyük öneme sahiptir. Bu aksesuar 
kemiklere eşlik ettiği saptanan patolojilerden en sık görülenleri ise kemik iliği ödemi ve aksesuar kemikler ile ilişkili 
tendonların çevresinde normalden fazla sıvı oldu. Osteofit ve subkondral kistler ile ilgili tendonlarda patolojik değişiklikler 
ise belirlenen diğer bulgulardı. MRG tetkiklerinde aksesuar kemik saptanan olguların kliniğini açıklamada ve tedavi 
planlamasında önemli tüm bu bulguların incelenip raporlanması gerekli ve önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: Aksesuar Navikular Kemik, Os peroneum, Os trigonum 
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Aim: The aim of this study was to determine the incidence of os trigonum and accessory navicular bone and os peroneum 
coexistence. In addition, bone and tendon pathologies that accompany these three accessory bones were investigated. 
Methods: In our study, the files of patients who underwent ankle MRI examination for any reason between 2009 and 2015 
in a radiology clinic of an educational research hospital and whose os trigonum was detected in the examination were 
retrospectively analyzed. As a result of the file examinations, 110 patients were included in the study. The incidence of os 
trigonum and accessory navicular bone and os peroneum together was determined. Additionally, os trigonum, accessory 
navicular bone and os peroneum bone pathologies and related tendon pathologies (flexor hallucis longus, tibialis posterior 
and peroneus longus) were evaluated on MR images. 
Results: In 21 (19%) of 110 patients who had os trigonum as a result of ankle MRI examination, accessory navicular bone 
was present and in 5 (4.5%) os peroneum and os trigonum. When bone pathologies accompanying os trigonum were 
examined; The most common pathologies in os trigonum, accessory navicular bone and os peroneum were bone marrow 
edema (44.5%, 23.8% and 40%, respectively). The most common pathology in accessory tendon-related tendons was more 
fluid than normal around the tendon. Bone changes were more common in patients with only Os trigonum than adjacent 
tendon pathologies. In cases with accessory navicular bone, adjacent tendon pathologies were observed more frequently 
than bone changes. There was no difference between bone and tendon pathologies in patients with os peroneum. 
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Conclusion: More than one accessory bone was found in 23.6% (n = 26) of the patients included in the study. Knowing the 
localization of accessory bones and their coexistence is of great importance in fracture separations. The most common 
pathologies found to accompany these accessory bones were bone marrow edema and excess fluid around the tendons 
associated with accessory bones. Pathological changes in tendons related to osteophytes and subchondral cysts were other 
findings. It is necessary and important to examine and report all these findings which are important in explaining the clinic 
and treatment planning of cases with accessory bone detected in MRI examinations. 
Keywords: Accessory Navicular Bone, Os peroneum, Os trigonum 

 
OS TRİGONUMA EŞLİKÇİ AKSESUAR NAVİKULAR KEMİK İLE OS PERONEUM SIKLIĞI VE BU AKSESUAR KEMİKLERE 

SEKONDER KEMİK VE TENDON PATOLOJİLERİ 
Giriş 

Aksesuar kemikler gelişimsel iskelet varyasyonlarıdır. Ayakta en sık görülen aksesuar kemikler; aksesuar navikular 
kemik, os trigonum ve os peroneumdur. Görülme insidansları farklı literatürde farklı oranlarda belirtilmekte olup; aksesuar 
navikular kemik, os trigonum ve os peroneum için sırasıyla %4-21, %1-25, %9 olarak bildirilmektedir (1-6). Tanımlanan 
kemikler genellikle asemptomatiktir. Ancak fazla kullanım ya da travmaya sekonder ağrı sendromları oluşturabilirler. 
Bunlardan en bilineni os trigonum sendromudur. Os trigonum talusun posteriorunda yer alır ve ayağın tekrarlayan plantar 
fleksiyonu sonucunda talus, kalkaneus ve tibia arasında sıkışabilir. Bu durum os trigonum ve çevre yapılarda inflamasyonu 
tetikler ve os trigonum sendromu olarak isimlendirilir (7). Benzer bir diğer durum ise aksesuar navikular sendrom olup fizik 
aktivite gösteren kişilerde kronik stres reaksiyonuna bağlı gelişir (8). Daha nadir görülen bir diğer durum ise os peroneum 
sendromudur. Os peroneum sendromu, akut ayak bileği travmaları veya kronik aşırı kullanım nedeniyle oluşabilir (9). Her üç 
durum da ayakta ağrıya neden olur ve aksesuar kemiklerin semptomatik hale gelmesiyle sonuçlanır. Bu durumda Manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) T2 ağırlıklı görüntülerde kemik iliği ödemini temsil eden yüksek sinyal ve komşu yumuşak 
doku planlarında sıvı sinyali izlenir. Bunun yanında os trigonum sendromunda fleksör hallusis longus (FHL), aksesuar 
navikular kemik sendromunda tibialis posterior (TP) ve os peroneum sendromunda ise peroneus longus (PL) tendon ve kılıfı 
patolojileri bu duruma eşlik edebilir. 

Aksesuar kemikler, travma olgularında avulsiyon kırıkları ile karışabilmektedir. Bu durum gereksiz ortopedi 
konsültasyonuna, fazladan iş yüküne, ek maliyete ve gereksiz tedavi uygulamalarına neden olabilmektedir. Acil servise 
başvuran hastaların büyük çoğunluğunu kas-iskelet yaralanmalarının oluşturduğu düşünülürse aksesuar kemiklerin 
lokalizasyonlarının bilinmesinin önemi açıktır. Özellikle 2 ve daha fazla aksesuar kemiğin bir arada olduğu durumlarda kırık 
ile karışabilme ihtimali daha da artabilmektedir. Bu nedenle aksesuar kemiklerin bir arada görülme olasılık ve sıklıkları da 
bilinmelidir. Literatürde aksesuar kemiklerin görülme sıklıklarını inceleyen çok sayıda çalışma mevcuttur (1,10,11). Ancak bu 
kemiklerin bir arada olma sıklıklarını inceleyen az sayıda çalışma olduğu görülmektedir (10). Çalışmamızın iki amacı 
bulunmaktadır. İlki os trigonum ile aksesuar navikular kemik ve os peroneumun hangi sıklıkta bir arada bulunduğunun 
belirlenmesidir. Çalışmamızın bir diğer amacı ise; bu üç aksesuar kemiğe eşlik edebilecek ve klinik yakınmalara yol 
açabilecek kemik ve tendon patolojilerinin araştırılmasıdır.  
Gereç ve Yöntemler 

Çalışmamızda bir eğitim araştırma hastanesi radyoloji kliniğinde, 2009-2015 yılları arasında herhangi bir nedenle 
ayak bileği MRG incelemesi yapılan ve tetkikinde os trigonum saptanan hastalar retrospektif olarak incelendi. Yapmış 
olduğumuz dosya incelemeleri sonucu 110 hasta çalışmaya dahil edildi.  Os trigonum ile aksesuar navikular kemik ve os 
peroneumun birlikte görülme sıklığı saptandı. Ek olarak os trigonum, aksesuar navikular kemik ve os peroneum kemik 
patolojileri ve ilişkili oldukları tendon patolojileri (fleksör hallusis longus, tibialis posterior ve peroneus longus) MR 
görüntüleri üzerinden değerlendirildi. MRG çekimleri 1.5-Tesla Signa MR ünitesinde (General Electric Medical Systems, 
Milwaukee, WI, USA) ekstremite koili kullanılarak supin pozisyonda gerçekleştirildi. 
Bulgular 

Ayak bileği MRG incelemesi sonucu os trigonumu olan 110 hastanın 21’inde (%19) aksesuar navikular kemik, 
5’inde (%4,5) ise os peroneum, os trigonum ile birlikte bulunuyordu. Os trigonuma eşlik eden kemik patolojileri 
incelendiğinde; os trigonum, aksesuar navikular kemik ve os peroneumda en sık görülen patoloji kemik iliği ödemi (sırasıyla 
%44,5, %23,8, %40) idi.İkinci en sık görülen patoloji osteofit, en nadir görülen ise kist idi  Aksesuar kemikler ile ilişkili 
tendonlarda en sık izlenen patoloji ise tendon çevresinde normalden fazla sıvı idi. Sadece Os trigonumu olan hastalarda 
kemik değişiklikler komşu tendon patolojilerinden daha sıktı. Aksesuar naviküler kemiğin eşlik ettiği olgularda ise komşu 
tendon patolojileri kemik değişikliklerden daha sık izlendi. Os peroneumlu olgularda ise birlikte görülen kemik ve tendon 
patolojileri arasında fark yoktu (Tablo 1). 
Tartışma 

Ayaktaki aksesuar kemiklerin görülme sıklıkları ile ilgili literatürde yayınlanmış çok sayıda çalışma bulunmakla 
birlikte bu çalışmalarda bildirilen oranlar birbirinden oldukça farklıdır (1-4,10,11). Aksesuar kemiklerin bir arada bulunma 
sıklıklarını inceleyen çalışma sayısı ise oldukça azdır (10,12). Coşkun ve ark. yaptıkları çalışmada iki farklı aksesuar kemiğin 
bir arada bulunma sıklığını %6 olarak bildirmişlerdir. Kır ve ark. ise olguların %10,6’sında iki farklı aksesuar kemiğin bir arada 
bulunduğunu saptamışlardır (12). Çalışmamızda os trigonum ve aksesuar navikular kemiğin birlikte bulunma sıklığı %19, os 
trigonum ve os peroneumun birlikte bulunma sıklığı ise %4,5 idi. Yani yaklaşık olarak her 4 aksesuar kemikten biri başka bir 
aksesuar kemikle birlikte görülmektedir. Acil servis başvurularının büyük çoğunluğunu kas-iskelet yaralanmaları 
oluşturmaktadır. Bu nedenle aksesuar kemiklerin lokalizasyonlarını ve sıklıkla bir arada bulunabileceklerini bilmek doğru tanı 
açısından kritiktir. 
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Tablo 1: MRG'de os trigonum, aksesuar naviküler kemik ve os peroneum patolojilerinin prevalansı 

 Os trigonum Aksesuar naviküler kemik Os peroneum 

 n % n % n % 

Normal 31 28.1 13 61.9 3 60 

 
Patolojik 

 

      

Subkondral kemik iliği 
ödemi 

49 44.5 5 23.8 2 40 

Kist 27 24.5 1 4.7 - - 

Osteofit 33 30 4 19 - - 

n: Hasta sayısı 
Posterior impingement sendromu olarak da bilinen os trigonum sendromu ayağın tekrarlayan plantar fleksiyonu 

sonucunda os trigonumun talus, kalkaneus ve tibia arasında sıkışması sonucunda oluşur. Os trigonum sendromunda 
MRG’de talus ve os trigonumda T2 ağırlıklı ve PD görüntülerde kemik iliği ödemini temsil eden yüksek sinyal, komşu 
yumuşak doku planlarında sıvı sinyali izlenir (13). FHL tendinozisi sıklıkla bu duruma eşlik eder (14). Bureau NJ ve ark. 
posterior impengement sendromunun MRG bulgularını araştırdıkları 7 olgu içeren çalışmalarında olguların tümünde os 
trigonum ve/veya lateral talar tuberkülde kemik iliği ödemi saptamışlardır (13). Aynı çalışmaya dahil edilen 7 olgunun 
3’ünde FHL tenosinoviti bulgulara eşlik etmektedir. Çalışmamızda kemik iliği ödemine ek olarak kist ve osteofit gibi diğer 
kemik patolojileri de değerlendirilmiş olup bu konuda şimdiye kadar yapılmış literatürdeki en geniş seridir. Çalışmamızda 
110 olgunun 31’inde os trigonum MRG’de normal görünümde iken 79 olguda patolojik bulgular içermekteydi. En sık görülen 
patolojik bulgu olguların %44,5’unda saptanan kemik iliği ödemi idi. Hastaların bir kısmında kist ve osteofitler tek başlarına 
görülürken bir kısmında kemik iliği ödemine eşlik etmekteydi. Çalışmamızda os trigonum, aksesuar navikular kemik ve os 
peroneuma kıyasla daha sık olarak patolojikti. Os trigonumda görülen bu patolojik durumların geçirilmiş travmalara 
sekonder olabileceği gibi os trigonumun yarattığı ayak bileği instabilitesine bağlı da gerçekleşmiş olabileceği 
düşünülmektedir (15). 
Sonuç: Çalışmamız göstermiştir ki; yaklaşık olarak her 4 aksesuar kemikten biri başka bir aksesuar kemikle birlikte 
görülmektedir. Aksesuar kemikler avülsiyon kırıkları ile karıştırılabildiğinden aksesuar kemiklerin lokalizasyonlarını ve sıklıkla 
bir arada bulunabileceklerini bilmek doğru tanı açısından oldukça önemlidir. Rutin pratikte aksesuar kemikler ile ilişkili ağrı 
sendromlarının patolojik MRG bulguları gözden kaçabilmektedir. Tanımlanan aksesuar kemiklerde MRG’de en sık görülen 
patoloji kemik iliği ödemi olarak, ilişkili oldukları tendonda en sık görülen patoloji ise tendon çevresinde normalden fazla sıvı 
olarak bulundu. Os trigonumlu olgularda kemik değişiklikler komşu tendon patolojilerinden, aksesuar naviküler kemikli 
olgularda komşu tendon patolojileri kemik değişikliklerden daha sık izlenirken os peroneumlu olgularda kemik ve tendon 
patolojileri eşit oranda saptandı. 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Nontravmatik dirsek ağrısının en sık nedeni tendonların yapışma yerlerinde tekrarlayan zorlanmalara bağlı 
gelişen entezopatiler olup en sık rastlananı lateral aşırı kullanım sendromudur. Bu çalışmanın amacı lateral aşırı kullanım 
sendromu olan hastalarda ortak ekstansör tendon (OET) hasarlanma derecesine göre eşlikçi bulgular arasında fark olup 
olmadığının tespitidir. 
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2010-Ocak 2015 tarihleri arasında lateral aşırı kullanım sendromu ön tanısı ile 1.5 Tesla manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) tetkiki yapılmış olan hastalar retrospektif olarak tarandı ve ortak ekstansör tendonunda hasar 
bulunan 27 erkek, 29 kadın toplam 56 hasta çalışmaya dahil edildi. Travma, kitle ya da romatolojik hastalık öyküsü bulunan 
hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çalışmamızda bütün hastaların dirsek MRG tetkikleri üzerinden: tendon ve ligaman 
hasarlanma derecesi, kas sinyal değişikliği, kemik iliği sinyal değişikliği, eklemde efüzyon varlığı, plika varlığı durumunda 
plikanın morfolojik özellikleri değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Çalışmamızda 32 (%57.1) hastada hafif, 16 (%28.6) hastada orta ve 8 (%14.3) hastada şiddetli OET hasarı 
mevcuttu. OET hasarının şiddeti arttıkça lateral ulnar kollateral ligaman (LUKL) (p<0.001) ve radyal kollateral ligaman 
(RKL)‘da (p:0.002) hasar varlığı artmaktadır. OET hasarının şiddeti arttıkça LUKL ve RKL hasar derecesi artmaktadır (p<0.001). 
OET hasarının şiddeti ile ortak fleksör tendon (OFT), medial ulnar kolleteral ligaman (MUKL), ankoneus kas hasarı, ortak 
ekstansör kas hasarı, efüzyon ve kemik iliği sinyali arasında istatiksel anlamlı ilişki saptanmamıştır. OET hasarının derecesi ile 
posteror lateral plika alan ortalaması arasında istatiksel açıdan anlamlı ilişki saptanmıştır (p=0.035): Hafif OET hasarı olan 
grupda plika alanı istatiksel açıdan anlamlı daha büyük saptanmıştır(p=0.013). OET hasarının şiddeti ile posterolateral 
plikanın kör uçla sonlanımı, radius 1/3’üne uzanımı, sinyali, kalınlığı ve olekranon fold varlığı arasında istatiksel anlamlı ilişki 
saptanmamıştır. 
SONUÇ: OET hasarlanmasının şiddeti ile LUKL ve RKL hasarlanması arasında pozitif bir ilişki mevcuttur. OET hasarında tedavi 
ve prognozu etkileyebileyen, eşlikçi bu patolojilerin varlığının saptanabilmesi açısından MRG hastalığın her döneminde 
gerekli ve önemlidir. Lateral aşırı kullanım sendromunda OET hasarının ciddiyeti arttıkça, beklenenden farklı olarak plika 
kalınlığı artmadı. Hafif OET hasarı olan olgularda plika alan ortalaması, orta veya şiddetli hasarı olanlara göre istatistik açıdan 
anlamlı olarak daha büyük saptanmıştır. Bu nedenle hafif OET hasarı olan kişilerde şiddetli ağrının nedeni ve temel patoloji 
sinovyal plika olabilir. 
Anahtar Kelimeler: Lateral Ulnar Kolleteral Ligaman, Ortak Ekstansör Tendon, Radial Kolleteral Ligaman, Sinovyal Plika 
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OBJECTIVE: The most common cause of non-traumatic elbow pain is entesopathy due to repeated strains at the adhesion 
sites of tendons, and the most common is lateral overuse syndrome. The aim of this study is to determine whether there is 
a difference between accompanying abnormalities according to the degree of common extensor tendon injury 
MATERIAL AND METHOD: Patients who underwent 1.5 Tesla MRI tests with a pre-diagnosis of lateral overuse syndrome 
between January 2010 and January 2015 were retrospectively scanned and a total of 56 patients, 27 male, and 29 female, 
who had an injury in their common extensor tendon (CET) were included in the study. Patients with a history of trauma, 
mass or a history of rheumatic disease were excluded from the study. In our study, the degree of tendon and ligament 
injury, muscle signal change, bone marrow signal change, presence of joint effusion, and morphological features in the 
presence of plica evaluated through all patients elbow MRI examinations 
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RESULTS: Thirty two (57.1%) patients had mild, 16 (28.6%) moderate and eight patients (14.3%) had severe OET damage. As 
the severity of the CET damage increases, the presence of damage in the lateral ulnar collateral ligament (LUCL) (p<0.001) 
and radial collateral ligament (RCL) (p=0.002) increases. As the severity of CET damage increases, the degree of LUCL and 
RCL damage increases (p<0.001). No statistically significant relationship was identified between the severity of CET damage 
and common flexor tendon (CFT), medial ulnar collateral ligament (MUCL), anconeus muscle damage, ekstensor mucles 
damage, joint effusion and bone marrow signal. A statistically significant relationship was identified between the degree of 
CET damage and the posterolateral plica area (p=0.035): Plica area was statistically significantly larger in the group with 
mild CET injury. (p=0.013). No statistically significant relationship was identified between the severity of CET damage and 
the blind tip ending of the posterolateral plica, its extension to 1/3 of the radius, its signal, thickness and the presence of 
olecranon folds 
CONCLUSION: There is a positive correlation between the severity of CET injury and LUCL and RCL injury. Regarding 
detecting the presence of these accompanying pathologies that can affect treatment and prognosis in CET damage, MRI is 
necessary and important at every stage of the disease. As the severity of CET damage increased in lateral overuse 
syndrome, the plica thickness did not increase, as opposed to what was expected. However, in cases with mild CET damage, 
the plica area was detected to be larger to a statistically significant degree than those with moderate or severe damage. For 
this reason, the cause and basic pathology of severe pain in persons with mild CET damage may be synovial plica. 
Keywords: Common Extensör Tendon, Lateral Ulnar Colleteral Ligament, Radial Colleteral Ligament, Sinovial Plica 

 
MRG’DE LATERAL AŞIRI KULLANIM SENDROMLU OLGULARDA ORTAK EKSTANSÖR TENDON İLE EŞLİKÇİ BAĞ, KEMİK, 

SİNOVYUM VE PLİKA PATOLOJİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
 
GİRİŞ VE AMAÇ 
Nontravmatik dirsek ağrısının en sık nedeni tendonların yapışma yerlerinde tekrarlayan zorlanmalara bağlı gelişen 
entezopatiler olup en sık rastlananı lateral aşırı kullanım sendromudur. Lateral aşırı kullanma sendromu, tenisçi dirseği veya 
lateral epikondilit olarak adlandırılmaktadır. Histolojik olarak epikondilite ait klasik enflamatuvar reaksiyon mevcut 
olmadığından ve patolojiler sadece tenis oynayanlarda görülmediğinden bu isimler patolojiyi tanımlamak için çok uygun 
değildir.

1
 Tanı genellikle genellikle klinik olarak konulur. Özellikle tedaviye dirençli ve komplike olgularda hastalığın kapsamlı 

değerlendirilmesinde ve dirsek ağrısına yol açan diğer nedenlerin ayırıcı tanısında radyolojik değerlendirmeye ihtiyaç 
duyulur.

2
 Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile lateral aşırı kullanım sendromlu hastalarda ortak ekstansör tendon 

patolojik bulguları ayrıntılı bir şekilde değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı lateral aşırı kullanım sendromu olan 
hastalarda ortak ekstansör tendon (OET) hasarlanma derecesine göre eşlikçi bulgular arasında fark olup olmadığının 
tespitidir. . 
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
Ocak 2010-Ocak 2015 tarihleri arasında lateral aşırı kullanım sendromu ön tanısı ile 1.5 Tesla MRG tetkiki yapılmış olan 
hastalar retrospektif olarak tarandı ve ortak ekstansör tendonunda hasar bulunan 27 erkek, 29 kadın toplam 56 hasta 
çalışmaya dahil edildi. Travma, kitle ya da romatolojik hastalık öyküsü bulunan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 
Bütün MR incelemeleri yüzeyel dirsek koili kullanılarak yapıldı. Hastalar genel olarak hasta supin pozisyonda ve kol yanda 
uzatılmış şekilde nötral konumda incelendi. Rutin inceleme; koronal, sagital planda yağ baskılı turbo spin eko (TSE) proton 
dansite, koronal planda TSE T1, aksiyal planda yağ baskılı TSE T2, aksiyal planda TSE T1 sekanslarla gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmamızda bütün hastaların dirsek MRG tetkikleri üzerinde tendon (OET, ortak fleksör tendon (OFT)) hasarlanma 
derecesi ve ligaman (radyal kollateral ligaman (RKL),  lateral ulnar kollateral ligaman (LUKL), medial kollateral ligaman 
(MUKL)) hasarlanma derecesi, kemik iliği (lateral epikondil ve radius başı) ve kaslarda (ortak ektensör kas, ankoneus kası) 
ödem varlığı, eklemde efüzyon varlığı ve plika özellikleri değerlendirilerek ortak ekstansör tendon hasarlanmasının 
derecesine göre eşlikçi bulgular arasında fark olup olmadığının tespiti amaçlanmıştır. 
Radyohumeral plikanın kraniokaudal kalınlığı ve kesit alanı için nicel ölçümler sagittal kesitler üzerinden plikanın en geniş 
olduğu yerden yapılmıştır. Çalışmamızda plika kalınlık ve alan cut off değerleri literatürdeki çalışmalara göre belirlenmiştir.

 3
 

Plika kalınlığı 2,6 mm büyük olan ve plika kesit alanı 20 mm
2 

üstü olan plikalar anormal olarak değerlendirilmiştir. Kalitatif 
özellikler; radyohumeral plika tarafınca radius başının 1/3 yada daha fazlasının kaplanması, radyohumeral plikanın serbest 
kenarının körelmesi, T2 ağırlıklı sekanslarda radyohumeral plikada sinyal intensite anormalliği değerlendirilmiştir. T2 ağırlıklı 
sekanslarda; radyohumeral plika kasa göre yüksek sinyalli ise anormal olarak değerlendirilmiştir. Posteriorda olekranon plika 
varlığı da ayrıca değerlendirilmiştir. Kasların sinyalini değerlendirmek için aksiyel yağ baskılı proton dansite ağırlık 
kesitlerden faydalanıldı. Üç kas, ankoneus (posterior kompartmanı), brakiyoradialis (lateral kompartmanı) ve pronotor teres 
(medial kompartmanı) görsel olarak ve ilgili bölge bilgisayarda çizilerek analiz edildi. Üç kasın aralarındaki intensite 
farklılıklarına bağlı olarak intensiteleri karşılaştırıldı. 
Tüm analizler SPSS 17.0 programı kullanılarak gerçekleştirildi. Sayısal değişkenlerin normal dağılıma uygunluk sınamaları 
Shapiro Wilk Testi ile yapıldı. Kategorik değişkenler frekans ve yüzde, sayısal değişkenler ortalama ve standart sapma 
değerleri kullanılarak betimlendi. Sınıflayıcı değişkenler arasındaki ilişkinin analizinde Ki-kare Testi, sıralayıcı değişkenler 
arasındaki ilişkinin analizinde Jonckheere Terpstra Testi kullanıldı. Birden çok bağımsız örnek ortalamaları ortalamaları 
arasındaki fark Kruskal Wallis Testi, iki bağımsız örnek ortalamaları ortalamaları arasındaki fark Mann Whitney U Testi ile 
karşılaştıldı. Çalışma %95 güven düzeyinde gerçekleştirildi (p<0.05 istatistiksel anlamlı kabul edildi). 
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BULGULAR 
Çalışmaya dahil edilen 56 hastanın yaş ortalaması 47 olarak hesaplandı. Hastaların 27 (%48.2)’si erkek ve 29 

(%51.8)’u kadındı. Çalışmamızda 32 (%57.1) hastada hafif, 16 (%28.6) hastada orta ve 8 (%14.3) hastada şiddetli OET hasarı 
mevcuttu. OET hasarının şiddeti arttıkça LUKL (p<0.001) ve RKL‘de (p:0.002) hasar varlığı artmaktadır. OET hasarının şiddeti 
arttıkça LUKL ve RKL hasar derecesi artmaktadır (p<0.001). OET hasarının şiddeti ile OFT, MUKL, ankoneus kas hasarı, ortak 
ekstansör kas hasarı, efüzyon ve kemik iliği sinyali arasında istatiksel anlamlı ilişki saptanmamıştır. OET hasarının derecesi ile 
posteror lateral plika alan ortalaması  arasında istatiksel açıdan anlamlı ilişki saptanmıştır (p=0.035): Hafif OET hasarı olan 
grupda plika alanı istatiksel açıdan anlamlı, daha büyük saptanmıştır (p=0.013). (Tablo 1) 

Biz OET hasarı bulunan 56 hastanın MRG’sinde 51 (%91) hastada posterolateral plika varlığını belirledik. Plika 
kalınlığı 9 hastada ve plika alanı 17 hastada cutt off değerlerinden daha büyük saptandı. Posterolateral plikada 14 (%27.4) 
hastada yüksek sinyal, 10 (%19.6) hastada radius başının 1/3’ünden fazlasına uzanım, 8 (%15.6) hastada kör uçla sonlanım 
mevcuttu. Çalışmamızda 17 (%30.3) hastada olekranon fold görülmüştür. Posterolateral plika alan ortalaması hafif OET 
hasarı grubunda 22.16±13.64, orta OET hasarı grubunda 15.72±5.27, şiddetli OET hasarı grubunda 18.67±9.02 olarak 
hesaplandı. Bu fark hafif OET hasarı grubunun posterolateral plika alan ortalamasının orta OET grubunun alan 
ortalamasından anlamlı olarak daha büyük olmasından kaynaklanmaktaydı (p=0.013). OET hasarının şiddeti ile 
posterolateral plikanın kör uçla sonlanımı, radius 1/3’üne uzanımı, sinyali, kalınlığı ve olekranon fold varlığı arasında 
istatiksel anlamlı ilişki saptanmamıştır.  
TARTIŞMA 

Lateral aşırı kullanım sendromu hastalarda MRG ile ortak ekstansör tendonda tendinozis gösterilerek tanı 
doğrulanabilmekte, ek olarak tendonda yırtık varlığı ve rüptür de tespit edilebilmektedir. Literatürde birçok çalışmada 
lateral aşırı kullanım sendromu tanısı olan hastalarda MRG’ de OET tendinozis, sinyal artışı  ve yırtık saptanmıştır.4-5 Miriam 
A. Bredella ve ark. çalışmalarında lateral aşırı kullanım sendromlu hastalarda OET hasarlanmasının derecesi ile LUKL 
hasarlanması arasında pozitif ilişki saptanmıştır. 6 Liang Qi ve ark. ortak ekstansör tendon hasarının, başka anormalliklerle 
ilişkisinin araştırıldığı çalışmalarında; OET hasarlanmasının şiddeti LUKL hasarlanması arasında pozitif korelasyon 
saptanmıştır. Çalışmalarında OET hasarlanması ile RCL, MUKL, ankoneus  ve ekstansör kas  yaralaması, kemik iliği değişikliği 
arasında korelasyon saptamamışlardır.7 Çalışmamızda OET hasarının şiddeti ile LUKL ve RKL hasarı arasında istatiksel anlamlı 
ilişki saptanmıştır. Ayrıca diğer çalışmalardan farklı OET hasarının şiddeti arttıkça LUKL ve RKL  hasarının şiddeti artmaktadır. 
Medial aşırı kullanım sendromunda OFT ile eş zamanlı MUKL yaralanması sık görülür. Lateral aşırı kullanım sendromunda 
birlikteliği nadirdir. 8 Miriam A. Bredella ve ark. 35 lateral aşırı kullanım sendromu hastaların 2 (%5.7)’sinde ortak fleksör 
tendonda (OFT) da hasar saptamışlardır. 6 Biz OET hasarlanması ile OFT ve MUKL hasarı arasında istatistiksel ilişki 
belirlemedik. Literatürde 2.6 mm- 3.1 mm üzeri plika kalınlığı patolojik kabul edilmekte olup bu olgularda semptom 
giderilmesi sekonder dejeneratif değişikliklerin önlenmesi için cerahi uygulanmaktadır.1 Çalışmamızda plika özellikleri ile 
OET hasarı şiddeti arasında ilişki varlığı da araştırılmış olup şaşırtıcı şekilde hafif OET hasarı olan grupta plika alanı ortalaması 
orta veya şiddetli hasarı olanlara göre istatistik açıdan anlamlı olarak daha büyük saptanmıştır (p:0.035). Liang Qi ve ark . 
tarafınca 2016 yılında yapılan başka bir çalışmada MRG’de saptanan OET sinyal değişiklerinin şiddeti ile hasta 
semptomlarının korele olduğu bildirilmiştir.9 Klinik olarak lateral aşırı kullanım sendromu teşhisi konulan ve kliniğine ek 
olarak muhtemelen ağrı şikayetiyle MRG istenen, hafif OET hasarı olan kişilerde ağrının nedeninin sinovyal plika 
olabileceğini düşünüyoruz. Tsuji H. ve ark. dirsek eklemi sinovyal katlantısının (anterior plika) artroskopik, mikroskopik ve 
makroskopik anatomisi ile ortak ekstansör tendonun lateral epikondildeki entezisi ile yakın ilişkisi olduğunu belirtmişlerdir. 
Ortak ekstansör tendon orijinindeki dejeneratif lezyonların sinovyal plikayı kapsayabileceği ve hipertrofik değişikliklere 
sebep olabileceği vurgulamışlardır.10 
SONUÇ 

OET hasarlanmasının şiddeti ile LUKL ve RKL hasarlanması arasında pozitif bir ilişki mevcuttur. OET hasarında 
tedavi ve prognozu etkileyebileyen, eşlikçi bu patolojilerin varlığının saptanabilmesi açısından MRG hastalığın her 
döneminde gerekli ve önemlidir. Lateral aşırı kullanım sendromunda OET hasarının ciddiyeti arttıkça, beklenenden farklı 
olarak plika kalınlığı artmadı. Hafif OET hasarı olan olgularda plika alan ortalaması, orta veya şiddetli hasarı olanlara göre 
istatistik açıdan anlamlı olarak daha büyük saptanmıştır. Bu nedenle hafif OET hasarı olan kişilerde şiddetli ağrının nedeni ve 
temel patoloji sinovyal plika olabilir. 
 

 
Resim 1: SPIR TSE Proton dansite TSE SPIR sagittal kesit üzerinden gerçekleştirilen  plika kalınlık ve alan ölçümü 
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Tablo 1 

 OET 
P 

 Hafif (n=32) Orta (n=16) Şiddetli (n=8) 

Kemik iliği(n, %)         

Normal 31 (%96.9) 14 (%87.5) 7 (%87.5) 
0.197* 

Yüksek Sinyalli 1 (%3.1) 2 (%12.5) 1 (%12.5) 

OEKAS(n, %)     

Normal 32 (%100) 15 (%93.8) 8 (%100) 
0.403* 

Yüksek Sinyalli 0 (%0) 1 (%6.2) 0 (%0) 

Efüzyon(n, %)     

Yok 13 (%40.6) 2 (%12.5) 0 (%0) 
0.018** 

Var 19 (%59.4) 14 (%87.5) 8 (%100) 

OFT(n, %)     

Normal 27 (%84.4) 16 (%100) 4 (%50.0) 0.365* 
 Hafif 5 (%15.6) 0 (%0) 4 (%50.0) 

RKL(n, %)        

Normal 26 (%81.3) 9 (%60) 1 (%14.3) 
0.002* 

Patolojik 6 (%18.7) 6 (%40) 6 (%85.7) 

LUKL(n, %)     

Normal 28 (%87.5) 9 (%56.3) 0 (%0) 
<0.001* 

Patolojik 4 (%12.5) 7 (%43.7) 8 (%100) 

 

RKL(n, %)         

Normal 26 (%81.3) 9 (%56.3) 1 (%12.5) 

<0.001* 
Hafif 4 (%12.5) 4 (%25.0) 2 (%25.0) 

Orta 2 (%6.3) 2 (%12.5) 4 (%50.0) 

Şiddetli 0 (%0) 1 (%6.2) 1 (%12.5) 

LUKL(n, %)     

Normal 28 (%87.5) 9 (%56.3) 0 (%0) 

<0.001* 
Hafif 3 (%9.4) 5 (%31.2) 2 (%25.0) 

Orta 1 (%3.1) 2 (%12.5) 4 (%50.0) 

Şiddetli 0 (%0) 0 (%0) 2 (%25.0) 

MUKL (n, %)     

Normal 29 (%90.6) 14 (%87.5) 6 (%75.0) 
0.315* 

Hafif 3 (%9.4) 2 (%12.5) 2 (%25.0) 

 Ankoneus Kas (n, %)     

Normal 17 (%53.1) 5 (%31.2) 4 (%50.0) 
0.374* 

Yüksek Sinyalli 15 (%46.9) 11 (%68.8) 4 (%50.0) 

* Jonckheere Terpstra Testi, ** Ki-kare Testi 
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GİRİŞ: Mastoidektomi kolesteatom, kronik otitis media, kronik/rekürren timpanik membran perforasyonu ve tümör 
cerrahisinde sıklıkla uygulanan bir prosedürdür. Temporal kemiğe yönelik Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi (YÇBT) 
tetkiki, hastalığın derecesini, gereken ameliyat tipini ve her hastaya özgü anatomik incelikleri değerlendirmek için değerli bir 
araçtır. Temporal kemikte mastoid çatı, tegmen timpani, juguler bulbus ve sigmoid sinüs gibi anatomik yapıların yerini ve 
varyasyonlarını belirlemek güvenli bir mastoidektomi için önemlidir. YÇBT ile temporal kemiğin anatomisini inceleyen birçok 
çalışma olmasına rağmen mastoid çatı ve sigmoid sinüsün anatomisini operatif riske göre sınıflandıran bir çalışma mevcut 
değildir. Bu çalışmada YÇBT ile mastoid çatı ve sigmoid sinüsü operatif riske göre morfolojik kriterlerle sınıflandırmayı 
amaçladık. 
GEREÇ VE YÖNTEM: Hastanemizde Temporal Kemik YÇBT tetkiki olan 200 olgunun bilateral toplamda 400 temporal kemik 
YÇBT’leri retrospektif olarak analiz edildi. Koronal 0.5mm kalınlıktaki reformat temporal kemik YÇBT görüntülerde dış kulak 
yolu posterioru ile malleus başı-inkus kısa krusun görüntülendiği koronal kesitte mastoid çatı kemikçiklere göre konumuna 
ve yüksekliğine göre beş tipe ayrıldı. Tip 4 ve 5 cerrahi açıdan riskli kabul edildi. Mastoid kemik yapısı pnömotize, diploik ve 
sklerotik olarak kategorize edildi. YÇBT aksiyel temporal kemik görüntülerde dış kulak yolunun görüntülendiği en üst aksiyel 
kesitte petro-oksipital fissür posteriorundan sigmoid sinüs arka duvarına düz bir çizgi çizildi. Bu çizgiye dik olarak sigmoid 
sinüsün en geniş çapı ölçüldü. Sigmoid sinüsün en geniş çapının izdüşümü mastoid kemik dış tabulasına kadar uzatılarak ilk 
çizgi ile arasındaki mesafe ölçüldü. Sigmoid sinüsün en geniş çapı ile bu mesafe oranlarak Tip 1:<25%, Tip 2:25-50%, Tip 
3:50-75%, Tip 4:>75% olacak şekilde sigmoid sinüs tiplendirildi. Tip 3 ve 4 cerrahi açıdan riskli kabul edildi. Görsel olarak 
sigmoid sinüste taraf dominansisi belirlendi. Elde edilen veriler SPSS 24.0 programı ile analiz edildi. 
BULGULAR: İki yüz hastanın 107(%53,5)’si erkek, 93(%46,5)’ü kadındı. Kadın-erkek sayıları arasında istatistiksel anlamlı fark 
saptanmadı (p=0.322). Ortalama yaş 44,06±15,76 (18-84) idi. Mastoid çatı tiplerinin sıklıkları her iki kulak için tip 1’den tip 
5’e kadar sırasıyla %24(n=96), %38,5(n=154), %23,5(n=94), %11(n=44), %3(n=12) idi. Mastoid kemik tipleri 265(%66,25) 
olguda pnömotize, 119(%29,75) olguda diploik, 16(%4) olguda sklerotikti. Sigmoid sinüs, temporal kemiklerin 
65(%16,25)’inde tip 1, 243(%60,75)’ünde tip 2, 76(%19)’sında tip 3, 16(%4)’sında tip 4 olarak sınıflandırıldı. Sigmoid sinüsün 
61 olguda dominansi göstermediği, 92 olguda sağ tarafta dominant olduğu saptandı. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Masteidektomi prosedürü öncesinde olgular sıklıkla YÇBT ile tetkik edilmektedir. Mastoid çatının 
düşük konumlu olması veya sigmoid sinüsün mastoid kemiğe doğru indentasyonunun preoperatif dönemde saptanmasıyla 
olası komplikasyonlar önlenebilir. Çalışmamız, YÇBT ile yapılan benzer çalışmalara kıyaslandığında mastoid çatı ve sigmoid 
sinüsü cerrahi riske göre objektif kriterlerle sınıflandıran ilk ve en geniş serili çalışma olma özelliğindedir. Sonuç olarak 
önerdiğimiz mastoid çatı ve sigmoid sinüs sınıflamasının mastoidektomi öncesinde belirlenmesinin olası komplikasyonlarını 
azaltmada pratik bir yöntem olabileceğini düşünmekteyiz. 
 
Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, Mastoid Çatı, Mastoidektomi, Sınıflandırma, Sigmoid Sinüs 
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INTRODUCTION: Mastoidectomy is a common procedure in cholesteatoma, chronic otitis media, and tumour surgery. High-
resolution computed tomography (HRCT) of temporal bone (TB) is a valuable method for assessing the severity of disease, 
type of surgery required and anatomical variations. The locations and variations of anatomical structures of TB such as 
mastoid roof, tegmen tympani, jugular bulb and sigmoid sinus are important for a safe mastoidectomy. Although there are 
many studies examining the anatomy of TB with HRCT, there is no study classifying the anatomy of mastoid roof and 
sigmoid sinus according to operative risk. We aimed to classify mastoid roof and sigmoid sinus by HRCT with morphological 
criteria according to operative risk. 
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MATERIALS–METHODS: A total of 400 TB HRCT was retrospectively analysed. Mastoid roof was divided into five types 
considering position and height according to the ossicles on coronal 0.5mm thickness reformatted HRCT slice that posterior 
of external auditory canal, head of malleus and short crus of incus could be seen. Type 4 and 5 were considered surgically 
risky. Mastoid bone structure was categorized as pneumatized, diploic and sclerotic. A straight line was drawn from petro–
occipital fissure to sigmoid sinus posterior wall on the highest axial slice that external auditory canal could be seen. The 
largest diameter of the sigmoid sinus (LDSS) was measured perpendicular to this line. The projection of LDSS was extended 
to mastoid bone outer tabula and the distance from the first line was measured. The ratio between LDSS and this line was 
accepted as sinus type (type 1<25%, type 2:25-50%, type 3:50-75%, type 4:>75%). Type 3 and 4 were considered surgically 
risky. The dominancy of sigmoid sinus was determined visually. The data obtained were analyzed with SPSS 24.0 program. 
RESULTS: There were 93 females (46.5%), 107 males (53.5%). No difference found about gender distribution (p=0.322). The 
frequency of mastoid roof types from type 1 to 5 were 24%(n=96), 38.5%(n=154), 23.5%(n=94), 11%(n=44), 3%(n=12), 
respectively. The types of 400 mastoid bones were pneumatized in 265 (66.25%), diploic in 119 (29.75%), and sclerotic in 16 
(4%). Sigmoid sinus was classified as type 1 in 65(16.25%), type 2 in 243(60.75%), type 3 in 76(19%), and type 4 in 16(4%) 
TBs. Sigmoid sinus did not show dominancy in 61 cases and was dominant on the right side in 92 cases. 
DISCUSSION–CONCLUSION: The patients are frequently examined by using HRCT before mastoidectomy. Possible 
complications can be prevented by detecting the low position of mastoid roof or indentation of sigmoid sinus towards 
mastoid bone in preoperative period. Our study is the first and largest series of studies that classify mastoid roof and 
sigmoid sinus when compared to similar studies. However, the presence of mastoid emissary vein, which is one of the 
major causes of mastoidectomy complications, was not evaluated as it could have eliminated the practicality of sigmoid 
sinus classification. In conclusion, we think that determining the mastoid roof and sigmoid sinus types with our classification 
prior to mastoidectomy may be a practical method to reduce the potential complications. 
Keywords: Classification, Complication, Mastoid Roof, Mastoidectomy, Sigmoid Sinus 
 

Mastoid çatı tipleri, Types of mastoid roof 

 
Koronal reformat YÇBT görüntülerde A. Tip 1. B. Tip 2. C. Tip 3. D. Tip 4. E. Tip 5 mastoid çatı. Tip 5 mastoid çatının ince 

sklerotik bir kemikten oluştuğuna dikkat ediniz. 
Coronal reformat HRCT images show A. Type 1. B. Type 2. C. Type 3. D. Type 4. E. Type 5 mastoid roof. Note that the type 5 

mastoid roof consists of a thin sclerotic bone. 
 

Sigmoid sinüs ölçüm metodu, Measurement of sigmoid sinus 

 
YÇBT aksiyel temporal kemik görüntülerde dış kulak yolunun görüntülendiği en üst aksiyel kesitte petro-oksipital fissür 

posteriorundan sigmoid sinüs arka duvarına düz bir çizgi çizildi. Bu çizgiye dik olarak sigmoid sinüsün en geniş çapı ölçüldü 
(a). Sigmoid sinüsün en geniş çapının izdüşümü mastoid kemik dış tabulasına kadar uzatılarak ilk çizgi ile arasındaki mesafe 

ölçüldü (a+b). İki ölçüm sonucu oranlanarak sigmoid sinüs tipi belirlendi. 1.30/1.90≈%50-75 (Tip 3 sigmoid sinüs) 
A straight line was drawn from the posterior of the petro-occipital fissure to the posterior wall of the sigmoid sinus in the 

uppermost axial section where the external auditory canal was visualized on HRCT axial temporal bone images. The largest 
diameter of the sigmoid sinus perpendicular to this line was measured (a). The projection of the largest diameter of the 

sigmoid sinus was extended to the mastoid bone outer tabula and the distance from the first line was measured (a + b). The 
sigmoid sinus type was determined by two measurements. 1.30/1.90≈50-75% (Type 3 sigmoid sinus) 
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Tablo 1: Demografik özellikler/  Table 1. Demographic characteristics 
 

Yaş (Ortalama, SS) Age (Mean, SD) 44,06 ±15,76 

Cinsiyet Gender n % 

Erkek Male 107 53,5 

Kadın Female 93 46,5 

 
 
 

Mastoid çatı tipi-kemik tipi ilişkisi,  Mastoid roof type-bone type relationship 

 
Mastoid çatı tipi-kemik tipi ilişkisi A. Sağ. B. Sol., Mastoid roof type-bone type relationship A. Right. B. Left. 
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GİRİŞ-AMAÇ: En sık izlenen periferik nöropati karpal tünel sendromu olup fleksör tendonların komşuluğunda yer alan 
median sinirin sıkışması sonucu gelişir. Karpal tünel sendromu nedeniyle el bileğine yönelik yapılan cerrahi operasyonlar her 
geçen gün artmaktadır. Olası cerrahi komplikasyonlardan kaçınmak için ameliyat öncesi median sinir anatomisinin ve bu 
bölgenin arteryal varyasyonlarının bilinmesi faydalıdır. Bu çalışmanın amacı median sinir varyasyonları ve persistan median 
arter prevalansının el bileği manyetik rezonans (MR) görüntüleme ile araştırılmasıdır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Şubat 2013 ile Temmuz 2015 tarihleri arasında el bileği MR görüntüleme tetkiki gerçekleştirilmiş 158 kadın 
ve 142 erkek toplam 300 hastaya ait veriler retrospektif olarak incelendi. Bütün incelemeler 1,5 Tesla MR görüntüleme 
cihazı ile el bileği koili kullanılarak yapıldı. MR görüntüleme incelemeleri aksiyel Turbo Spin Echo (TSE) T1 ve aksiyel TSE yağ 
baskılı Proton Dansite (PD) ağırlıklı görüntüleri ile yapıldı. Distal median sinir dallanması karpal tünele göre değerlendirildi. 
Fleksör retinakulum karpal tünelin proksimal başlangıcı ve karpometakarpal eklem tünelin distal ucu olarak kabul edildi. 
Karpal tünel distalindeki dallanmalar normal anatomiyi temsil ederken tünel proksimalinde ve tünel içerisindeki bifid-trifid 
median sinir görünümleri varyasyon olarak değerlendirildi. Ayrıca tüm olgularda persistan median arter varlığı araştırıldı ve 
prevalansı hesaplandı. Hastalar yaş, cinsiyet ve el bileği yönüne göre alt gruplara ayrıldı. 
BULGULAR: Median sinir, 300 el bileğinin 38’inde (%12,7) karpal tünel proksimalinde, 34’ünde (%11,4) karpal tünel 
içerisinde bifid yapıda iken yalnızca 1 (%0,3) olguda karpal tünel içerisinde trifurkasyon göstermektedir. İki yüz yirmi yedi 
(%75,6) hastada ise normal anatomiyi temsil eden karpal tünel distalinde dallanma izlendi. Kırk dört (%14,8) el bileğinde 
persistan median arter tespit edildi ve bu hastaların 28’inde (%63,6) aynı zamanda median sinir varyasyonu mevcuttu. Yaş, 



472 
 
 

cinsiyet ve el bileği yönüne göre oluşturulan alt gruplarda median sinir varyasyonları ve persistan median arter sıklığı 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi. 
Tartışma ve SONUÇ: MR görüntüleme distal median sinirin normal anatomisini ve persistan median arteri göstermede 
oldukça yetkindir. Sonuç olarak el bileği MR görüntüleme incelemesinde median sinirde varyasyon %24,4 ve persistan 
median arterde %14,8 oranında saptandı. Özellikle karpal tünel sendromu nedeniyle opere edilmesi planlanan olgularda, 
preoperatif dönemde olası median sinir varyasyonlarının MR görüntüleme ile değerlendirilmesinin postoperatif 
komplikasyonlara karşı koruyucu olacağını düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: MRG, median sinir, persistan median arter, varyasyon 
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Introduction and PURPOSE: Peripheral neuropathy is the most common carpal tunnel syndrome and it develops as a result 
of compression of the median nerve adjacent to the flexor tendons. The number of surgical operations of wrist performed 
for carpal tunnel syndrome has been increasing with each passing day. It is beneficial to know median nerve anatomy and 
arterial variations of this region to avoid possible complications. The aim of this study was to investigate the variations of 
median nerve and the prevalence of persistent median artery on wrist Magnetic Resonance (MR) Imaging. 
MATERIALS-METHODS: Between February 2013 and July 2015, data of a total number of 300 patients (158 females and 142 
males) who underwent wrist MR imaging were retrospectively evaluated. All examinations were performed by using 1,5 
Tesla MR imaging device with wrist coil. On MR imaging, axial turbo spin echo (TSE) T1 and axial TSE fat-suppressed Proton 
Density (PD) weighted images were obtained. Distal median nerve branching was assessed according to carpal tunnel. 
Flexor retinaculum was accepted as the proximal end of carpal tunnel, while carpometacarpal joint was accepted as distal 
end of the tunnel. Branching distal to carpal tunnel represented normal anatomy, while bifid-trifid median nerve images in 
the tunnel were accepted as variation. In addition, the presence of persistent median nerve was investigated, and its 
prevalence was calculated. The patients were divided into sub-groups with regard to age, gender and the direction of wrist. 
RESULTS: Among 300 wrists, median nerve was located at proximal part of the wrist in 38 (12.7%) cases, the nerve was bifid 
in structure in carpal tunnel in 34 (11.4%) subjects, while only 1 (0.3%) patient had median nerve showing trifurcation in 
carpal tunnel. Branching at distal part of the tunnel, which represents normal anatomy, was observed in 227 (75.6%) wrists. 
44 (14.8%) wrists were found to have persistent median artery and 28 (63.6%) of these patients had also median nerve 
variation. There was no statistically significant difference between age, gender and wrist direction groups in terms of 
median nerve variations and the frequency of persistent median artery. 
Discussion and Conclusion: MRI is quite useful in demonstrating normal anatomy of distal median nerve and persistent 
median artery. As a result, the rates of median nerve variations and persistent median artery on MR imaging were found to 
be 24.4% and 14.8%, respectively. We suggest that preoperative MR imaging performed to detect possible median nerve 
variations may prevent postoperative complications in the patients scheduled for carpal tunnel syndrome surgery. 
Keywords: MRI, median nerve, persistent median artery, variation 

 
MEDİAN SİNİR VARYASYONLARI VE PERSİSTAN MEDİAN ARTER PREVALANSININ EL BİLEĞİ MRG İNCELEMESİ İLE ARAŞTIRILMASI 

 
Giriş: Median sinir, brakial pleksusun üst trunkusundan köken alan lateral kord (C5, C6, C7) ile alt trunkusdan köken alan 
medial kordun (C8, T1) birleşmesiyle oluşur. Motor ve duyu dalları olan mikst tipte bir sinirdir (1). Fleksör tendonların 
komşuluğunda yer alan median sinirin sıkışması sonucu en sık izlenen periferik nöropati olan karpal tünel sendromu gelişir.  
Arteria mediana, embriyonal hayatta üst ekstremitenin arteryal dolaşımını sağlayan en önemli vasküler yapılardan biridir. 
Genellikle gebeliğin 8. haftasında ulnar ve radial arterlerin gelişmesiyle median arterin fonksiyonu yavaş yavaş tamamlanır 
ve ince bir damar olarak nervus medianusa eşlik eder (a. comitans nervi mediani). A. mediana’nın embriyonal hayattan 
sonra yapısını devam ettirmesi persistan arteria mediana (PMA) olarak adlandırılır. Erişkin kadavralarda yapılan çalışmalarda 
prevalansı %1,5-27,2 olarak bulunmuştur (2,3). Karpal tünel sendromu nedeniyle el bileğine yönelik yapılan cerrahi 
operasyonlar her geçen gün artmaktadır Olası cerrahi komplikasyonlardan kaçınmak için ameliyat öncesi median sinir 
anatomisinin ve bu bölgenin arteryal varyasyonlarının bilinmesi faydalıdır. El bileği manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 
tetkiki karpal tünelin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan en etkin yöntem konumundadır. Bu çalışmanın amacı 
median sinir varyasyonları ve persistan median arter prevalansının el bileği MRG ile araştırılmasıdır. 
 
Gereç ve Yöntem : Şubat 2013 ile Temmuz 2015 tarihleri arasında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'nde el bileği MRG incelemesi yapılmış 158 kadın ve 142 erkek toplam 300 hastaya ait veriler 
retrospektif olarak incelendi. Otuz dört hasta görüntü kalitesi ve çözünürlüğünün yeterli olmaması, bölgeye yönelik 
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geçirilmiş cerrahi girişim bulunması ve kesitlerin yeteri kadar distalden geçmemesi gibi nedenler ile çalışma dışı bırakıldı. 
Bütün incelemeler 1,5 Tesla MRG cihazı ile el bileği koili kullanılarak yapıldı. MRG incelemeleri aksiyel TSE T1 ve aksiyel TSE 
yağ baskılı Proton Dansite (PD) ağırlıklı görüntüleri ile yapıldı. Distal median sinir dallanması karpal tünele göre 
değerlendirildi. Fleksör retinakulum karpal tünelin proksimal başlangıcı ve karpometakarpal eklem tünelin distal ucu olarak 
kabul edildi. Karpal tünel distalindeki dallanmalar normal anatomiyi temsil ederken tünel proksimalinde ve tünel içerisindeki 
bifid-trifid median sinir görünümleri varyasyon olarak değerlendirildi. Erişkin hayatta PMA iki farklı formda karşımıza çıkar. 
Median arterin; geniş, uzun ve el bileği eklemini geçip ele kadar uzanan formu palmar tip olarak adlandırılmaktadır ve 
embriyolojik paterni temsil eder. Median arterin; ince, kısa ve el bileğine uzanmayan formuna ise antebrakial tip 
denilmektedir ve bu form kısmi regresyonu temsil eder. Bizim çalışmamızda karpal tünel distaline dek uzanan palmar tip 
persistan median arter sıklığı araştırıldı. Hastalar yaş, cinsiyet ve el bileği yönüne göre alt gruplara ayrıldı. 
İstatistiksel Analiz: Bütün analizler SPSS (Statistical Package for Social Sciences Inc.,Chicago, IL, USA) 16.0 versiyonu 
kullanılarak yapıldı. Anatomik varyasyonların prevanlansı ve oranları Fisher metodu kullanılarak hesaplandı. İstatiksel analiz 
için Ki kare ve logistik regresyon analizlerinden uygun olan test kullanıldı. P<0.05 değerler istatiksel anlamlı kabul edildi. 
Bulgular : Median sinir, 300 el bileğinin 38 (%12,7) tanesinde karpal tünel proksimalinde, 34 (%11,4) tanesinde karpal tünel 
içerisinde bifid yapıda iken yalnızca 1(%0,3) olguda karpal tünel içerisinde trifurkasyon göstermektedir.  227 (%75,6) el 
bileğinde normal anatomiyi temsil eden tünel distalinde dallanma izlendi. Kırık dört (%14,8) el bileğinde PMA tespit edildi ve 
bu hastaların 28 (%63,6) tanesinde aynı zamanda median sinir varyasyonu mevcuttu (Resim 1). Median sinir varyasyonları 
ve PMA birlikteliği istatistiksel olarak anlamlı olarak tespit edildi. Median sinir, erkek popülasyonun (142 el bileği) 17 (%12) 
tanesinde karpal tünel proksimalinde, 21 (%14,8) tanesinde karpal tünel içerisinde ve 104 (%73,2) tanesinde tünel distalinde 
dallanma gösterdi. Median sinir, kadın popülasyonunun (158 el bileği) 21 (%13,3) tanesinde karpal tünel proksimalinde, 14 
(%8,9) tanesinde karpal tünel içerisinde ve 123 (%77,8) tanesinde karpal tünel distalinde dallanma göstermekteydi. 
Cinsiyete göre yapılan alt gruplarda istatistik olarak anlamlı fark tespit edilmedi (proksimal için p=0,284, tünel içi p=0,902 ve 
distal için p=0,121). Yüz elli yedi sağ el bileğinden 23 (%14,6) tanesinde median sinir karpal tünel proksimalinde, 13 (%8,3) 
tanesinde karpal tünel içerisinde ve 121 (%77,1) tanesinde karpal tünel distalinde dallanma göstermekteydi. Yüz kırk üç sol 
el bileğinden 15 (%10,5) tanesinde karpal tünel proksimalinde, 22 (%15,4) tanesinde karpal tünel içerisinde ve 106 (74,1) 
tanesinde karpal tünel distalinde dallanma gösterdi. El bileği tarafına göre oluşturulan alt gruplarda istatistiksel olarak 
anlamlı fark tespit edilmedi (proksimal için p=0,120 tünel içi p=0,409 ve distal için p=0,079). Sonuç olarak; yaş, cinsiyet ve el 
bileği yönüne göre oluşturulan alt gruplarda median sinir varyasyonları ve persistan median arter sıklığı arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark izlenmedi. 
Tartışma: Median sinirin el bileği-el düzeyindeki varyasyonel dallanmaları ilk kez Lanz tarafından 1977 yılında 
sınıflandırılmıştır (4). Lanz sınıflamasında 4 farklı grup mevcut olup üçüncü grubu oluşturan varyasyonlar yüksek ayrımlı 
median siniri (bifid median sinir) kapsamaktadır. Lanz, 7 (%2,8) olguda median sinirin karpal tünel öncesi ikiye ayrıldığını 
saptamıştır. Lanz sınıflamasına göre yapılan cerrahi çalışmalarda tünel proksimalinde bifid median sinir oranları %1 ile %2,8 
oranında değişmektedir. Bizim çalışmamızda 38 (%12,7) olguda tünel proksimalinde bifid median sinire rastladık ve cerrahi 
literatür ile karşılaştırıldığında bu varyasyon oldukça sıktı. Yine Lanz sınıflamasına göre yapılan kadavra çalışmalarında bifid 
median sinir oranları %1,08-3,4 arasında değişmekte olup bizim çalışmamızda varyasyon oranları kadavra çalışmalarına göre 
daha yüksekti (5,6). Propeck ve arkadaşları 2000 yılında yaptıkları çalışmada on tane kadavrada ilk kez MRG ve ultrason 
uygulaması ile iki tane bifid median sinir tespit etmişler. Bulgular anatomik ve histolojik veriler ile doğrulanmıştır. 
Hâlihazırda el-el bileği düzeyinde median sinir varyasyonlarının kabul görmüş radyolojik bir sınıflaması yoktur (7). 

Pierre-Jerome ve arkadaşları 2009 yılında yaptıkları çalışmada 77 erkek ve 117 kadına ait toplam 194 el bileği MRG 
incelemesini retrospektif olarak değerlendirmişler (8). Fleksör retinakulum tünel girimi ve karpometakarpal eklem tünel 
çıkışı kabul edilerek median sinir dallanmalarını proksimal-tünel içi ve distal olmak üzere üç gruba ayırmışlar. Sonuçlar 
değerlendirildiğinde 12 (%6,1) olguda karpal tünel proksimalinde ve 36 (%18) olguda karpal tünel içerisinde bifid median 
sinire rastlamışlar. Yüz kırk yedi (%75) olguda median sinirin karpal tünel distalinde dallanma gösterdiğini tespit etmişler. Biz 
de çalışmamızda median sinir varyasyonlarını benzer anatomik özellikleri kullanarak grupladık. Bu iki çalışma 
karşılaştırıldığın da bizim çalışmamızda karpal tünel proksimalinde bifid median sinir oranı (%12,7) yüksek iken Pierre-
Jerome ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada karpal tünel içerisinde bifid median sinir oranı (%18) yüksek bulunmuştur. Her 
iki çalışmada da normal anatomiyi temsil eden tünel distalinde dallanma birbirine benzer oranlardadır. Bu iki çalışma 
arasındaki farklılığın sebebi kullanılan MRG sekanslarının veya kesit kalınlıklarının farklı olması olabilir. Normal anatomiyi 
temsil eden olguların oranının benzer çıkması MRG’nin normal anatomiyi göstermede oldukça başarılı olduğunu 
düşündürdü. Yaş, cinsiyet ve el bileği tarafına göre oluşturulan alt gruplarda Pierre-Jerome ve arkadaşlarının yaptıkları 
çalışmaya benzer şekilde median sinir varyasyonlarının prevelansı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit etmedik. 
Pierre-Jerome ve arkadaşları 2009 yılında yaptıkları çalışmada 194 el bileğini MRG ile değerlendirmişler ve 21 (%11) el 
bileğinde PMA tespit etmişler (9). Biz çalışmamızda 44 (%14,7) el bileğinde PMA tespit ettik. Alt gruplar arasında PMA sıklığı 
açısından anlamlı fark tespit etmedik. Bizim çalışmamızda farklı olarak sağ el bileğinde PMA sıklığı sol el bileğine göre hafifçe 
yüksekti. Aynı çalışmada bir olguda PMA’da tromboz izlenmiş olup bizim çalışmamızda tromboz tespit edilmedi. 
Sonuç: MRG distal median sinirin normal anatomisini ve persistan median arteri göstermek de oldukça yetkindir. Sonuç 
olarak el bileği MRG incelemesi ile median sinir varyasyonları %24,4 ve persistan median arter %14,8 oranında saptandı. 
Özellikle karpal tünel sendromu nedeniyle opere edilmesi planlanan olgularda, preoperatif dönemde olası median sinir 
varyasyonlarının MRG ile değerlendirilmesinin     postoperatif komplikasyonlara karşı koruyucu olacağını düşünmekteyiz. 
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Resim 1. Yağ baskılı TSE aksiyel PD ve TSE aksiyel T1 ağırlıklı kesitlerde normal median sinir anatomisi ve eşlikçi PMA (kırmızı 

oklar median sinir, sarı oklar PMA ve mavi oklar fleksör retinakulum). En üstteki kesitler karpal tünel proksimali, ortadaki 
kesitler karpal tünel içi ve en alttaki kesitler karpal tünel distalinden alınmıştır. Median sinir karpal tünel distalinde dallarına 

ayrılıyor ve sinire tünel distaline kadar eşlikçi PMA izleniyor. 
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AMAÇ: Amacımız hastanemizdeki MR tetkiklerini Türk Radyoloji Derneği(TRD) tarafından yayımlanan rehbere(BT ve MRG 
inceleme standartları TRD 2018) uygun hale getirmek ve hastalarımıza verdiğimiz görüntüleme hizmetinin kalitesini, 
doğruluğunu ve standartlara uygunluğunu artırmaktı. 
GEREÇ-YÖNTEM: Radyoloji teknisyenlerimize MR inceleme standartları konusunda eğitim verdik. Eğitim öncesinde (ağustos 
2018) ve eğitim sonrasında (şubat 2019) hastanemizde yapılan MR incelemelerinin standartlara uygunluğunu retrospektif 
olarak değerlendirdik. Elde ettiğimiz verileri karşılaştırarak eğitimin etkinliğini araştırdık. MR görüntülerindeki anatomik 
yapıları, alınan düzlemsel görüntüleme tipini, sekans sayısını ve rezolüsyonu etkileyen sekans parametrelerini inceledik. 
BULGULAR: Örneklememizde eğitim öncesi ve sonrası dönem için MR görüntülerindeki düzlemsel görüntüleme tipinde ve 
sekans sayısında, standartlara uygunluğu birbirine çok yakın bulduk. Bununla birlikte anatomik yapıların kesitte 
varlığı(%59,65) ve sekans parametrelerinin uygunluğunu(%29,24) değerlendirdiğimizde ise eğitim öncesi dönemde 
standartlara uygunluğun düşük olduğunu saptadık. Eğitim sonrasında dönemde ise anatomi konusunda standartlara 
uygunluğu arttırdığımızı(%94,71) gözlemlesek de, MR sekans parametreleri konusunda önemli bir değişiklik 
sağlayamadığımızı saptadık. 
SONUÇ: TRD tarafından tanımlanmış inceleme standartlarına uygun olmayan radyolojik görüntüler rapor kalitesini ve rapor 
doğruluğunu azaltabilmektedir. Çalışmamız radyoloji teknisyenlerinin eğitiminden sonra radyolojik inceleme standartlarının 
büyük ölçüde düzeltilebildiğini ortaya koyan bir ön çalışmadır. Bununla birlikte hem MR ünitesindeki hasta yoğunluğundan 
dolayı hem de randevu sürelerinin kısa tutulmasının gerekliliği nedeni ile tetkik çözünürlüğü hala ülkemiz için önemli bir 
sorun gibi görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Kalite, standardizasyon, MR tetkiki 
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PURPOSE: Our aim was to make the MRI tests in our hospital compatible with the guideline (CT and MRI examination 
standards TRD 2018) published by the Turkish Society of Radiology (TRD) and to increase the quality, accuracy and 
compliance of the imaging services we provide to our patients. 
MATERIALS-METHODS: We provided training to our radiology technicians on MR examination standards. We 
retrospectively evaluated the conformity of the MRI studies performed in our hospital before the training (August 2018) 
and after the training (February 2019). We investigated the effectiveness of the education by comparing the data we 
obtained. We examined the anatomical structures in MR images, the type of planar imaging taken, the number of 
sequences and the sequence parameters affecting the resolution. 
RESULTS: In our sample, we found that the number of planar imaging types and sequences in MR images for the pre- and 
post-training period were very close to the standards. However, the presence of the anatomical structures in the cross-
section(%59,65) and the suitability of the sequence parameters(%29,24) were found to be significantly lower( in the pre-
training period. Although we observed that we increased the compliance with the standards(%94,71) in the period after the 
training, we found that we could not make a significant change in the MR sequence parameters.  
CONCLUSION: Radiological images that do not comply with TRD-defined examination standards can reduce report quality  
nd report accuracy. Our study is a preliminary study demonstrating that radiological examination standards can be greatly 
improved after the training of radiology technicians. However, the resolution of the examination is still seen as an 
important problem for our country because of the need to keep the appointment time short and because of the intensity of 
the patient in the MR unit. 
Keywords: Quality, standardization, MR examination 
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Talasemi hastalarında demir yükünün saptanmasında T1 haritalama MRG 
tekniğinin kullanım potansiyelinin değerlendirilmesi: T2*, KDK ve serum 

ferritin değerleriyle korelasyonu. 
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GİRİŞ-AMAÇ: Talasemi hastalarında çoklu kan transfüzyonları yüksek serum ferritin değerlerine ve serbest demirin karaciğer 
ve kalp gibi organlarda birikimine yol açar. MRG (manyetik rezonans görüntüleme) miyokard ve karaciğer demirinin non-
invaziv kantifikasyonu imkanını sunmaktadır. Çalışmamızda; T1 haritalama MRG tekniği ile elde ettiğimiz kardiyak 
ölçümlerin, serum ferritin değerleri, KDK (karaciğer demir konsantrasyonu) ve güncel pratikte kullanılan T2* tekniği ile 
korelasyonunu ve T1 haritalamanın demir yükü hesaplanmasındaki potansiyelini ortaya koymayı amaçladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: Talasemi tanısı alan ve kasım 2018 – ocak 2018 tarihleri arasında MRG çekimi uygulanan, yaşları 11 ila 41 
(medyan 26) arasında değişen 28 hasta (16 erkek, 12 kadın) retrospektif olarak değerlendirildi. Kardiyak T2* ölçümü için, 
yağ baskılamalı, 8 farklı eko değerli multi-eko GRE (gradiyent eko) sekansı kullanıldı. Aynı kesitler T1 mapping imajları (kesit 
kalınlığı= 8 mm, TR=391, TE=1.35, haritalama için hareket düzeltmeli) için kullanıldı. Karaciğer demir yükü ‘R2 relaksometri 
tekniği’ ile değerlendirildi. İmajlar 5 adet artan eko zamanı (TE: 6,9,12,15,18 ms) ile elde olundu. Medyan R2 değerleri ve 
buna karşılık gelen KDK değerleri hesaplandı. Serum ferritin değerleri hastanemiz veri tabanından elde olundu. T2* (ms), 
serum ferritin (ng/ml) ve KDK (mg/g/kuru ağırlık) değerleri, Spearman korelasyon analizine dahil edildi. 
BULGULAR: Tüm hastaların (n=28) kardiyak ölçümleri ve bunlardan 20 tanesinin (%71.4) karaciğer ölçümleri mevcuttu. 
Serum ferritin değerleri 13 hastadan (%46.4) elde olundu. Miyokardiyal T2* ile T1 değerleri arasında orta derecede pozitif 
korelasyon (Rs: 0.636 p < 0.01) saptadık. Miyokardiyal T1 ve KDK değerleri arasında zayıf negatif korelasyon mevcuttu (Rs: -
0.466 p < 0.05). Benzer bir korelasyon T2* ile KDK değerleri arasında ise saptanmadı. T1 ile SF değerleri arasında yüksek 
negatif (Rs: -0.731 p < 0.01) ve T2* ile SF değerleri arasında ise orta derecede negatif (Rs: -0.571 p < 0.05) korelasyon 
saptadık. T1 ile SF değerleri arasında yüksek korelasyon olmasını dikkat çekici bir sonuç olarak kayda aldık. 
Tartışma ve SONUÇ: Çalışmamızda, T1 haritalamanın T2*’a alternatif bir MRG tekniği olabileceğini ortaya koyduk. Umut 
veren sonuçlar ayrıca, T1 haritalama MRG tekniğinin, karaciğer demir yükünü ve yüksek serum ferritin değerlerini 
öngörmede T2* tekniğinin bir adım önünde konumlanabileceğini göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: T1 haritalama, demir yükü, talasemi 
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OBJECTIVE: Multiple red blood transfusions lead to high plasma ferritin levels and accumulation of free iron in organs such 
as liver and hearth in thalassemia patients. MRI (magnetic resonance imaging) offers the opportunity of non-invasive 
quantification of liver and myocardial iron. In our study, we aimed to correlate the cardiac measurements obtained via T1 
mapping MRI technique with T2* technique used in current practice, LIC ( liver iron concentration) and serum ferritin (SF) 
values and to reveal the potential of T1 mapping as a useful tool in the detection of iron overload. 
METHODS: 28 consecutive patients (16 male, 12 female) ranging in age from 11 to 41 (median 26) with the diagnosis of 
thalassemia who underwent MRI examination between October 2018 – January 2019 were retrospectively evaluated. To 
quantify cardiac T2*, a fat-saturated multi-echo gradient echo sequence with 8 different echoes was used. The same slices 
were used for T1 mapping images (thickness = 8 mm, TR = 391, TE = 1.35, with motion correction for the in-line map 
generation). Hepatic iron overload were evaluated via ‘R2 relaxometry technique’. Images were acquired in 5 different 
increasing echo times (TE: 6, 9, 12, 15, 18 ms). Median R2 values and the corresponding LIC values were noted. Serum 
ferritin values were obtained from our hospital clinic database. T2*(ms), T1 (ms), serum ferritin (ng/ml) and LIC (mg/g/dry 
weight) values were included in Spearman correlation analyses. 
RESULTS: All of the patients (n:28) had cardiac measurements and 20 of them (71.4%) had liver measurements. Serum 
ferritin measurements were obtained from 13 patients (%46.4). We found a moderate positive correlation between 
myocardial T2* and T1 values (Rs: 0.636 p < 0.01). There was a weak negative correlation between cardiac T1 and LIC values 
(Rs: -0.466 p < 0.05). A similar relation was not detected between myocardial T2* and LIC values. We found strong negative 
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correlation between T1 and SF values (Rs: -0.731 p < 0.01) and moderate negative correlation between T2* and SF values 
(Rs: -0.571 p < 0.05). We noted the strong correlation between T1 and SF as a remarkable result. 
 CONCLUSION: In our study, we revealed that T1 mapping can be an alternative MRI technique to T2* in detecting cardiac 
iron overload. The promising results also showed that T1 mapping can make its position one step ahead of T2* in predicting 
hepatic iron overload and higher serum ferritin values in thalassemia patients. 
Keywords: T1 mapping, iron overload, thalassemia 

 
Miyokardiyal T1 - T2* saçılma grafiği,  Myocardial T1 – T2* scatterplot graph. 

 
T2* ile T1 değerleri arasında orta derecede pozitif korelasyon (Rs: 0.636 p < 0.01). 

Moderate positive correlation between cardiac T2* and T1 values (Rs: 0.636 p < 0.01). 
T1 - SF ve T2*-SF saçılma grafikleri, T1 - SF and T2*-SF scatterplot graphs. 

 
a) T1 ile SF değerleri arasında yüksek negatif korelasyon (Rs: -0.731 p < 0.01) b) T2* ile SF değerleri arasında orta derecede 

negatif korelasyon (Rs: -0.571 p < 0.05). 
a) strong negative correlation between T1 and SF values (Rs: -0.731 p < 0.01) b) moderate negative correlation between T2* 

and SF values (Rs: -0.571 p < 0.05). 
T1 haritalama tekniği,  T1 mapping technique. 

 
a) farklı inversiyon zamanlarındaki (TI) kardiyak T1 görüntüler b) zaman – intensite eğrisi c) renklendirilmiş T1 haritası. 

a) cardiac T1 images in different TI’s (inversion times). b) time - intensity curve. c) coloured T1 map. 
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Dirençli kistobiliyer fistüllerin vasküler plak ve N-butil-2-siyanoakrilat ile 
kapatılması 
Ridvan Pekçevik 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Kistobiliyer fistüller (KF) hidatik kist tedavi sürecinde görülebilir. Uzun süreli kateterizasyon, kateter 
boyutunun büyütülmesi, endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) ile ana safra yoluna plastik stent konması ve 
papillotomi ile KF’lerin çoğu kapanır. Tüm tedavi girişimlerine rağmen KF’ler kapanmaz ise cerrahi tedavi planlanmalıdır. Bu 
çalışmada amaç; tedaviye dirençli KF’lerin minimal invaziv bir yöntemle, perkutan yolla, vaskuler plak ve N-butil-2-
siyanoakrilat (NBCA) ile kapatılarak cerrahi tedaviye bir alternatif sağlamaktır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Tüm hastalara 8 French (Fr) pigtail kateter ile standart kist hidatik tedavisi uygulandı. Başlangıç 
tedavisinde hiçbir hastada KF görülmedi. Takip periyodunda kateterden günlük drenaj miktarının arttığı ve KF geliştiği 
görüldü. Drenaj kateter boyutu 8 F’ten 14 Fr’e kadar büyütüldü. Tüm hastalara ERCP ile 8-10 Fr plastik stentleme ve 
papilotomi uygulandı (Resim a). Buna rağmen KF’ler 8 haftalık takip periyodunda kapanmadı. Hastalar genel cerrahiye 
konsulte edildi ancak hiçbir hasta cerrahiye uygun görülmedi. 
Tüm hastalar vaskuler plak ve NBCA ile KF’lerin kapatılması için yeniden işleme alındı. 0.035 inç klavuz tel, pigtail kateter 
içerisinden gönderildi ve 8-10 Fr vaskuler kılıf yerleştirildi. KF’ler 0.035 inç standart hidrofilik tel ve 5 Fr vertebral kateter ile 
kateterize edildi. Hidrofilik tel 0.035 inç Boston Scientific amplatz super stiff tel ile değiştirildi ve bunun üzerinden 7 Fr 
guiding kateter yerleştirildi. Vaskuler plak çapı KF çapından 2 mm geniş seçildi ve fistül proksimali vasküler plak 
yerleştirilerek kapatıldı (Resim b). Kist içeriği tümüyle boşaltılarak, fistül orifisinden başlayarak, kist kavitesi ve giriş yolu ¼ 
NBCA-non iyonik kontrast madde karışımı ile embolize edildi (Resim c). Embolizasyon sonrasında tüm kateterler çekildi. Tüm 
hastalar sırasıyla 1. hafta ve takip eden 1,3, 6,12 ve 24 aylarda kontrole çağrıldı. 
BULGULAR: Girişimsel Radyoloji Kliniğinde 2014-2019 yılları arasında kist hidatik nedeniyle tedavi edilen toplam 384 hasta 
retrospektif olarak değerlendirildi. Toplam 27 hastada KF geliştiği görüldü. Bunlardan tüm tedavilere rağmen KF’leri 
kapanmayan 6 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hidatik kistler 7 cm’den daha büyüktü. Tüm kistler Gharbi sınıflamasına 
göre tip 1, tip 2 görünümdeydi. Tüm hastaların KF’leri 5 mm’den genişti (majör fistül). Erken ve geç dönem takiplerinde 
hastaların hiçbirinde nüks görülmedi. 
Tartışma ve SONUÇ: Tedaviye dirençli KF’lerin vaskuler plakla kapatılması ve fistül-kist kavitesinin NBCA ile embolizasyonu 
morbidite ve mortaliteyi düşüren etkili ve güvenli bir tedavi yöntemidir. Minimal invaziv bu tedavi yöntemi cerrahiye 
alternatiftir. 
Anahtar Kelimeler: Kistobiliyer fistül, N-butil-2-siyanoakrilat(NBCA), vaskuler plak 
 
 

Closure of the refractory cystobiliary fistulas with vascular plaque and N-
butyl-2-cyanoacrylate 
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PURPOSE: Cystobiliary fistulas (CF) may occur during the treatment of hydatid cyst. They usually treated with long-term 
catheterization and enlarging the catheter size over time, or insertion of a plastic stent to the common bile duct and 
papillotomy by endoscopic cholangiopancreatography (ERCP). If the fistula has not closed after all treatment attempts, 
planning for surgery should begin. The aim of this study is to provide an alternative minimally invasive treatment method to 
surgery by percutaneous closure of refractory CF with vascular plaque and N-butyl-2-cyanoacrylate (NBCA). 
MATERIALS-METHODS: All patients underwent standard hydatid cyst treatment with 8 French pigtail catheters. There was 
no visible cystobiliary fistula at the initial procedure of the patients. During the follow-up period, daily drainage from the 
catheter increased and CF developed. The drainage catheter size was increased from 8 Fr to 14 Fr. All patients underwent 8-
10 Fr plastic stenting and papillotomy through ERCP (Figure a). Cystobiliary fistulas did not close during the 8-weeks follow-
up period. All patients were consulted for general surgery, but none of them was found suitable for surgery. 
All patients were reassessed for the closure of CF with vascular plaque and NBCA. 0.035 inch guidewire was sent through 
the pigtail catheter and an 8-10 Fr vascular sheath was inserted. Fistulas were catheterized with 0.035 inch standard 
hydrophilic guidewire and 5 Fr vertebral catheter. The hydrophilic guidewire was replaced with 0.035 inch Boston Scientific 
amplatz super stiff wire and a 7 Fr guiding catheter was placed over it. A vascular plaque 2 mm wider than CF diameter was 
selected and placed proximal to the fistula (Figure b). The cyst contents were completely evacuated, and then the CF 
embolized with a mixture of ¼ NBCA-non-ionic contrast agent, starting from the fistula orifice (Figure c). All catheters 
removed after embolization. The patients were recalled for follow-up at first week, and then followed at the first, third, 
sixth, twelfth, and twenty-fourth month. 
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RESULTS: A total of 384 patients who were treated for hydatid cysts between 2014-2019 were evaluated retrospectively. A 
total of 27 patients developed CF. Six patients who had non-closed CF despite all the treatments were included in the study. 
Hydatid cysts were 7 cm and larger. All hydatid cysts were type 1-2 according to Gharbi classification. Fistulas of all patients 
were larger than 5 mm (major fistula). We observed no recurrence at the early and late follow-up. 
Discussion and CONCLUSION: Closure of the refractory CF with vascular plaque and embolization of the fistula-cyst cavity 
with NBCA is an efficient and safe treatment method that reduces morbidity and mortality. It is minimally invasive 
treatment and is an alternative to surgery. 
Keywords: Cystobiliary fistula, N-butyl-2-cyanoacrylate(NBCA), vaskular plaque 
 
 

 
Figure A                                     Figure B 

   
Resim a Kistobiliyer fistül (uzun ok), plastik stent (kıvrık ok) kolesistektomiye ait metalik klipsler (okbaşı). 

Figure a Csytobiliary fistula (long arrow), plastic stent (curved arrow), cholecystectomy clips (arrowhead). 
 

Resim b Kistobiliyer fistül proksimali vaskuler plak yerleştirilerek kapatıldı (uzun ok). 
Figure b The proximal of the fistula was closed by placing a vascular plaque (long arrow). 

 
 

 
Resim c Kist içeriği tümüyle boşaltılarak, fistül orifisinden başlayarak, kist kavitesi (kıvrık ok) ve giriş yolu (uzun ok) ¼ NBCA-

non iyonik kontrast madde karışımı ile embolize edildi. Vaskuler plak (ok başı). 
Figure c The cyst contents were completely evacuated, and then the cyst cavity (curved arrow), entry tract (long arrow) 

embolized with a mixture of ¼ NBCA-non-ionic contrast agent, starting from the fistula orifice. Vaskular plaque (arrowhead). 
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GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmada, Bosniak tip 1 renal kist öyküsü olan hastalara uygulanan perkütan kateterizasyon ve etanol 
skleroterapi işleminin etkinliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Mart 2013 ile Temmuz 2018 tarihleri arasında kliniğimizde etanol skleroterapi işlemi 
ile tedavi edilen 21 hastadaki toplam 21 Bosniak tip 1 böbrek kisti çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların 16’sında yan ağrısı, 
3’ünde ağrı ve hidronefroz görülmüştür. 2 hastada ise kistler başka bir inceleme sırasında insidental olarak tespit edilmiştir. 
Hastaların hepsine tanısal amaçlı preoperatif ultrasonografi (US) incelemesi yapılmış, 5 hastanın preoperatif kontrastlı üst 
batın bilgisayarlı tomografi (BT), 2 hastanın ise preoperatif kontrastlı üst batın manyetik rezonans (MR) incelemesi 
bulunmaktadır. Tüm hastalar postoperatif dönemde rutin US ile takip edilmiştir. US ile net değerlendirilemeyen lezyonlar 
MR veya BT inceleme ile takip edilmiştir. Kateterizasyon tekniğinde; US ve floroskopi kılavuzluğunda kist içerisine 6-10 Fr 
kilitli kateter yerleştirilmesinin ardından yapılan kavitogramda ekstravazasyon veya kistin toplayıcı sistem ile bağlantısı 
saptanmaz ise %96’lık etanol kist içerisine verilerek skleroterapi işlemi gerçekleştirilmiştir. Uygun süre (15-20 dk) 
beklendikten sonra ise tüm içerik aspire edilmiş ve kateter serbest drenaja bırakılmıştır. Hastalara gün aşırı tekrar 
skleroterapi yapılmıştır. Kateterden gelen miktar 10 cc/gün’ ün altına indiğinde kateter çekilmiştir. 
BULGULAR: 21 hastaya (8 kadın, 13 erkek) toplam 23 işlem yapılmıştır. 2 hastada kistte hacim azalması olmasına rağmen 
ağrı şikâyeti devam ettiği için yeniden işlem yapılmıştır. Bu iki hastadan birinde ikinci işlem öncesi kist hacmi 680cc’den 
240cc’ye; diğer hastada ise 840cc 'den 320 cc'ye düşmüştü. Ortalama kateterizasyon süresi 5 gündür (2-10 gün). Kistlerin 
tedavi öncesi ortalama hacimleri 870 cc olup 590-1600 cc arasında değişmektedir. Tedavi sonrası rezidü hacim ortalaması 
ise 96cc’dir (0-190 cc). Tüm hastalardaki ağrı şikâyeti gerilemiştir. Hidronefroz ise 2 hastada gerilemiş olup 1 hastada 
düzelme görülmemiştir. Ortalama takip süresi: 3 – 42 ay arasında değişmekte olup takip sürecinde nüks saptanmamıştır. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bosniak Tip 1 böbrek kistlerinin tedavisinde perkütan kateterizasyon ve etanol skleroterapi işlemi 
etkin ve güvenilir bir yöntemdir. 
Anahtar Kelimeler: perkütan skleroterapi, kateterizasyon, renal kist, hidronefroz, yan ağrısı 
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OBJECTIVE: The pupose of this study was to evaluate the efficacy and safety of percutaneous catheterization and ethanol 
sclerotherapy in patients with a history of Bosniak type 1 renal cyst. 
MATERIAL-METHOD: Between March 2013 and July 2018, A total of 21 Bosniac type 1 renal cysts were included in 21 
patients treated with ethanol sclerotherapy in our clinic. 16 patients had flank pain, 3 patients had pain and 
hydronephrosis. In 2 patients, cysts were identified incidentally at another examination. All patients underwent diagnostic 
preoperative ultrasound (US). Five patients had preoperative contrast-enhanced upper abdominal computed tomography 
(CT) and 2 patients had preoperative contrast-enhanced upper abdominal magnetic resonance (MR). All patients were 
followed up with routine US in the postoperative period. Lesions that could not be evaluated with US were followed with 
MR or CT. The guidance of ultrasonography and fluoroscopy, 6-10 Fr locked catheter was inserted into the cyst. If there is 
no extravasation or communication between the cyst and the collector system, sclerotherapy was performed injected with 
96% ethanol into the cyst. After 15-20 minutes, the alcohol was completely aspirated, and the catheter was connected to 
free drainage. Sclerotherapy was repeated every other day. The catheter was removed when the amount from the catheter 
decreased below 10 cc / day. 
RESULTS: A total of 23 procedures were performed in 21 patients (8 female, 13 male). Two patients underwent re-
treatment because of the persistence of pain despite the decrease in volume in the cyst. Before the second process, in one 
of these two patients cyst volumes were decreased from 680 cc to 240cc; the other patient was decreased from 840cc to 
320 cc. Mean catheterization time was 5 days (range:2-10 days). The average volume was 870 cc of cysts before treatment 
(range: 590-1600 cc). The average residual volume after treatment was 96cc (range: 0-190 cc). Pain was regressed in all 
patients. Hydronephrosis regressed in 2 patients and no improvement was seen in 1 patient. The mean follow-up ranged 
from 3 to 42 months. There was no recurrence during the follow-up period. 
CONCLUSION: Percutaneous catheterization and ethanol sclerotherapy is effective and safe in the treatment of Bosniac 
Type1 renal cysts. 
Keywords: percutaneus sclerotheraphy, catheterization, renal cyst, hydronephrosis, flank pain 
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A         B 

   
 

A: Preop BT incelemede boyutu 116x92x125 mm olarak ölçülen kist 
B: The size of the cyst is 116x92x125 mm on preoperative CT 

 
 

US ve floroskopi kılavuzluğunda kateterizasyon sonrası elde edilen kavitogramda ekstavazasyon ve kistin toplayıcı sistem ile 
bağlantısı görülmüyor ve skleroterapi işlemi uygulanıyor. 

The cavitogram obtained after catheterization under US and fluoroscopy guidance does not reveal extravasation and the 
connection of the cyst to the collecting system and sclerotherapy is performed. 

 
C 

 
Postop takip MR görüntülerde kist boyutunun 36x31x30 mm'ye gerilediği görülüyor. 

Postoperative follow-up MR images showed new size of cyst is 36x31x30 mm. 
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AMAÇ: Meme, tiroid, karaciğer, prostat ve lenf nodu ile ilgili birçok hastalıkta ultrasonografiye elastografi eklenmesinin 
tanısal kesinliği arttırdığı gösterilmiştir (1,2). Elastografik incelemelerde genellikle gerilme oranı değeri ve renk haritası 
kullanılır (3). Bununla birlikte, elastografinin meme hastalıklarına özgü benzersiz bir özelliğe sahip olduğu iddia edilmektedir: 
Malign meme kitlelerinin 1.0 (1) 'e eşit veya daha büyük bir elastisite görüntüleme boyutu / B mod boyutu oranı vardır. 
Bu çalışmanın amacı, en sık görülen meme malignitesi olan no-special type meme kanserlerinde elastisite görüntüleme 
boyutu / B mod boyutu oranlarının duyarlılığını araştırmaktır (4). 
MATERYAL-METOD: Çalışma merkezimizde prospektif olarak planlandı. No-special type meme kanserli 70 kadın hasta Nisan 
2018-Temmuz 2019 tarihleri arasında çalışmaya dahil edildi. Duktal karsinoma in situ, lobüler karsinom, duktolobüler 
karsinom ve spesifik meme karsinomlu hastalar çalışmadan dışlandı. Tüm hastalara aynı seansta ultrasonografi, elastografi 
ve ultrasonografi eşliğinde biyopsi yapıldı. B modunda ve elastogramda lezyonların transvers çapları ölçüldü. Veriler, malign 
olarak 1.0'a eşit veya daha büyük bir esneklik görüntüleme / B modu oranı temelinde analiz edildi. Duyarlılık ve yanlış 
negatif oranlar elde edildi. 
SONUÇLAR: Hastaların yaşları 34 ile 78 arasında değişmekteydi (ortalama ± SD, 57.56 ± 8.3, ortanca 47). Lezyonlarda 
elastikiyet görüntüleme / B modu oranı ortalama 1.10 ± 0.44 (şekil 1) ile 0.85 ila 1.81 idi. Meme lezyonlarının 
sınıflandırılmasında elastikiyet görüntüleme / B modu oranının kullanılması orta düzeyde duyarlılık (91,25%) ile 
sonuçlanmıştır. Yanlış negatif oranı 9.58% (7/73)’dir. 
TARTIŞMA: Bu sonuçlar, meme kanseri tanısı için elastikiyet görüntüleme / B modu görüntüleme kullanmanın yararlı 
olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, malign ve benign lezyonlar arasındaki ayrıma katkıda bulunup bulunmadığını 
göstermek için benign olgular da incelenmelidir. 
Anahtar Kelimeler: meme kanseri, elastisite, B-mod sonografi 
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BACKROUND AND AIM: In many diseases related to breast, thyroid, liver, prostate and lymph node, the addition of 
elastography to ultrasonography has been shown to increase diagnostic accuracy (1,2). Usually the strain ratio value and 
color map use in the elastographic examinations (3). However, it is claimed that elastography has a unique feature specific 
to breast diseases: The malignant breast masses have tumor size of elasticity imaging / tumor size of B-mode ratio which it 
is an equal to or greater than 1.0 (1). The aim of this study was to investigate the sensitivity of elasticity imaging/B-mode 
ratios in the no-special type breast cancers which the most common breast malignancy (4). 
MATERIAL AND METHODS: The study was planned prospectively in our center. Seventy-three female patients with no 
special type breast carcinoma included to the study between from April 2018, to July 2019. The patients with ductal 
carcinoma in situ, lobular carcinoma, ductolobular carcinoma, and specific breast carcinomas were excluded from the 
study. 
Ultrasonography, elastography and ultrasonography- guided core biopsy were performed consecutively in the same session 
to all of the patients. The transverse diameters of the lesions on B-mode and on elastogram images were measured. 
The data was analyzed on the basis of an elasticity imaging/B-mode ratio equal to or greater than 1.0 as malignant. The 
sensitivity and false negative ratios were obtained. 
RESULTS: The ages of the patients ranged from 34 to 78 years (mean ± SD, 57.56 ± 8.3 years, median 47). The elasticity 
imaging/B-mode ratio for lesions was 0.85 to 1.81 with an average of 1.10 ± 0.44.  The use of the elasticity imaging/B-mode 
ratio in classifying breast lesions resulted in moderate sensitivity 91.25 %. The false negative ratio was 9.58% (7/73). 
DISCUSSION AND CONCLUSION: These results have showed that it is beneficial to use elasticity imaging and B mode 
imaging for diagnosed breast malignancy. However, patients with benign lesions should also be examined to see if they 
contribute to the difference between malignant and benign masses. 
Keywords: breast cancer, elasticity, B-mode sonography 
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Ultrasonografik Kitle Dışı Lezyonların Biyopsi Sonuçları 
Funda Dinç Elibol, Cenk Elibol 
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GİRİŞ-AMAÇ: Ultrasonografi teknolojisindeki gelişmeler sonucunda ultrasonografik olarak saptanan kitle dışı lezyonlar 
sıklıkla günlük pratikte karşımıza çıkmaktadır. Kitle dışı lezyonların histopatolojik sonuçlarını bilmek bu lezyonların radyolojik 
yönetiminde oldukça önemlidir. Bizde çalışmamızda ultrasonografide izlenen ve biyopsi ile tanı alan kitle dışı lezyonların 
sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: Merkezimizde Temmuz-Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştiren kalın iğne meme biyopsileri geriye 
dönük taranmıştır. Erkek hastalara yapılan biyopsiler çalışmaya dahil edilmemiştir. Hastalara ait yaş, lezyonun bulunduğu 
meme yönü, lezyonun boyutu, BI-RADS kategorisi kaydedilmiştir. 
BULGULAR: Toplam 139 kadın hastaya yapılan kalın iğne biyopsisinin %19,4 'ü (27 olgu) ultrasonografide kitle dışı lezyonlara 
yapılmıştı. Çalışmaya dahil edilen kadınlar 18-63 yaş arasında olup yaş ortalaması 47±10.6 idi. Histopatoloji sonuçları 6 
olguda (%22,2) malign, 21 olguda benign (%77,8) olarak raporlanmıştı. Malign tanı alan lezyonların 5'i invaziv karsinom 1'i 
duktal karsinoma in situ, benign tanı alan 21 lezyonun 7'si mastit, 7'si fibrokistik değişiklikler, 2'si fibrotik meme dokusu, 2'si 
benign meme dokusu, 2'si fibroadenomoid değişilikler ve 1'i papillomdu. Malign tanı alan olguların yaş ortalaması 48.3±8.7, 
benign tanı lanların ise 45.8±11 olarak bulundu. Tüm lezyonlar BI-RADS 4 olarak tanımlanmış olup raporlarda 4A, 4B ve 4C 
olmak üzere subgruplarına ayrılmıştı. BIRADS 4A olarak tanımlanan 20 olgunun tümü benign, BIRADS 4B olarak tanımlanan 3 
hastanın 1'i benign 2'si malign, BIRADS 4C olarak tanımlanan 4 lezyonun tümü malign olarak sonuçlanmıştı (Tablo). Benign 
lezyonların 7'si(%33,3) ise tedavi gerektiren mastit tanısı almıştı. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Ultrasonografik kitle dışı lezyonların histopatolojik sonuçları çok geniş bir spektrumda 
izlenebilemektedir. Çalışmamızda ultrasonografik kitle dışı lezyonların yaklaşık 5'te biri malign tanı almış olup literatür ile 
uyumludur. Serimizde BI-RADS 4B ve 4C olarak tanımlanan lezyonların 1'i hariç tümü malign tanı almakla birlikte BI-RADS 4A 
lezyonların tümü benign tanı almıştır. Ultrasonografik kitle dışı lezyonlarda BI-RADS kategori 4'ün subgruplamasının 
yapılması malign-benign ayrımında yüksek doğrulukla tahmin yapabilmemizi sağlamaktadır. Ultrasonografide kitle dışı 
lezyonların azımsanmayacak bir kısmı malignite tanısı almaktadır. Ayrıca benign tanı alan lezyonların çoğu da mastit gibi 
tedavi gerektiren durumlara bağlı olabilmektedir. Bu nedenle kitle dışı lezyonların tanınması ve histopatolojik olarak 
örneklenmesi önem taşımaktadır. Biyopsi öncesi yapılan BI-RADS 4 subgruplama, özellikle bu lezyon grubunda biyopsi 
sonucunu yüksek doğrulukta öngörmektedir. 
Anahtar Kelimeler: meme, kitle-dışı, ultrason, BI-RADS 4 
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INTRODUCTİON AND PURPOSE: As a result of advances in ultrasonography technology, non-mass lesions at 
ultrasonography are frequently encountered in daily practice. So, to know the histopathological results of these lesions is 
very important in radiological management. In our study, we aimed to evaluate the biopsy results of non-mass lesions on 
ultrasound. 
MATERIALS-METHODS: Core breast biopsies performed in our center between July to October 2019 were retrospectively 
analyzed. Male patients were not included in the study. Age, breast location, lesion size, BI-RADS category of the lesion 
were recorded. 
RESULTS: A total of 139 female patients has a core biopsy was evaluated. 19.4% (27 cases) of these patients were 
performed biopsy due to detected non-mass lesions on ultrasonography. The age of the women included in the study was 
between 18-63 years and the mean age was 47 ± 10.6. Histopathological results were reported as malignant in 6 cases 
(22.2%) and benign in 21 cases (77.8%). 5 of the malignant lesions were invasive carcinoma, 1 was ductal carcinoma in situ. 
Among 21 benign lesions, histopathology revealed 7 mastitis, 7 fibrocystic changes, 2 fibrotic breast tissue, 2 benign breast 
tissue, 2 fibroadenomatoid changes, and 1 papilloma. The mean age of the patients with the malignant and benign 
diagnosis was 48.3 ± 8.7 years and 45.8 ± 11 years, respectively. All non-mass-like lesions were defined as BI-RADS 4 in our 
study and divided into subgroups as 4A, 4B, and 4C in ultrasound reports. All 20 cases identified as BIRADS 4A were all 
benign, 1 of 3 patients was identified as BIRADS 4B was benign and 2 of them was malignant, all of the 4 BI-RADS 4C lesions 
were malignant (Table). Seven (33.3%) of the benign lesions were diagnosed as mastitis which requires treatment. 
DISCUSSİON AND CONCLUSION: Histopathological results of non-mass-like on ultrasound has in a wide spectrum. In our 
study, approximately one-fifth of these lesions are diagnosed as malignant and it is consistent with the literature. In our 
series, all but one of the lesions identified as BI-RADS 4B and 4C are diagnosed as malignant, but all BI-RADS 4A lesions are 
benign. Subgrouping of BI-RADS category 4 in non-mass lesions enables us to predict the accuracy of malignant-benign 
differentiation. On ultrasonography, a significant portion of the non-mass lesions is diagnosed as malignancy. In addition, 
most of the lesions diagnosed as benign are conditions requiring treatment such as mastitis. For this reason, it is important 
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to recognize the non-mass lesions on ultrasound and to examine them histopathologically. Especially in this lesion group, BI 
RADS 4 subgrouping performed prior to biopsy predicts biopsy results with high accuracy. 
Keywords: breast, non-mass-like, ultrasound, BI-RADS 4 

 
Tablo 

BI-RADS 
Kategorisi 

Olgu 
sayısı 

Histopatolojik Sonuç 

4A 20 
7 mastit, 6 fibrokistik hastalık, 2 fibrotik meme dokusu, 2 benign meme dokusu, 2 

fibroadenomatoid değişiklik, 1 papillom 

4B 3 2 invaziv meme kanseri, 1 fibrkistik değişiklik 

4C 4 3 invaziv meme kanseri, 1duktal karsinoma in istu 

BI-RADS 4 subgruplarına göre histopatolojik sonuçlar 
 

Table 

BI-RADS 
category 

Patient 
number 

Histopathological results 

4A 20 
7 mastitis, 6 fibrocystic changes, 2 fibrotic breast tissue, 2 benign breast tissue, 2 

fibroadenomatoid changes, and 1 papilloma 

4B 3 2 invasive carcinoma, 1 fibrocystic changes 

4C 4 3 invasive carcinoma, 1 ductal carcinoma in situ 

According to BI-RADS 4 subgroups histopathological results 
 
INTRODUCTION AND PURPOSE:  

As a result of advances in ultrasonography (US) technology, high-resolution US allows us to detect non-mass-like 
lesions (NMLL) at ultrasonography. An NMLL is described as a hypoechoic area without the formation of a distinct mass. It is 
first described by Uematsu in 2012 and classified as ductal and non-ductal hypoechoic areas (1). MNLL on the US has not 
included in the Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) lexicon for US yet (2). In these lesions, due to a lack of 
standardized terminology, description of the findings differ in a wide range. Also, histopathological results of NMLL on 
ultrasound has in a wide pathological spectrum, such as fibrocystic changes, invasive carcinomas, in situ carcinomas, 
papillomas, mastitis, and fibrosis (3). In our study, we aimed to evaluate BI-RADS score, imaging findings on other 
modalities and biopsy results of NMLL on ultrasound in our center. 
 
MATERIALS AND METHODS:  

Core breast biopsies performed in our radiology department between July to October 2019 were retrospectively 
analyzed.  Male patients were not included in the study. Also, fine needle breast biopsies were excluded from the study 
group. Core biopsies were performed by 14-gauge core needle biopsy. NMLLs who underwent only surgical excision was 
also not included in the study group. Age of patients, breast location, lesion size, BI-RADS category of the NMLL were 
recorded. If available, mammography and magnetic resonance imaging (MRI) findings were also noted.  
 
RESULTS:  

A total of 139 female patients has a core biopsy in the four-month period. 19.4% (27 cases) of these patients were 
performed biopsy due to detected non-mass lesions on ultrasonography. The age of the women have NMLL in the study 
was between 18-63 years and the mean age was 47 ± 10.6. The breast side of lesions was 15 in the right breast and 12 in 
the left breast. Histopathological results were reported as malignant in 6 cases (22.2%) and benign in 21 cases (77.8%). Five 
of the 6 malignant lesions were invasive carcinoma, and 1 was ductal carcinoma in situ. Among 21 benign lesions, 
histopathology revealed 7 mastitis, 7 fibrocystic changes, 2 fibrotic breast tissue, 2 benign breast tissue, 2 
fibroadenomatoid changes, and 1 papilloma (figure 1,2,3). The mean age of the patients with the malignant and benign 
diagnosis was 48.3±8.7 years and 45.8±11 years, respectively. Independent Samples T-test was used to evaluate the 
difference of age and the size of the lesion between patients has malignant and benign lesions and there was no statistical 
difference between benign and malignant groups in terms of age (p:0.48).  The largest lesion size was between 7-60 mm 
and the mean was 16,1 mm. There was no statistical difference between benign and malignant groups in terms of lesion 
size (p:0.56). All non-mass-like lesions were defined as BI-RADS 4 in our study and divided into subgroups as 4A, 4B, and 4C 
in ultrasound reports.  All 20 cases identified as BIRADS 4A were all benign, 1 of 3 patients was identified as BIRADS 4B was 
benign and 2 of them was malignant, all of the 4 BI-RADS 4C lesions were malignant (Table). Seven (33.3%) of the benign 
lesions were diagnosed as mastitis which requires treatment. 

In the study group, 7 patients were under 40 years of age and 4 of them did not undergo mammography. All other 
patients had a mammography.  Among 23 mammographies, 4 of them were negative and there was only sonographic 
detectable NMLL. Only US detectable 4 NMLL were all benign (3 mastitis and 1fibrocystic changes). The most common 
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mammographic finding was asymmetry (11/20) and followed by, 2 architectural distortions, 2 microcalcifications, 2 
combined calcifications and asymmetry, and 2 combined calcification and architectural distortions.  Four of the 6 cases 
diagnosed as malignant had microcalcification on mammography, 2 of them have just asymmetry on mammography.  

MRI was performed before biopsy in 16 cases, non-mass enhancement was seen in 7 cases, a mass was detected 
in 3 cases, MRI was negative in 5 cases. In 5 cases with normal MRI, the diagnosis was 2 fibrocystic changes, 2 fibroglandular 
tissues, and 1 fibroadenomatoid change. The patient with in situ carcinoma underwent surgical excision and the final 
pathology result was ductal carcinoma in situ (DCIS) grade 3. 1/5 of the malignant tumors was invasive lobular carcinoma, 
others were invasive ductal carcinoma. Biological subtypes of the malignant tumors were 4 luminal A tumors and one triple-
negative cancer. 
DISCUSSİON AND CONCLUSION:  

According to our results, nearly 1/5 of the breast biopsies were performed due to NMLL in our center. In two 
different studies, the incidence of NMLL in screening breast US was found as 1% and 5.3% (4,5). We didn't evaluate the 
incidence of these lesions but it is obvious that as considering the biopsy rates we encounter a considerable number of 
NMLL in our daily practice. In our study, approximately 22% of these lesions are diagnosed as malignant and it is consistent 
with the literature. Malignity proportion changes between 16% to 35% in literature (1,5-7). In our series, all but one of the 
lesions identified as BI-RADS 4B and 4C are diagnosed as malignant, but all BI-RADS 4A lesions are diagnosed 
histopathologically benign. Subgrouping of BI-RADS category 4 in non-mass lesions enables us to predict the accuracy of 
malignant-benign differentiation. Due to US features of NMLL, cases were classified into four subtypes and it is shown that 
subtyping also useful to estimate the likelihood of malignancy of these lesions (3). In our study, we didn't make subtyping 
using the sonographic features according to these studies (1,3) but we used BI-RADS subgrouping which also is very useful 
in clarifying the pathology results. Especially in these lesion group, BI-RADS 4 subgrouping performed prior to biopsy 
predicts biopsy results with high accuracy. Subtyping due to patterns of NMLL and also sub-grouping the BI-RADS 4 category 
might help us to prevent unnecessary biopsy in these lesions. 

In our study 4/6 of the malignant lesion were containing microcalcifications, so NMLL with calcifications should be 
considered as a stimulant for the high risk of malignancy. Among our cases, only 1 DCIS was diagnosed with grade 3. In a 
study evaluating only malignant NMLLs, it was mainly associated with high-grade DCIS (8).  
In our study, biopsy results of 5 cases with normal breast MRI were all benign and MRI can be used for biopsy decisions in 
NMLLs defined as only BIRADS 4a. Breast MRI may be a guide in management of these lesions. Studies comparing 
ultrasound and MRI findings of these lesions are needed to understand the differentiation of benign and malign pathologies 
underlying of NMLL. 

The majority of these lesions were diagnosed as benign in our study, the same as with the previous studies (3-7). 
But, a significant portion of the non-mass lesions is diagnosed as malignancy. In addition, most of the lesions diagnosed as 
benign are conditions requiring treatment such as mastitis. For this reason, it is important to recognize the non-mass 
lesions on ultrasound and to examine them histopathologically.  
The main limitation of our preliminary study is a limited number of patients. Another limitation of the study is the NMLL 
which were categorized as BI-RADS 3 and followed-up were not included in the study. Due to the retrospective design of 
the study, only one radiologist evaluated the patients before biopsies. Also, subtyping due to sonographic patterns of NMLL 
was not reported. So, we couldn't examine interobserver compatibility on BI-RADS score or lesion characteristics. 
In conclusion, although we often encounter NMLL on ultrasound in our daily practice, knowledge about these lesions is still 
scarce. BI-RADS subgrouping can help us to predict histopathology outcomes of NMLL. Further studies are needed to 
standardize management and evaluation of NMLLs.  
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Figure 1. A non-mass lesion is seen, diagnosed as mastitis. 

 

 

 
Figure 2. Combination of microcalcificationsa and non-mass lesion on ultrasound reported as BI-RADS 4c is diagnosed as 

ductal carcinoma in situ. 
 

 
Figure 3. Non-mass lesion is diagnosed as ductal carcinoma in a 39 year-old woman. 
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GİRİŞ-AMAÇ: Kalça ağrısı, yaşlı popülasyonda kas-iskelet sistemi ağrısının en yaygın nedenlerinde biridir ve hastanın 
bağımsız hareket edebilmesinde önemli sorunlara neden olabilmektedir. Literatürde kalça ağrısında MRG kullanımının 
uygun maliyetli olmadığı bildirilmiş olsa da yaşlı kalçada MRG bulgularını tanımlamak; ağrı etiyolojisini daha iyi 
anlayabilmeyi ve böylece seçilecek tedaviler için anlamlı sonuçlar elde etmeyi sağlar. Bu çalışmada, yaşlı hastalarda kalça 
grafisi ve MRG bulgularını araştırmayı ve travmatik olmayan kalça ağrısının etiyolojisine katkıda MRG'nin önemini 
değerlendirmeyi amaçladık. 
MATERYAL-METOD: Retrospektif çalışma, Ocak 2019 ve Temmuz 2019 tarihleri arasında travma dışı tek taraflı kalça ağrısı 
nedeniyle kalça MRG uygulanan 65 yaş üstü 112 hasta üzerinde yapıldı. Kalça grafisi olmayan hastalar (n = 14) ve bilinen 
maligniteleri (n = 2) olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Direk grafi ve MRG görüntüleri yanlılığı önlemek için farklı 
bilgisayarlarda iki kas-iskelet radyoloğu tarafından ayrı ayrı değerlendirildi. Sonrasında ortak karar oluşturmak amacıyla 
görüntüler birlikte tekrar gözden geçirildi. Verilerin incelenmesinde tanımlayıcı istatistik yöntemi kullanıldı. 
SONUÇLAR: 96 hastanın; 33'ü erkek (yaş ortalaması: 68 ± 5.07) ve 63'ü kadındı (yaş ortalaması: 68 ± 4.99). Semptomatik 
kalçalar sağ (%58) ve sol (%42) olarak ikiye ayrıldı. Hastaların sekizinde (%8,3) direk grafi veya MRG tanısı yoktu. Direk grafi; 
28 (%29) hastada kalçadaki patolojik değişikliklerin belirlenmesinde tek başına yeterli idi. 60 (%62,5) hastada ise tanısal 
özellikleri yetersiz olarak bulundu. Röntgende en olası kalça ağrısı etiyolojisi osteoartrit (n=52) olup, bunu femoroasetebuler 
sıkışma (FAS, n=8) ve iskiofemoral sıkışma (IFS, n=5) sendromları izlemekte idi. MRG, direk grafisi normal olan 15 (%65) 
hastada tanısaldı. 45 hastada (%82) direk grafiye ek bulgular sağladı. Sadece MRG ile tespit edilebilen patolojiler 
değerlendirildiğinde; en sık patolojinin trokanterik bursit (n=22) ve sırasıyla asetofemoral eklem sıvısı artışı (n=7) ile IFS 
ilişkili quadratus femoris kasında ödem (n=6) olduğu görüldü. Sonuçlar ile ilgili özet tablolar Tablo 1. Ve Tablo 2. De 
gösterilmiştir. 
TARTIŞMA: Direk grafi kalça ağrısı olan hastalarda ilk seçilmesi gereken görüntüleme yöntemidir. Kemik yapılar röntgende 
net bir şekilde görülebilmesine rağmen, yüksek yumuşak doku çözünürlüğü sayesinde kalçanın diğer birçok patolojik 
durumu MRG ile tespit edilmektedir. Çalışmamızda yaşlı hastalarda MRG’de en sık tespit edilen bulgu incelenen kalçaların 
beşte birinde gördüğümüz trokanterik bursit idi. MRG’de tespit ettiğimiz diğer sık tanıların tümü birlikte 
değerlendirildiğinde; direk grafide saptanamayan bu patolojilerin MRG tespiti, hastaların tedavisinde hayati bir değişikliğe 
neden olamamakla beraber yaşlı hastalarda çoğunlukla osteoartrite bağlanan kalça ağrısın esas etyolojisinin 
belirlenmesinde önemli olduğunu düşünmekteyiz. MRG’de daha nadir sıklıklarda tespit ettiğimiz diğer patolojiler (iliopsoas 
bursiti, labral yırtık, sakroileit gibi) için ise MRG tedaviyi değiştirebilecek önemli ek tanılar sağlamaktadır. 
SONUÇ: Kalça ekleminin değerlendirilmesinde konvansiyonel radyografiler halen primer görüntüleme yöntemi olarak 
kullanılmakla birlikte, çalışmamızda MRG'nin birçok hastada doğru tanı için büyük katkı sağladığını tespit ettik. Semptomatik 
yaşlı hastalarda MRG bulgularının çok çeşitli olması nedeniyle bu popülasyonda doğru tanıya ulaşmak için kalça MRG'lerin 
değerlendirilmesinde azami dikkat gösterilmelidir. 
Anahtar Kelimeler: Direk Grafi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Kalça, Ağrı, Yaşlı 
 

The Importance of MRI in Investigating the Etiology of Nontraumatic Unilateral Hip 
Pain in Patients Over 65 Years 
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INTRODUCTION: Hip pain is one of the most common and well-documented side of musculoskeletal pain in elderly 
population and results in disability with compromise of independence. Even described as ‘not cost-effective’ in previous 
literature, establishing patterns of MRI characteristics in elderly hip would help advance understanding for the etiology of 
pain, thus improving the logic for prescribed treatments. In this study, we aimed to investigate the hip X-ray and MRI 
findings in elderly patients and evaluate the importance of MRI for additional contribution in etiology of nontraumatic hip 
pain 
MATERIAL&METHOD: Retrospective study conducted on 112 patients over 65 years who undergone hip MRI for their 
nontraumatic hip pain between January 2019 and July 2019.Patients without hip X-rays(n=14) and patients with known 
malignancies(n=2) were excluded from the study.X-ray and MRI images were evaluated individually by two musculoskeletal 
radiologists on different computers to prevent bias.Descriptive statistics method was used in the analysis of the data 
RESULTS: Of the 96 patients; 33 were males (mean age: 68±5.07) and 63 were females (mean age: 68±4.99). Symptomatic 
hips were divided as right (n=56) and left (n=40). Eight (8,3%) of the patients has no X-ray or MRI diagnosis. X-ray was 
diagnostic alone for the etiology of the hip pain in 28 patients and non-diagnostic in 60 patients. On X-ray most possible 
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common hip pain etiology was osteoarthritis(n=52) which is followed by femoroacetebular impingement (FAI, n=8) and 
ischiofemoral impingement (IFI, n=5). MRI provided unique diagnosis on 15 patients (65%) and provided additional relevant 
finding in 65 patients (82%) accompanied by X-ray. When pathologies that can be detected only by MRI are evaluated; the 
most common abnormality was trochanteric bursitis (n=22), which is followed by increased acetofemoral joint fluid (n=7) 
and quadriceps femoris muscle edema associated with FAI (n=6). (Table 1 and Table 2) 
DISCUSSION: X-rays are often the first choice for obtaining images in patients with hip pain. While bony structures can be 
viewed clearly on X-ray, many other pathological conditions of the hip are detected by MRI due to its high soft tissue 
resolution and sensitivity. In our study, MRI scans demonstrated trochanteric bursitis in about one in five patients of 
examined hips as the most common finding. When all of the other common diagnoses we detected on MRI were evaluated 
together; MRI detection of these pathologies, which cannot be detected by direct radiography, does not cause a vital 
change in the treatment of patients, but we think that it is important to determine the main etiology of hip pain, which is 
mostly attributed to osteoarthritis in elderly patients. For other pathologies that we rarely detect on MRI (iliopsoas bursitis, 
labral tear, sacroiliitis etc.) MRI provides important additional diagnoses that may change the treatment. 
CONCLUSION: While conventional radiographs of the hip joint are believed to remain the primary examination, in our study 
we detected that MRI contributes great value for the right diagnosis in many of the patients. MRI findings in the 
symptomatic elderly patients varies and care should be taken when reporting hip MRIs in these population to reach the 
correct diagnosis 
Keywords: X-rays, Magnetic Resonans Imaging, Hip, Pain, Aged 

 
 
 

Direk Grafi ve MRG'de Patolojik Bulguların Dağılımı 
Distribution of Pathological Findings on Direct Radiography and MRI 

 
Direk Grafi ve MRG'de Patolojik Bulguların Dağılımı 

Distribution of Pathological Findings on Direct Radiography and MRI 
 

 
Resim 1  Trokanterik Bursit 

Figure 1 Trochanteric Bursitis 
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Resim 2 Femoroasetebular Sıkışma 

Figure 2 Femoroacetebular Impingement (FAI) 
 
 

Hastalar ve Bulguların Genel Dağılımı 

 
Sayı Ortalama yaş Sağ Kalça Sol Kalça Normal Görüntüleme Bulguları En Sık DG Bulgusu En Sık MRG Bulgusu 

Erkek 33 68 21 12 3 OA* (n=17) TB ** (n= 17) 

Kadın 63 68 35 28 5 OA* (n=35) TB ** (n= 5) 

*OA: Osteoartrit **TrokanterikBursit 

Hastalar ve Bulguların Genel Dağılımı 
 
 
 

General Distribution of Patients and Findings 

 
Number 

Mean 
Age 

Right 
hip 

Left 
hip 

Normal imaging 
finding 

Most common diagnosis on 
X-ray 

Most common diagnosis 
on MRI 

Male 33 68 21 12 3 OA* (n=17) TB ** (n= 17) 

Female 63 68 35 28 5 OA* (n=35) TB ** (n= 5) 

*OA: Osteoartritis, **Trochanteric bursitis 

General Distribution of Patients and Findings 
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Acil Servise Başvuran Orbital Travmalı Hastaların Orbita Bilgisayarlı Tomografi 
Bulguları ile Ameliyat Notlarının Karşılaştırılması 

Ferda Bacaksizlar Sari 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Muğla 

 
GİRİŞ-AMAÇ: Günümüzde acil servise başvuran olguların %3’ünü yani önemli bir kısmını orbital travmalı olgular 
oluşturmaktadır (1). Bu çalışmada orbital travma şikayeti ile acil servise başvurarak orbital bilgisayarlı tomografi (BT) tetkiki 
gerçekleştirilen hastaların geriye dönük olarak orbital BT bulguları değerlendirilmiş olup, göz ameliyatı geçiren hastaların 
ameliyat notları ile ameliyat öncesi çekilen BT bulguları karşılaştırılmıştır. 
YÖNTEM: 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 3. basamak hastane acil servisine orbital travma şikâyeti ile 
başvuran 64 hastanın orbital BT görüntüleri ve bu hastaların içerisinden göz ameliyatı geçirenlerin ameliyat notları 
retrospektif olarak incelendi. 
BULGULAR: Çalışmaya toplam 64 hasta dahil edildi. Bunların 52'si (%81,2) erkek,12'si (%18,8) bayandı. 1 tanesi 18 yaşından 
küçüktü. Bu hastaların orbital BT'lerinde; 4 tanesinde yabancı cisim mevcut olup bir tanesinde çift perforasyon eşlik 
etmekteydi. 11 vakada izole periorbital yumuşak doku şişliği mevcuttu. 7 vakada orbita duvarlarında farklı kemiklerde 
fraktürler mevcut olup 3 tanesi blow out,1 tanesi blow in fraktürdü. Fraktür izlenen olgularda komşu sinüslerde eşlik eden 
hemorajiye bağlı dansite artımları ve intraorbital yağ doku planlarında serbest hava izlenmekteydi. 1 olguda frontal 
kemikteki kırığa bağlı intraorbital yağ dokuda serbest havaya eşlik eden intrakraniyal serbest hava ve komşu beyin 
parankiminde kontüzyonel kan dansiteleri izlenmekteydi. Blow out fraktürü olan 1 vakada inferior rektus kası yağ doku ile 
birlikte maksiller sinüs içerisine protrüde görünümdeydi. 1 hastada çift perforasyon olmak üzere 2 hastada globta patlak 
lastik görünümüne neden olan perforasyon izlenmekteydi. 4 hastada ön segmentte serbest hava seçilmekteydi, bu 
hastaların ameliyat notlarında korneada yabancı cisim ve penetrasyon olduğu kaydedilmişti. 1 hastada sagital görüntülerde 
izlenebilen ön segmentte seviyelenme gösteren hemoraji saptandı. Hastaların 2 tanesinde BT'de bulgu saptanmazken 
ameliyat notlarında kornea- sklera penetrasyonu olduğu bilgisi mevcuttu. 31 hastada BT bulgusu olmayıp hastane 
kayıtlarına göre hastalar taburcu edilmişlerdi. 
SONUÇ: Travma, orbita morbiditesinin en sık nedenlerinden birisidir. Orbita travması şikâyeti ile gelen hastalarda anamnez 
ve dikkatli fizik muayene sonrasında tercih edilmesi gereken ilk radyolojik yöntem orbital BT olmalıdır (3). Travma nedeni ile 
orbital ve periorbital bölgede yumuşak doku şişliği nedeniyle göz tam kapalı olduğunda ise optimum oftalmolojik 
değerlendirme mümkün olmaz. BT intrakonal travma bulgularının yanı sıra eşlik eden olası yumuşak doku herniasyonlarını, 
serebral hemoraji ve pnömosefaliyi, fraktürlerin uzanımlarını ve dağılımlarını göstermede en başarılı radyolojik yöntem 
olup, atlanması halinde kalıcı hasara neden olabilecek patolojilerin ivedilikle saptanmasına ve multidisipliner yaklaşım ile 
tedaviye olanak sağlamaktadır (4,5,6). 
Anahtar Kelimeler: Orbita, Orbital tomografi, Travma 
 
 

Comparison of Orbital Computed Tomography Findings and Operative Notes 
of Patients Presented to the Emergency Department with Orbital Trauma 

Ferda Bacaksizlar Sari 
Muğla Sıtkı Koçman University Training Research Hospital, Radiology Department, Muğla 

 
INTRODUCTION-OBJECTIVE: Trauma to the eye accounts for approksimately 3% of all emergency departments (1) so orbital 
trauma makes up a significant portion of trauma-related emergency department admissions. In this study, orbital CT 
findings of patients who presented to the emergency department with the complaint of orbital trauma and underwent 
orbital computed tomography (CT) were retrospectively evaluated, and the operative notes and preoperative CT findings of 
patients who underwent eye surgery were compared. 
METHOD: Orbital CT images of 64 patients presented to the emergency department of a tertiary hospital with the 
complaint of orbital trauma between January 1, 2018 and December 31, 2018, and the operative notes of those who 
underwent eye surgery were retrospectively analyzed. 
RESULTS: The study included a total of 64 patients. Of these, 52 (81.2%) were male and 12 (18.8 %) were female. One of 
them was under 18 years of age. Of these patients, four had foreign body and one had accompanying double perforation on 
orbital CTs. Eleven patients had isolated periorbital soft tissue swelling. Seven patients had orbital wall fractures of different 
bones, 3 of which were blow-out and 1 of which was blow-in fracture. The CTs of the patients found to have fracture 
showed accompanying hemorrhage-related density increases in the adjacent sinuses and free air in intraorbital adipose 
tissue planes. The CT images of one patient showed intracranial free air accompanying the free air in the intraorbital 
adipose tissue due to the fracture in the frontal bone and contusional blood densities in the adjacent brain parenchyma. In 
one patient with blow-out fracture, the inferior rectus muscle along with adipose tissue were visualized to be protruded 
into the maxillary sinus. One patient had double perforation and two patients had perforation causing a flat tire appearance 
in the globe. In 4 patients, free air was notable at the anterior segment, and corneal foreign body and penetration were 
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recorded in the operative notes of these patients. A hemorrhage visible on the sagittal images and showing leveling at the 
anterior segment was identified in 1 patient. While the CTs of 2 of the patients revealed no finding, the operative notes 
contained the information of corneal-scleral penetration. Thirty-one patients had no CT finding and were discharged 
according to the hospital records. 
CONCLUSION: Trauma is one of the most common causes of orbital morbidity (2). In patients presenting with orbital 
trauma, orbital CT should be the first radiological technique to be preferred after anamnesis and a careful physical 
examination (3). An optimal ophthalmologic evaluation is not possible when the eye is completely closed due to trauma-
related soft tissue swelling in the orbital and periorbital region. CT is the most successful radiological technique for 
demonstrating intraconal trauma findings, as well as potential accompanying soft tissue herniations, cerebral hemorrhage 
and pneumocephaly, extension and distribution of fractures, and allows the detection of pathologies that may cause 
permanent damage in the case of missing and the treatment with a multidisciplinary approach (4,5,6). 
Keywords: Orbit, Orbital Tomography, Trauma 
 
ACİL SERVİSE BAŞVURAN ORBİTAL TRAVMALI HASTALARIN ORBİTA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI İLE AMELİYAT 

NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
 
GİRİŞ: Günümüzde acil servise başvuran travmalı hastaların %3'ünü orbital travmalı hastalar oluşturmaktadır (1). Hastalar 
trafik kazası ya da düşme sonucu oluşmuş multitravma hastası olabilecekleri gibi izole orbital travmalı da olabilmektedirler. 
Multitravmalı hastaların acil servislerdeki ilk müdehalalerinden sonra tercih edilen ilk görüntüle yöntemi tomografi 
olmaktadır. Orbital travmalarda radyolojik görüntüleme yöntemlerinden birisi olan direkt radyografi ile değerlendirme %64-
%78 sensitivite ile fraktürleri saptayabilir, ancak yumuşak doku yaralanmasını göstermede kontrast rezolüsyonu oldukça 
yetersiz kalır (2). Orbital ultrasonografi oftalmolojik muayene sonrası glob içerisinde yabancı cisim, vitre içi hemoraji, retina 
dekolmanı şüphesi bulunan hastalarda yardımcı bir radyolojik modalite olmaktadır. Ancak travmaya bağlı orbital ve 
periorbital yumuşak dokularda hemoraji ve ödem nedeniyle bazı hastalarda oftalmolojik muayene yapmak mümkün 
olmayabilir. Fizik muayenenin yapılamadığı glob perforasyonu şüphesi bulunan hastalarda orbital sonografi ile 
değerlendirme kontrendikedir (3). Manyetik rezonans görüntüleme orbital ve periorbital yumuşak dokunun 
değerlendirilmesinde önemli olmakla birlikte metalik yabancı cisim varlığı şüphesi bulunan vakalarda kontrendikedir. 
Bilgisayarlı Tomografi (BT), acil servise orbital travma ile başvuran olgularda ilk seçilmesi gereken radyolojik görüntüleme 
yöntemi olmalıdır (4). Çok kesitli BT'de ince kesit kalınlığı (0,5-1,25 mm) ile aksiyal düzlemde elde edilen görüntüler 
üzerinden daha sonra multiplanar reformatlar gerçekleştirilerek koronal ve sagital kesitler elde edilebilir. Böylece 
fraktürlerin varlığı ve uzanımlarını, eşlik eden yabancı cisim, hemoraji, glob perforasyonu, optik sinir avülsiyonu gibi glob içi 
ve glob arkası fizik muayene ile tanısı zor ve mümkün olmayan patolojilerin kesin tanısını koymak, klinik yaklaşıma ve cerrahi 
planlamaya yardımcı olmak mümkündür.  
GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmamızda 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 3. basamak hastane acil servisine ilk 
merkez olarak orbital travma şikâyeti ile başvuran 64 hastanın orbital BT görüntüleri ve bu hastaların içerisinden göz 
ameliyatı geçirenlerin ameliyat notları retrospektif olarak incelendi. Göz ameliyatı geçiren hastaların ameliyat notları ile 
ameliyat öncesi çekilen BT bulguları karşılaştırılmıştır. 
BULGULAR: Çalışmaya toplam 64 hasta dahil edildi. Bunların 52'si (%81,2) erkek, 12'si (%18,8) bayandı. 1 tanesi 18 yaşından 
küçüktü. Bu hastaların orbital BT' lerinde; 4 tanesinde yabancı cisim mevcuttu. 11 vakada izole periorbital yumuşak doku 
şişliği mevcuttu. 7 vakada orbita duvarlarında farklı kemiklerde fraktürler mevcut olup 3 tanesi blow out ,1 tanesi blow in 
fraktürdü. Blow out bulunan hastalardan bir tanesinde inferior rektus kasının fraktürden maksiller sinüse doğru protrüde 
olduğu izlenmekteydi. Fraktür izlenen olgularda komşu sinüslerde eşlik eden hemorajiye bağlı dansite artımları ve 
intraorbital yağ doku planlarında serbest hava seçilmekteydi. 1 olguda frontal kemikteki kırığa bağlı intraorbital yağ dokuda 
serbest havaya eşlik eden intrakraniyal serbest hava ve komşu beyin parankiminde kontüzyonel kan dansiteleri 
izlenmekteydi. 2 hastada globta patlak lastik görünümüne neden olan perforasyon izlenmekteydi. 4 hastada ön segmentte 
serbest hava seçilmekteydi, bu hastaların ameliyat notlarında korneada yabancı cisim ve penetrasyon olduğu kaydedilmişti. 
1 hastada sagital görüntülerde izlenebilen ön segmentte seviyelenme gösteren hemoraji saptandı ve bu hastanın klinik 
notlarında hifema tanımlanmıştı. BT'de sağ globta periorbital yumuşak doku kalınlığında artış saptanan başka bir olgunun 
ameliyat notunda hifema ve sklera penetrasyonu mevcuttu.  Hastaların 2 tanesinde BT' de bulgu saptanmazken ameliyat 
notlarında kornea- sklera penetrasyonu olduğu bilgisi mevcuttu.1 hastanın BT'sinde sağ ön kamarada sığlaşma mevcuttu ve 
ameliyat notunda sağ kornea ve lens perforasyonu tanımlanmıştı. Sağ globta BT'de vitre içerisinde yabancı cisim bulunan 
hastaya vitrektomi yapılmakla birlikte ameliyat notunda perforasyon ile ilgili bilgi bulunulamadı. Dal çarpması öyküsü 
bulunan vakada BT'de ön kamarada serbest hava mevcuttu ve lens yerindeydi. Ameliyat notunda ise kornea perforasyonu 
ve travmatik katarakt notu mevcuttu. 31 hastada BT bulgusu olmayıp hastane kayıtlarına göre hastalar taburcu edilmişlerdi. 
TARTIŞMA: Travma, orbita morbiditesinin en sık nedenlerinden birisidir (5). Orbital travma şikâyeti ile gelen hastalarda 
anamnez ve dikkatli fizik muayene sonrasında tercih edilmesi gereken ilk radyolojik yöntem orbital BT olmalıdır. Yabancı 
cisim penetrasyonu mevcut ise yabancı cisimin nerede bulunduğu ve kaç tane olduğunu bilmek ameliyat öncesi klinisyen 
için önemlidir. İntraoküler yabancı cisimleri saptamada BT oldukça etkin olması nedeni ile özellikle ilk seçilecek görüntüleme 
yöntemidir (4). Olgularımız içinde 4 vakada BT’de yabancı cisim izlenmezken ameliyat notlarında yabancı cisim 
tanımlanmıştır. Ameliyat notlarında yabancı cisimlerin boyutları ve metal/odun/cam/taş olup olmadığına dair bilgi 
bulunamamıştır. Daha önceki yapılan diğer   çalışmalarda ince kesit BT incelemelerde 1,5 mm ve daha büyük cam parçaları 
%96 doğrulukla saptanmıştır ancak daha küçük yabancı cisimleri göstermede doğruluk payı belirgin olarak düştüğü 
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belirtilmektedir (4). Ameliyat notlarında belirtilen yabancı cisimleri BT'de görememizin boyutlarının küçüklüğüne bağlı 
olduğunu düşünüyoruz. Hifema oküler travmaya bağlı ön kamarada kan bulunmasıdır. Hemoraji korpus siliare 
damarlarından ve silier cisim anteriorundaki arteriyel halkadan kaynaklanır.  Penetran travmalarda hifemaya eşlik eden 
sıklıkla korneal laserasyon oluşur, bu olgularda laserasyona bağlı iris ön kamara içine herniye olur ve BT incelemede 
diagnostik bulgu ön kamara volümündeki azalmadır. Diğer bir olgumuzda da BT'de hifema seçilmezken hastanın klinik 
notlarında hifema ve skleral penetrasyon bilgisi bulunmaktadır. BT'de hifemayı seçemememizin hifema miktarına bağlı 
olduğunu düşünmekteyiz. Glob perforasyonu travma sonrası körlüğün en sık nedeni olmasından dolayı acildir. BT inceleme 
glob perforasyonunun teşhisinde fizik muayene ve direk grafiden üstündür. Glob perforasyonu düşünülen hastalarda 
ultrasound kontrendikedir. BT'de patlamış tekerlek görünümü perfore glob için tanısaldır. BT intrakonal travma bulgularının 
yanı sıra eşlik eden olası yumuşak doku herniasyonlarını, serebral hemoraji ve pnömosefaliyi, fraktürlerin uzanımlarını ve 
dağılımlarını göstermede en başarılı radyolojik yöntemdir.  
 Sonuç olarak orbita travmaı şikâyeti ile gelen hastalarda anamnez ve dikkatli fizik muayene sonrasında tercih 
edilmesi gereken ilk radyolojik yöntem orbital BT olmalıdır. (3) Travma nedeni ile orbital ve periorbital bölgede yumuşak 
doku şişliği nedeniyle göz tam kapalı olduğunda, optimum oftalmolojik değerlendirme mümkün olmadığında, orbital BT 
inceleme yapılmalıdır. BT intrakonal travma bulgularının yanı sıra eşlik eden olası yumuşak doku herniasyonlarını, serebral 
hemoraji ve pnömosefaliyi, fraktürlerin uzanımlarını ve dağılımlarını göstermede en başarılı radyolojik yöntem olup, 
atlanması halinde kalıcı hasara neden olabilecek patolojilerin ivedilikle saptanmasına ve multidisipliner yaklaşım ile tedaviye 
olanak sağlamaktadır (6,7,8). 
 
 

 
Resim 1: Sağ globta ön kamarada sığlaşma. 

 

 
Resim 2: Sağ globta perforasyon; 'patlak teker' görünümü 

Eşlik eden skleral devamsızlık, intraoküler hava ve intraoküler yabancı cisim varlığı önemlidir. 
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Resim 3: Globtan geçerek distal ucu maksiller sinüs içerisinde sonlanan çivi. 

 
 

 

 
Resim 4: Blow out fraktür; inferior rektus kası maksiller sinüs içine herniasyonu. 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Prostat görüntüleme-raporlama ve bilgi sistemi (PI-RADS) rehberinin yayınlanmasıyla kanser taramasında 
multiparametrik prostat manyetik rezonans görüntülemenin (mpMRG) klinik kullanımı artmıştır. PI-RADS versiyon2’de (v2) 
skorlamada, sinyal özellikleri tanımlanırken görsel değerlendirme önerilmiştir (1). Görsel değerlendirme okuyucular arası 
uyumsuzluğa neden olmuştur (2). Bu çalışmada, mpMRG’de değişen PI-RADS skorlarında, okuyucular arası uyumun tespiti 
amaçlanmıştır. 
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma, 03/2018 ile 01/2019 tarihleri arasında, mpMRG ve sonrasında 12 kadran sistemik prostat 
biyopsisi yapılan 94 olguyu kapsamaktadır. Tedavi almış olgularda PI-RADS skorlaması yapılamadığı için bu olgular 
dışlanmıştır. Prostat MRG eldesinde, PI-RADSv2 rehberinin önerdiği çekim parametrelerine uyulmuştur. 
PI-RADS skorlama ilk oturumda, klinik bilgiden yoksun 2 radyolog (1.okuyucu: 4 yıllık mpMRG, 2.okuyucu: 3 yıllık mpMRG 
tecrübesine sahip) tarafından birbirinden bağımsız olarak yapılmıştır. 4 hafta unutma periyodu sonrası iki radyolog birlikte 
konsensüs oturumunda, ilk oturumdaki skorlardan habersiz, tekrar PI-RADS skorlaması yapmıştır. Konsensüs oturumundaki 
skor, esas PI-RADS skoru kabul edilmiş ve ilk oturumdaki skorlarla okuyucular arası uyum açısından karşılaştırılmıştır. 
Okuyucular arası uyumun değerlendirilmesinde Kappa istatistiğinden faydalanılmıştır. Buna göre Kappa<0 uyum yok, 0-0.19 
hafif uyum, 0.2-0.39 makul uyum, 0.4-0.59 orta uyum, 0.6-0.79 iyi uyum, ≥0.8 mükemmel uyumu göstermektedir. 
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 94 olgunun ortalama yaşı 66.2±6.6’dur. Bu olguların ortalama PSA değerleri 14.9±20.1 
ng/ml, PSAd değerleri 0.30±0.46’dir. Konsensüs oturumunda 94 olgunun 24’ünde mpMRG’de lezyon görülmedi (PI-RADS 
skor 1). Diğer konsensüs PI-RADS skorları sırasıyla şöyledir: skor 2 (n=5), skor 3 (n=7), skor 4 (n=21) ve skor 5 (n=37). Tüm 
olguların patoloji sonuçları şu şekildedir: 28 olgu ISUP 0 (kanser yok), 21 olguda ISUP 1, 19 olguda ISUP 2, 14 olguda ISUP 3, 
6 olguda ISUP 4 ve 6 olguda ISUP 5. Okuyucular arası uyum tüm olgular için orta düzeyde bulundu (Kappa=0.492). 
Konsensüs PI-RADS skoruna göre değişen Kappa değerleri tablo 1’de verildi. Buna göre, skor 1 (n=24) olgularda Kappa=-
0.189, skor 2 (n=5) olgularda Kappa=-0.667, skor 3 (n=7) olgularda Kappa=-0.296, skor 4 (n=21) olgularda Kappa=0.026 ve 
skor 5 (n=37) olgularda Kappa=0.267’dir (şekil 1, 2). 
TARTIŞMA VE SONUÇ: PI-RADS rehberinin neden olduğu en önemli sorunlarından biri okuyucular arası uyumsuzluktur (2). 
Bu çalışmada, okuyucular arası uyum orta düzeydedir (Kappa=0.492). Skorlar ayrı ayrı ele alındığında ise en yüksek uyum 
skor 5’tedir (Kappa=0.267). Bazı kohortlarda okuyucular arası uyum tüm skorlarda 0.42-0.49 arasındadır (2). Bizim 
çalışmamızda da literatürdekilere benzer şekilde okuyucular arası uyum “orta” bulunmuştur (Kappa=0.492). PI-RADSv2 
rehberinde skorlamada görsel değerlendirme esas alınmıştır. Görsel değerlendirme, skorlamayı kolaylaştırmış olsa da 
okuyucular arası uyumsuzluğa neden olmuştur (2). Skor 5 için tanımlanmış 15mm kriteri ise tek kantitatif kriterdir (1). 
Sonuç olarak, PI-RADS skorlamadaki subjektivite, okuyucular arası uyumun düşmesine neden olmaktadır. Sonraki 
versiyonlarda skor 5’teki gibi kantitatif kriterlerin geliştirilmesi, okuyucular arası uyumu artırabilir. 
Anahtar Kelimeler: PI-RADS skorlama, multiparametrik, prostat MRG, biyopsi, okuyucular arası uyum 
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INTRODUCTION: Clinical usage of multiparametric prostate magnetic resonance imaging (mpMRI) has increased in cancer 
screening after publication of the prostate imaging-reporting and information system (PI-RADS) guidelines. Visual 
evaluation was recommended in defining signal characteristics in the PI-RADS version 2 (v2) (1). It has caused inconsistency 
between readers (2). In this study, it was aimed to determine the inter-reader agreement in different the PI-RADS scores in 
mpMRI. 
MATERIAL AND METHODS: This study included 94 cases who underwent 12 quadrant prostate biopsies after mpMRI 
between 03/2018-01/2019. Treated patients were excluded. The technical parameters of the PI-RADSv2 was complied in 
acquisition. 
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Firstly, PI-RADS scoring was performed independently by 2 radiologists (1st reader with 4 years, 2nd reader with 3 years 
experince in mpMRI) without any clinical knowledge. After 4 weeks, the two radiologists scored together in the consensus 
session. The consensus score was accepted as definite PI-RADS score and compared with first session’s scores. 
Kappa statistics were used to evaluate inter-reader reproducibility. Accordingly, Kappa<0 shows no, 0-0.19 slight, 0.2-0.39 
fair, 0.4-0.59 moderate, 0.6-0.79 substantial and ≥0.8 almost perfect agreement. 
RESULTS: The mean age of 94 patients included in the study was 66.2 (SD, standart deviation=±6.6) years. The mean PSA 
values were 14.9 (SD±20.1) ng/ml and the mean PSAd values were 0.30 ng/ml/cc (SD±0.46). 
In the consensus session, 24 of 94 patients had no lesions in the mpMRI (PI-RADS score 1). Other consensus PI-RADS scores 
were as follows: Score 2 (n=5), score 3 (n=7), score 4 (n=21), and score 5 (n=37). The histopathology results were as follows: 
ISUP 0 (no cancer) in 28 cases, ISUP 1 in 21 cases, ISUP 2 in 19 cases, ISUP 3 in 14 cases, ISUP 4 in 6 cases and ISUP 5 in 6 
cases. Inter-reader agreement was moderate in all (Kappa=0.492). Kappa values in different consensus PI-RADS scores were 
given in table 1. Accordingly, Kappa was-0.189 in score 1,-0.667 in score 2,-0.296 in score 3, 0.026 in score 4 and 0.267 in 
score 5 (figure 1, 2). 
DISCUSSİON AND CONCLUSION One of the main problems of the PI-RADS was incompatibility between readers (2). In this 
study, inter-reader agreement was moderate (Kappa=0.492). When the scores are evaluated respectively, the highest 
agreement score is 5 (Kappa=0.267). The inter-reader was between 0.42-0.49 in all scores in the cohorts (2). In our study, 
inter-reader agreement was “moderate” and similar to literature (Kappa=0.492). 
Visual assessment was admitted in the PI-RADS. Although it could be simplified scoring, it decreased reproducibility among 
readers (2). The single quantitative criterion was 15mm defined for score 5 (1). In conclusion, the subjectivity in PI-RADS 
scoring decreased inter-reader agreement. The quantitative criteria such as score 5 may increase inter-reader compliance in 
later versions. 
Keywords: PI-RADS scoring, multiparametric, prostate MRI, biopsy, interobserver agreement 
 

Şekil 1, Figure 1 

 
Orta periferal zonu infiltre eden Gleason 4+4 tümör. Konsensüs, okuyucu 1 ve okuyucu 2 PI-RADS skorları sırasıyla 5, 5 ve 5’tir. 

Gleason 4+4 tumor infiltrating the middle peripheral zone. Consensus, reader 1 and reader 2 PI-RADS scores were 5, 5 and 5, respectively. 
 

Şekil 2, Figure 2 

 
Sol bazal periferal zonda Gleason 3+3 tanılı tümör. Konsensüs, okuyucu 1 ve okuyucu 2 PI-RADS skorları sırasıyla 4, 3 ve 4’tür. 

Gleason 3 + 3 tumor in the left basal peripheral zone. Consensus, reader 1 and reader 2 PI-RADS scores were 4, 3 and 4, respectively. 
 

Tablo 1, Table 1 

PI-RADS v2 score PI-RADS v2 skoru Kappa 

1 (n=24) 1 (n=24) -0.189 

2 (n=5) 2 (n=5) -0.667 

3 (n=7) 3 (n=7) -0.296 

4 (n=21) 4 (n=21) 0.026 

5 (n=37) 5 (n=37) 0.267 

Değişen konsensüs PI-RADS skoruna göre okuyucular arası uyum 
Inter-reader agreement in different consensus PI-RADS score 
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GİRİŞ-AMAÇ: Sağlıklı beslenme takıntısı olarak adlandırılan ortoreksiya nervosada kişilerin genetiği değiştirilmiş besinler 
veya yağ, tuz, şeker, diğer istenmeyen bileşenlerle işlenmiş gıdalardan kaçındığı; gıda hazırlama tekniklerine ve hazırlama 
için kullanılan malzemelere aşırı odaklandığı görülmektedir. Bu bozuklukta sebzeleri dilimleme şekli veya yemeğin 
hazırlanmasında seramik veya ahşap malzemelerin kullanılması gibi gıda hazırlama da takıntılı düşüncelerin ve zorlayıcı 
davranışların ortaya çıkması söz konusudur (Moroze et al., 2015). Mükemmeliyetçiliğin, yeme bozukluğunun gelişimi, seyri, 
ve tedavisinde önemli bir etkiye sahip olduğu uzun zaman önce öne sürülmüştür (Bardone-Cone et al., 2007; Boone, 
Soenens, Vansteenkiste, Ferreira, Pinto-Gouveia, Duarte, 2014). Literatür, ortoreksiya nervozaya sahip bireylerin aynı 
zamanda mükemmeliyetçilik (aşırı yüksek standartlar, kusursuzluk beklentileri ve kendisinin ve başkalarının aşırı eleştirisi ile 
belirlenmiş bir kişilik özelliği) ile de nitelendirildiğini öne sürmektedir (Barnes and Caltabiano, 2017); ancak, ortoreksiya 
nervoza ve mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada bir üniversite hastanesinde 
çalışan hemşirelerde ortoreksiya nervosa sıklığı ve bunun mükemmeliyetçilik ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu araştırma 15.06.2019-15.08.2019 tarihleri arasında yürütülmüştür.  
Araştırmanın örneklemini, bir üniversite hastanesinde çalışan hemşireler oluşturmuştur. Örnekleme çalışmaya katılmayı 
kabul eden ve yeme bozukluğu tanısı almamış bireyler alınmıştır (257). Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından literatür 
taranarak hazırlanan anket formu ve Orto-11 Ölçeği (Arusoğlu 2006; Arusoğlu, 2018) ve Frost Çok Boyutlu 
Mükemmeliyetçilik Ölçeği (Kağan, 2011) kullanılarak toplanmıştır. Orto 11 ölçeğinde düşük puan ortoreksiyaya eğilimi 
gösterirken, Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeğinde yüksek puan mükemmeliyetçiliğin arttığını göstermektedir. 
BULGULAR: Bu çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 29.20±6.96’dır. Hemşirelerin %6.2’si Beden Kitle İndeksine göre 
normal aralıktadır. Hemşirelerin Orto11 ölçeği puan ortalaması 26.88±3.87, Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği 
101.32±19.09’dur. Çalışmada günlük tartılanların Orto11 ölçeği puan ortalaması günlük tartılmayanlara göre daha düşüktür 
(p= 0.015). Benzer şekilde şişmanlama endişesi olanların Orto11 ölçeği puan ortalaması şişmanlama endişesi olmayanlara 
göre daha düşüktür (p= 0.000). Katılımcıların eğitim durumu, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşadığı yer, çocuk sahibi olma 
durumu, sigara içme, düzenli fiziksel egzersiz yapma, öğün atlama durumuna göre ORTO11 ve Frost Çok Boyutlu 
Mükemmeliyetçilik Ölçeği puan ortalamaları değişmemektedir (p>0.05). Çalışmada ORTO11 ölçeği ile Frost Çok Boyutlu 
Mükemmeliyetçilik Ölçeği arasında negatif yönde (p= 0.002) istatiksel açıdan anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Yani 
bireylerde ortoreksiya eğilimi arttıkça mükemmeliyetçilikleri de artmaktadır. 
Tartışma ve SONUÇ: Bu çalışmada hemşirelerde ortoreksiya eğilimi ile mükemmeliyetçilik arasında ilişki olduğu 
saptanmıştır. Özellikle riskli gruba yönelik gerekli psikososyal desteğin sağlanması ile ortoreksiya olasılığının azalacağı 
düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Ortoreksiya nervosa, yeme bozukluğu, mükemmeliyetçilik 
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INTRODUCTION and PURPOSE: In orthorexia nervosa, which is called a healthy diet obsession, it is seen that people avoid 
modified foods or foods processed with fat, salt, sugar and other unwanted components and seem to be overfocused on 
food preparation techniques and materials used for preparation. In this disorder, obsessive thoughts and compulsive 
behaviors arise, such as the way slicing vegetables or the use of ceramic or wood materials in the preparation of food 
(Moroze et al. 2015). It has long been suggested that perfectionism has a significant impact on the development course and 
treatment of eating disorder (Bardone-Cone et al., 2007); Boone, Soenens, Vasteenkiste Ferreira, Pinto-Gouveia, Duarte, 
(2014). The literatüre suggests that individuals with orthorexia nervosa are also characterized as perfectionist (a personality 
trait determined by extreme high standards, expectations of perfection, and excessive criticism of himself and other), but 
studies investigating the relationship between orthorexia nervosa and perfectionism are limited (Barnes and Caltabiano, 
2017) The aim of this study is to evaluate the frequency of orthorexia nervosa in nurses working in a university hospital and 
its relationship with perfectionism. 
MATERIALS-METHODS: This descriptive and cross-sectional study was conducted between the dates 15.06.2019 and 
15.08.2019. The sample of the study consisted of nurses working in a university hospital. The sample included individuals 
(257) who agreed to participate in the study and were not diagnosed with eating disorder. Research data were collected by 
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using questionnaire form prepared by researchers, Ortho- 11 Scale (Arusoglu, 2006; Arusoglu, 2018) and Frost 
Multidimensional Perfectionism Scale (Kagan, 2011) While a low score on Ortho 11 Scale indicates a tendency for 
orthorexia nervosa ailment, a high score on the Frost Multidimensional Perfectionism Scale indicates an increase in 
perfectionism. 
RESULTS: The mean age of the participants is 29.20 ±6.96 years. %6,2 of nurses are in normal range according to Body Mass 
Index. In the terms of mean score value of nurses, as Ortho 11 scale demonstrates 26.88 3.87, the Frost Multidimensional 
Perfectionism Scale demonstrates 101.32+19.09. The mean score of Ortho 11 scale of people weighed daily is lower than 
the people not weighed on daily basis. Similarly, the mean score of Ortho 11 scale is lower in patients with obesity anxiety 
than those without obesity (p-0.000). The mean scores of Ortho 11 and Frost Multidimensional Perfectionism Scale does 
not change according to the educational status, age, gender, marital status, place of residence having children, smoking, 
regular physical exercise and skipping meals (p>0.05). In the study, a statistically significant negative correlation has been 
determined between Ortho 11 and Frost Multidimensional Perfectionism Scale (p-0.002) In other words, as perfectionism 
of individuals increase. The tendency towards orthorexia as well. 
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it is discovered that there is a relationship between orthorexia tendency and 
perfectionism in nurses. It is thought that the possibility of orthorexia will be reduced by providing the necessary 
psychosocial support especially for the risky group. Key words: Nurse, Orthorexia nervosa, eating disorder, and 
perfectionism. 
Keywords: Nurse, Orthorexia nervosa, eating disorder, and perfectionism 

 
 
 

Katılımcıların ORTO11 Ölçeği, Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği Toplam Puan Ortalamaları 

Ölçeklerden alınabilecek minumum- maksimum değerler) Ortalama Standart Sapma Minimum Maksimum 

Orto11 Ölçeği (11-44) 26.88 3.87 15 37 

Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği Toplam Puan (1-175) 101.32 19.09 35 172 

 
 

The mean scores of the participants in the Ortho11 Scale, Frost Multidimensional Perfectionism Scale 

Minimum- maximum values from scales Mean Standart Deviation Minimum Maximum 

Ortho-11 Scale (11-44) 26.88 3.87 15 37 

Perfectionism Scale Total Score (1-175) 101.32 19.09 35 172 

 
 

Bireylerin ORTO11, Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği puanları arasındaki ilişki 
Relationship between Ortho11, Frost Multidimensional Perfectionism Scale scores of individuals 

Ölçekler/ 
Scales 

ORTO 11/ Ortho11 
Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği 
Frost Multidimensional Perfectionism Scale 

 
r 

 

ORTO11 1.000 -0.191 
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HEMŞİRELERDE ORTOREKSİYA NERVOSA (ON) RİSKİ VE MÜKEMMELİYETÇİLİK İLE İLİŞKİSİ 

 
GİRİŞ: Yeni bir kategori olan Ortoreksiya Nervoza (ON) henüz Amerika Psikiyatri Birliği’nin (APA) Ruhsal 

Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’nda (DSM-V, 2013) yer almamasına rağmen, ciddi sonuçları olan diğer yeme 
bozuklukları ile benzerlik ve ayrılıklarının olduğu ifade edilen sağlıklı yiyeceklere karşı duyulan aşırı zihinsel uğraşıyı 
tanımlayan yeme bozukluğudur (Dalmaz ve Yurtdaş, 2018). Ortoreksiyada anoreksiya ve bulimiadaki gibi aşırı kalori ve diyet 
kısıtlamasının aksine amaç sağlıklı diyettir (Costa, 2017). Ortoreksik kişilerin genetiği değiştirilmiş besinler veya yağ, tuz, 
şeker veya diğer istenmeyen bileşenlerle işlenmiş gıdalardan kaçınılması tipiktir ve gıda hazırlama tekniklerine ve hazırlama 
için kullanılan malzemelere aşırı odaklanma ortaya çıkar. Sebzeleri dilimleme şekli veya yemeğin hazırlanmasında seramik 
veya ahşap malzemelerin kullanılması gibi gıda hazırlama da takıntılı düşüncelerin ve zorlayıcı davranışların ortaya çıkması 
söz konusudur (Moroze et et al., 2015). Ortoreksiya nervozada kişi, yediği her şeyi abartılı bir şekilde kontrol eder. Ürün 
paketini ve ürünün kanserojen madde, hormon, boya ve bağımlılık yapıcı madde içerip içermediğini saatlerce inceler (Erkin 
ve Göl, 2019). Anoreksiya Nervosaya özgü kalitatif ve kantitatif yetersiz beslenme durumuna yakından benzeyen böylesi 
kısıtlayıcı bir diyet tutumu, birçok beslenme yetersizliğine ve tıbbi komplikasyonlara yol açabilir (örn., Osteopeni, anemi, 
pansitopeni, hiponatremi, metabolik asidoz ve bradikardi) (Brytek-Matera et al., 2018). Mükemmeliyetçiliğin, yeme 
bozukluğunun gelişimi, seyri ve tedavisinde önemli bir etkiye sahip olduğu uzun zaman önce öne sürülmüştür (Bardone-
Cone et al., 2007; Boone, Soenens, Vansteenkiste, Braet, 2012; Ferreira, Pinto-Gouveia, Duarte, 2014). Literatür, ortoreksiya 
nervozaya sahip bireylerin aynı zamanda mükemmeliyetçilik (aşırı yüksek standartlar, kusursuzluk beklentileri ve kendisinin 
ve başkalarının aşırı eleştirisi ile belirlenmiş bir kişilik özelliği) ile de nitelendirildiğini öne sürmektedir (Barnes and 
Caltabiano, 2017); ancak, ortoreksiya nervoza ve mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar sınırlıdır. 
Mükemmeliyetçilik, katı gıda ve diyet kurallarına uyma üzerinde bir etkiye sahip olabilir; ortoreksiya nervosa da aynı 
zamanda kişinin kendi bedenine ve görünümüne yönelik mükemmeliyetçi bir tavır ortaya çıkarabilir (Brytek-Matera et al., 
2018). Yapılan bir çalışmada yüksek ortoreksik eğilimlerin mükemmeliyetçilik puanları ile anlamlı şekilde ilişkide olduğu 
saptanmıştır (Barnes and Caltabiano, 2017). Ortorekisya nervosa olanlar kısıtlayıcı bir diyeti takip etme becerisini kendi 
kendini disipline alma ve bu diyetten sapmayı kendi kendini kontrol etmeme olarak algılayabileceklerdir (Koven and 
Senbonmatsu, 2013). Mükemmeliyetçi özellikler, bireylerin, yeme bozukluğu semptomlarının gelişmesine karşı hassasiyeti 
artırabilecek, “gıda kurallarına” katı bir şekilde uymalarına neden olabilecektir (Brown, Parman, Rudat, Craighead, 2012). 

Literatürde mükemmeliyetçiliğin yeme bozukluklarındaki rolünü araştıran iki ana potansiyel görüş ileri 
sürülmüştür. Bazı kanıtlar mükemmeliyetçilik gibi kişilik faktörlerinin yeme bozuklukları fenomenolojisinin önemli bir parçası 
olabileceği fikrini desteklerken, diğerleri hastalık davranışlarının gelişiminin mükemmeliyetçilik düzeylerinde bir yükselişe 
yol açabileceğini öne sürmektedir. Örneğin, bir yeme bozukluğuna sahip olmak, bir bireyde mükemmeliyetçi eğilimleri 
artırabilir, çünkü kilo kontrolünü çevreleyen katı ve obsesif kalıpları korumaya yönelik davranışlar mükemmeliyetçi eğilimi 
arttıracaktır. Diğer yandan yeme bozuklukları, olumsuz sonuçlara rağmen katı kişisel standartların izlenmesi ile ilgili olduğu 
için bu durum mükemmeliyetçiliğin bir uzantısı ve ifadesi olabilir (Forsberg and Lock, 2006). ON bağlamında bozukluk 
geliştirme riski taşıyan gruplar arasında kadınlar, ergenler, spor yapan bireyler, tıp öğrencileri, sağlık çalışanları ve 
diyetisyenler bulunmaktadır (Dalmaz ve Yurtdaş, 2018). Sağlık çalışanlarında ortorektik eğilimlerin incelendiği bir çalışmada 
hemşirelerde ortorektik eğilim oranı %35 olarak birinci sırada yer almıştır (Tek ve Ermumcu, 2016). Hemşirelerin sağlık 
profesyonelleri olarak kendi sağlıklarına gösterdikleri tutum açısından halka rol model olmaları sağlıklı ve dengeli 
beslenmeleri gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı hemşirelerdeki ortoreksiya nervosa sıklığını ve bunun mükemmeliyetçilik 
ile ilişkisini belirlemektir.  
GEREÇ VE YÖNTEM: Katılımcılar bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerden oluşmaktadır. Örnekleme alınma 
kriterlerinde yeme bozukluğu tanısı olmayan, herhangi bir ruhsal problemi olmayan, iletişim engeli olmayan ve çalışmaya 
katılmaya gönüllü olmak yer almaktadır. Çalışmaya 257 hemşire katılmıştır. 
VERİ TOPLAMA ARAÇLARI:  
ANKET FORMU: Anket formunda sosyo-demografik verileri içeren sorular ve beslenme davranışları ile ilgili (ana öğün sayısı, 
öğün atlama gibi) 18 soru yer almaktadır. 
ORTO-11 ÖLÇEĞİ: ON riskini hesaplamak için Orto-11 ölçeği kullanılmıştır. Ülkemizde 2006 yılında Arusoğlu tarafından 
Türkçeye uyarlama çalışması yapılarak oluşturulan Orto-11 ölçeği şimdiki zamanda, 4 dereceli formatta cevaplanacak 
biçimde yazılmıştır. Maddeler, bireylerin seçme, satın alma, hazırlama ve kendilerinin sağlıklı olarak nitelendirdikleri 
besinleri tüketme konularındaki obsesif davranışlarını araştırmaktadır (Arusoğlu 2006; Arusoğlu, 2018). 
FROST ÇOK BOYUTLU MÜKEMMELİYETÇİLİK ÖLÇEĞİ:  
Frost ve arkadaşlarının geliştirdiği mükemmeliyetçilik ölçeği 35 sorudan oluşmaktadır. Türkçe geçerlilik güvenirliliği Kağan 
tarafından 2011’de gerçekleştirilmiştir. Her sorunun şıkları 5’li Likert ölçeğine göre düzenlenmiş ve 1 kesinlikle katılıyorum, 5 
kesinlikle katılmıyorum şeklinde oluşturulmuştur. Toplam puanlardaki artış mükemmeliyetçilikteki artışa işaret etmektedir. 
Türk örnekleminde bir kesme noktası hesaplanmamıştır (Kağan, 2011). 

 için etik kurul onayı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı’ndan ve çalışmanın 
ilgili kurumda yapılabilmesi için gerekli izin hastaneden alınmıştır. Ayrıca çalışmaya katılan bireylere çalışma hakkında bilgi 
verilerek yazılı onamları alınmıştır. Veri analizinde bağımsız değişkenler ile ölçekler arasındaki farklılıklar t test ve ile analiz 
edildi. Ölçekler arasındaki ilişki korelasyon analizi ile elde edildi. Sonuçlar, p = 0,05 düzeyinde anlamlı olarak kabul edildi.  
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BULGULAR: Bu çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 29.20±6.96’dır. Hemşirelerin %6,2’si Beden Kitle İndeksine göre 
normal aralıktadır. Hemşirelerin Orto11 ölçeği puan ortalaması 26.88±3.87, Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği 
101.32±19.09’dur. Çalışmada günlük tartılanların Orto11 ölçeği puan ortalaması günlük tartılmayanlara göre daha düşüktür 
(p= 0.015). Benzer şekilde şişmanlama endişesi olanların Orto11 ölçeği puan ortalaması şişmanlama endişesi olmayanlara 
göre daha düşüktür (p= 0.000). Katılımcıların eğitim durumu, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşadığı yer, çocuk sahibi olma 
durumu, sigara içme, düzenli fiziksel egzersiz yapma, öğün atlama durumuna göre ORTO11 ve Frost Çok Boyutlu 
Mükemmeliyetçilik Ölçeği puan ortalamaları değişmemektedir (p>0.05). Çalışmada ORTO11 ölçeği ile Frost Çok Boyutlu 
Mükemmeliyetçilik Ölçeği arasında negatif yönde (p= 0.002) istatiksel açıdan anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Yani 
bireylerde ortoreksiya eğilimi arttıkça mükemmeliyetçilikleri de artmaktadır. 
 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmada günlük tartılanların ve şişmanlama endişesi olanların ortoreksiya eğilimleri daha yüksek 
düzeyde saptanmıştır. Her ne kadar literatürde ortoreksiyanın kilo alma kaygısı ile tanımlanmadığı belirtilse de bu bireylerde 
böyle bir kaygı mekanizmasının rol alabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle bu bireylerle niteliksel görüşmeler yapılması 
önerilebilir.  

Bu çalışmada ORTO11 ölçeği ile Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği arasında negatif yönde bir ilişki 
saptanmıştır. Yüksek ORTO11 puanı düşük ortoreksiya eğilimi anlamına geldiğinden bireylerde ortoreksiya eğilimi arttıkça 
mükemmeliyetçiliklerinin de arttığı söylenebilir. Bazı insanlar mükemmel bir diyete sadık kalmanın mükemmellik hissine 
ulaşmalarına yardımcı olduğunu düşünebilir (Arhire, 2015). Barrada ve Roncero da çalışmalarında ON ile mükemmeliyetçilik 
arasında pozitif bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir (Barrada ve Roncero, 2018). Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 459 
üniversite öğrencisiyle yapılan bir çalışmada ON ile mükemmeliyetçilik arasında pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır (Oberle, 
Samaghabadi, Hughes, 2017). Yapılan başka bir çalışmada Ortoreksiya Nervosa ile yeme bozukluğu ölçeğinin alt 
boyutlarından mükemmeliyetçilik arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Parra-Fernández et al. 2018).  
Mükemmeliyetçi kişilerde daha obsesif tutumların, katı kuralların, sıkı diyetlerin olması mümkündür. Hemşirelerin topluma 
rol model olması sağlıklı tutum ve davranışlarda bulunması önemlidir. Bu nedenle hemşirelerde risk oluşturabilecek 
durumların saptanması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği düşünülmektedir.  
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Schizophrenia is a public health problem affecting negatively both individuals and families. It is a chronic relapsing 

psychotic disorder. Despite its pathology and etiology is not fully understood, environmental and genetic factors are 
determined to be important in the development of schizophrenia. Angiotensin-converting enzyme (ACE) is a key enzyme of 
the renin–angiotensin system that can modulate dopamine turnover in the midbrain. Presence of D allele of ACE gene levels 
are associated with increased ACE levels, and hence more destruction of neurotransmitters such as dopamine. High activity 
ACE DD allele is associated with poor response to typical antipsychotics. In patients with schizophrenia at least 30% meet 
the criteria for resistance to treatment and do not respond adequately to antipsychotics acting on dopamine. 
In this study, we aim to investigate the relationship between schizophrenia and the I/D polymorphism of ACE gene between 
patients with schizophrenia and healthy controls, and between patients with treatment-resistant schizophrenia (TRS) and 
non-treatment resistant schizophrenia. By using the polymerase chain reaction, the I/D polymorphism of ACE gene were 
studied in 79 patients with schizophrenia and 71 healthy controls. 15 patients with schizophrenia were resistant to 
treatment. The allelic and genotypic frequencies of the ACE gene I/D polymorphism did not significantly differ between 
patients with schizophrenia and healthy controls (respectively, p=0.830, p=0.767). The allelic and genotypic frequencies of 
the ACE gene I/D polymorphism did not significantly differ between patients with TRS and patients with non-treatment 
resistant schizophrenia (respectively, p=0.212, p=0.154). Our results indicated that the ACE gene I/D polymorphism was not 
associated with susceptibility to schizophrenia and TRS. 
Keywords: Angiotensin-converting enzyme gene, Schizophrenia, Treatment resistant, Polymorphism, Genotype 
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GİRİŞ-AMAÇ: Epidemiyolojik ve klinik çalışmalar, psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda yüksek oranda madde kullanım 
bozukluğu (MKB) olduğunu göstermektedir (1,2). Psikiyatri kliniğinde yatan hastaların ise yaklaşık yarısında mevcut alkol ve 
madde kullanımının olduğu görülmektedir (3). Madde kullanımı, psikiyatri servislerinde yatan hastaların, psikiyatrik 
tanılarını, tedavilerini ve prognozlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen önemli bir karıştırıcı faktördür. 
MKB, gün geçtikçe yaygınlaştığından, psikiyatrinin önemli konularından biri olarak görülmekte, tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilmektedir. Bulunduğumuz şehir İzmir’de yapılan bazı alan 
çalışmalarında ortaokul ve liseye devam eden ergenler arasında madde kullanımının sık görüldüğü saptanmıştır (4). İzmir 
lise dönemindeki ergenler arasında ekstazi ve alkol kullanımının en sık olduğu ildir (4). Bulunduğumuz toplumdaki bu artış 
gözönünde bulundurulduğunda psikiyatri hastalarında da MKB eştanısında artış olabilir. Biz bu çalışmada, İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapalı psikiyatri servisimizde yatarak tedavi gören erkek hastalarda 2012 
ve 2018 yılları arasında madde kullanımı ve MKB eş tanısı açısından bir artış olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bilgi İşlem sisteminden tüm hastaların verilerine ulaşılıp, epikrizlerinin ayrıntılı incelenebildiği yıl olan 2012 
yılındaki ve geçtiğimiz yıl olan 2018 yılındaki tüm yatan erkek hastaların kayıtlarına ulaşılmış, bu hastaların sosyodemografik 
bilgilerinin yanısıra ICD-10 tanı sistemine göre tanıları, yatış sayısı ve yatış süresi, hastanın tüm yaşamı boyunca madde 
kullanım bozukluğunun olup olmadığı, kullanmış olanların kullandıkları maddeler ve o yatışı esnasında MKB eştanısının olup 
olmadığı kaydedilmiştir. 
BULGULAR: Hastanemiz kapalı erkek kliniğine, 2012 yılında yatan 103 hasta ile 2018 yılında yatan 99 hasta arasında 
hayatının herhangi bir döneminde alkol ve madde kullanmış olma (P=0.026) ve o yatıştaki MKB eş tanısı (p=0.015) açısından 
anlamlı farklılık saptanmıştır. Bu hastaların sosyodemografik, klinik ve madde kullanımı ile ilgili verileri Tablo 1’de 
görülmektedir. Hastaların yıllara göre kullandıkları madde tipi açısından anlamlı farklılık saptanmamakla birlikte (p=0.151), 
madde tiplerine bakıldığında 2012 yılına göre 2018 yılındaki çoklu madde kullananların oranının %46,6’dan %70,7’e 
yükseldiği, alkol kullananların %33,2’den %9,7 oranına gerilediği, %16,6 olan esrar kullanım oranının %17 olarak devam 
ettiği bulunmuştur (Tablo 2). 
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TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda 6 yıl kadar kısa bir süre içerisinde dahi yatan psikiyatri hastalarında yaşamları boyunca 
alkol-madde kulanım oranlarının ve söz konusu yatıştaki alkol- madde kullanım bozukluğu eştanı oranlarının anlamlı olarak 
yüksek olarak saptanmış olması, MKB’nun toplumda olduğu gibi psikiyatrik hastalıklar açısından da ciddi bir sorun haline 
geldiğini göstermektedir. Çalışmamızda yıllar içerisinde çoklu madde kullanımının anlamlı olarak arttığını, alkol kullanımının 
ise anlamlı ölçüde azaldığını gözlemledik. Bu durum hem psikiyatri kliniği hem de toplum açısından tehlikeli bir durumun 
habercisi olabilir. Çünkü, belirli bir süre boyunca birden fazla madde tüketmek ile tanımlanan çoklu madde kullanımı, 
psikiyatrik, tıbbi ve bilişsel problemler, riskli davranışlar, zayıf tedavi uyumu ve sonuçları ile ilişkilidir (5). 
Psikiyatri hastaları, madde kullanım bozukluğu olduğunun farkında olmayabilir veya kabul etmiyor olabilirler. Yatan 
psikiyatri hastalarındaki bu madde kullanımındaki artış, bu hastalarda madde kullanımı modellerinin sonuçlarını daha iyi 
anlama ihtiyacını vurgulamaktadır. Psikiyatrik hastalıkla madde kullanımı arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için risk 
gruplarında düzenlenmiş ileriye dönük/uzunlamasına çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: Madde kullanım bozukluğu, psikiyatri yatan hasta, eştanı 
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INTRODUCTION and AIMS: Epidemiological and clinical studies have shown that patients with psychiatric disorders have a 
high rate of substance use disorder (SUD) (1, 2). It is seen that approximately half of the patients hospitalized in the 
psychiatry clinic have alcohol and substance use (3). Substance use is an important confounding factor that directly or 
indirectly affects the psychiatric diagnosis, treatment and prognosis of inpatients. Since SUDs' are becoming more common 
day by day, they are considered as one of the important issues of psychiatry and are considered as an important public 
health problem in our country as in the whole world. In some field studies conducted in our city İzmir, substance use was 
found to be common among adolescents attending secondary and high school (4). The aim of this study was to investigate 
whether there was an increase in substance use and substance use disorder comorbidity in male inpatients treated in our 
closed psychiatry ward in the Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital between 2012 and 2018. 
METHOD- MATERIALS: The records were obtained of all inpatient male patients of the year 2012 which the data of all 
patients could be accessed from the IT system and their epicrisis could be examined in detail and the last year 2018. In 
addition to sociodemographic information, the diagnosis according to ICD-10 system, number of hospitalizations, duration 
of hospitalization, presence of substance use disorder throughout the life of the patient, types of substance used and 
comorbid substance use disorder during this hospitalization were recorded. 
RESULTS: There was a significant difference between 103 patients hospitalized in 2012 and 99 patients hospitalized in 2018 
in terms of having used alcohol and substance at any time of life (P: 0.026) and comorbid substance use disorder (p: 0.015). 
Table 1 shows the sociodemographic, clinical and substance use data of these patients. Although there was no significant 
difference in terms of substance type used by patients (p: 151), when compared to 2012, the rate of polysubstance use 
increased from 46.6% to 70.7%, the rate of alcohol use decreased from 33.2% to 9.7%, and the rate of cannabis use 
continue from %16,6 to %17 in 2018 (Table 2). 
CONCLUSION: In our study, alcohol-substance use rates and comorbid alcohol-substance use comorbidity rates were found 
to be significantly higher in psychiatric inpatients even in as little as 6 years. This result shows that substance use disorder 
has become a serious problem in terms of psychiatric diseases as well as in the society. We also observed that 
polysubstance use increased significantly and alcohol use decreased significantly over the years. This may be a harbinger of 
a dangerous situation for both the psychiatric clinic and the community. Because multiple substance use, defined as 
consuming more than one substance for a certain period of time, is associated with psychiatric, medical and cognitive 
problems, risky behaviors, poor treatment compliance and outcomes (5). In order to better understand the relationship 
between psychiatric illness and substance use, prospective / longitudinal studies in risk groups are needed. 
 
Keywords: Substance use disorder, psychiatry inpatient, comorbidity 
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2012 yılında ve 2018 yılında yatan hastaların sosyodemografik, klinik ve alkol-madde kullanımı ile ilgili verileri. 

  
2012 yılında yatan 
hastalar  

2018 yılında yatan 
hastalar  

x p 

  
n % n % 

  
Medeni Durumu Bekar 75 70.7 75 70.7 0.000 0.558 

 
Evli 31 29.3 29 29.3 

  
Mesleki Durumu Çalışmıyor 74 69.8 65 65.6 2.439 0.295 

 
Çalışıyor 28 26.4 29 29.3 

  

 
emekli 4 3.7 5 5.1 

  
Alkol ve madde kullanım öyküsü Yok 76 71.6 58 58.5 9.451 0.026* 

 
Alkol 8 7.5 4 4.2 

  

 
Madde 22 20.7 37 37.3 

  
Yatıştaki alkol ve madde kullanım 
bozukluğu eştanısı 

Yok 98 92.4 84 84.8 6,746 0.015* 

 
Alkol 5 4.7 2 2.0 

  

 
Madde 3 2.8 13 13.1 

  
Yaş 

 
38,07±13,383 

 
38,23±14,862 

  
0.933 

Yatış süresi 
 

37,48±27,257 
 

36,42±23,834 
  

0.769 

Yatış Sayısı 
 

2,97±2,965 
 

2,76±2,763 
  

0.594 

*p<0.05 
 
 

 
 

2012 ve 2018 yıllarındaki madde kullanan hastaların kullandıkları maddelerin tipleri. 

Madde Tipi 2012 
 

2016 
 

 
n % n % 

Esrar 5 16.6 7 17.0 

Extacy 0 0 1 2.4 

Biperiden 1 3.3 0 0 

Uçucu Madde 1 3.3 0 0 

Kokain 1 3.3 0 0 

Çoklu madde 14 46.6 24 70.7 

Alkol 8 33.2 9 9.7 

Toplam 30 
 

41 
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Şizofrenide Uzun Etkili Atipik Antipsikotik Kullanımı 
Adem Bayrakçı 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 

AMAÇ: Şizofreni hastalarında tedavi uyumu ciddi bir sorundur. Tedavi uyumunun kolaylığı açısından uzun etkili 
antipsikotikler son zamanlarda öne çıkmıştır. Araştırmanın amacı Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde (TRSM) uzun etkili atipik 
antipsikotik kullanım sıklığını ve tercih edilen hasta grubunun özeliklerini incelemektir 
YÖNTEM: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezine kayıtlı 365 
şizofreni hastasından, 100 hasta dosyası rastgele çekilmiştir. Uzun etkili atipik antipsikotik kullanan hastalar kullanmayan 
hastalarla sosyodemografik veriler ve klinik özellikleri açısından karşılaştırılmıştır. 
BULGULAR: Uzun etkili atipik antipsikotik (UEA-AP) kullanımı olan 43 kişi saptanmış olup, kullanmayan 57 kişi ile 
karşılaştırılmıştır. Çalışmada sosyodemografik veri olarak yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalışma durumu, 
hastalık öncesinde 3 aydan daha uzun çalışma öyküsü gibi ve ailede ruhsal hastalık öyküsü, vesayet varlığı ve klinik veriler 
olarak başlangıç yaşı, yatış öyküsünün olup olmadığı, yatış sayısı, intihar sayısı, adli öykü, psikotik alevlenme sayısı, 
remisyonun olup olmadığı, sigara kullanımı, madde kullanım bozukluğu öyküsü değerlendirilmiştir Çalışmada 20 kadın, 80 
erkek hasta mevcuttu. Katılanların yaş ortalaması UEA-AP alan grupta 43,4±11,8 ve kullanmayan grupta 41,4±13,5 bulundu. 
Katılanların çoğu hiç evlenmemişti (UEA-AP 29/43 kullanmayan 49/57). Çoğunluk ilköğretim mezunuydu (UEA-AP 28/43, 
kullanmayan 22/57). UEA-AP grupta 35 kişi, kullanmayan grupta 45 kişi sigara kullanmaktaydı. Alkol ve madde kullanım 
bozukluğu öyküsü UEA-AP grubunda 15 kişide, kullanmayan grupta 16 kişide saptandı. Çalışmaya katılanların ortalama 
hastalık başlangıç yaşı UEA-AP grubunda 25,09±6,7 kullanmayan grupta 22,70±7,9 bulundu. Katılanların ortalama atak 
sayıları benzerdi UEA-AP grubunda 9,56±6,09 kullanmayan grupta 9,14±6,04). Ortalama yatış sayıları UEA-AP grupta 
4,12±4,3 kullanmayan grupta 3,14±2,9 olarak bulunmuştur. İntihar girişimi sayısı her iki grupta da oldukça yüksekti (UEA-AP 
18/43, kullanmayan 21/57). Araştırılan verilerde UEA-AP seçimini etkileyen bir değer bulunmamıştır. 
SONUÇ: Bu çalışmada katılanların TRSM’ye kayıt olduktan sonra ilaçlarının ne ölçüde değiştiği belirtilmemiştir. Üstelik 
katılımcıların bir kısmının tedavisi toplum ruh sağlığı merkezi hekimi dışında başka psikiyatristler tarafından yapılmaktadır. 
Uzun Etkili Atipik Antipsikotiklerin şizofreni tedavisinde oral antipsikotikler kadar yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: şizofreni, toplum ruh sağlığı merkezi, uzun etkili atipik antipsikotik 
 
 

Use of Long-acting Atypical Antipsychotics in Schizophrenia 
Adem Bayrakçı 

Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital 
 
OBJECTIVE: Adherence to treatment is a serious problem in patients with schizophrenia. Long-acting antipsychotics are 
developed recently, providing treatment compliance. This study aimed to investigate the frequency of long-acting atypical 
antipsychotics use in Community Mental Health Centers (CMHC) and the characteristics of the preferred patient group. 
METHOD: A total of 100 patients were randomly selected from 365 patients with schizophrenia, registered to Izmir Kâtip 
Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital Community Mental Health Center. Patients using long-acting 
atypical antipsychotics were compared with the remaining in terms of sociodemographic variables and clinical 
characteristics. 
RESULTS: 43 patients using long-acting atypical antipsychotics (LAA-AP) were identified and compared with 57 nonusers. 
The sociodemographic data included age, sex, marital status, educational status, employment, a history of working longer 
than 3 months prior to illness, and family history of mental illness, presence of guardianship and clinical data included age 
of disease onset, presence of hospitalization, number of hospitalizations, number of hospitalizations, number of suicide 
attempts, legal issues, number of psychotic exacerbations, presence of remissions, smoking, substance use. In this study, 20 
female and 80 male patients were evaluated. The mean age of the participants was 43.4 ± 11.8 in the LAA-AP group and 
41.4 ± 13.5 in the nonuser group. Most of the participants were never married (29/43 in LAA-AP group, 49/57 in nonusers). 
The majority were primary school graduates (28/43 in LAA-AP, 22/57 in nonusers). Thirty-five patients were smoking in the 
LAA-AP group, and 45 patients were smoking in the nonuser group. A history of alcohol and substance use disorder was 
detected in 15 patients in the LAA-AP group and 16 in the nonuser group. The mean age of disease onset was 25.09 ± 6.7 in 
the LAA-AP group and 22.70 ± 7.9 in the nonuser group. The mean number of episodes of the participants was similar (9.56 
± 6.09 in the LAA-AP group and 9.14 ± 6.04 in the non-use group). The mean number of hospitalizations was 4.12 ± 4.3 in 
the LAA-AP group and 3.14 ± 2.9 in the nonuser group. The number of suicide attempts was significantly high in both groups 
(LAA-AP 18/43, not using 21/57). No variable affecting LAA-AP selection was found in this study. 
CONCLUSION: In this study, the extent to which the drugs of the participants changed after registration to CMHC was not 
indicated. Moreover, some of the participants are treated by psychiatrists other than the community mental health center 
physician. Long-acting Atypical Antipsychotics seem to be as widely used as oral antipsychotics in the treatment of 
schizophrenia. 
Keywords: community mental health center, long-acting atypical antipsychotic, schizophreni 
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The Relationship Between Substance and Alcohol Use and Internet Addiction 
Among the University Students 

Hasan Tahsin Kılıç 
Department of Psychiatry, Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 

 
OBJECTIVE: The aim of this study is to reveal the relationship between internet addiction and substance and alcohol use 
among university students. 
METHOD: 327 students attending Izmir Democracy University were included in the study. Data collection tools were, 
Addiction Profile Index Internet Addiction Form (BAPINT), Short Form of Addiction Profile Index (BAPI) and 
Sociodemographic Data Form which was formed by the study author for the present study to collect data about the 
student’s age, sex, alcohol and substance use history. Within 2 indexes, participants with index points 2 or higher were 
considered to be addicted. 
RESULTS: The mean age of the students was 19,52± 3,22 and 51.4% of all participants were females. Lifetime alcohol and 
substance use were identified as 64,5% and 11,3% respectively. The mean scores of BAPINT and BAPI were found 1,13±0,61 
and 0,027±,075 respectively. The prevalence of internet addiction was found as 10.8% in our study group. 59 students 
(18,1%) were found to be online for at least 6 hours per day. There was no relation between alcohol/substance use and 
internet addiction and also between BAPINT and BAPI total scores. Internet addiction was found significantly higher in 
females (p=0.001). 
DISCUSSION: According to the findings of our study, internet addiction seems to be a common problem among university 
students. Internet addiction was not found to be associated with substance and alcohol use. 
Keywords: internet addiction, substance, alcohol 
 
 
INTRODUCTION:  
 
The concept of addiction nowadays includes not only alcohol and substance-related conditions, but also behavioral 
addictions such as gambling, sex, shopping, technology and internet addiction (1). As in alcohol and substance addictions, 
behavioral addictions consist of mental occupation, mood changes, tolerance, deprivation, interpersonal conflict and 
recurrence (2,3). As a result of pathological excessive use of the Internet; social, psychological problems such as withdrawal 
from life, deterioration in interpersonal communication, insomnia, fatigue, damage to marriages, fall in academic 
achievement, deterioration in personal development and material situation may occur as well as physical problems due to 
long-term inactivity (4-6). In epidemiological studies, the prevalence of internet addiction has been reported between 6-
14% (7). In a study involving 2096 students at Pamukkale University, the prevalence of internet addiction was reported to 
be 8.6% (6). In another study, lifelong alcohol and drug use among university students was found to be 56.6% and 9.6%, 
respectively (9). Alcohol/substance- and behavioral addictions are thought to share similar neurobiological mechanisms (8). 
In this study, it was aimed to reveal the relationship between internet addiction and substance and alcohol addiction 
among university students in Izmir Democracy University. 
 
METHOD:  
 
The study was carried out with the students of Izmir Democracy University in 2019-2020 academic year. A total of 327 
students agreed to participate voluntarily. The students who agreed to participate in the study were informed about the 
research and their consent was obtained. 
DATA COLLECTION TOOLS: 
SOCIODEMOGRAPHIC DATA FORM: It was formed by the study author for the present study to collect data about the 
student’s age, sex, alcohol and substance use history.   
SHORT FORM OF ADDICTION PROFILE INDEX (BAPI): It is a scale consisting of 22 questions that can reveal the risk of 
addiction by making a certain rating in the study population. It was formed by shortening from BAPI. For adults only. It is 
appropriate to make an in-depth evaluation in cases where risk is detected with BAPI-Short. It can be said that it is a more 
sensitive scale especially in terms of alcohol use. Response options consist of a triple Likert scale. The Cronbach alpha 
coefficient of the whole scale was 0.89. Item-total score correlation coefficients were determined between 0.49-0.70. In the 
explanatory factor analysis, 2 factors with eigenvalues greater than 1 were obtained and explained 60.3% of the total 
variance. Addiction diagnostic criteria and severe desire questions were grouped under the first factor, life effect and 
motivation under the other factor. The correlation coefficient between BAPI-Short and BAPI was 0.96; The correlation 
coefficient between AUDIT was 0.82; The correlation coefficient between CAGE was found to be 0.76. All correlations were 
statistically significant at p <0.01 (10). 
ADDICTION PROFILE INDEX INTERNET ADDICTION FORM (BAPINT): Computer addiction, also called virtual addiction, is not 
yet a fully classified diagnostic category. Some scales have been developed for internet addiction. However, some of the 
importance of these scales is not in accordance with the concept of addiction and literature. BAPINT is a scale that 



505 
 
 

measures the internet addiction that fits the definition of addiction better and can be used for clinical purposes. It consists 
of 18 questions. The questions question the last 3 months. BAPINT can be used in high school and university students and 
has been shown to be valid and reliable in both populations. The Cronbach alpha coefficient of the whole scale was 0.88 
and the Cronbach alpha coefficients of the sub-dimensions were between 0.64-0.77. Item-total score correlation 
coefficients were found to be between 0.44-0.68. Repeat test correlation was found to be 0.85 (p <0.01) for the whole 
scale. In the explanatory factor analysis, 4 factors with eigenvalues greater than 1 were obtained and explained 57.4% of 
the total variance. The correlation coefficient between BAPINT and internet addiction scale was 0.81 (p <0.01) (11). 
STATISTICAL ANALYSIS: Statistical analyzes were performed with SPSS 21 package program. In addition to descriptive 
statistical methods (frequency distributions, mean, standard deviation), Student-t test was used to compare the groups. 
Chi-square test was used to compare categorical variables and Pearson correlation test was used to determine the 
relationships between variables. The results were evaluated at p <0.05 level of significance. 
 
RESULTS: 
The mean age of the students was 19,52± 3,22 and 51.4% of all participants were females. Lifetime alcohol and substance 
use were identified as 64,5% and 11,3% respectively. The mean scores of BAPINT and BAPI were found 1,13±0,61 and 
0,027±,075 respectively. The prevalence of internet addiction was found as 10.8% in our study group. 59 students (18.1%) 
were found to be online for at least 6 hours a day. There was no relation between alcohol/substance use and internet 
addiction and also between BAPINT and BAPI total scores.  Internet addiction was found significantly higher in females 
(p=0.001).  
 
DISCUSSION: 
 
 In our study, although the lifetime alcohol and substance use rates were 64.5% and 11.3% respectively, when BAPI total 
score was accepted as 2 for cut-off, alcohol or substance addiction was not detected in any of the students. In our study, 
lifetime substance and alcohol use were found to be similar to previous publications. However, unlike other studies, no 
difference was found between the genders in terms of frequency of use (9). 
In our study, the frequency of internet addiction was found to be 10.8%, similar to previous studies (12). Internet addiction 
was significantly higher in women than in men. Our study is the first study examining the relationship between substance 
use and internet addiction among university students in our country. Internet addiction was not found to be associated 
with substance and alcohol use. According to the findings of our study, internet addiction seems to be a common problem 
among university students in Turkey. 
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Toplum Ruh Sağlığı Merkezindeki Şizofreni Hastalarında Klozapin Kullanımı Özellikleri 
Serhan Işıklı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 
GİRİŞ: Şizofreni, işlevsellikte bozulmaya, ciddi yetiyitimine neden olması ve beklenen yaşam süresini kısaltması gibi özellikleriyle hem birey 
hem aile hem de toplum açısından için önemli bir halk sağlığı sorunudur. Şizofreni sadece hastalığın doğal seyri ya da klinik özellikleriyle 
değil aynı zamanda hastaların yaklaşık üçte birinde görülen yüksek tedaviye direnç oranları nedeniyle de bu toplumsal yüke neden 
olmaktadır (1). Tedaviye dirençli şizofreni (TDŞ), en az 2 ayrı antipsikotik ilacın, uygun doz (en az 600 mg klorpromazin eşdeğeri) ve sürede 
(terapötik dozlarda en az 6 hafta), dozların %80’nin alındığı koşullarda tedaviye yanıt alınamaması olarak tanımlanmıştır (2). Klozapin TDŞ 
tedavisinde altın standarttır (3). Aynı zamanda şizofreni hastalarında özkıyım davranışlarını önleyici etkisi bakımından da eşsiz bir role 
sahiptir (4). Bununla beraber başta agranülositoz olmak üzere myokardit, sedasyon, kilo alımı gibi yan etkileri nedeniyle klinisyenlerin 
gereğinden fazla duydukları endişeler, TDŞ olgularında Klozapin kullanılmasına engel olmaktadır. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM), 
başta Şizofreni olmak üzere kronik ruhsal hastalıklara sahip bireylerin tedavisinde giderek artan bir öneme sahiptir. Gerek farmakolojik 
tedavilerle gerekse psikososyal tedavilerle kronik ruhsal hastalıkların toplumsal yükünü azaltmakta ve şizofreni hastalarını topluma 
kazandırmakta aktif rol oynamaktadırlar. 
AMAÇ: Bu çalışmada hastanemiz TRSM’ne kayıtlı rasgele seçilmiş 100 şizofreni hastasının tedavisinde Klozapin kullanım oranını belirlerken, 
klozapin kullanan ve kullanmayan şizofreni hastalarının sosyodemografik ve klinik özelliklerini karşılaştırdık. 
METOD: Hastanemiz TRSM’ne kayıtlı Şizofreni olgularından, dört vaka yöneticisine ait 25 hasta dosyası olmak üzere toplam 100 dosya 
taranmıştır. Bu taramada hastaların sosyodemografik özellikleri, hastalık öyküleri ve kullandıkları tedavilere dair veriler elde edilmiştir. 
Hastalık özellikleri olarak hastalık başlangıç yaşı, hastalık süresi, psikotik atak sayısı, hastanede yatarak tedavi öyküsü ve sayısı, alkol madde 
kullanım bozuklukları öyküsü, özkıyım davranışı öyküsü ve sayısı gibi klozapin tedavisini etkileyecek klinik özellikler araştırılmıştır. 
SONUÇ: Çalışmaya alınan 100 hastadan 22’sinde Klozapin tedavisi kullanılmaktadır. Klozapin alan grup ile almayan grup arasında hastalık 
başlangıç yaşı, hastalık süresi, psikotik atak sayısı, hastanede yatış sayısı ve özkıyım sayısı açısından T testi ile yapılan karşılaştırmada sadece 
hastalık süresi Klozapin kullanmayan grupta daha yüksekti (p=0.017). Cinsiyet, remisyonda olma, ailede ruhsal hastalık öyküsü varlığı, alkol 
ve madde kullanım bozuklukları öyküsü açısından her iki grup ki-kare testi ile karşılaştırılmış, herhangi bir değişken üzerinden anlamlı 
farklılık saptanmamıştır. 
TARTIŞMA: Retrospektif olarak gerçekleştirilen bu çalışmada Şizofreni hastalarında Klozapin kullanım oranları %22 olarak saptanmıştır. Bu 
oranın TDŞ’nin görülme oranına oldukça yakın olması, Klozapin tedavisinin TRSM’mizde hemen hemen tüm TDŞ olgularına başlanıldığı 
anlamına gelmektedir. Klozapin kullanan grup ile kullanmayan grup arasında herhangi bir sosyodemografik ya da klinik özellik açısından fark 
bulunmayışı, çalışmanın retrospektif dizaynına, düşük örneklem sayısına ve TRSM’ne kayıtlı olguların şiddetli hastalık gidişlerine bağlı 
olabilir. Klozapin TDŞ tedavisinde altın standart olup, izlem protokolüne uygun takiple her TDŞ olgusunda geç kalınmadan başlanması 
gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Şizofreni, Direnç, Klozapin 
 

Characteristics of clozapine use ın schizophrenia patients ın a community mental health 
center 

Serhan Işıklı, İzmir Katip Celebi University Atatürk Training and Research Hospital 
 
INTRODUCTION: Schizophrenia is an important public health problem both for the individual and the family as well as the society with its 
features such as impaired functionality, causing serious disability and shortening the expected life expectancy. Schizophrenia causes this 
social burden not only because of the natural course or clinical features of the disease, but also because of the high treatment resistance 
rates seen in about one third of patients (1). Treatment-resistant schizophrenia (TRS) is defined as the inability to respond to treatment in 
conditions where 80% of the doses are taken at least in 2 separate antipsychotic drugs, at the appropriate dose (at least 600 mg equivalent 
of chlorpromazine) and duration (at least 6 weeks at therapeutic doses) (2). It also has a unique role in terms of its preventive effect on 
suicidal behavior in schizophrenia patients (4). However, the overestimated concerns of clinicians due to side effects such as myocarditis, 
sedation and weight gain, especially agranulocytosis, prevent the use of clozapine in TRS cases. Community Mental Health Centers (CMHC) 
are of increasing importance in the treatment of individuals with chronic mental illnesses, especially schizophrenia. They play an active role 
in reducing the social burden of chronic mental disorders and bringing schizophrenia patients into society with both pharmacological and 
psychosocial treatments. 
OBJECTIVE: In this study, we determined the rate of clozapine use in the treatment of 100 randomly selected schizophrenia patients 
enrolled in CMHC and compared the sociodemographic and clinical characteristics of clozapine-treated and non-clozapine-treated 
schizophrenia patients.  
METHOD: A total of 100 files, including 25 patient files belonging to 4 case managers, were scanned from schizophrenia cases registered to 
TRSM. Clinical features that may affect clozapine treatment such as age of onset of disease, duration of illness, number of psychotic 
episodes, number of inpatient treatment, history of alcohol and substance use disorders, suicidal behavior investigated. 
RESULTS: Clozapine treatment was used in 22 of the 100 patients included in the study. In the comparison with the T test in terms of age of 
onset, duration of illness, number of psychotic episodes, number of hospitalizations, and suicides, only disease duration was higher in the 
group non-clozapine (p = 0.017). Two groups were compared with chi-square test in terms of gender, being in remission, family history of 
mental illness, history of alcohol and substance use disorders. There was no significant difference between any variables. 
CONCLUSION: In this retrospective study, the rate of clozapine use in schizophrenia patients was 22%. This rate is quite close to the rate of 
TRS means that clozapine treatment is initiated in almost all TRS cases in our CMHC. The lack of significant differences any socio-
demographic or clinical features between the clozapine and non-clozapine groups may be due to the retrospective design of the study, the 
low sample size, and the severity of the disease progression of the subjects enrolled in the CMHC. Clozapine is the gold standard in the 
treatment of TRS and should be started in every TRS case in accordance with the follow-up protocol. 
Keywords: Schizophrenia, Resistant, Clozapine 
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GİRİŞ ve AMAÇ: Diabetes mellitus (DM) hiperglisemi ile karakterize kronik metabolik bir hastalıktır. Kardiyovasküler 
komplikasyonları sebebiyle morbidite ve mortalite artışına neden olmaktadır. DM’de kontrol altına alınamayan yüksek 
glukoz düzeylerinin mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlara neden olduğu bilinmektedir. DM’nin neden olduğu 
vasküler yapı değişiklikleri ise endotel disfonksiyonu ve erektil disfonksiyonla (ED) ilişkilendirilmiştir. Diyabetli erkeklerde 
sağlıklı erkeklere göre ED görülme riskinin üç kat arttığı görülmüştür. Diyabette meydana gelen endotel disfonksiyonu ve 
bunun sonucunda gelişen ED’nin patogenezinden değişik mekanizmalar sorumlu tutulmaktadır. Bu mekanizmalardan iyi 
bilinen bir tanesi de kronik hiperglisemi sonucu oluşan serbest radikaller ve oksidatif strestir. Mitokondri fizyolojik 
koşullarda süperoksit üretmekte, bu süperoksitler antioksidan sistemler tarafından nötralize edilmektedir. Hiperglisemi gibi 
durumlarda serbest radikallerin aşırı üretimi veya antioksidan sistemlerin etkisiz kalması sonucu oksidatif stres meydana 
gelmektedir. MitoTEMPO antioksidan özellikli piperidin nitroksittir ve lipofilik katyon olan trifenilfosfonyum (TPP) ile 
kombine edilmiştir. TPP membran potansiyeli aracılığı ile membranı geçebilen ve mitokondride birkaç yüz kat birikebilen bir 
katyon iken TEMPO katalitik döngüde süperoksit dismutasyonunu sağlamakta ve süperoksit dismutaz benzeri etki 
göstermektedir. Böylece mitoTEMPO mitokondri hedefli bir antioksidan halini almaktadır. Bu araştırmada streptozotosin 
(STZ) ile diyabet oluşturulan sıçanlarda, mitoTEMPO'nun ED ve endoteliyal disfonksiyon üzerindeki koruyucu etkisi 
incelenmiştir. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezinden etik onay alınan bu 
araştırmada sıçanlar (1) kontrol grubu (n=10), (2) DM grubu (n=12) ve (3) DM+mitoTEMPO grubu (n=12) olmak üzere üç 
gruba ayrılmıştır. STZ ile diyabet oluşturulan Wistar albino sıçanlara 4 hafta boyunca 0.7mg/kg oral gavaj yoluyla 
mitoTEMPO uygulanmıştır. MitoTEMPO'nun diyabetin oluşturduğu endoteliyal disfonksiyon ve ED üzerine etkileri 
incelenmiştir. Bu gruplardan elde edilen torasik aorta (TA) ve korpus kavernosum (KK) dokuları 37°C’de sabit tutulan ve %95 
O₂ + %5 CO₂ karışımı ile gazlandırılan 10ml Krebs-Henseleit (KHS) içeren organ banyolarına alınmıştır. 80 mM KCl 
uygulanarak bazal kasılma yanıtları alınmıştır. KCl uygulamasının ardından dokular yıkanmıştır. Dinlenme süresi sonunda 
10⁻⁶ M Fenilefrin (FE) ile kasılma yanıtları alınmıştır. Kasılma yanıtlarının platoya ulaşmasının ardından 10⁻⁹-10⁻⁵M kümülatif 
Asetilkolin (Ach) uygulaması ile gevşeme yanıtları alınmıştır. Bütün veriler izometrik olarak kaydedilmiş, incelenmiş ve 
istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 
 
BULGULAR: Kontrol, DM ve DM+mitoTEMPO gruplarında TA ve KK dokularının FE kasılma yanıtları arasında anlamlı bir fark 
bulunmamıştır. FE ile kasılan dokulara ve kümülatif Ach uygulanması ise kontrol ve DM+mitoTEMPO gruplarında DM 
grubuna göre anlamlı olarak daha fazla gevşemeye neden olmuştur (p<0.05). TA ve KK dokularındaki FE kasılma ve Ach 
gevşeme yanıtları Tablo 1 ve 2’de gösterilmiştir.  
 
SONUÇ: Bu sonuçlar STZ ile indüklenen diyabetli sıçanlarda mitoTEMPO uygulamasının TA ve KK dokularında Ach ile 
gevşeme yanıtlarını artırarak diyabetin neden olduğu endoteliyal disfonksiyon ve ED’ye karşı koruyucu etkisinin olabileceğini 
göstermektedir. MitoTEMPO'nun bu etkisini mitokondri kaynaklı serbest radikal üretimini azaltarak gösterdiği 
düşünülmektedir. MitoTEMPO'nun ED ve endotel üzerindeki koruyucu etkisinin mekanizmasının tam olarak 
aydınlatılabilmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Diyabet, Endoteliyal Disfonksiyon, Erektil Disfonksiyon, MitoTEMPO, Oksidatif Stres 
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INTRODUCTION: Diabetes mellitus (DM) is a chronic metabolic disease characterized by hyperglycemia. It causes morbidity 
and mortality due to cardiovascular complications. Uncontrolled high glucose levels in DM are known to cause 
microvascular and macrovascular complications. Changes in vascular structure caused by DM have been associated with 
endothelial dysfunction and erectile dysfunction (ED). Diabetic men are three times more likely to experience ED compared 
to men without diabetes. Various mechanisms have been implicated in the pathogenesis of endothelial dysfunction in 
diabetes and the resulting ED. One of the well-known mechanisms is free radicals and oxidative stress caused by chronic 
hyperglycemia. Mitochondria produce superoxide physiologically and antioxidant systems neutralize these superoxides. In 
cases like hyperglycemia, oxidative stress occurs as a result of excessive production of free radicals or ineffectiveness of 
antioxidant systems. MitoTEMPO is piperidine nitroxide with antioxidant properties and combined with lipophilic cation 
triphenylphosphonium (TPP). TPP is a cation that can pass through the membrane potential and accumulate several 
hundred times in mitochondria while tempo provides superoxide dismutation in catalytic cycle and shows superoxide 
dismutase-like effect. In this study, the protective effect of mitoTEMPO on ED and endothelial dysfunction was investigated 
in diabetic rats. 
 
MATERIALS AND METHOD: This study received ethical approval from Necmettin Erbakan University Experimental Medicine 
Research and Application Center. The rats used were divided into three groups as (1) control group (n=10), (2) DM group 
(n=12) and (3) DM+mitoTEMPO group (n=12). Streptozotocin-induced diabetic Wistar albino rats were administered 
0.7mg/kg mitoTEMPO via oral gavage for 4 weeks. The protective effects of mitoTEMPO on endothelial dysfunction and 
erectile dysfunction caused by diabetes were investigated. The tissues of the thoracic aorta (TA) and corpus cavernosum 
(KK) obtained from these groups were taken to isolated organ baths containing 10 ml Krebs-Henseleit (KHS) which were 
kept constant at 37°C and gasified with 95% O₂ + 5% CO₂ mixture. Basal contraction responses were obtained by applying 
80 mM KCl. Following KCl application, the tissues were washed. Contraction responses were obtained with 10⁻⁶ M 
phenylephrine (FE) at the end of the rest period. After contraction responses reached to the plateau, relaxation responses 
were obtained with 10⁻⁹-10⁻⁵ M cumulative Acetylcholine (Ach). All data were recorded isometric and examined. The data 
were evaluated statistically. 
 
RESULTS: Control, DM and DM+mitoTEMPO groups there was no significant difference between the FE and contractile 
responses of TA and KK tissues, whereas application of cumulative Ach and cumulative Ach resulted in significantly more 
relaxation in the control and DM+mitoTEMPO groups than in the diabetes group. The FE contraction and Ach induced 
relaxation responses of TA and KK tissues are shown in Tables 1 and 2. 
 
CONCLUSION: These results show that mitoTEMPO administration has a protective effect against endothelial dysfunction 
and erectile dysfunction by increasing Ach induced relaxation responses in TA and KK tissues in STZ-induced diabetic rats. 
This effect of mitoTEMPO suggested the reduction of mitochondrial free radical production. Further studies are needed to 
elucidate the mechanism of mitoTEMPO protective effect on ED and endothelium. 
 
Keywords: Diabetes, Endothelial Dysfunction, Erectile Dysfunction, MitoTEMPO, Oxidative Stress 
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Tablo 1 

 
Torasik Aorta Korpus Kavernosum 

Kontrol Grubu %149.9±29.9 %101.8±5.5 

DM Grubu %118.1±19.1 %93.2±4.3 

DM+MitoTEMPO Grubu %126.8 ± 5.5 %92.3± 4.8 

TA ve KK dokusu 10⁻⁶ M FE kasılma yanıtları 
 

Table 1 

 
Thoracic Aorta Corpus Cavernosum 

Control Group %149.9±29.9 %101.8±5.5 

DM Group %118,1±19.1 %93,2±4.3 

DM+MitoTEMPO Group %126,8 ± 5.5 %92,3± 4.8 

10⁻⁶ M FE contraction responses to TA and CC tissue 
 

Tablo 2 

 
Torasik Aorta Korpus Kavernosum 

Kontrol Grubu %69,9±29.9 %78,7±12.2 

DM Grubu %34,5±4.0 %32,5±15.9 

DM+MitoTEMPO Grubu %54,8±36.9 %63,2±24.8 

TA ve KK dokusu 10⁻⁶M FE uygulaması sonrasında plato fazına ulaşan kasılma yanıtı sonrası 10⁻⁹-10⁻⁵M kümülatif Ach yanıtları 
Table 2 

 
Thoracic Aorta Corpus Cavernosum 

Control Group %69,9±29.9 %78,7±12.2 

DM Group %34,5±4.0 %32,5±15.9 

DM+MitoTEMPO Group %54,8±36.9 %63,2±24.8 

10⁻⁹-10⁻⁵M cumulative Ach responses after contraction response to plateau phase after TA and CC tissue application of 10⁻⁶ M FE 

 
 

POSSİBLE PROTECTİVE EFFECTS OF MİTOTEMPO ON ENDOTHELİUM IN STREPTOZOTOCİN-İNDUCED DİABETİC RAT AORTİC 
AND CORPUS CAVERNOSUM TİSSUES 

 
INTRODUCTION: Diabetes mellitus (DM) is a chronic disorder that can alter carbohydrate, protein and fat metabolism. 
Diabetes is caused by a lack of insulin secretion due to insufficiency of β islet cells of the pancreas or a deficiency of insulin 
uptake in peripheral tissues. (1).  There is a strong link between diabetes and macrovascular complications such as 
retinopathy, nephropathy and neuropathy, and microvascular complications such as ischemic heart disease, peripheral 
vascular disease, and cerebrovascular disease. These complications cause tissue damage in about one-third of diabetic 
patients. (2).  Endothelial dysfunction is comprised with structural and functional changes in normal endothelial activity and 
is an important factor in CVD (3). Endothelial dysfunction is characterized by a decrease in the bioactivity of vasodilators, 
especially NO, or an increase in endothelial-mediated vasoconstrictor factors such as angiotensin-II (AT-II) (4). DM is not 
only a metabolic disease due to its effect on macro and microcirculation in many blood vessels; but has also been described 
as vascular disease. The relationship between diabetes and CVD is well known (5).  Type 2 diabetes is characterized by 
hyperlipidemia, hyperinsulinemia, followed by hyperglycemia associated with β-cell dysfunction (6). Each of these disorders 
are triggering factors that cause endothelial dysfunction through different mediator molecules (7). Although it is difficult to 
know to what extent these metabolic changes contribute to endothelial dysfunction, evidence points out that oxidative 
stress (OS) caused by these metabolic changes plays a key role in endothelial dysfunction (8). OS or ROS increase in 
biological systems occurs with activation of ROS enhancing systems and/or decrease in antioxidant defense systems (9). 
Excessive ROS then stimulates the activation of biochemical pathways (auto-oxidation of glucose, AGE formation, activation 
of the polyol pathway and stimulation of eicosanoid metabolism) that initiate ROS formation as a response to 
hyperglycemia, thereby exacerbating cellular damage (10). It is known that excessive ROS production disrupts endothelial 
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nitric oxide synthase (eNOS) activity and NO production and consequently affects endothelial mediated vasodilatation (11). 
Various antioxidant therapies have been found to improve and normalize endothelium-induced response in different 
models of diabetes and hyperglycemia, and significantly reduce hyperglycemia-induced apoptosis. Experimental and clinical 
data suggest that endothelial dysfunction caused by hyperglycemia and/or hyperglycemia-mediated OS is a major factor in 
cardiovascular pathologies (10). Erectile dysfunction (ED) is a general complication of diabetes and reduces the quality of 
life of diabetic men. Men with diabetes are three times more likely to have ED than healthy men (12). ED can occur at an 
early age, and its severity and incidence increases with the duration of diabetes; the risk of ED is approximately 15% in the 
30s, while this number can increase to 55% in the 60s (13). Diabetes-induced ED pathogenesis is associated with changes in 
many factors such as central nervous system, peripheral nerve activation and endothelial function (14). Changes in 
endothelial function increases with the formation of AGE caused by hyperglycemia and increases in oxidative stress and 
causes changes in the functional responses of penile endothelial cells and deterioration of vascular homeostasis (15). These 
alterations inhibit the regulatory role of endothelium in vascular and smooth muscle contractile tone and impair cavernosal 
vasodilatation, blood flow and erectile function (16). Therefore, endothelial dysfunction plays a key role in diabetic ED (17).  
Moreover, functional changes in the penile endothelium are thought to be the precursors of systemic vasculopathy (18). 
Diabetes and related metabolic imbalances affect erectile mechanism by causing structural modifications of erectile tissue 
components and changes in NO mediated vascular relaxation. The change in erectile function in diabetic men is associated 
with neurogenic and vascular disorders with a decrease in nNO and eNO bioactivity, leading to impaired onset and 
maintenance of erection. (13). The main cause of endothelial dysfunction is a decrease in the response of vasodilator 
mediators and/or an increase in sensitivity to vasoconstrictor molecules (19). Thus, vasodilation is disrupted and vessels 
cannot be fully dilated by stimulation. This decrease in vasodilatation is usually due to decreased eNOS-eNO synthesis 
and/or reduced bioactivity and productivity, which leads to a reduction in endothelium-mediated vascular relaxation, which 
may be the clinical evidence of ED (20). Hyperglycemia in diabetic ED is closely associated with cavernous endothelial 
function of oxidative stress and AGE formation. Diabetes-related hyperglycemia, oxidative stress, and AGE formation may 
result in various biochemical and metabolic changes in the endothelium and directly contribute to the pathogenesis of 
diabetic ED by causing damage to the endothelial cells surrounding the penis (21). Mitochondrial respiratory chain is an 
important source of free radicals within the cell, and the oxidative damage of the mitochondria contributes to various 
pathologies. Mitochondria is thought to be an important site for the metabolism of piperidine nitroxides in the cell. 
MitoTEMPO is combined with antioxidant piperidine nitroxide and lipophilic cation triphenylphosphonium (TPP). TPP is a 
cation that can pass through the membrane potential and accumulate several hundred times in mitochondria, whereas 
TEMPO is similar to SOD contriving superoxide dismutation in the catalytic cycle. This combination forms a targeted 
component of mitochondria with an effective O2

-
 cleansing effect (22). 

 
MATERIALS AND METHOD: This study received ethical approval from Necmettin Erbakan University Experimental Medicine 
Research and Application Center. The rats used were divided into three groups as (1) control group (n=10), (2) DM group 
(n=12) and (3) DM+mitoTEMPO group (n=12). Streptozotocin-induced diabetic Wistar albino rats were administered 
0.7mg/kg mitoTEMPO via oral gavage for 4 weeks. The protective effects of mitoTEMPO on endothelial dysfunction and 
erectile dysfunction caused by diabetes were investigated.  

The tissues of the thoracic aorta (TA) and corpus cavernosum (KK) obtained from these groups were taken to 
isolated organ baths containing 10 ml Krebs-Henseleit (KHS) which were kept constant at 37°C and gasified with 95% O₂ + 
5% CO₂ mixture. Basal contraction responses were obtained by applying 80 mM KCl. Following KCl application, the tissues 
were washed. Contraction responses were obtained with 10⁻⁶ M phenylephrine (FE) at the end of the rest period. After 
contraction responses reached to the plateau, relaxation responses were obtained with 10⁻⁹-10⁻⁵ M cumulative 
Acetylcholine (Ach). All data were recorded isometric and examined. The data were evaluated statistically. 
RESULTS: Control, DM and DM+mitoTEMPO groups there was no significant difference between the FE and contractile 
responses of TA and KK tissues, whereas application of cumulative Ach and cumulative Ach resulted in significantly more 
relaxation in the control and DM+mitoTEMPO groups than in the diabetes group. The FE contraction and Ach induced 
relaxation responses of TA and KK tissues are shown in Tables 1 and 2. 
 
DISCUSSION: Many diseases such as atherosclerosis, DM, coronary artery diseases, hypertension and hypercholesterolemia 
cause ED. ED formation in these diseases has been associated with mitochondrial dysfunction. Today, mROS is held 
responsible for ED caused by DM (23).  In a study, antihypertensive effect of mitoTEMPO was examined in hypertensive 
mice. In this study, it has been shown that AT-II increases endothelial mitochondrial superoxide production and mitoTEMPO 
treatment reverses this effect. It was shown to be effective in the early and late periods in the treatment of AT-II and DOCA-
salt-induced hypertension (24). There are many studies in which mitochondrial superoxide formation is targeted in the 
treatment of hypertension (25). These studies suggest that mitoTEMPO treatment can reverse or improve endothelial 
stress if hypertension occurs after mitochondrial superoxide formation. Studies have shown that this antihypertensive 
effect is dose-dependent (24).  
 
CONCLUSION: In this study, mitoTEMPO administration of streptozotocin-induced diabetic rats resulted in no significant 
changes in FE contraction responses in TA and KK tissue between control, DM and DM+mitoTEMPO groups; but also, in the 
relaxation responses obtained by cumulative Ach administration in FE contracted tissues.  
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mitoTEMPO administration does not alter the contraction responses of vasoconstrictor agents; but increases the relaxation 
responses of the contracted tissues. The Ach relaxation responses of the DM+mitoTEMPO group were higher than the DM 
group, indicating that mitoTEMPO had a protective effect against endothelial dysfunction and ED caused by DM. Further 
studies should be conducted to fully elucidate the mechanism of mitoTEMPO's protective effect on ED and endothelium. 
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GİRİŞ-AMAÇ: Endometrium kanseri gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de en sık görülen jinekolojik kanserler arasında 
yer almaktadır. Meme, akciğer ve kolorektal kanserlerden sonra kadınlarda görülen en yaygın kanser türüdür. Erken evre 
hastalarda 5 yıllık sağkalım oranları %95 iken, lokal yayılımı ve uzak metastazı olan hastalarda sırası ile %68 ve %17'dir. 
Histolojik olarak olguların %80’i tip 1 endometriod adenokarsinomdur. HEC-1A endometrium adenokarsinoma hücre hattı 
primer hücre izolasyonu ve karakterizasyonunun zor olması nedeni ile endometrium adenokarsinoma ile ilgili çalışmalarda 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Endometrium adenokarsinomunda en sık görülen moleküler değişikliklerden biri, Wnt/β-
katenin sinyal yolağında bulunan bir protein olan β-kateninin (CTNNB1) aşırı ekspresyonudur. β-katenin hücre-hücre 
adezyonu, embriyonik gelişim, hücre diferansiyasyon ve malign tümör transformasyonunda rol alır. Wnt/β-katenin sinyal 
yolağı, kendini yenileyen hücre adezyonunda, hedef hücre genlerinin transkripsiyonunun kontrol edilmesinde, 
proliferasyonunun sağlanmasında, farklılaşmada ve hücre göçünde önemli ölçüde rol oynamaktadır. Bu sinyal yolağında 
görev yapan moleküllerin aşırı ekspresyonu, birçok kanser türünün ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Öte yandan 
Wnt/β-katenin sinyal yolağı inhibitörü ve aynı zamanda antihelmintik bir ilaç olarak bilinen niklozamidin akciğer kanseri, 
kolorektal kanserler, meme kanseri ve tiroid kanserinin de dahil olduğu çeşitli kanser türlerinde antikanser etkilerinin 
olduğu yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir. Biz de bu çalışmada niklozamidin endometrium adenokarsinoma HEC1A 
hücrelerinde, proliferasyon ve migrasyon üzerine olası etkilerini araştırmayı amaçladık.  
GEREÇ-YÖNTEM: Kültüre edilen endometrial adenokarsinoma HEC1-A hücrelerinde niklozamidin proliferasyon ve 
migrasyon üzerine olası etkileri sırası ile xCELLigence gerçek zamanlı hücre analiz sistemi ve yara iyileşme modeli kullanılarak 
gösterildi. Hücre proliferasyonunu değerlendirmek için ise hücre indeksi (CI) değişimleri değerlendirildi. Migrasyon 0. ve 48. 
saatteki yara açıklığı ölçümlerindeki değişimler ile değerlendirildi. 0. saat yara açıklığından 48. saat yara açıklıkları çıkarılarak 
rölatif hücre motiliteleri hesaplandı. Niklozamit (10µm-25µm-50µm) DMSO içinde çözüldü. Sonuçlar ortalama±standart hata 
olarak ifade edildi. İstatistiksel karşılaştırmalar için One-Way Anova sonrası Bonferroni Multiple Comparison test ve ikili 
karşılaştırmalar için Student t testi kullanıldı. p<0.05 anlamlı kabul edildi. 
 BULGULAR: Niklozamidin çözücüsü DMSO ile kontrol grubu (serum fizyolojik) arasında proliferasyon ve migrasyon 
deneylerinde anlamlı farklar bulunmadı. (n=3-6). Niklozamit endometrium adenokarsinoma HEC1A hücre hattında hücre 
proliferasyonunu test edilen tüm konsantrasyonlarda (10µm-25µm-50µm) önemli ölçüde azalttı (n=4). Bununla birlikte 48. 
saatte hesaplanan relative hücre motiliteleri de DMSO kontrollerle karşılaştırıldığında Niklozamit varlığında (10µm-25µm-
50µm) belirgin olarak azaldı (n=4).  
TARTIŞMA ve SONUÇ: Wnt/β-katenin sinyal yolağı inhibitörü ve aynı zamanda antihelmintik bir ilaç olan niklozamit kanser 
gelişiminde önemli parametreler olan proliferasyon ve migrasyonu azalttığı için endometrium adenokarsinoma hücrelerinde 
de antikanser bir ajan olarak önerilebilir. Bilindiği üzere niklozamid sadece Wnt/β-katenin sinyal yolağını inhibe etmekle 
kalmaz aynı zamanda mTORC1, STAT3, NF-κB ve Notch sinyal yollarını da inhibe eder. Bununla birlikte aynı zamanda, hücre 
döngüsü durması, büyüme inhibisyonu ve apoptozu tetiklemek için kanser hücrelerinde mitokondriyi de hedeflemektedir. 
Bu nedenle endometrum adenokarsinoma hücrelerindeki sözkonusu antikanser etkilerinin mekanizmasını tam olarak ortaya 
koyabilmek için daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: endometrium adenokarsinom, HEC1A, niklozamit, migrasyon, proliferasyon 
 

Effect of Niclosamide on Proliferation and Migration in Endometrial 
Adenocarcinoma HEC1A Cell Line 

Yaşam Çirçirci, R. Nalan Tiftik, İsmail Ün 
Mersin University, Faculty of Medicine, Department of Medical Pharmacology, Mersin, Turkey 

 
INTRODUCTION and AIM: As in developed countries endometrial cancer in Turkey is among the most common gynecologic 
cancers. It is the most common type of cancer seen in women after breast, lung and colorectal cancers. While 5-year 
survival-rates are 95% in early-stage patients, 68% and 17% in patients with local spread and distant metastasis, 
respectively. Histologically, 80% of the cases are type 1 endometrial adenocarcinoma. HEC-1A endometrial adenocarcinoma 
cell line is widely used due to the difficulty of primary cell isolation and characterization. One of the most common 
molecular changes in endometrial adenocarcinoma is the overexpression of β-catenin, a protein in the signaling pathway of 
Wnt/β-catenin. β-catenin is involved in cell-cell adhesion, embryonic development, cell differentiation and malignant tumor 
transformation. Wnt/β-catenin signalling pathway plays a significant role in cell adhesion and controlling transcription of 
target cell genes, proliferation, differentiation and cell migration. Overexpression of molecules involved in this signalling 
pathway can lead to the emergence of many types of cancer. On the other hand, niclosamide, also known as Wnt/β-catenin 
signaling pathway inhibitor and also an antihelminthic drug, has been shown to have anticancer effects in various cancer 
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types including lung cancer, colorectal cancers, breast cancer and thyroid cancer. In this study, we aimed to investigate the 
possible effects of niclosamide on proliferation and migration in endometrial adenocarcinoma HEC1A cells.  
MATERIALS-METHODS: The possible effects of niclosamide on proliferation and migration in cultured endometrial 
adenocarcinoma HEC1-A cells were demonstrated using xCELLigence real time cell analysis system and wound healing 
model, respectively. Cell index (CI) values were used to evaluate cell proliferation. Migration was evaluated by measuring 
the changes in the wound distances at 0 and 48 hours. Relative cell motility was calculated by subtracting the wound 
distance at the 48th hour from the initial wound distance (0 h). Niclosamide (10µm-25µm-50µm) was dissolved in DMSO. 
Results were expressed as mean±SEM. One-Way Anova, Bonferroni Multiple Comparison test and Student's t test were 
used for statistical comparisons. p <0.05 was considered significant. RESULTS: There were no significant differences in 
proliferation and migration experiments between DMSO (vehicle) and control group (saline) (n=3-6). Niclosamide 
significantly reduced cell proliferation in the endometrial adenocarcinoma HEC1A cell line at all concentrations tested 
(10µm-25µm-50µm) (n = 4). However, relative cell motility calculated at 48. h was significantly reduced in the presence of 
niclosamide compared to DMSO controls (n=4). DISCUSSION and  
CONCLUSION: Wnt/β-catenin signaling pathway inhibitor and also an antihelmintic drug, niclosamide, can be 
recommended as an anticancer agent in endometrial adenocarcinoma cells because it reduces proliferation and migration 
which are important parameters in cancer development. As known, niclosamide not only inhibits the signaling pathway of 
Wnt/β-catenin, but also inhibits mTORC1, STAT3, NF-κB and Notch signaling pathways. However, it also targets 
mitochondria in cancer cells to trigger cell cycle arrest, growth inhibition and apoptosis. Therefore, further investigations 
are needed to fully elucidate the mechanism of anticancer effects in endometrium adenocarcinoma cells. 
Keywords: endometrial adenocarcinoma, HEC1A, niclosamide, migration, proliferation 
 
EFFECT OF NİCLOSAMİDE ON PROLİFERATİON AND MİGRATİON İN ENDOMETRİAL ADENOCARCİNOMA HEC1A CELL LİNE 

 
GİRİŞ VE AMAÇ: Endometrium kanseri gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de en sık görülen jinekolojik kanserler 
arasında yer almaktadır. Meme, akciğer ve kolorektal kanserlerden sonra kadınlarda görülen en yaygın kanser türüdür (1). 
Erken evre hastalarda 5 yıllık sağkalım oranları %95 iken, lokal yayılımı ve uzak metastazı olan hastalarda sırası ile %68 ve 
%17'dir (2). Histolojik olarak olguların %80’i tip 1 endometriod adenokarsinomdur. HEC-1A endometrium adenokarsinoma 
hücre hattı primer hücre izolasyonu ve karakterizasyonunun zor olması nedeni ile endometrium adenokarsinoma ile ilgili 
çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır (3). Endometrium adenokarsinomunda en sık görülen moleküler değişikliklerden 
biri, Wnt/β-katenin sinyal yolağında bulunan bir protein olan β-kateninin (CTNNB1) aşırı ekspresyonudur. β-katenin hücre-
hücre adezyonu, embriyonik gelişim, hücre diferansiyasyon ve malign tümör transformasyonunda rol alır. Wnt/β-katenin 
sinyal yolağı, kendini yenileyen hücre adezyonunda, hedef hücre genlerinin transkripsiyonunun kontrol edilmesinde, 
proliferasyonunun sağlanmasında, farklılaşmada ve hücre göçünde önemli ölçüde rol oynamaktadır. Bu sinyal yolağında 
görev yapan moleküllerin aşırı ekspresyonu, birçok kanser türünün ortaya çıkmasına neden olabilmektedir (4). Öte yandan 
Wnt/β-katenin sinyal yolağı inhibitörü ve aynı zamanda antihelmintik bir ilaç olarak bilinen niklozamidin akciğer kanseri, 
kolorektal kanserler, meme kanseri ve tiroid kanserinin de dahil olduğu çeşitli kanser türlerinde antikanser etkilerinin 
olduğu yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir (5-8). Biz de bu çalışmada niklozamidin endometrium adenokarsinoma HEC1A 
hücrelerinde, proliferasyon ve migrasyon üzerine olası etkilerini araştırmayı amaçladık.  
GEREÇ VE YÖNTEM: Kültüre edilen endometrial adenokarsinoma HEC1-A hücrelerinde niklozamidin proliferasyon ve 
migrasyon üzerine olası etkileri sırası ile xCELLigence gerçek zamanlı hücre analiz sistemi ve yara iyileşme modeli kullanılarak 
gösterildi. Hücre proliferasyonunu değerlendirmek için ise hücre indeksi (CI) değişimleri değerlendirildi. Migrasyon 0. ve 48. 
saatteki yara açıklığı ölçümlerindeki değişimler ile değerlendirildi. 0. saat yara açıklığından 48. saat yara açıklıkları çıkarılarak 
rölatif hücre motiliteleri hesaplandı. Niklozamid (10µm-25µm-50µm) DMSO içinde çözüldü. Sonuçlar ortalama±standart 
hata olarak ifade edildi. İstatistiksel karşılaştırmalar için One-Way Anova sonrası Bonferroni Multiple Comparison test ve ikili 
karşılaştırmalar için Student t testi kullanıldı. p<0.05 anlamlı kabul edildi.  
BULGULAR: Niklozamidin çözücüsü DMSO ile kontrol grubu (SF, serum fizyolojik) arasında proliferasyon ve migrasyon 
deneylerinde anlamlı farklar bulunmadı (n=3-6) (Şekil 1,2).  
TARTIŞMA VE SONUÇ: Wnt/β-katenin sinyal yolağı inhibitörü ve aynı zamanda antihelmintik bir ilaç olan niklozamid kanser 
gelişiminde önemli parametreler olan proliferasyon ve migrasyonu azalttığı için endometrium adenokarsinoma hücrelerinde 
de antikanser bir ajan olarak önerilebilir. Bilindiği üzere niklozamid sadece Wnt/β-katenin sinyal yolağını inhibe etmekle 
kalmaz aynı zamanda mTORC1, STAT3, NF-κB ve Notch sinyal yollarını da inhibe eder. Bununla birlikte aynı zamanda, hücre 
döngüsü durması, büyüme inhibisyonu ve apoptozu tetiklemek için kanser hücrelerinde mitokondriyi de hedeflemektedir 
(9). Bu nedenle endometrum adenokarsinoma hücrelerindeki sözkonusu antikanser etkilerinin mekanizmasını tam olarak 
ortaya koyabilmek için daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.  
Teşekkür: Bu çalışma, Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir (2018-2-TP2-3022). 
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Şekil 1: Endometriyum adenokarsinoma HEC1A hücrelerinde DMSO ve Kontrol (Serum Fizyolojik) grubunun proliferasyon 
üzerine etkisi (p>0.05). 
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Şekil 2: Endometriyum adenokarsinoma HEC1A hücrelerinde DMSO ve Kontrol (Serum Fizyolojik) grubunun 24. (A) ve 48. (B) 

saatlerde migrasyon üzerine etkisi (p>0.05). 
Niklozamid endometrium adenokarsinoma HEC1A hücre hattında hücre proliferasyonunu test edilen tüm 

konsantrasyonlarda (10µm-25µm-50µm) önemli ölçüde azalttı (n=4) (Şekil 3). 
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Şekil 3: Endometriyum adenokarsinoma HEC1A hücrelerinde Niklozamid’in 10µm-25µm ve 50µm konsantrasyonda 

proliferasyon üzerine etkisi (n=4) (*: p<0.05, **: P<0.01, ***:P<0.001). 
Öte yandan niklozamid 24. saatte relative hücre motilitelerini 10µm ve 50µm konsantrasyonlarda azaltırken (n=4) (Şekil 4) 

48. saatte her üç konsantrasyonda da (10µm-25µm-50µm) hesaplanan relative hücre motiliteleri DMSO kontrollerle 
karşılaştırıldığında belirgin olarak azalmıştı (n=4) (Şekil 5). 
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Şekil 4: Endometriyum adenokarsinoma HEC1A hücrelerinde Niklozamid’in 10µm-25µm ve 50µm  konsantrasyonda  24. 

saatte migrasyon  üzerine etkisi (n=4) (*:p<0.05). 
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Şekil 5: Endometriyum adenokarsinoma HEC1A hücrelerinde Niklozamid’in 10µm-25µm ve 50µm konsantrasyonda 48. 

saatte migrasyon üzerine etkisi (n=4) (*: p<0.05). 
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Farklı Sürelerle Yüksek Glukozla İnkübe Edilen İzole Aort Halkalarının Endotel-
Bağımlı Gevşeme Yanıtlarının Araştırılması 

Hande Özge Altunkaynak Çamca 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 

 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Hiperglisemi, endotel disfonksiyona yol açan önemli risk faktörlerinden biridir. Akut olarak yüksek glukoza 
maruziyetin endotel-bağımlı gevşeme yanıtları üzerine etkilerinin değerlendirildiği deneysel çalışmaların sonuçları 
inkübasyon süresine ve çalışılan damar çeşidine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada yüksek 
glukozla farklı sürelerle inkübe edilen izole sıçan aort halkalarının endotel-bağımlı gevşeme yanıtlarının araştırılması 
amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: İzole sıçan torasik aort halkaları %95 O2 ve %5 CO2 gaz karışımı ile sürekli gazlandırılan Krebs-Henseleit 
solüsyonu içeren organ banyolarına asıldı. Dinlenme periyodu sonrasında fenilefrinle (1 μM) kasılmış aort halkalarına 
asetilkolin (10 μM) uygulanarak endotelyal bütünlük kontrol edildi. Yüksek glukoz (44 mM) içeren Krebs-Henseleit solüsyonu 
ile bazı aort halkaları iki saat veya üç saat boyunca inkübe edildi. İnkübasyon sonrası fenilefrinle (1 μM) kasılmış aort 
halkalarında endotel-bağımlı gevşeme yanıtlarının değerlendirilmesi için asetilkolin artan konsantrasyonlarda (0.001–10 
μM) kümülatif olarak uygulandı ve asetilkolin için kümülatif konsantrasyon-yanıt eğrileri elde edildi. 
BULGULAR: İki saat boyunca yüksek glukozla inkübe edilen aort halkaları için elde edilen asetilkolinin kümülatif 
konsantrasyon-yanıt eğrisi kontrol grubundakilere göre anlamlı bir farklılık göstermedi (p> 0.05). Buna karşın, üç saat 
boyunca yüksek glukozla inkübasyon sonucu elde edilen asetilkolinin kümülatif konsantrasyon-yanıt eğrisi, kontrol grubu ve 
iki saatlik glukozla inkübe edilen aort halkalarının eğrilerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklı bulundu (p< 0.05). 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışma, hipergliseminin in vitro olarak taklit edildiği deneysel koşullarda yüksek glukozla üç 
saatlik inkübasyonun endoteli sağlam sıçan aortunda endotel-bağımlı gevşeme yanıtını bozarak endotel disfonksiyona yol 
açtığını göstermektedir. Bu durum akut olarak yüksek glukoza maruziyetin de damar yanıtı üzerindeki olumsuz etki 
potansiyeline işaret etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Yüksek glukoz, aort, endotelyum, vazorelaksan, endotel disfonksiyon 
 
 

The Investigation of Endothelial-Dependent Relaxant Responses of the 
Isolated Aortic Rings Incubated with Different Durations of High Glucose 

Hande Özge Altunkaynak Çamca 
University of Health Sciences, Gulhane Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology, Ankara, Turkey 

 
 
BACKGROUND AND AIM: Hyperglycemia is an important risk factor leading to endothelial dysfunction. The results of the 
experimental studies which were evaluated the effects of exposure to high glucose on the endothelium-dependent relaxant 
response could be different depending on the incubation time and the type of vessel studied. Therefore, it was aimed to 
investigate that endothelium-dependent relaxant response in the isolated rat aortic rings incubated with different 
durations of high glucose in the present study. 
MATERIAL-METHOD: The isolated rat thorasic aortic rings were placed in organ bath chambers containing Krebs-Henseleit 
continuously bubbled with 95% O2 and 5% CO2. After the equilibration period, the integrity of the vascular endothelium 
was checked by adding ACh (10 μM) to pre-contracted aortic rings with PE (1 μM). Some of the aortic rings were incubated 
in Krebs-Henseleit solution with high glucose (44 mM) during two or three hours. After the incubations, the acetylcholine 
(0.001–10 μM) was cumulatively added to evaluate the endothelium-dependent relaxant response in the aortic rings 
contracted with PE (1 μM) and hence cumulative concentration-response curves for acetylcholine were obtained. 
RESULTS: There was no significant difference between in the cumulative concentration-response curves of acetylcholine for 
the control aortic rings and aortic rings incubated with high glucose for two hours (p> 0.05). Contrary to this, the cumulative 
concentration-response curve of acetylcholine for the aortic rings incubated with high glucose for three hours was 
significantly different than those of control aortic rings and aortic rings incubated with high glucose for two hours (p<0.05). 
CONCLUSION: This study shows that incubation for three hours of endothelium-intact rat aorta with high glucose results in 
the impairment of endothelial-dependent relaxant response and hence causes endothelial dysfunction in the experimental 
conditions of in vitro mimicking of hyperglycemia. This also indicates the negative effect potential of acutely exposure to 
high glucose on the vascular response. 
Keywords: High glucose, aorta, endothelium, vasorelaxant, endothelial dysfunction 
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Kolorektal Kanserlerde Eksozomlar Aracılığıyla KRAS Mutasyonlarının Tayini 
Onur Tokgün 

Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim DAlı 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Eksozomlar, ökaryotik hücreler tarafından yapısal olarak salınan nano-boyutlu hücre dışı veziküllerdir. 
Eksozomlar hem fizyolojik hem de patolojik süreçlerde yer alan hücreler arası haberciler olarak rolleri son on yılda etkin bir 
şekilde ortaya konmuştur ve karsinogenez ve tümör metastazına olan katkıları yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Kolorektal 
kanser (CRC) olan hastalarda epidermal büyüme faktör reseptörü hedefli tedavinin etkinliği önemli ölçüde KRAS mutasyonu 
ile ilişkilidir ve KRAS mutasyonları standart olarak tümör dokusuna ait DNA örnekleri üzerinde gerçekleştirilmektedir. V-Ki-
ras2 Kirsten sıçan sarkomu viral onkojen homolog (KRAS) küçük bir GTP bağlayıcı proteini kodlayan önemli bir onkogendir. 
Genel olarak kodon 12 veya 13 bölgelerinde gözlenen KRAS mutasyonu CRC hastalarının %35 ila %45'inde görülmektedir ve 
sıklıkla akciğer ve beyin metastazı ile ilişkilidir. Hücre dışı veziküller tüm hücreler tarafından salınabilinmektedir. Bu nedenle 
tümörden köken almış eksozomların vücut sıvılarından (örneğin, plazma, idrar ve tükürük) izole edilmesi hem tanı hem de 
prognostik takip için ilgi çekici bir araçtır. KRAS mutasyona sahip kolon tümörlerinden izole edilen eksozomlar ile muamele 
edilen hücrelerin in vitro koşullarda invazyon yeteneğini arttırdığı saptanmıştır. Bu eksozomlar, tümör gelişimini destekleyen 
pek çok proteini (örneğin, mutant-KRAS, EGFR ve integrinler gibi) KRAS-yabanıl tip hücrelere aktarabilmektedir. Bu durumun 
sonucu olarak ta kanser hücreleri tarafından salınan eksozomların hedef hücrelerin üç boyutlu büyümelerini, migrasyonun 
artmasın ve sitotoksik veya hedefli ajanlara karşı direnci geliştirmelerinde önemli rol oynamaları olasıdır. Bu bilgiler ışığında 
CRC'li hastalardan serum eksozom ve primer tümör dokusunda KRAS mutasyonlarının varlığını karşılaştırmayı amaçladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: Histolojik olarak doğrulanmış kolorektal kanserli 19 hastanın tümör dokularından genomik DNA izole 
edildi ve ilk kür tedavi sonrasında ilgili hastalardan alınan periferik kandan eksozomal total RNA izole edilmiştir. KRAS 
geninde üç mutasyon (kodon 12, 13 ve 61) pyrosekanslama yöntemi kullanılarak saptandı ve bu mutasyonların varlığı tümör 
dokuları ile eşleştirilmiş serum ekozomlarından elde edilen PYRO-sekanslama sonuçları ile karşılaştırılmıştır. 
BULGULAR: Eksozomal RNA kullanılarak KRAS mutasyon durumu tespitinin duyarlılığı %68 olarak saptandı. Ayrıca CRC 
hastalarına ait eksozom örneklerinin %21'inde biyopsi dokularına kıyasla farklı KRAS mutasyon durumuna sahip oldukları 
saptanmıştır. Öte yandan biyopsi dokularında KRAS mutasyonuna sahip CRC hastalarının %16'sının eksozomlarında da KRAS 
mutasyonu gözlenmemiş iken biyopsi örneğinde KRAS mutasyonuna sahip 1 adet hastaya ait eksozomda farklı bir KRAS 
mutasyonu gözlenmiştir. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu sonuçlar, CRC hastaların hızlı ve non-invaziv bir materyal ile genotiplenmesinde serum eksozomal 
RNA'nın yeni bir kaynak olarak kullanılabileceği ileri sürmektedir. Eksozomların tümör gelişimi, invazyon, metastaz ve ilaç 
direncinde ki önemli rolleri göz önüne alındığında, eksozomların CRC hastaları için mükemmel bir tanı belirteci veya 
terapötik hedef kaynağı olarak kabul edilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: KRAS, Eksozom, Kolorektal Kanser 
 

Detection of KRAS Mutations in Colorectal Cancers via Exosomes 
Onur Tokgün 

Pamukkale University, Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics 
 
INTRODUCTİON AND AIM: Exosomes are nano-sized extracellular vesicles constitutively released by eukaryotic cells. Their 
role as inter-cellular messengers involved in both physiological and pathological processes has overwhelmingly come to 
light in the last decade, and their contribution to cancerogenesis and tumor metastasis is under intensive investigation.The 
efficacy of epidermal growth factor receptor- targeted therapy is significantly associated with Kirsten rat sarcoma viral 
oncogene homolog (KRAS) mutation in patients with colorectal cancer (CRC) for which the standard gene testing is currently 
performed using tumor tissue DNA. The V-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog (KRAS) is a prominent 
oncogene that encodes a small GTP-binding protein called KRAS. KRAS mutations, mainly in codon 12 or 13, occur in 35 to 
45 % of patients with CRC, and are frequently associated with lung and brain metastasis. Extracellular vesicles are normally 
released by all cells, thus purifying tumor-derived Exos from body fluids (e.g., plasma, urine, and saliva) is an attractive tool 
for both diagnostic and prognostic purposes. Exosomes from KRAS-mutated colon tumors were found to enhance the in 
vitro invasiveness of recipient cells. These exosomes can transfer many tumor-promoting proteins (e.g., mutant-KRAS, 
EGFR, and integrins) to KRAS-wild type cells, thus enhancing their three-dimensional growth and migratory properties 
exosomes released by cancer cells may have a pivotal role in these processes and may contribute to tumor resistance 
against either cytotoxic or targeted agents. In the light of these informations we aimed to compare the presence of KRAS 
mutations in the serum exosome and primary tumor tissue from patients with CRC. 
MATERIAL-METHODS: Genomic DNA were extracted from the tumor tissues of 19 patients with histologically-confirmed 
CRC and exosomal mRNA were obtained from peripheral blood, which were collected from the corresponding following firs 
line therapy. Three mutations in the KRAS gene (codons 12, 13 and 61) were detected using a pyrosequencing method and 
their presence were compared between tumor tissues and the matched serum exosomes. 
RESULTS: The sensitivity of KRAS mutation status detection using exosomal RNA was 68%. Additionally, we found that 21% 
of CRC patient derived exosome samples have different KRAS mutation status compare to the biopsy tissues. On the 
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otherhand 16% of biopsy tissues from patients with KRAS mutated CRC did not carry the mutation in their exosomes while 
one of the samples carry a different mutation. 
CONCLUSION AND DISCUSSION: These results suggested that serum exosomal RNA may be used as a novel source for the 
rapid and non-invasive genotyping of patients with CRC. Given the important roles of exosomes in tumor formation, 
invasion and metastasis, and chemoresistance, exosomes have now been considered as an excellent source of diagnostic 
markers or therapeutic targets for CRC patients. 
Keywords: KRAS, Exosome, Colorectal Cancer 
 

KOLOREKTAL KANSERLERDE EKSOZOMLAR ARACILIĞIYLA KRAS MUTASYONLARININ TAYİNİ 
 
GİRİŞ: Karsinogenez çok aşamalı bir olay olup başlangıcında bir genetik hasar yatmaktadır (Lodish vd 2000, Merlo vd 2006). 
Kimyasal madde, radyasyon gibi karsinojenlerin veya virüslerin etkisiyle hasara uğrayan tek bir hücre, bir dizi olay zinciri 
sonrasında tümör gelişimine sebep olur (Williams ve Cummings 2000, Cooper ve Goeffrey 2006, Kumar vd 2000, Alberts vd 
2002). Kanser hücrelerindeki genetik değişimler hücresel genomun faklı organizasyon düzeylerinde gerçekleşmektedir 
(Köktürk vd 2003). Karsinogenez sürecinde rol oyanayan genler; 

Tümör baskılayıcı ya da onkogen ürünlerini kodlayan  
Mitotik siklus düzenleyicilerini kodlayan  
Kontakt inhibisyon oluşumunda rol oynayan elemanları kodlayan  
Apoptoziste rol oynayan kompotentleri kodlayan  
Mutasyonların tanımlanması ve DNA hasarının onarılmasında görev alan kompotentleri kodlayan genlerdir. 

 
Bir kanserin sporadik olaylardan dolayı bireyde gözlenmesine ya da herediter bir özellik göstererek ailede bazı 

bireylerde tekrar etmesine bakılmaksızın kanser genetik orjini olan bir hastalıktır varsayımını doğrulamaktadır (Cooper ve 
Goeffrey 2006, Nussbaum vd 2006). Ras gen ailesinin üyesi olan KRAS, Kirsten Rat Sarkoma (Ki- veya K-Ras) viral onkogen 
homologudur (Adjei 2001, Monticone vd 2008). KRAS, 12. kromozomun 12p12.1 bölgesinde lokalizedir ve 6 ekzondan 
oluşmaktadır. KRAS hücre zarında sitoplazmik bölgesinde lokalize bir proteindir. KRAS kodon12 ve 13, GTP’nin bağlandığı “P-
loop”da yer almaktadır (Chen CC vd 2013). Kodon61’in lokalizasyonu ise, Ras regülatörlerinin ve efektörlerinin bağlanmasını 
kontrol eden “switchII” bölgesidir (Cox ve Der 2010). Kolorektal karsinomun etyolojisi, tanısı, prognozu ve tedavisine yönelik 
çalışmalar devam etmek ile birlikte KRAS kodon 12,13 ve 61mutasyonları sıklıkla gözlenip kötü prognoz ile ilişkilendirilmiştir. 
Geleneksel biyopsi ve cerrahi uygulamalar mevcut tümör dokuyu daha invazif forma dönüştürme potansiyeli, birçok 
durumda tekrar uygulanamaması gibi etkenler nedeniyle yerini büyük ilgi uyandıran ve klasik tümör biyopsi yöntemine bir 
alternatif olarak ortaya çıkan likit biyopsi, bireye özel biyometaryalleri değerlendirme fırsatını sunmaktadır. İnsan kan 
örnekleri, cfDNA, cfRNA, ctDNA, protein, dolaşımda serbest tümör hücreleri ve diğer hücrelerden salgılanabilen eksozomları 
içermektedir. Bu noktada likit biyopsi kanser hastalarında dolaşımlarında bulunan tümör kaynaklı biyometaryallerden 
(ctDNA, dolaşımdaki tümör hücreleri (CTC), eksozomlar gibi) tümörün genomik boyutta profilini etkin, doğru ve hızlı bir 
şekilde belirlemamacını taşımaktyebilme dır. Eksozomlar kanser hücrelerinden de köken alarak üretilebilinmektedir 
Frydrychowicz vd., 2014; Kahraman vd., 2014). Eksozomlar dolaşımdan kolayca izole edilebilme özelliklerinden dolayı 
yapılan çalışmalarda likit biyopsi materyali olarak kullanılmaktadır (Zhang vd., 2017). Eksozomların kanser hücrelerinden 
köken alarak salınmasından dolayı elde edilecek verilerin daha homojen olmasına olanak sağlamaktadır. Bu bilgiler 
doğrultusunda non invaziv analiz için imkan sağlayan eksozomlar aracılığıyla kolon kanseri hastalarında önemli bir gen olan 
KRAS’ta gözlenen genetik değişimleri kısa sürede ve yüksek doğrulukta saptamaktır. 
 
GEREÇ ve YÖNTEMLER 
Hastalar ve çalışma grupları: Çalışmada temel olarak 19 adet kolon kanseri tanısı yeni konmuş olan ve önceden KRAS 
mutasyon durumu pyrosekans yöntemi ile bakılmış hastalar çalışılmıştır. Çalışmaya alınan her bir vakadan EDTA'lı tüplere 4-
5ml kan alınmıştır. Elde edilen kan örnekleri antikoagülan içeren tüplere alınacak, santrifüj edilecek ve plazma örnekleri elde 
edilmiştir.  
Eksozom İzolasyonu: Eksozomal RNA izolasyonu Qiagen ExoRNeasy kiti kullanılarak protokole uygun şekilde 
gerçekleştirilmiştir. 
Total RNA'nın cDNA'ya Çevrimi: Total RNA örnekleri Hi-Capacity cDNA Revers Transkripsiyon kiti (Applied Biosystems, 
Foster City CA, USA) kullanılarak cDNA'ya çevrilmiştir.  
Pyrosekans işlemi: Eksozomlardan izole edilip cDNA dönüştürülen örnekler KRAS mutasyonu analizi için kodon 12,13 ve 61 
bölgeleri PCR yöntemiyle çoğaltılmıştır. Sekans karışımı oluştururken, 2μl Streptavidin, 40μl bağlanma tamponu ve 28μl 
steril distile su ve 10μl PCR ürünlerinden konmuştur. Orbital shaker ile 10 dakika streptavidin çökmesi engellenerek kalıp 
DNA'ya bağlanması sağlanmıştır. Sonrasında pyromark enzim, substrat ve nükleotitleri içeren plate ile birlikte cihazda 
sekans işlemi gerçekleştirilmektedir. 
Prosekans sonuçlarının değerlendirilmesi: Pyrosekans işlemi ardından elde edilen sekans verileri pyromark cihazının yazılım 
programında detaylı olarak okundu ve hastalarda her bir kodonda ki olası KRAS mutasyon durumları analiz edilmiştir. 
Verilerin Değerlendirilmesi: Pyrosekans yöntemi ile elde edilen veriler hastalardan daha önce doku örneklerinde elde 
edilen pyrosekans verileri ile kıyaslandı ve eksozomlar aracılığıyla KRAS mutasyonlarının yakalanıp yakalanmama durumları 
analiz edilmiştir. 
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BULGULAR 
Hasta Klinopatolojik Özellikleri: Çalışmamızda 19 Adet kolon kanseri vakasına ait eksozom örneklerinden KRAS mutasyon 
analizi yapılmıştır. Hastalara ait klinik ve demografik veriler Tablo 1. de verilmiştir. Pyrosekans analizi sonucunda hastalarda 
doku ve eksozomlarında gözlenen mutasyonların durumu Şekil 2’de verilmiştir. Eksozomal RNA kullanılarak KRAS mutasyon 
durumu tespitinin duyarlılığı %68 olarak saptandı. Ayrıca CRC hastalarına ait eksozom örneklerinin %21'inde biyopsi 
dokularına kıyasla farklı KRAS mutasyon durumuna sahip oldukları saptanmıştır. Öte yandan biyopsi dokularında KRAS 
mutasyonuna sahip CRC hastalarının %16'sının eksozomlarında da KRAS mutasyonu gözlenmemiş iken biyopsi örneğinde 
KRAS mutasyonuna sahip 1 adet hastaya ait eksozomda farklı bir KRAS mutasyonu gözlenmiştir. 
 
 

Tablo 1. Hastaların klinik ve demografik verileri 

 
 

Çalışma kapsamında araştırılan olası KRAS mutasyonları Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 1. Araştırılan olası KRAS mutasyonları 
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Şekil 2. Çalışmaya katılan olgularda doku ve eksozomal KRAS mutasyon durumları 

 
TARTIŞMA: Biyopsi materyali üzerinde gerçekleştirilen genetik araştırmalar kanserin tanısı ve alt tipini belirlenmesi özelinde 
büyük bir öneme sahiptir. Fakat karsinogenez sürecinin aktif bir değişim süreci olduğu göz önünde bulundurulduğunda 
bölünen hücrelerde sonucunda ortaya çıkan heterojeniteyi göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Dokular üzerinde 
gerçekleştirilecek genetik analizlerin primer tümörü yansıtmadaki rolünün sınırlılıklarını göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle 
primer kanser hücrelerinden köken alarak oluşan dolaşımdaki tümör hücreleri ve eksozomlar gibi yapıların genetik analiz 
amacıyla kullanımı tümörün o anki profilini belirlemede daha doğru sonuçlar vermesine katkı sağlayacaktır. Olgularda doku 
materyali ile eksozomlarda gerçekleştirilen genetik analizlerde gözlenen farklılıklar bilimsel temellerle açıklanabilecek 
gerçeklerdir. Hastalar tedavi gördükten sonra çevresel ve genetik faktörler ışığında tedaviye yanıt verebilmekte ya da 
verememektedir. Bu durumun da sonucu olarak kanser hücreleri tedaviye direnç kazanarak agresif profil kazanmakta ya da 
tedavi süreci sonrasında agresif nitelikteki hücresel ölmektedir. Sonuç olarak primer kanserden köken alan hücrelerin 
genetik yapısı değişebilmektedir. Değişen genetik yapı ise eksozomlarda gerçekleştirilen genetik analizler ile daha net 
gösterilmektedir. Literatürde kanser hücrelerinin tedavi aldıktan sonra genetik yapılarındaki olası değişimleri gösteren 
yayınlar bulunmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda da çalışmada elde ettiğimiz sonuçlar literatüre destek verir niteliktedir. 
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Diferansiye Tirod Kanserlerinde Tümör Lokalizasyonlarının Metastatik Lenf 
Nodu İstasyonları ile İlişkisi: Ön çalışma 

Merve Küçüker, Behice Durgun 
Çukurova Üniversitesi, Anatomi Anabilim Dalı, Adana 

 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, differansiye tiroid kanserlerinde (DTK) tümörlerin lob içi lokalizasyonları ile bölgesel metastatik 
lenf nodu lokalizasyonları arasındaki ilişkinin retrospektif olarak incelenmesidir. 
GEREÇ /YÖNTEM: 2017-2018 tarihleri arasında DTK tanısı alan 96 hastanın Çukurova Üniversitesi Hastanesi veritabanı 
üzerinden yaş ve cinsiyet bilgileri tespit edilmiş, ultrasonografi ve post-op patoloji raporları incelenmiştir. Tümörlerin lob içi 
lokalizasyonları, tümör boyutları, patolojik tipleri, invazyon durumları, varsa metastatik lenf nodu varlığı ve seviyeleri 
kaydedilmiştir. Verilerin kıyaslanması ve değişkenler arasındaki ilişkiler IBM SPSS STATISTIC 20 programı ile istatistiksel 
olarak değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Bu çalışmada 19 erkek, 77 kadın olmak üzere 96 hastanın 127 adet tümoral lezyonu bulunmaktadır. Hastaların 
ortalama yaşı 47±14’dir. Bu lezyonların 68’i (%53,5) sağ lob, 45’i (%35,4) sol lob ve 14’ü (%11) istmusta yer almaktadır. En 
fazla görülen patolojik tip papiller tiroid kanseri (%96,1) olup bunu folliküler tiroid kanseri (%3,1) ve hurtle hücreli tiroid 
kanseri (%0,8) takip etmektedir. 15 hastada (%15,6) 16 bölgede lenf nodu metastazı saptanmış olup bunların 6’sı (%37,5) 
sağ servikal lateral bölgede, 5’i (%31,2) sol lateral servikal bölgede ve 5’i (%31,2) santral bölgededir. Tümörlerin 
bulundukları lokalizasyonlar ile lenfatik metastaz bölgeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0.458). Ancak 
patolojik raporlar incelendiğinde lezyon kapsülüne invazyon (p=0,014) ve tiroid dışına yayılım varlığının (p<0.001) lenf nodu 
metastazı varlığı arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. 
SONUÇ: Bir ön çalışma niteliğinde olan ve sınırlı hasta sayısına sahip çalışma grubumuzda tiroid bezindeki tümör 
bölgelerinin metastaz saptanan lenf nodu istasyonları ile ilişkisinin olmadığı görülmüştür. Daha geniş hasta serilerinin 
kullanılacağı çalışmalarda varılacak sonuçların hasta yönetimi açısından daha doğru sonuçlar sunabileceği ve bazı patolojik 
özeliklerin metastatik hastalığı öngörmede yardımcı olabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: tiroid bezi, tiroid kanseri, lenfatik metastaz 
 
 

Association of Tumor Localizations with Metastatic Lymph Node Stations in 
Differentiated Thyroid Cancers: A Pilot Study 

 
Merve Küçüker, Behice Durgun 

Department of Anatomy, Çukurova University, Adana 
 
OBJECTIVE: The aim of this study to investigate retrospectively the relationship between intra-lober localization of tumor 
and regional metastatic lymph node localizations in differentiated thyroid cancers (DTC). 
MATERIALS-METHODS: 96 patients diagnosed as DTC between 2017-2018 in Cukurova University Hospital have been 
identified and information of age and gender, ultrasound and post-operative pathology reports were examined from the 
hospital database. Intra-lobar localization of tumors, tumor size, pathological types, invasion status, presence and levels of 
metastatic lymph nodes were recorded. The comparison of the data and the relationships between the variables were 
evaluated statistically with IBM STATISTIC 20 program. 
RESULTS: There were 127 tumoral lesions in 96 patients who were 19 males and 77 females in this study. The mean age of 
the patients was 47 ± 14 years. Of the tumoral lesions, 68 (53.5%) were located in the right lobe, 45 (35.4%) were in the left 
lobe and 14 (11%) were in the isthmus. The most common pathological type was papillary thyroid cancer (96.1%) followed 
by follicular thyroid cancer (3.1%) and hurtle cell thyroid cancer (0.8%). In 15 patients (15.6%) lymph node metastasis was 
detected in 16 regions, of that 6 (37.5%) were located in the right cervical lateral region, 5 (31.2%) were located in the left 
lateral cervical region and 5 (31.2%) were located in the central region. There was no significant relationship between 
tumor localization and stations of metastatic lymph nodes (p = 0.458). However, when the pathological reports were 
examined, a significant relationship was found between presence of lymph node metastasis and invasion to the lesion 
capsule (p = 0.014) or extrathyroidal spread (p <0.001). 
CONCLUSION: As a pilot study, in our study which has limited patient number, it was found that tumor regions of thyroid 
gland were not associated with metastatic lymph node stations. It is thought that the results to be reached in the studies 
using larger patient series can provide more acceptable results in terms of patient management. In addition, some 
pathological characteristics may be helpful in predicting metastatic disease. 
Keywords: thyroid gland, thyroid canser, lymphatic metastasis 
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GİRİŞ-AMAÇ: Femur boynu şaft açısı (NSA) ve femur başı horizontal ofseti (FHO), hem kalça eklemi hem de diz eklemine 
yönelik uygulanacak klinik ve cerrahi prosedürler açısından önemli parametrelerdir. Bu parametrelerin ölçümü femur şaft 
eksenine dayanmaktadır. Bu parametrelerin ölçümünde, femur anatomik şaft ekseni veya proksimal femoral şaft ekseni 
kullanılmaktadır. Femur’un lateral eğriliği nedeniyle proksimal şaft ekseninin ve anatomik şaft ekseninin yönelimi çoğu 
zaman aynı hizada olmamaktadır. Bu durumun NSA ve FHO gibi femoral şaft eksenine dayanan ölçümleri etkileyebileceğini 
düşündük. Bu nedenle çalışmamızda, NSA ve FHO parametrelerini farklı iki eksen olan “femur şaftı anatomik eksenine” ve 
“proksimal femoral şaft eksenine” göre ölçerek ölçüm yöntemleri arasında fark olup olmadığını belirlemeyi amaçladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma 156 kuru femur üzerinde gerçekleştirildi. Bir dijital kamera (Canon EOS 800D) kullanılarak her 
bir örnek anteroposterior olarak görüntülendi. Anteroposterior görüntüler elde etmek için, femoral gövdenin orta noktası 
hizasında ve femoral yüzeyin 50 cm yukarısından olacak şekilde fotoğraflar çekildi (Resim 1). Femur şaftı anatomik ekseni: 
Trokanter minörün alt kenarı hizasında proksimal diafiz orta noktası ile femoral kondillerin üst kenarı hizasında distal diafiz 
orta noktasını birleştiren çizgi olarak tanımlandı (Resim 2). Proksimal femoral şaft ekseni: Proksimal diafizde lateral ve 
medial kemik korteksi üzerine yerleştirilen eşleştirilmiş noktalar arasındaki merkez noktaları birleştiren çizgi olarak 
tanımlandı (Resim 3). 
Yöntem 1: Femur şaftı anatomik eksenine göre yapılan ölçümler (NSAA ve FHOA), 
Yöntem 2: Proksimal femoral şaft eksenine göre yapılan ölçümler (NSAP ve FHOP) olarak tanımlandı. Ölçümler bu iki 
yönteme göre kuru kemiklerin dijital görüntüleri üzerinde ImageJ yazılımı kullanılarak gerçekleştirildi. İstatistiksel analiz için 
IBM SPSS Statistics v25 kullanıldı. İki farklı ölçüm yöntemini karşılaştırmak için Studet’s t test kullanıldı ve p<0.05 istatistiksel 
anlamlılık düzeyi olarak belirlendi. 
BULGULAR: Ortalama NSAA: 131.39 ± 6.84, NSAP: 132.56 ± 7.05, FHOA: 42.59 ± 6.22 ve FHOP: 40.83 ± 6.33 olarak bulundu. 
NSA açısından ölçüm yöntemleri arasında anlamlı fark yoktu (p> 0.05), ancak sağ tarafta ve tüm vakalarda FHO ölçümleri 
açısından ölçüm yöntemleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p <0.05). 
TARTIŞMA VE SONUÇ: NSA ölçümlerinde femur şaftı anatomik ekseninin kullanıldığı yöntem ile proksimal femur şaftı 
ekseninin kullanıldığı yöntem arasında önemli fark bulunmamıştır. Fakat FHO ölçümleri yapılırken bu iki yönteme göre 
yapılacak ölçümlerde farklı sonuçlar elde edilebileceği unutulmamalıdır. Hem kuru kemikler hem de radyolojik görüntüler 
üzerinde gerçekleştirilecek benzer çalışmalarla daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlarla, NSA 
ve FHO ölçümleri ile ilgili daha sonra yapılacak çalışmalara, ortopedik, radyolojik ve diğer klinik uygulamalara katkıda 
bulunulduğu düşünülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Baş-boyun açısı, femur başı ofseti, femur şaftı, anatomik eksen, proksimal şaft ekseni 
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INTRODUCTION AND OBJECTIVE: The femoral neck shaft angle (NSA) and femoral head horizontal offset (FHO) are 
important parameters for clinical and surgical procedures for both the hip joint and knee joint. Measurement of these 
parameters is based on the shaft axis of the femur. For measuring these parameters, the anatomical shaft axis or proximal 
femur axis is used. Because of the lateral curvature of the femur, the orientation of the proximal shaft axis and the 
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anatomical axis is often not aligned. We thought that this could affect measurements based on the femoral shaft axis, such 
as NSA and FHO. Therefore, we aimed to determine wether there is a difference between measurement methods by 
measuring femoral neck shaft angle (NSA) and femoral head horizontal offset (FHO) parameters according to the “femoral 
shaft anatomical axis” and “proximal femoral shaft axis”. 
MATERIAL-METHOD: This study was performed on 156 dry femora (63 right, 93 left). Each sample was imaged 
anteroposterior using a digital camera (Canon EOS 800D). To obtain anteroposterior images, photographs were taken at the 
midpoint of the femoral body and 50 cm above the femoral surface (Figure 1). The anatomical axis of the femoral shaft: It 
was defined as the line connecting the midpoint of the proximal diaphysis at the lower edge of the trochanter minor and 
the midpoint of the distal diaphysis at the upper edge of the femoral condyles (Figure 2). Proximal femoral shaft axis: It was 
defined as the line connecting the central points between the paired points placed on the lateral and medial bone cortex in 
the proximal diaphysis (Figure 3). 
Method 1: Measurements made according to the femoral anatomical shaft axis (NSAA and FHOA) and Method 2: 
Measurements made according to the proximal femoral shaft axis (NSAP and FHOP) were defined as. The measurements 
were performed on digital images of dry bones using ImageJ software according to these two methods. 
IBM SPSS Statistics v25 was used for statistical analysis. Student’s t test was used to compare two different measurement 
methods, and p <0.05 was determined as the level of statistical significance. 
RESULTS: The average NSAA:131.39±6.84, NSAP:132.56±7.05, FHOA: 42.59±6.22 and FHOP: 40.83±6.33. There was no 
significant difference between the measurement methods in terms of NSA (p>0.05), but there was a significant difference 
between the measurement methods on the right side and in all cases in terms of FHO (p<0.05). 
Discussion and CONCLUSION: There was no significant difference between measurement methods in the femoral neck shaft 
angle (NSA) measurements made according to the “femoral shaft anatomical axis” and “proximal femoral shaft axis”. 
However, it should be kept in mind that different results can be obtained according to these two methods in the femoral 
head horizontal offset (FHO) measurements. Better results can be obtained with similar studies on both dry bones and 
radiological images. With the results obtained in our study; It was thought that NSA and FHO measurements contributed to 
future studies, orthopedic, radiological and other clinical applications. 
Keywords: Neck-shaft angle, femoral head offset, femoral shaft, anatomical axis, proximal shaft axis 

 
 

Resim 1/Figur 1                        Resim 2/Figur 2                        Resim 3/ Figure 3 

   
Femur anteroposterior görüntüsü Anteroposterior image of femur 

Femur şaftı “anatomik eksenine” göre yapılan ölçümler, A-femur şaftı anatomik ekseni, B-femur boyun ekseni, O-femur başı 
merkezi, NSAA-femur boyun şaft açısı (anatomik eksene göre), FHOA-femur başı horizontal ofset (anatomik eksene göre) 
Measurements according to "the anatomical axis" of the femoral shaft, A-femoral shaft anatomical axis, B-femoral neck 

axis, O-femoral head center, NSAA-femoral neck shaft angle (according to the anatomical axis), FHOA-femoral head 
horizontal offset (according to the anatomical axis) 

“Proksimal femoral şaft eksenine” göre yapılan ölçümler, A-proksimal femoral şaft ekseni, B-femur boyun ekseni, O-femur 
başı merkezi, NSAP-femur boyun şaft açısı (proksimal femoral eksene göre), FHOP-femur başı horizontal ofset (proksimal 

femoral eksene göre) 
Measurements according to the "proximal femoral shaft axis", A-proximal femoral shaft axis, B-femoral neck axis, O-femoral 
head center, NSAP-femoral neck shaft angle (according to the proximal femoral axis), FHOP-femoral head horizontal offset 

(according to the proximal femoral axis) 
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"Yöntem 1" ve "Yöntem 2" ye göre alınan femur boyun şaft açısı (NSA) ve femur başı horizontal ofset (FHO) değerlerinin 
ortalama ve standart sapmaları [NSA (°), FHO (mm), N (sayı): sol 93, sağ 63, toplam 156] 

 
Mean and standard deviations of the femoral neck shaft angle (NSA) and femoral head horizontal offset (FHO) values 

obtained according to "Method 1" and "Method 2" [NSA (°), FHO (mm), N: left 93, right 63, total 156] 
 
 
 
 

Parametre/ Parameter Yöntem/ Method Taraf/Side Ortalama±SD 

Femur boyun şaft açısı 
(NSA)*/ 
 The femoral neck-shaft angle (NSA)* 

Method 1 (NSAA) Sol/Left 129.55±6.46 

  
Sağ/Right 134.10±6.52 

  
Toplam/Total 131.39±6.84 

 
Yöntem 2 (NSAP) 
Method 2 (NSAP) 

Sol/Left 130.25±6.51 

  
Sağ/Right 135.97±6.44 

  
Toplam/Total 132.56±7.05 

Femur başı horizontal ofset (FHO)**/  
The femoral head horizontal offset (FHO)** 

Yöntem 1 (FHOA) 
Method 1 (NSAA) 

Sol/Left 43.00±6.10 

  
Sağ/Right 41.97±6.39 

  
Toplam/Total 42.59±6.22 

 
Yöntem 2 (FHOP) 
Method 1 (NSAA) 

Sol/Left 41.91±5.91 

  
Sağ/Right 39.24±6.63 

  
Toplam/Total 40.83±6.33 

 
 

*p>0.05; NSA ölçümlerinde, sağ, sol ve tüm olgularda yöntemler arası fark yoktur. FHO ölçümlerinde; sadece sol taraf 
olgularda yöntemler arası fark yoktur **p<0.05; FHO ölçümlerinde, sağ tarafta ve tüm olgularda yöntemler arası fark vardır. 
NSAA: femur boyun-şaft açısı (femur şaftı anatomik eksenine göre), FHOA:femur başı horizontal ofset (femur şaftı anatomik 

eksenine göre), NSAP: femur boyun-şaft açısı (proksimal femoral şaft eksenine göre), FHOP:femur başı horizontal ofset 
(proksimal femoral şaft eksenine göre), SD: standart sapma 

 
 

* p> 0.05: There is no difference between the NSA measurements in right, left and all cases. There is no difference between 
the FHO measurements in left side. **p<0.05: There is a difference between FHO measurements on the right side and in all 

cases. NSAA: femoral neck-shaft angle (according to the femoral shaft anatomical axis), FHOA: femoral head horizontal 
offset (according to the femoral shaft anatomical axis), NSAP: femoral neck-shaft angle (according to the proximal femoral 

shaft axis), FHOP: femoral head horizontal offset (according to the proximal femoral shaft axis), SD: standard deviation 
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GİRİŞ-AMAÇ: Burun boyut, açı, şekil ve tipleri ırk, yaş, cinsiyete göre farklılık gösterdiği gibi iklim şartlarından da etkilenir. 
Dijital fotoğraf çekimi burun dış morfometrisi ve şekillerini araştırmada kullanılan kantitatif bir yöntemdir. Akustik rinometer 
nazal kavitenin alan ve hacmini ölçmeye yarayan invaziv olmayan bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, genç katılımcılar 
üzerinde ileride yapılacak çalışmalara referans olacak normal burun morfometrik verilerini elde etmek, nazal tipleri 
snıflandırmak ve burun dış morfolojisindeki kişisel farklılıkların burun iç boyutlarını nasıl etkilediğini tespit etmektir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Dijital fotoğraf analizi (Image J yazılımı) yöntemini kullanarak 318 üniversite öğrencisi (137 erkek, 181 
kadın)’nin çekilen fotoğrafları üzerinde burun morfometrisine yönelik lineer ve açısal ölçümler yapıldı. Tüm katılımcıların 
vücut boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçüldü. Burun kavitesinin minimum kesitsel alanı (MKA) ve volümünü ölçmek için 
akustik rinometer kullanıldı. Elde edilen ölçüm sonuçlarının yaş, cinsiyet ve lateralizasyona göre istatistiki analizi yapıldı. 
Ayrıca, bu bulgular ile vücud kitle indeksi arasındaki korelasyon analiz edildi. 
BULGULAR: Nazofrontal açı ve interalar açı dışındaki tüm ölçüm ortalama verileri erkeklerde kadınlara göre yüksek bulundu 
(p<0,05). Çalışma grubundaki burun tipleri %77 oranında dar burun (leptorrhine), %22 normal (mesorrhine) ve %1 oranında 
geniş burun (platyrrhine) olarak tespit edildi. Nazal kavite hacmi ile MKA1 ve MKA2 arasında pozitif korelasyon (r= 0,373, 
p=0,000; r= 0,563, p=0,000), Dist1 arasında negatif korelasyon (r=-0,122, p=0,029) bulundu. MKA1’in VKİ ve Dist1 ile artış 
gösterdiği (r= 0,200, p=0,000; r= 0,128, p=0,023), Dist2 ile azaldığı (r=-0,114, p=0,043) görüldü. Dist1’in nazofasiyal açı ve 
interalar açı ile pozitif korelasyon gösterirken, nazofrontal açı ile negatif korelasyon gösterdiği tespit edildi (r= 0,156, 
p=0,005; r= 0,181, p=0,005; r=-0,288, p=0,000). Burun uzunluk, yükseklik, nazal tip projeksiyon ve alar genişlik 
parametrelerinin ortalama değerleri ile VKİ arasında pozitif korelasyon bulundu (p<0,001). 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Burun şekilleri ve korelasyon analizine ilişkin elde edilen sonuçlar Türk genç toplumunun nazal 
morfolojisini tanımlamada ve adli antropolojide referans olarak kullanılabilir. Bu verilerin fasiyal rekonstrüktif cerrahi ve 
rinoplasti’nin planlanması ve uygulanmasında yardımcı olacağı kanısındayız. Rinoplastide nazal fonksiyon kaybı olmaksızın 
estetik açıdan güzel bir burun oluşturmak için operatör’ün detaylı bir fizyoloji ve nazal morfometri bilgisine ihtiyacı vardır. 
Anahtar Kelimeler: Akustik rinometer, leptorrhine, nazal indeks, platyrrhine, vücud kitle indeksi 
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OBJECTIVE: The size, angle, shape and type of nose vary by etnicity, age, sex and also by geographic region with an 
adaptation to diverse climatic environments. Quantitative methods like digitalized photogrammetry can be used to 
investigate the types and external morphometry of the nose. Acoustic rhinometry is a non-invasive technique which 
involves measurements of cross sectional area and volume of nasal cavities. In this study, we aimed to provide normative 
values which guide future studies, to classify nasal shapes and to investigate how the differences in external nasal 
morphology have an effect on internal nasal dimensions in healthy young adults. 
MATERIAL-METHOD: The linear and angular distances with reference to nasal morphometry of 318 university students (137 
men and 181 women) were measured using a photographic technic from the Image J program. Body height, weight and 
mass index of all subjects were measured. Acoustic rhinometry was performed to obtain the minimum cross-sectional area 
(MCA) and volume of the nasal cavity. Changes in these parameters with age, gender and laterality were analyzed. Also, the 
correlations between these measurements and body mass index were analyzed. 
RESULTS: All of mean values of measurements except nasofrontal and tip nasal angles were higher in males than females 
(p<0,05). The nose types of the study group were 77% narrow nose (leptorrhine), 22% normal (mesorrhine) and 1% broad 
nose (platyrrhine), respectively. Nasal cavity volume showed positive correlation significantly with MCA1 and MCA2 (r= 
0.373, p=0.000; r= 0.563, p=0.000), and negative correlation significantly with Dist1 (r=-0.122, p=0.029), respectively. MCA1 
increased significantly with BMI and Dist1 (r= 0.200, p=0.000; r= 0.128, p=0.023) and decreased significantly with Dist2 (r=-
0.114, p=0.043). Dist1 increased significantly with nasofacial angle and interalar angle and decreased significantly with 
nasofrontal angle (r= 0.156, p=0.005; r= 0.181, p=0.005; r=-0.288, p=0.000). The mean values of the length and height of the 
nose, alar distance and nasal tip projection showed positive correlation significantly with BMI (p<0.001) 
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CONCLUSIONS: The types of shapes and results of this correlation analysis could serve as a database for the quantitative 
description of nasal morphology in young Turkish adults and forensic anthoropology. The results of this study may be very 
helpful in planning and designing rhinoplasty and facial reconstructive surgery. To form an esthetically pleasing nose 
without compromising nasal function it is necessary that the surgeon has deep knowledge of both physiology and nasal 
morphometry. 
Keywords: Acoustic rhinometry, body mass index, leptorrhine, nasal index, platyrrhine 

 

 
Akustik Rinometer ve rinogram/Acoustic Rhinometer ve rhinogram 

 

 
Burun dış ölçüm parametreleri/Nasal external parameters 

n; nasion, prn; pronasal, pog; pogonion, al; alar, nFa; nazofrontal açı, nta; nazal tip açı, sna; subnazal açı, nfa; nazofasiyal açı, iaa; interalar 
açı, a; burun kökü genişlik; b; burun uzunluk, c; burun ucu projeksiyon, d; alar genişlik, Nİ; nazal indeks 

n; nasion, prn; pronasal, pog; pogonion, al; alar, nFa; nasofrontal angle, nta; nasal tip angle, sna; subnasal angle, nfa; nasofacial angle, iaa; 
interalar angle, a; nasal root width; b; nasal length, c; nasal tip projection, d; alar width, NI; nazal indeks 

 
Akustik rinometer ile yapılan burun içi ölçüm değerlerinin cinsiyete göre dağılımı 

Morfometrik 
ölçümler 

Kadın 
Ort±SS 

Erkek 
Ort±SS 

Total 
Ort±SS 

MKA1 (cm2) 0,54 ± 0,17 0,61 ± 0,18 ⃰ ⃰ 0,58 ± 0,18 

MKA2 (cm2) 1,56 ± 0,61 1,62 ± 0,62 ⃰ ⃰ 1,59 ± 0,61 

Dist1(cm) 2,17 ± 0,29 2,29 ± 0,30 ⃰ ⃰ 2,23 ± 0,30 

Dist2(cm) 4,39 ± 0,69 4,48 ± 0,70 ⃰ ⃰ 4,44 ± 0,70 

Hacim (cm3) 31,21 ± 8,93 32,92 ± 8,92 ⃰ 31,95 ± 8,92 

Distribution of morphometric measurements of nasal cavity with respect to gender 

Morphometric 
measurements 

Female 
Mean±SD 

Male 
Mean±SD 

Total 
Mean±SD 

MAC1 (cm2) 0,54 ± 0,17 0,61 ± 0,18 ⃰ ⃰ 0,58 ± 0,18 

MAC2 (cm2) 1,56 ± 0,61 1,62 ± 0,62 ⃰ ⃰ 1,59 ± 0,61 

Dist1(cm) 2,17 ± 0,29 2,29 ± 0,30 ⃰ ⃰ 2,23 ± 0,30 

Dist2(cm) 4,39 ± 0,69 4,48 ± 0,70 ⃰ ⃰ 4,44 ± 0,70 

Vol (cm3) 31,21 ± 8,93 32,92 ± 8,92 ⃰ 31,95 ± 8,92 

 



527 
 
 

OP-240 
 
 
 
 

Anatomi Teorik Ders Video Kayıtlarının Anatomi Eğitimine Katkısının 
Değerlendirilmesi 
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AMAÇ: Bu çalışmada İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde alınan anatomi teorik ders video kayıtlarının ders 
sonrasında öğrencilere sunulmasının anatomi eğitimine katkısının incelenmesi amaçlandı. 
GEREÇ-YÖNTEM: Entegre sistem ile tıp eğitimi veren İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde birinci ve ikinci sınıf 
öğrencilerine 2018-2019 yıllarında verilen anatomi teorik ders video kayıtları alındı. Videolar daha sonra öğrencilerin isteğe 
bağlı olarak tekrar izlemeleri amacıyla internet ortamında sunuldu. Sunulan bu imkânın öğrencilerden alınan 
geribildirimlerle anatomi eğitimi sürecindeki etkisi, sağladığı kolaylıklar ve yararları değerlendirildi. 
BULGULAR: Öğrencilerden alınan geribildirimlerde ders video kayıtlarının derslerin anlaşılmasındaki katkılarının müspet 
olduğu tespit edildi. İlk defa anatomi dersinde karşılaşılan konuların ve terimlerin öğrencide ortaya çıkardığı kaygıyı 
azaltması noktasında faydalı olduğu geri bildirimi alınmıştır. Öğrenciler ders esnasında kaçırdıkları veya anlayamadıkları 
konuları ders video kayıtları sayesinde daha iyi öğrendiklerini belirttiler. Ayrıca öğrencilerin anatomi eğitim sürecindeki 
öğrenmeye harcadıkları zaman ve emek kazanımları ile ilgili geri dönüşlerinin müspet olduğu gözlendi. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Genel olarak sık tekrar edilerek daha iyi ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşeceği kanaati hâkim olan 
anatomi dersinin öğrenme sürecine teorik ders video kayıtlarının önemli katkısı olduğu sonucuna varılmıştır. Anatomi teorik 
dersi video kaydı imkanının öğrencilere sunulmasının anatomi derslerinin daha etkin ve çabuk öğrenilmesinde öğrencilere 
faydalı ve tıp fakültesinde yürütülen anatomi eğitiminin kalitesinin yükseltilmesinde yararlı olacağı umulmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Anatomi dersi, anatomi teorik dersi ders video kaydı, tıp eğitimi, ölçme-değerlendirme 
 
 
 
 

Evaluation of the Contribution of Video Recordings of Anatomy Theoretical 
Courses to Anatomy Education 

 
Kemal Emre Özen 

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, İzmir Kâtip Çelebi University, İzmir, Turkey 
 
OBJECTIVE: In this study, it was aimed to investigate the contribution of anatomy theoretical course video recordings taken 
at İzmir Kâtip Çelebi University Faculty of Medicine, which are made accessible to the students after the course. 
MATERIALS-METHODS: At İzmir Kâtip Çelebi University Faculty of Medicine, which provides medical education in the 
integrated system, anatomy theoretical course video recordings of the first and second year students were taken in 2018 
and 2019. Afterwards, the videos were presented on the internet for students in order to watch again optionally. With the 
help of the feedback received from the students, the effect of this opportunity in the anatomy education process, its 
advantages and benefits were examined. 
RESULTS: It was determined that the contribution to the understanding of the lessons were positive with the video 
recordings. Feedback was obtained that video recordings were useful in reducing the anxiety raised by the student in terms 
of topics and terms encountered for the first time in anatomy. The students stated that they learned the subjects they 
missed or could not understand better during the lesson thanks to the video recordings. In addition, it was observed that 
the students' feedback on the time and effort gains they had spent in learning anatomy education was positive. 
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is concluded that video recordings of the theoretical courses has important contribution 
to learning anatomy which is widely considered that better and permanent learning is dependend to repeat frequently. It is 
hoped that presenting the opportunity of video recording of the theoretical course of anatomy to the students will be 
beneficial for the students to learn the anatomy lessons more effectively and quickly and it will be beneficial in improving 
the quality of anatomy education carried out in the medical faculty. 
 
Keywords: Anatomy course, anatomy theoretical course video recording, medical education, measurement-evaluation 
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Cerrahi olmayan kozmetik/estetik girişimler açısından yüz anatomisi ve olası 
tehlikeli alanlar 
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AMAÇLAR: Cerrahi müdahale endikasyonlarının olmadığı durumlarda tercih edilebilen minimal invaziv kozmetik işlemlerin 
sayısı gittikçe artmaktadır. Estetik cerrahlar ve medikal estetik ile uğraşan hekimler arasında oldukça popüler olan bu tıbbi 
uygulamalar sırasında körlük, kanama/hematom, venöz oklüzyon, arteriyal oklüzyon, non trombotik pulmoner emboli, 
yumuşak doku atrofisi, istenmeyen geçici/kalıcı kas paralizileri ile deri ve derialtı doku nekrozları gibi komplikasyonlar ortaya 
çıkabilmektedir. Yüz bölgesinin topografik anatomisinin iyi bilinmesi ile damar ve nöral yapılarının yüzeyelleştiği kritik 
noktaların uygun landmarklar üzerinden tarifi, başarılı uygulamaların yanı sıra istenmeyen sonuçların önüne geçilmesi için 
de olmazsa olmazdır. Bu derlemede, yüzün bölgesel anatomisi yüz topografik tabakası sırasına göre yüzeyden derine doğru 
incelenmektedir. Bahsedilen minimal invaziv kozmetik işlemlerin anatomik temellerinin açıklanması ve uygulamalar 
sırasında oluşabilecek olası komplikasyonlar açısından dikkat edilmesi gereken alanların vurgulanması bu çalışmanın 
amacıdır. 
YÖNTEM: Pubmed ve Google Scholar üzerinden 2015 yılından günümüze kadar olan çalışmalar taranmıştır. 
Sonuç ve TARTIŞMA: Yüz bölgesi anatomik olarak regio frontalis, regio orbitalis, regio nasalis, regio infraorbitalis, regio 
zygomatica, regio buccalis, regio parotideomasseterica, regio oralis ve regio mentalis olarak incelenmektedir. Yakın ilişkisi 
sebebi ile regio temporalis ve regio auricularis’in de anterior kenarları göz önünde tutulmalıdır. Yüz bölgelerindeki kozmetik 
bozuklukların temelinde subdermal yağ dokuda kayıpları, subdermal asıcı bağlarda zayıflığı, yüzeyel ya da derin yağ 
yastıkçıklarında azalma, mimik ya da çiğneme kaslarının hipertrofisi ya da hiperaktivitelerinin rol oynadığı görülmektedir. 
Epidermal ve dermal değişiklikler ise buzdağının görünen yüzünü oluşturur. Klinisyenlerin uygulamaları öncesinde kozmetik 
sorunun anatomik temellerini daha iyi anlaması ve bu temele uygun müdahalede bulunması ile girişimlerin daha efektif, 
konforlu ve ekonomik olması sağlanacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Kozmetik, Dermal Dolgular, Botulinum toksinleri, Anatomi, Bölgesel, 
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OBJECTIVES: The number of minimally invasive cosmetic procedures that can be preferred in the absence of surgical 
indications is increasing.Complications such as blindness, bleeding / hematoma, venous occlusion, arterial occlusion, non-
thrombotic pulmonary embolism, soft tissue atrophy, undesirable transient / permanent muscle paralysis, and skin and 
subcutaneous tissue necrosis may occur during these medical practices, which are very popular among physicians dealing 
with medical aesthetics.A thorough understanding of the topographic anatomy of the facial region, as well as the 
description of critical points at which the vascular and neural structures are superficial, are essential for successful 
applications as well as to avoid undesirable outcomes. In this review study, the regional anatomy of the face is examined 
from surface to deep according to the topographic layer of the face.The aim of this study is to explain the anatomical basis 
of the minimally invasive cosmetic procedures and to emphasize the areas that need to be considered in terms of possible 
complications during the interventions 
METHODS: The literature from 2015 to the present was reviewed via Pubmed and Google Scholar search engines. 
Conclusion and DISCUSSION: Facial region is examined anatomically as frontal region, orbital region, nasal region, 
infraorbital region, zygomatic region, buccal region, parotidomasseteric region, oral region and mental region.Because it is 
anatomically closely related, the anterior parts of the temporal region and the auricular region should be considered.Loss of 
subdermal adipose tissue, weakness of subdermal hanging ligaments, decrease in superficial or deep fat pads, hypertrophy 
or hyperactivity of mimic or masticatory muscles play a role on the basis of cosmetic disorders in facial areas. Epidermal and 
dermal changes are the visible side of the iceberg. Clinicians will be able to better understand the anatomical foundations 
of the cosmetic problems and to intervene in accordance with this basis. 
Keywords: Cosmetics, Dermal Fillers, Botulinum toxins, Anatomy, Regional 

 
CERRAHİ OLMAYAN KOZMETİK/ESTETİK GİRİŞİMLER AÇISINDAN YÜZ ANATOMİSİ VE OLASI TEHLİKELİ ALANLAR 

Giriş 
Son yıllarda yüz bölgesinde gerçekleştirilen minimal invaziv kozmetik girişimlerin (MİKG) sayısında belirgin bir artış 
görülmektedir ve bu işlemler içerisinde botulinum toksin A enjeksiyonu, supradermal, dermal ya da subdermal dolgu 
enjeksiyonları en sık uygulanan işlemler olduğu görülmektedir1. Uygulayıcı hekimin uygulama yapacağı bölgenin 
anatomisine hakim olması bu işlemler sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek komplikasyonların engellenmesi için 
büyük öneme sahiptir2,3. Bu derleme çalışmasının amacı literatürde yer alan yüzün topografik ve bölgesel anatomisine ait 
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bilgilerin nöromodulatör ya da dermal dolgu uygulamaları açısından yorumlanması ve tehlikeli olabilecek alanların 
vurgulanmasıdır.  
Deri Kalınlıklarındaki Farklılıklar 
Vücudun diğer bölgelerinde olduğu gibi yüz bölgesinde de deri kalınlığı kendi içerisinde farklılık göstermektedir. Özellikle 
deri tabakası kalın, altındaki osteokondrol çatıya sıkı bir şekilde tutunmuş halde olan alanlara dolgu uygulamaları sonrasında 
basınç artışına bağlı vaskuler ve lenfatik damar oklüzyonu kökenli komplikasyonlar meydana gelebilir. Deri kalınlıklarının 
kıyaslanması ve değerlendirmesinde Ha ve arkadaşlarının önerdiği göreceli deri kalınlığı indeksi (GDKİ) kullanılabilir4. Üst göz 
kapağı derisinin bir birim olarak kabul edildiği GDKİ’de diğer bölge kalınlıkları birim kalınlığa oranlanarak bulunmaktadır. 
GDKİ en fazla burun ucu, zygomatik bölge ve çene ucundadır. En düşük ise alt göz kapağı, alt dudak, üst dudak ve 
philtrumdadır.  
Kırışıklık Hatları 
MİKG sırasında dinamik ve stabil olağan ve olağan dışı  deri hatlarının bilinmesi, olağan dışı durumlarda altta yatan 
sebeplerin araştırılması ve buna uygun müdahale edilmesi gerekmektedir6. Hypodermis tabakası deri tabakasının en alt 
katmanını oluşturur. Bu katmanda yer alan subkutanöz beyaz yağ dokudaki morfolojik değişikliklerle derideki yaşlanma 
belirtileri ilişkilendirilmektedir7. Hypodermis yer çekimine karşı durmasında rol oynadığı gibi fibroblast orkestrasyonu 
yeteneğiyle deri rejuvenasyonunda da rol oynar8. Hypodermal yağ doku retinaculum cutis adı verilen perpendicular 
septalarla bölmelenmiştir. Bu bölmeler daha alt tabakalardan uzanan asıcı bağlar ile ilişkilidir. Asıcı bağlardan köken alan 
birtakım kalınlaşmalar yüzeyel yağ paketlerinin oluşumunu da sağlar. Asıcı bağlar ve retinaculum cutis arasındaki ilişkiye 
göre iki grup asıcı bağ tanımlanmıştır. Dermal tabaka ile doğrudan bağlantılı osteocutaneous ligamentler ya da asıl asıcı 
bağlar; dermis ile retinaculum cutis üzerinden dolaylı bağlantılılar ise fasciacutanous ligamentler yada basit asıcı bağlardır9.  
Yüzeyel Yağ Paketleri 
Ligamentöz yoğunlaşmalar ile derialtı yağ dokuda kompartmanlar oluşmaktadır. Rohrich ve Pessa’nın çalışmasında yüzeyel 
yağ paketlerinin müstakil konumları ve derin yağ paketleri ile olan ilişkileri gösterilmiştir10. Yüzeyel yağ paketleri içerisinde 
üst yüzde santral-frontal ve lateral-frontal yağ paketi görülürken orta ve alt yüzde üst orbicular, alt orbicular, lateral 
orbicular, nasolabial, yanak-medial, yanak-orta, yanak-lateral ve çene-gıdı yağ paketleri yer alır11. Bu paketleri ayıran 
bağlar; supraorbital ve temporal ligamentöz adezyonlar, superior ve inferior temporal septumlardır. Orbital bölgede ise 
orbicular asıcı bağ ile gözyaşı oluğu ligamenti (tear through ligament) bulunur. Yanak ve çene bölgesindeyse zygomatik, 
masseterik, mandibular ve platysma-auricular asıcı ligamentler bulunur. 
Fascia Superficialis 
Yüzdeki fascia superficialis, boyun bölgesindeki yüzeyel fasyanın devamıdır. Frontooccipital bölgede uzanırken galea 
aponeurosis, orta yüz bölgesinde SMAS, çene ve boyun bölgesinde Platysma, temporal bölgede ise fascia temporalis 
superficialis adını alır. Başın posterior kısmında galea aponeurosis, m.epicranii pars occipitalis, lateral kısmında m. 
auricularis, ön kısmında ise m. epicranii pars frontalis’i barındırır. Aynı şekilde göz çevresinde m.orbicularis oculi ve 
m.corrugator supercilii, burun bölgesinde m.levator labii superior ve m.nasalis, ağız çevresinde m.orbicularis oris, m. 
depressor labii inferior, m.risorius ve m.mentalis bu tabaka içindedir. Çeneden boyun bölgesine geçişte fascia superficialis, 
Platysma olarak devamlılık gösterir12. 
Fascia Superficialis ile Fascia Profunda Arasındaki Derin Bağ Doku 
SMAS ve fascia profunda arasında bulunan bu bağ doku bu iki sistemi ayırır. Derin bağ doku içerisinde bulunan yağ doku, 
mimik kaslarının hareketlerini rahat yapmasına yardımcı olur. Bu bağ doku asıcı bağlar tarafından sınırlanır. Göz çevresinde 
preseptal yağ paketlerini, yanakta Bichot yağ birikintisini oluşturur. Yaşlılıkta yüzeyel yağ tabakasında artış görülmesine 
rağmen derin bağ doku tabakasındaki yağ dokuda azalma görülür. Asıcı ligamentler ve diğer fibroelastik yapısal 
elemanlardaki biyomekanik özelliklerde bozulma sonucu kırışıklık, çatlak ve sarkma gibi yaşlanma etkileri ortaya çıkar13. 
Fascia Profunda 
Boyun bölgesinde üç adet laminadan oluşan fascia profunda, yüz bölgesinde tek tabakalıdır. Angulus mandibula hizasından 
itibaren yukarı, öne doğru uzanır; m.masseter’i, glandula parotidea’yı sarar. Arcus zygomaticus üzerinde fascia temporalis 
olarak devam ederken mandibula hizasında masseter kasını sardıktan sonra pterygoid kaslar üzerinde devamlılık gösterir. 
Regio frontalis’ten itibaren scalp içerisinde fascia epicranii olarak yer alır. Baş bölgesinde fascia epicranii ve fascia temporalis 
profunda olarak adlandırılan fascia, orbitada göz küresini saran Tenon fasyası olarak görülür12. Yüzün orta ve alt 
kısımlarında ise fascia parotideomasseterica, fascia buccopharngea ve fascia pterygoidea olarak adlandırılır. Fascia 
profunda’yı superficialis’e bağlayan kaslar m.buccinator ve m.zygomaticus major ve m.zygomaticus minor’dur.  
Bölgesel Anatomik Bakış 
Yüz bölgesi topografik olarak regio orbitalis, regio infraorbitalis, regio nasalis, regio oralis, regio mentalis, regio buccalis, 
regio zygomatica, regio parotideomasseterica olmak üzere sekiz ayrı alt bölgede incelenebilir. Bu bölgelerin oluşmasında 
asıcı ligamentler ve osteochondral kemik işaretçiler kullanılır. Yüzde kozmetik amaçlı minimal invaziv uygulamalar açısından 
bakıldığında regio frontalis’in ön kısmı ve regio temporalis de dikkate alınmalıdır. 
Regio Frontalis 
Kaş ve glabella’nın bulunduğu bu alanda yapılan işlemler görme kaybı ile sonuçlanabilecek kadar kötü sonuçlar 
doğurabilmektedir. Orbita’yı oluşturan kemik iskeletin üst kenarında incisura/foramen supraorbitalis bulunur. Bu açıklıktan 
çıkan supraorbital damar sinir paketinde meydana gelecek komplikasyonlar, medial limbus ile lateral limbus cornes arasında 
yukarı doğru scalpa üzerindeki sutura lambdoidea’ya kadar olan bir alanın duysal innervasyon kaybına, damar oklüzyonu ise 
alın üzerinde benzer bir alanın vasküler olarak yetersiz hale gelmesi ile sonuçlanır.  
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Arteriyel komplikasyonların azaltılması için supraorbital bölgede yapılacak girişimlerin ilk giriş hattının orbita üst 
çerçevesinden 2cm yukarıda ve medial canthus ile foramen supraorbitale’den geçen vertikal çizgiler arasında kalan alandan 
başlaması gerektiği, medial canthus ile yüz orta hattı arasında kalan alana doğru m.epicranii’nin pars frontalis’inin derinine 
doğru inilmesi gerektiği vurgulanmaktadır14.  
Scheuer ve arkadaşlarına ait çalışmada a. supratrochlearis’in orta vertikal hattan 17-22mm lateralde, orbital rim’in ise 
yaklaşık 15-25mm kadar üst kısmında subkutanöz hale geldiği belirtilmektedir15. Aynı çalışmada a. supraorbitalis’in ise mid-
sagital hattan yaklaşık 32mm lateralde yer aldığı, 15-20mm yukarıda deri altına ulaştığı bildirilmiştir. Bu arterlerin a. 
temporalis superficialis, a.dorsalis nasi ve a.angularis ile anastomotik bağlantıları olduğu göz ardı edilmemeldir. 
V.supraorbitalis drene ettiği kanı v.ophthalmica aracılığı ile sinus cavernosus ve v.jugularis interna’ya, v.angularis aracılığı ile 
de v.jugularis externa’ya iletir16.  
Regio orbitalis’teki Riskli Bölgeler 
Orbital bölgeyi kendi içerisinde üst, alt, medial ve lateral olmak üzere dört bölgede inceleyebiliriz. Üst bölgede m.levator 
palpebrae superior kasının önünde, orbital septum’un arkasında iki adet yağ paketi bulunur (nasal ve santral yağ paketleri). 
Bu bölgenin medial kısmı a.supraorbitalis’ten gelen dallarla lateral kısmı ise a.temporalis superficialis’in dallarla beslenir. 
M.orbicularis oculi’nin üst yarısı n.facialis ramus temporalis ile innerve olur. Alt yarısı ise n.facialis ramus zygomaticus 
tarafından innerve edilir. Bu sinir için kritik alan medial ve lateral canthus’tan geçen çizgi ile inferolateralde 300 açı yapan 
çizginin 25mm ucunda çizilen 5mm çaplı dairesel alandır17. 
Regio infraorbitalis 
Bu bölgedeki en önemli yapılar foramen infraorbitale’den çıkan infraorbital damar sinir demetidir. Foramen infraorbitale’nin 
konumu sıklıkla 1. ve 2. premolar diş hizasında, orbital çerçevenin alt kısmından 6.3 ila 10.9mm inferiorda yer alır. Yüz orta 
hattından ise yaklaşık 24- 27mm lateralde yer alır. Aziz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada olguların %50’sinde foramen 
supraorbitale ve foramen infraorbitale aynı vertikal hat üzerinde bulunmuştur18. 
Infraorbital bölgede m.orbicularis oculi’nin motor innervasyonunu sağlamak üzere gelen n.facialis’in ramus zygomaticus ve 
m.procerus’un innervasyonunu sağlamak üzere gelen n.facialis’in ramus buccalis dalları bulunmaktadır. Ramus buccalis’in 
procerus kasını innerve etmek üzere giriş yaptığı kritik nokta nasion’dan 9mm lateralde 10mm superior’da olup çapı 
5mm’dir19. Bölgenin arteriyel dolaşımında a.infraorbitalis ve a.angularis baskın olan damarlardır20. 
Regio nasalis  
Bu bölgede nasal ala’ların en lateraldeki noktasından yaklaşık 3.2mm lateralden a.angularis geçer. 
Alt lateral alar kartilajın en üst kısmında, alar oluğun 2-3mm superior’unda a.facialis, inferior alar dalı verir. Sıklıkla bu 
daldan gelen küçük dallar burun kanadı ve deliği etrafının ön kısmını beslerken burun deliği tabanını a.labialis superior ya da 
inferior alar daldan gelen küçük dallar besler. Burun sırtının beslenmesinde asıl olarak görev alan ise a.dorsalis nasi’dir. Bu 
dalın lateral nasal arter ile anastomoz yapar. Nasal kemikle lateral nasal kıkırdak birleşim noktasını besleyen external nasal 
arter, a.ethmoidalis anterior’dan gelir. Burun septumunu ve columellar yüzeyi besleyen dallar a.sphenopalatina ve a.labialis 
superior’dan gelir. Nasal bölgenin beslenmesinde subdermal pleksus oldukça önemlidir. Bu pleksus SMAS üzerinde yer aldığı 
için sub-SMAS alan güvenlidir. Bölgenin lokal anestezisinde üç farklı sinirden (n.infraorbitalis, n.infratrochlearis ve 
n.ethmoidalis anterior) duysal innervasyon sağlandığı unutulmamalıdır15. 
Regio zygomatica 
Bu bölgenin innervasyonunda foramen zygomaticofaciale’den çıkan n.zygomaticofaciale de rol alır. (Diğeri n.infraorbitalis). 
Lokal anestezi yapılması sırasında orbital rim lateral kenarı inferior’unun unutulmaması gerekir. Hasar görebilecek arteriyel 
yapı a.transversa faciei’dir. Bu arter sıklıkla a.temporalis superficialis’ten ayrılır ve bu ayrılış noktası arcus zygomaticus’un 
ortalama 20mm inferior’undadır. A.transversa faciei ile n.facialis’in ramus zygomaticus ve ramus buccalis’i yakın komşuluk 
gösterir. Arcus zygomaticus’un en lateral noktası olan zygion’a olan uzaklığına göre r.zygomaticus ile a.transversa faciei 
arasındaki uzaklık ortalama 3mm, ramus buccalis ile a.transversa faciei arasındaki uzaklık ise 12.8mm olarak 
belirlenmiştir17. 
Regio oralis 
Comissura labiorum’un yaklaşık 12-15.5mm lateralinde, zygomaticus major kas liflerinin derininden a.facialis geçmektedir. 
Bu damar ağız köşesi ile superolaterale doğru 430 yapan çizginin yaklaşık 5 ila 9mm uzaklıktaki ucu hizasında a. labialis 
superior dalını verir. Commisura labiorum yakınınında a.labialis superior sıklıkla karşı tarafı aynı isimli dalı ile anastomoz 
oluşturur. Bu anastomotik yarım arktan çıkan 9-10 adet kısa ince dal mukozaya doğru uzanır. Bu arktan çıkan dallar 
subdermal pleksus oluşturur ve bu pleksus burun ucu ve columellar bölgenin beslenmesinde de rol oynar. Genel olarak 
a.labialis superior deriden yaklaşık 3mm ila 7.6mm derinde, m.orbicularis oris ile deri arasında yer alır. Philtrum üzerindeki 
dallardan laterale uzanan bazı dallar nasal alar arter’in inferior alar dalı ile anastomoz yapmaktadır. Orbital rim’in alt 
hizasından ortalama 42.6mm inferiorda görülen v.labialis inferior üst dudak çevresindeki venöz pleksuslardan drenajı 
v.facialis’e sağlar21. 
Alt dudak beslenmesini asıl olarak inferior labial arter, vertical labiomental arter ve horizontal labiomental arter’den sağlar. 
Vertikal labiomental arter, submental arter kökenli iken diğerleri facial arter kökenlidir.  
Regio buccalis 
Buccal bölge üzerinde en çok çalışılan yapı nasolabial oluktur. Bu oluğun derininde a.facialis yer almaktadır. Yang ve 
arkadaşlarının çalışmasında, olguların %42,9’unda facial arter oluğun medialinde, %33,9’unda oluğu çaprazlıyor ve %23,2’si 
ise oluğun lateralinde yer aldığı bildirilmektedir. Başka bir çalışmada nasolabial oluğun 1/3’lük üst kısmında facial arterin 
oldukça yüzeyel olduğu, dermal dolgu uygulamaları açısından dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır22. Buccal 
bölgedeki kaslar üç tabaka halindedir. En yüzeyelde m.risorius ve platysma, orta tabakada m.levator labii superioris, 
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m.levator labii superioris alaque nasii, m.zygomaticus major, m.zygomaticus minor,  m.depressor anguli oris ve en alt 
tabakada m.levator anguli oris ile m.buccinator’u görülür. Bölgede yapılan işlemlerde n.facialis ramus zygomaticus ve ramus 
buccalis’e ait liflere dikkat edilmesi gerekir. Bu bölge içinde yer alan yapılar Seckel’in tehlikeli alan 4 içerisinde incelenebilir. 
Malar eminens’in lateralde en çıkıntılı olduğu nokta, angulus mandibula ve oral commissura noktalarından geçen çizgilerle 
oluşmuş üçgen alan bahsedilen tehlikeli alanıdır.  
Regio parotideomasseterica 
Masseter kası hedeflenerek yapılacak olan girişimlerde facial sinirin periferik dalları, a.facialis, a.premasseterica, v.facialis, 
a.carotis externa’dan gelen parotideomasseterik dallar, gl.parotidea ve duc.parotideus’un hasar görme riski 
bulunmaktadır15,16.  
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AMAÇLAR: Yüz bölgesi topografik anatomisi incelendiğinde yüzeyden derine doğru sırasıyla deri, deri altı yağ dokusu, fascia 
superficialis, superficial musculoaponeurotik sistem (SMAS), mimik kasları, derin yağ doku, fascia profunda yer aldığı 
görülür. Bu tabakaların yüzün alt bölgelerinde farklılık gösterdiği bilinmektedir. Deri altı yağ dokunun hemen altında yer alan 
SMAS, mimik kaslarının dermis ile olan bağlantısını sağlar, mimik oluşumunu meydana getiren kasların deri üzerindeki 
etkilerini meydana getirir. Üstte musculus epicranialis venter frontalis ile aşağıda ise platysma ile devamlılık gösterir. Yüzün 
posterior kısmında parotis bezi çevresinde daha kalın yapıda olmakla birlikte öne doğru uzanır ve ince bir yapıya bürünür. 
SMAS üzerinde malar bölgede yer alan yağ doku birikimi malar yağ paketi adını alır. Bu yağ doku paketini ayıran fibröz 
septalar SMAS’ın uzanımına dik bir şekilde yerleşmiş olup dermis tabakasına tutunur ve yağ dokuyu vertikal hatta paketlere 
ayırır. Deri altı yağ dokusu da SMAS ile oldukça sıkı ilişki içerisindedir. Orta yüz ve alt yüz alanlarında gerçek osteokutanöz 
ligamentler olan zygomatik ve mandibular ligamentler asıcı bağ kategorisinde bulunmaktadır. Bu bölgede SMAS altı planda 
nervus facialis’in dalları ve sensoriyel innervasyonu sağlayan dallar da bulunmaktadır. Cerrahi komplikasyonlardan sakınmak 
için intraoperatif olarak bu eşlik eden yapılara dikkat edilmelidir. Yüzde yapılan cerrahi işlemlerde büyük öneme sahip olan 
SMAS’ın yüzün anteriorundaki yapısal özelliklerinin aydınlatılması ve uygulayıcı hekimler tarafından bilinmesi önemlidir. Bu 
çalışmanın amacı bahsedilen bölgenin morfolojik özelliklerini ortaya koymaktır. 
YÖNTEM: 7 adet kadavraya ait baş bölgesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı bünyesindeki Anatomi 
laboratuvarı’nda diseke edildi. Yüz orta bölgesinin ön kısmının fibröz ligamentleri, SMAS ile sinir dalları arasındaki yakın 
ilişkiler gösterildi. 
SONUÇ: Diseksiyonu zor bir tabaka olan SMAS, parotideomasseter ve zygomatik alanlarda daha kalındır ve makroskopik 
olarak daha kolay diseke edilebilir. Masseter kasının ön kenarında SMAS biraz daha incelİr ve neredeyse görünmez olur, 
diseksiyonu zorlaşır. Bu bölgede SMAS’ın devam edip etmediği konusu tartışmalıdır. Bu çalışmanın yüz cerrahisi ile ilgilenen 
hekimlerin daha başarılı sonuçlar almasına yardımcı olacağı inancındayız. 
Anahtar Kelimeler: SMAS, yüz, cerrahi, estetik, asıcı bağlar, fasiyal sinir 
 

Morphological features of superficial musculoaponeurotic system (SMAS) in 
the anterior aspect of the face 

 
İstemihan Çoban

1
, Okan Derin

1
, Fulya Yaprak

1
, Ahmet Bicer

2
, Yelda Pınar

1
 

1
Ege University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Izmir, Turkey 

2
Ege University, Faculty of Medicine, Department of Plastic, Reconstructif and Aesthetic Surgery, Izmir, Turkey 

 
OBJECTIVES: When the topographic anatomy of the facial region is examined, it is seen that it is located in the skin, 
subcutaneous fat tissue, fascia superficialis, superficial musculoaponeurotic system (SMAS), mimic muscles, deep fat tissue 
and fascia profus respectively. These layers are known to vary in the lower regions of the face. SMAS, which is located just 
below the subcutaneous fat tissue, provides the connection of mimic muscles with the dermis and creates the effects of the 
muscles that make up the mimic formation on the skin. It is consistent with the frontal part of the musculus epicranialis at 
the top and platysma below. Although it is thicker around the parotid gland on the posterior part of the face, it extends 
forwards and becomes thin. The accumulation of fat tissue located in the malar region on SMAS is called malar fat pack. The 
fibrous septa separating this fat tissue pad is perpendicular to the extension of the SMAS, adhering to the dermis layer and 
separating the fat tissue into the vertical line. Subcutaneous adipose tissue is also in close relationship with SMAS. 
Zygomatic and mandibular ligaments, which are true osteocutaneous ligaments in the midface and lower face areas, are in 
the hanging ligament category.In this region, under the SMAS, there are branches of the nervus facialis and branches that 
provide sensory innervation.These concomitant structures should be considered intraoperatively to avoid surgical 
complications.It is important to clarify the structural features of SMAS, which is of great importance in the surgical 
procedures performed on the face, and to be known by the practitioners.The aim of this study is to reveal the 
morphological features of the mentioned anterior part of the facial region. 
METHODS: The head area of 7 cadavers was dissected bilaterally in the Anatomy Laboratory within the Department of 
Anatomy of Ege University Faculty of Medicine. The close relationships between the fibrous ligaments of the anterior part 
of the face, SMAS and nerve branches were demonstrated. 
RESULTS: SMAS, which is difficult to dissect, is thicker in parotidomasseter and zygomatic areas and can be easily dissected 
macroscopically. At the anterior edge of the masseter muscle, SMAS becomes thinner and almost invisible, and dissection 
of this region becomes difficult. There is no consensus on whether SMAS continues in this region. We believe that this study 
will help physicians interested in facial surgery to achieve more successful results. 
Keywords: SMAS, face, surgery, esthetics, retaining ligaments, facial nerve 
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Introduction 
The facial region is a critical region for the communication, senses and expression of members of the animal 

kingdom, including man. It is also important for human beings to define one's identity. The vitality of our ability to recognize 
the human face can be supported by the presence of a specialized region in our brain that only recognizes the human face.  

Specific facial morphology arises from the maxillofacial skeleton and a three-dimensional, mobile soft tissue 
overlay that can be separated into specific anatomical layers and spaces. These layers are interconnected by ligaments of 
various strength and density. These ligaments, together with mimic muscles, form cavities whose content is dominated by 
adipose tissue. Whether congenital anomalies with impaired facial morphology, reconstruction after trauma, infection or 
tumor treatment, or aesthetic surgery to restore the developmental or particularly aging components of the face, it is 
critical to elaborate this transitional anatomy. 
Layers of Face 

The layers of facial soft tissue are skin, subcutaneous fat tissue, fascia superficialis, superficial 
musculoaponeurotic system (SMAS) and mimic muscles, deep fat tissue, deep fascia and periosteum, from superficial to 
deep, respectively.  Facial skin has a number of unique features compared to other parts of the body. The thinness of the 
stratum corneum layer, the density of the pilosebaceous glands, its sensitivity to hormones, especially androgens, and its 
full exposure to environmental factors such as the sun. It also undergoes changes in life such as wrinkling, fluctuation and 
sagging along with gravity and muscle movements since it is associated with fixed (maxillofacial skeleton, 
parotidomasseteric fascia) and moving parts (mimic muscles, SMAS) of the face through various ligaments. 

The superficial and deep fat tissue of the face shows different distributions according to the regions of the face. 
Preseptal, prezigomatik and premaxillary spaces are moving soft tissue sections located on SMAS.  
Suborbicular, retroorbicular, buccal and parapharyngeal adipose tissues are the areas where deep adipose tissues are 
clustered. The boundaries of these areas are determined by the carrier ligaments of the face. 
Ligaments of the Face 
Although the idea that the face is the sum of the anatomical layer, plan and cavities (full of fat) may seem correct, the face 
carries a totality, as emphasized by the Gestaltian psychology. This totality; It is the combination of immobile hard elements 
(facial skeleton) and immobile soft elements, SMAS which is activated by mimic muscles. It is the carrier ligaments of the 
face that reflect this movement. In addition to determining the integrity of the face, it also has an important place in the 
emergence of the effects of age and aesthetic surgery of the face. 

Macroscopically, these ligaments originate from the periosteum of the underlying skeleton or rigid fibrous fascia, 
extending at a right angle to the superficial layers, attaching the skin and soft tissues to these areas as hooks.  
Microscopically, they are seen as fibrous structures that branch out from the region of origin and branch out to the surface 
and branch into the SMAS and / or dermis. 

Zygomatic and mandibular ligaments are classified as osteocutaneous ligaments and masseteric and parotid 
cutaneous ligaments are classified as fasciocutaneous ligaments. Apart from this classification, they can also be classified as 
actual carrier ligaments, septa and adhesions. The neurovascular anatomy of the face exhibits a unity with these plans, 
layers and ligaments. This results in facial surgery, injections and other interventions to be seen as very important guidance 
for the practitioner. It is important to clarify the structural features of the anterior facial surface of SMAS, which is of great 
importance in the surgical procedures performed on the face, and to be known by the practitioners. The aim of this study is 
to reveal the morphological features of the mentioned region. 
Methods 
The head area of 7 cadavers was dissected bilaterally in the Anatomy Laboratory within the Department of Anatomy of Ege 
University Faculty of Medicine. Dissections took place under magnifying loop. We performed our dissections from parotid 
to anterior region of face. The close relationships between the fibrous ligaments of the anterior part of the face, SMAS and 
nerve branches were demonstrated. 
Results 
SMAS, which is difficult to dissect, is thicker in parotidomasseter and zygomatic areas and can be easily dissected 
macroscopically. At the anterior edge of the masseter muscle, SMAS becomes thinner and almost invisible, and dissection 
of this region becomes difficult.  The anterior aspect of face is the area where infraorbital nerves and branches from facial 
nerve reach the mimic muscles. Sensory branches (infraorbital nerves) become superficial in this region, while 
somatomotor branches deepen into muscles. This is confusing for the surgeon. we have removed fat tissue in very small 
pieces to show these relationships in our samples. We also showed the septa that progressed dissection up to the 
nasomalar sulcus. 
Discussion 
We have found very few studies showing the relationship between SMAS, nerve and fat. In particular, there was almost no 
cadaver work, most studies were histological.  This makes it more difficult to understand the position of the SMAS in the 
anterior aspect of the facial nerve along with its branches. There is no consensus on whether SMAS continues in this region.  
We believe that this study will help physicians interested in facial surgery to achieve more successful results. 
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GİRİŞ-AMAÇ: Anatomi eğitiminde kardiyovasküler oluşumlar temel olarak maketler ve kadavralar üzerinden anlatılmaktadır. 
Özellikle büyük damar varyasyonlarının her popülasyonda çok sık görüldüğü bilinmektedir. Bu anomalilerin öğrenci ve 
asistan eğitimindeki yeri; zaten az sayıda olan kadavralarla sınırlıdır. Bu çalışmadaki amacımız literatürde tanımlanmış 
anomalileri öğrenci ve asistan eğitimine 3B modeller aracılığıyla dahil edilip edilemeyeceğini değerlendirmektir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Ege Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı’ndaki BT Anjiyo görüntülerini tarayarak kardiyovasküler anomalili 
olguları belirledik. Çalışmamızdaki olguları sağ arcus aorta tipleri, arteria lusoria, arcus aorta dallanma paternindeki 
varyasyonlar, coroner arter anomalileri ve vertebral arter seyri anomalileri ile sınırladık. Anomalili olguların BT Anjiyo 
görüntülerini kaydedip, Mimics ve 3D Slicer programları ile STL formatında basılmaya hazır hale getirdik. Her bir olgudan 
birer tane bastık ve modellerden bazılarını gerçek dokuya yakın tonlarda renklendirdik. Ege üniversitesi Anatomi Anabilim 
Dalı’ndaki araştırma görevlileri ve yüksek lisans öğrencilerinden önce BT görüntüleri daha sonra 3B basılı modelleri 
üzerinden olguları değerlendirmelerini istedik. Olgulardaki anomalilerin nerede olduğu, seyri, lokasyonu gibi parametreleri 
iki yöntem için ayrı ayrı puanlamalarını istedik. Ayrıca bu anomalileri diğer araştırma görevlileri ve öğrencilere anlatırken 
hangi yöntemi tercih edeceğini sorguladık. 
BULGULAR: Modellerin gerçeğin birebir basımı olması ve farklı eksenlerde görülebilen küçük ayrıntıları bile gözler önüne 
sermesi bir çok parametrede 3B modelin BT’den daha yüksek puanlar almasına neden olmuştur. Özellikle damar 
çevresindeki yapılarla birlikte oluşturulan modeller anomalilere topografik yaklaşımı ve neden sonuç ilişkisini birebir fark 
edilmesini sağlamıştır Anomalili damarların diğer yapılarla ilişkisi ve seyri boyunca farklı kesitlerden çapının ölçülebiliyor 
oluşu açısından BT bazı katılımcılarımız tarafından modellerden daha kullanışlı bulunmuştur. Bütün katılımcılarımız hem BT 
görüntülerinin hem de modellerin anatomi eğitimine katılması gerektiğini belirtmiştir. 
SONUÇ: Hem BT ve MR gibi radyolojide sık kullanılan teknolojilerin hem de daha yeni ve gelişmekte olan 3 Boyutlu 
görüntüleme ve uygulama yöntemlerinin anatomi temel eğitiminde kullanılmasının eğitimdeki verimliliği arttıracağını 
düşünmekteyiz. Özellikle bir kere oluşturulan ve gerçek olgulardan birebir elde edilen modeller; rahatça taşınabilmesi, 
tekrar tekrar kullanılabilirliği, 360 derece döndürülerek pratik bir şekilde değerlendirilmesi açısından daha ekonomik ve 
yenilikçi sonuçlar sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: Anatomi eğitimi, Kardiyovasküler anomaliler, 3B modelleme. 
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Introduction and OBJECTIVE: Cardiovascular structures are mainly explained in anatomic education through models and 
cadavers. It is known that especially large vessel variations are very common in every population. The place of these 
anomalies in student and assistant education; it is limited to a small number of cadavers. The aim of this study is to evaluate 
whether the anomalies described in the literature can be included in the education of students and assistants through 3D 
models. 
MATERIALS-METHODS: We determined the cases with cardiovascular anomalies by scanning CT Angiogram in Ege 
University Radiology Department. In this study, we limited the anomalies to the right arcus aorta types, arteria lusoria, 
variations in the branching pattern of the arcus aorta, coronary artery anomalies and vertebral artery anomalies. We 
recorded CT Angioma images of the cases with anomalies and made them ready to be printed in STL format with Mimics 
and 3D Slicer programs. We printed one of each case and colored some of the models in shades close to the original 
structures. We asked the research assistants and graduate students at the Anatomy Department of Ege University to 
evaluate the cases through CT images and then 3D printed models. They made this evaluation based on parameters such as 
location of basic structures, location of anomalies, course and size. We also questioned which method to prefer when 
explaining these anomalies to other research assistants and students. 
FINDINGS: The fact that the models are the exact print of the real phenomenon and show even small details that can be 
seen in different axes caused the 3D model to get higher scores than CT in many parameters. Comprehensive models, 
especially with the structures around the vessel, have allowed to discuss the topographic approach to anomalies and the 
cause-effect relationship. CT was found to be more useful than the models by some of our participants in terms of the 
relationship between the anomalous vessels and other structures and the ability to measure the diameter of different 
sections during the course. All of our participants stated that both CT images and models should participate in anatomy 
education. 
CONCLUSION: We think that both radiological methods such as CT and MRI and new developing 3D imaging and application 
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methods, will increase the efficiency in basic anatomy education. In particular, the models that were created once and 
obtained from the real facts; it will provide more economical and innovative results in terms of its ease of transportation, its 
usability over and over and its practical evaluation by rotating 360 degrees.  
Keywords: Anatomy education, Cardiovascular anomalies, 3D modeling. 

 
KİŞİYE ÖZEL 3B MODELLERİN KARDİYOVASKÜLER ANOMALİLERDE VARYASYONU ANLAMA, SINIFLAMA  

VE EĞİTİMİNDEKİ YERİ 
Giriş ve Amaç:  
Anatomi başta tıp öğrencileri olmak üzere sağlık bilimlerindeki öğrencilere insan vücudunun yapısını öğreterek patolojik ve 
klinik problemleri anlaması için gereken temel bilgiyi sağlar. Anatomide kardiyovasküler sistem eğitimi temel olarak 
kadavralar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Son yüzyılda kadavra diseksiyonuna ek olarak plastinizasyon veya değişik 
materyallerle oluşturulmuş anatomi maketleri ve radyolojik teknikler de yer yer anatomi eğitiminde kullanılmaya 
başlanmıştır.1 Ülkemizde kadavra sayısının yetersiz olması ve plastinizasyonun yüksek maliyeti nedeniyle anatomi 
eğitimindeki temel model maketlerdir. Maketler klasik anatomik yapının bir kısmının tek bir açıyla ortaya konduğu sert 
materyallerdir. Herhangi bir yapının varyatif hali maketlerle ortaya konmaz. Bunun yanında insan anatomisi temelde aynı 
olsa da yapılara yakından bakıldığında her birey için belirgin farklılıklar saptanabilmektedir. Özellikle büyük damar 
varyasyonlarının her popülasyonda olduğu gibi ülkemizde de sık görüldüğü bilinmektedir.2 Bu anomalilerin öğrenci ve 
anatomi asistanlarına gösterilmesi; radyolojik görüntüleme sonuçlarına ulaşmadaki güçlükler nedeniyle sayıca yetersiz olan 
kadavralarla sınırlıdır. 3 boyutlu (3B) modelleme teknolojisi 1980li yılların sonlarından itibaren geliştirilmiş, 1990lı yılların 
sonlarına doğru tıp alanında da kullanılmaya başlanmıştır.1,3 Son yıllarda diğer teknolojik sıçramalara paralel olarak 3B 
modellemede hızlı gelişmeler kaydedilmiştir. Klinik uygulamalarda ve anatomi eğitiminde kullanılabilirliğinin araştırılmaya 
başlanması da 2010lu yılların başına kalmıştır. Özellikle ortopedi, nöroşirürji, yüz ve çene cerrahisi, plastik cerrahi gibi 
alanlarda 3B baskı teknolojisi üzerine çok sayıda çalışma yapılmış olmasına rağmen kardiyovasküler sistemle ilgili çalışmalar 
daha az sayıdadır.4 3B modeller ile hem kemik yapıların daha net olarak ortaya konması hem de kardiyovasküler sistemin 
karmaşıklığı bu sonucu doğurmuş olabilir. Oysa kardiyovasküler sistemde genel anatomik yapının bilinmesi ve anormal 
yapının topografik tarifi klinik yaklaşımlarda çok önemlidir. Büyük ve önemli damarlarda sık görülen anomalilerin göz ardı 
edilmesi veya cerrahi yaklaşımdaki küçük bir yanılgı ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle 3B modelleme 
teknolojisinin tıptaki her alanda kullanılabilirliğinin arttırılması gerekir.  

Bu teknolojinin tıp literatüründeki yeri daha çok klinik yaklaşımlar veya hasta-doktor iletişimindeki potansiyel 
kullanım alanları üzerine olmasına rağmen tıp eğitiminde büyük pencereler açtığı da ortadadır.5 Eğitimde kullanılabilirliğinin 
değerlendirildiği çalışmalar ise gittikçe daha yaygın hale gelmektedir.6  
Bu çalışmadaki amacımız literatürde tanımlanmış kardiyovasküler anomalilerin lisans ve lisansüstü anatomi eğitimine 3B 
modeller aracılığıyla dahil edilip edilemeyeceğini değerlendirmektir. Hipotezimiz ise modellerin eğitimde kullanılmasıyla 
hem uzun soluklu hem de daha kısa sürede daha verimli sonuçların elde edileceğidir. 
 
Gereç ve yöntem:  

Ege Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı’ndaki Bilgisayarlı Tomografi (BT) Anjiyo görüntüleri taranarak 
kardiyovasküler anomalili olgular belirlendi. Çalışma; sağ arcus aorta tipleri, arteria lusoria, arcus aorta dallanma 
paternindeki varyasyonlar, arteria coronaria ve arteria vertebralis seyri anomalileri ile sınırlandı. Her bir anomali için bir 
olgunun "DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)" formatındaki orijinal BT görüntüleri "Analyze 12.0" ile 
ayrı bir iş istasyonuna aktarıldı. Bu DICOM dosyaları ücretsiz 3D Slicer (sürüm 4.10.1) yazılımı kullanılarak stereolitografi 
(STL, Standart Tessellation Language) formatına dönüştürüldü. STL formatlı 3B modeller, ücretsiz "Autodesk Meshmixer 
(sürüm 3.4.35)" yazılımı kullanılarak düzeltildi. Son olarak, "Simplify 3D (sürüm 4.0)" yazılımı kullanılarak baskıya hazır hale 
getirildi. Modellerin çoğu 1:1 oranında olmak üzere, PLA (poli-laktik asit) materyali kullanılarak Mass Portal Pharaoh xd 20 
3B yazıcı ile basıldı. Gerekli görülen modellerdeki yapıların bazıları akrilik boya ile orijinal renklerine yakın renklerle boyandı. 

Her istasyonda anomalili olguya ait orijinal BT anjiyo görüntüleri ve aynı olgunun 3B basılı modeli olmak üzere 
toplam 5 istasyon oluşturuldu. Ege üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı’ndaki araştırma görevlileri ve yüksek lisans 
öğrencilerinden önce BT görüntüleri daha sonra 3B basılı modeller üzerinden olguları değerlendirmeleri istendi. Olgulardaki 
anomalilerin nerede olduğu, varyasyonlu damarın seyri, arcus aorta dallarının sayısı ve çıkış sırasının değerlendirilmesi, arter 
çapının ölçülmesi gibi parametrelerin iki yöntem için ayrı ayrı puanlamaları istendi. Ayrıca bu anomalileri diğer araştırma 
görevlileri ve öğrencilere anlatırken hangi yöntemi tercih edeceği sorgulandı. Anket sonuçları her parametre ve katılımcı için 
ayrı ayrı değerlendirildi. 
 
Bulgular:  

Ege Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı’nda görev yapan 8 araştırma görevlisi ve 2 yüksek lisans öğrencisi 
anketimize katılmıştır. Katılımcıların hepsi lisans üstü kardiyovasküler sistem anatomisi dersi almıştır. Süre kısıtlaması 
olmayan anketimizde her bir olguyu BT Anjiyografi üzerinden değerlendirme süresi 10 dakikanın üzerinde iken 3B modeller 
üzerinden değerlendirme süreleri ise en fazla 5 dakika kadar sürmüştür. 

3 boyutlu modellerin elde manipüle edilebilir olması ve farklı eksenlerde görülebilen küçük ayrıntıları bile gözler 
önüne sermesi bir çok parametrede BT Anjiyografi görüntülerinden daha yüksek puanlar almasına neden olmuştur. Özellikle 
damar çevresindeki yapılarla birlikte oluşturulan birleşik modeller anomalilere topografik yaklaşımı olağan kılmıştır. 
Anomalili damarların diğer yapılarla ilişkisi ve seyri boyunca farklı kesitlerden çapının ölçülebiliyor oluşu açısından BT 
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Anjiyografi 4 katılımcımız tarafından modellerden daha kullanışlı bulunmuştur. Geri kalan parametrelerin tümü 10 
katılımcının 10’u tarafından 3B modellerde daha yüksek puanlar almıştır. Özellikle kardiyovasküler anomalilerin 
tanımlanması, varyasyonun hangi damarda olduğu, arcus aorta dallarının sayısı ve çıkış sırası, akran ve öğrenci eğitiminde 
kullanılabilirliği olmak üzere 9 parametrenin 6’sında 3B modellerin aldıkları puan ortalaması 10 üzerinden 9,5, BT 
anjiyografinin ise yine 10 üzerinden 5,2 olarak hesaplanmıştır. Bunların dışında kalan damarın seyri ve lokalizasyonu, arcus 
aorta dallanmasının lokalizasyonu ve arter çapı ölçümlerinde 3B modeller ortalama 7 puan alırken, BT Anjiyografi 
görüntüleri ise ortalama 6 puan almıştır. Özellikle arter çapının BT Anjiyografilerde daha rahat ölçülebileceği 
katılımcılarımızın 4’ünde ortak görüştür. Diğer 6 katılımcımızın yarısı da bu parametrede iki yönteme benzer puanlar 
vermiştir. Özellikle damar ve ilişkili yapıların uzanımsal seyirleri, arcus aorta’nın ana dallarını verme sıralarının ve anomalinin 
lokasyonunun ve çevre yapılarla ilişkisinin 3B modeller ile çok kısa sürede fark edildiğini belirledik. Ayrıca damarlarla 
beraber ilişkili yapıların da modellenip basıldığı örneklerde ilgili anomalilerin olası klinik yansımalarının da 
yorumlanabildiğini saptadık. Damar yapılarının tek başına modellendiği örneklerde ise katılımcıların modelin konumunu 
belirlemeye çalışırken zorlandıklarını tespit ettik. 

Bütün katılımcılarımız hem BT görüntülerinin hem de 3B modellerin; lisans ve lisans üstü anatomi eğitimine 
katılmasının olumlu sonuçları olacağını düşündüklerini belirtmiştir. Tüm modellerimiz için akran ve öğrenci eğitiminde 3B 
modellerin daha büyük kolaylık sağlayacağı katılımcılarımızdan aldığımız ortak dönüttür. Radyolojik görüntülerin 
incelenmesi anket çalışmamız boyunca sistem, elektrik ve internet sorunlarından etkilenmiştir. Bazı katılımcılarımızın tekrar 
tekrar BT Anjiyo görüntülerini sistemden bulup çalıştırması gerekmiştir. Bunun yanında 3B modellerin basım maliyeti 30-50 
tl arasında değişmektedir. 
 
Tartışma ve Sonuç: 

Literatürde bizim çalışmamıza benzer şekilde tıp eğitiminde kadavra kullanımını kısıtlayan çeşitli sorunları 3B 
modeller aracılığıyla ortadan kaldırmanın mümkün olup olmadığını araştıran çalışmalar mevcuttur1. Bu çalışmalarda da 3B 
yazıcı yardımıyla elde edilen fiziksel modellerin birçok açıdan anatomi eğitimde kullanılan kadavralara eşdeğer oldukları 
sonucuna varılmıştır. Kolayca çoğaltılabilme ve ölçeklenerek farklı boyutlara uyarlanabilme gibi artıları da göz önüne 
alındığında, 3B yazıcılarla üretilen gerçek kopyası materyallerin başta üniversiteler ve kadavralara erişemeyen okullar olmak 
üzere pek çok kurumda kullanılabilir olduğu görülmüştür.7  

Yine bizim çalışmamıza paralel olarak anomalilere eşlik eden ilişkili yapılardaki anatomik değişimlerin 
modellenerek basılı materyaller haline getirilmesinin klinik yaklaşımda olduğu kadar anatomi eğitiminde de derinlik 
sağlayacağı bir çok çalışmada ortaya konmuştur.6. Hem BT ve MR gibi radyolojide sık kullanılan teknolojilerin hem de yeni 
gelişmekte olan 3 boyutlu görüntüleme ve uygulama yöntemlerinin anatomi temel eğitiminde kullanılmasının eğitimdeki 
verimliliği arttıracağını düşünmekteyiz. Özellikle bir defa oluşturulan ve gerçek olgulardan birebir elde edilen modeller; 
rahatça taşınabilmesi, tekrar tekrar kullanılabilirliği, 360 derece döndürülerek pratik bir şekilde değerlendirilmesi açısından 
daha ekonomik ve yenilikçi sonuçlar ortaya koyacaktır. Klasik anatominin daha etkili öğrenilmesi ve varyatif durumlarla 
karşılaştırılarak ortaya konması son zamanlarda önemi anlaşılan derin öğrenmeye büyük katkı sağlayacaktır. 3B modellerin 
kardiyovasküler anomalilerin eğitiminde kullanılmasının önündeki engellerin, modelleme teknolojisinin gelişmesi ve daha 
büyük 3B yazıcılara ulaşımın kolaylaşmasıyla yakın gelecekte ortadan kalkacağına inanıyoruz. Bu çalışmadan çıkardığımız bir 
başka sonuç olarak; anomalilerin vücuttaki yerleşiminin modeller üzerinde sonradan belirlenmesi veya damar varyasyonunu 
ortaya koyan her modelin mutlaka çevre yapılarla beraber modellenmesi ile belirlenen eksiklerin önüne geçilebilecektir. 
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AMAÇ: Bu çalışma, tekstil işinde çalışan bireylerin ergonomik açıdan risk analizi ve kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının 
değerlendirilmesi amacıyla planlandı. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya yaş ortalaması 38,06±9,48 yıl olan 120 gönüllü olgu dahil edildi. Katılımcıların %39,17’sı ayakta 
çalışan (n=47), %60,83’ü ise oturarak (n=73) çalışan bireylerden oluşmakta idi. Ergonomik açıdan risk analizi ve kas iskelet 
sistemi rahatsızlıklarını değerlendirmek için sırasıyla REBA (Rapid Entire Body Assessment) yöntemi ve Cornell Kas İskelet 
Sistemi Rahatsızlıkları Anketi (KİSRA) kullanıldı. 
BULGULAR: Toplam REBA skoru ve KİSRA skoru sırasıyla 8,05±1,87 ve 7,02±15,56 olarak saptandı. Ayakta çalışan tekstil 
çalışanlarının REBA skoru (8,53±2,02) oturarak çalışanların REBA skorundan (7,75±1,71) istatistiksel açıdan anlamlı olarak 
yüksek bulundu (p<0,05). KİSRA sonuçları incelendiğinde ise gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlendi. (p>0,05). 
Sonuç ve TARTIŞMA: Bu çalışmanın sonuçları, tekstil çalışanlarının ergonomik açıdan yüksek risk ve önlem alması gereken 
grupta bulunduğunu göstermiştir. Ayakta çalışanlar ise oturarak çalışanlara göre daha fazla risk altındadır. Bu nedenle, bu 
alanda çalışan bireylerin ve işverenlerin ilerleyen dönemde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi ve iş gücü 
kaybının en aza indirilmesi amacıyla bu konuda eğitilmesi, ergonomik düzenlemelerin yapılması ve gerekli önlemlerin 
alınmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: ergonomi, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, iş sağlığı 
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OBJECTIVE: This study was planned to perform an ergonomic risk analysis and examining the musculoskeletal disorders of 
textile workers. 
MATERIAL-METHOD: The mean age of participants was 38.06±9.48 years. There were 120 participants, 39.17% of whom 
were working while standing (n=47) and 60.83% were working while sitting (n=73). In order to perform ergonomic risk 
analysis and to evaluate the musculoskeletal disorders, REBA (Rapid Entire Body Assessment) method and Cornell 
Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ) were used respectively. 
RESULTS: The total REBA and CMDQ scores were 8.05±1.87 and 7.02±15.56, respectively. The REBA score of textile workers 
working while standing (8.53±2.02) was found to be statistically significantly higher than that of workers working while 
sitting (7.75±1.71) (p<0.05). Examining the CMDQ scores, it was determined that there was no significant difference 
between the groups (p>0.05). 
Discussion and CONCLUSION: The results obtained in the present study showed that the textile workers are in the group, 
which is at high risk from the ergonomic aspect and for which the measures should be taken. However, the individuals 
working while standing are under a higher level of risk when compared to those working while sitting. For this reason, in 
order to prevent the workers and employers in this industry from musculoskeletal system disorder in the future and to 
minimize the workforce loss, they should be trained on this issue, necessary ergonomic arrangements should be made, and 
the necessary measures should be taken. 
Keywords: ergonomic, musculoskeletal disease, occupational health 
 
 
GİRİŞ 
Ergonomi insanın refahını, mutluluğunu ve genel sistem performansını geliştirecek bilgi ve teoriyi bulmayı, uygun 
yöntemlerin uygulanmasını ve bir sistemin diğer elementler ve insanlar arasındaki etkileşimlerini temelde anlamaya çalışan 
bilimsel bir disiplin olarak tanımlamaktadır (1). Başka bir değişle ergonomi, insanlar tarafından kullanılan her türlü tasarım, 
çalışma ve yaşama koşullarının insanlara uygun hale getirmeyi amaçlayan uygulamaların tamamıdır (2,3). Bu uygulamalar ile 
çalışılan çevrenin sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi, tehlike olasılıklarının ortadan kaldırılması, çalışma saatlerinin 
düzenlenmesi, 
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fizyolojik özelliklere uygun çalışma düzeni, kullanılan araç ve gerecin işe ve kullanan bireye uyumunun 
sağlanmasını amaçlamaktadır (1,3). Ergonominin çalışma hayatındaki başlıca amacı, çalışanın güvenliğini sağlayarak, aşırı 
zorlamalara maruz bırakmadan fizyolojik ve psikolojik açıdan yıpratmadan en iyi verimi almaktır (4). Ergonomi başta 
mühendislik, tıp, sağlık ve işletme olmak üzere birçok alanı ilgilendiren çok disiplinli uygulamalı bir bilimdir (5). Mühendislik 
dalı insanın anatomik, fiziksel ve psikososyal özellikleri ile uyumlu araç, gereç, ekipman ve çalışma ortamının tasarımıyla 
ilgilenmektedir. Tıp ve sağlık alanı çalışanların iş ortamı ile uyumunun sağlanmaması sonucu oluşan özellikle kas iskelet 
sistemi rahatsızlıkları olmak üzere iş ortamındaki hastalıklardan korunmayı amaçlamaktadır. Böylece çalışanların sağlık 
problemleri azalmakta; iş kazası ve meslek hastalıkları önlenmektedir. Çalışanlar için ödenen sağlık ve işgücü değişim 
masrafları azalmaktadır. Bununla birlikte yorulmayı ve iş stresini azaltarak motivasyonu artırmaktadır. Üretim, verimlilik ve 
kaliteyi de artırmaktadır (6). 

Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları kaslar, tendonlar, bağlar, eklemler ve sinirlerdeki rahatsızlıklar ve yaralanmalardır 
(6). İşyerlerinde tekrarlı ve zorlayıcı hareketler, uygun olmayan vücut pozisyonlarında çalışma, iyi tasarlanmamış araç 
gereçler ve iş istasyonları gibi faktörlere bağlı olarak kas iskelet hastalıkları ortaya çıkmaktadır. İşyerinde bu faktörlere bağlı 
olarak oluşan kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, işle ilgili kas iskelet sistemi rahatsızlıkları olarak kabul edilmektedir (7). 
İşyerlerinde; eğilme, doğrulma, tutma, kavrama, bükülme, uzanma gibi basit hareketler insan sağlığı için zararlı değildir. Bu 
hareketler uzun süreli, tekrarlı ve hızlı yapıldığında insan sağlığına zararlı hale gelmektedir (8). 

Hazır giyim sektörü “az tehlikeli” sınıfta yer almasına rağmen sektörde iş kazası ve meslek hastalığına neden 
olabilecek birçok tehlike bulunmaktadır. Bu tehlikelerin başında ergonomik riskler gelmekte olup ergonomik riskler 
nedeniyle oluşan kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, sektördeki öncelikli sorunlar arasındadır. Uzun yıllar sektörde çalışmış 
personelin en çok şikayetçi olduğu konuların başında sırt, bel, omuz ağrıları, el, kol, dirseklerde ağrı, yanma, boyun 
düzleşmesi, ayak ve bacaklarda ağrı, göz sorunları gelmektedir (9). Bu nedenle çalışmamız tekstil içinde çalışan bireylerin kas 
iskelet sistemlerinin değerlendirilmesi ve ergonomik risk analizinin belirlenerek ayakta ve oturarak çalışan bireylerin 
karşılaştırılması için planlanmıştır.  
GEREÇ YÖNTEM 

Çalışmaya tekstil içinde çalışan 120 olgu alındı. Olgulardan gönüllü olur formu alındı ve çalışma Helsinki 
bildirgesine uygun olarak planlandı. Öncelikli olarak oluşturulmuş bir değerlendirme formu ile demografik veriler toplandı. 
Ergonomik açıdan risk analizi ve kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını değerlendirmek için sırasıyla REBA (Rapid Entire Body 
Assessment) yöntemi ve Cornell Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları Anketi (KİSRA) kullanıldı. REBA yöntemiyle dinamik 
hareketler analiz edilebildiği gibi sabit duruşlar da analiz edilebilmektedir. Tüm vücut faaliyetleri esnasında çalışanın 
duruşunu analiz ederek mesleki kas ve iskelet rahatsızlıklarına neden olabilecek çalışma şeklinin saptanmasına ve önlem 
alınmasına olanak sağlayan gözleme dayalı bir duruş analiz metodudur (10,11).  Hedge vd. (12) tarafından geliştirilen Cornell 
Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları Anketi temel olarak İskandinav Kas İskelet Sistemi Anketine dayanmaktadır. Vücudun tüm 
bölgelerini değerlendiren anket ağrı sıklığı, süresi ve iş ile ilişkisini değerlendirmektedir. Bu anketten elde edilen veriler 
karşılaştırılmış ve tartışılmıştır.  
BULGULAR 

Çalışmaya yaş ortalaması 38,06±9,48 yıl olan 120 gönüllü olgu dahil edildi. Katılımcıların %39,17’sı ayakta çalışan 
(n=47), %60,83’ü ise oturarak (n=73) çalışan bireylerden oluşmakta idi. Olgulara ait demografik veriler Tablo 1 de gösterildi.  
Toplam REBA skoru ve KİSRA skoru sırasıyla 8,05±1,87 ve 7,02±15,56 olarak saptandı. Ayakta çalışan tekstil çalışanlarının 
REBA skoru (8,53±2,02) oturarak çalışanların REBA skorundan (7,75±1,71) istatistiksel açıdan anlamlı olarak yüksek bulundu 
(p<0,05). KİSRA sonuçları incelendiğinde ise gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlendi. (p>0,05). (Tablo 2). 
 

Tablo 1. Demografik ve Tanımlayıcı Veriler 
Değişkenler                       Ayakta ( n:47)                          Oturan ( n:73)              Toplam ( n:120) 

     Min-Max                  Ort±SD        Min-Max                      Ort±SD        Min-Max               Ort±SD 

Yaş (yıl) 18,00-56,00 39,51±10,37 20,00-55,00 37,13±8,81 18,00-56,00 38,06±9,48 

Boy (cm) 150,00-190,00 163,97±9,66 150,00-188,00 165,16±8,63 150,00-190,00 164,07±9,03 

Kilo (kg) 45,00-135,00 70,57±16,79 48,00-90,00 69,93±11,33 45,00-135,00 70,18±13,67 

VKİ 16,90-41,67 26,27±5,54 18,31-35,38 25,65±3,89 16,90-41,67 25,89±4,59 

 

Tablo 2: Tüm katılımcılara ait REBA ve KİSRA skorları 
 

 

Değişkenler 

Ayakta (47) 

Min-Max. 

 

Ort±SD 

Oturan (73) 

Min-Max. 

       

Ort±SD. 

Toplam (120) 

Min-Max. 

 

Ort±SD 

 

 

p 

REBA 5,00-12,00 8,53±2,02 3,00-11,00 7,75±1,71 3,00-12,00 8,05±1,87 0,042* 

KİSRA 0,00-120,00 8,21±20,15 0,00-50,00 6,26±11,79 0,00-120,00 7,02±15,56 0,480 

REBA: Rapid Entire Body Assessment, KİSRA:Cornell Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları Anketi, VKİ: Vücut Kitle İndeksi 
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TARTIŞMA 
Bu çalışmanın sonuçları, tekstil çalışanlarının ergonomik açıdan yüksek risk ve önlem alması gereken grupta 

bulunduğunu göstermiştir. Ayakta çalışanlar ise oturarak çalışanlara göre daha fazla risk altındadır. Literatürde ergonomik 
risk analiz ile ilgili birçok çalışma yer almaktadır. Örneğin, Polat ve arkadaşlarının 2016 yılında bir mobilya fabrikasında REBA 
yöntemi ile yaptıkları ergonomik risk analizi araştırmasında, çalışma duruşlarının %2’sinin düşük seviyede, %38’inin orta 
düzeyde ve geri kalan %60’ının yüksek ve çok yüksek risk içerdiği ortaya çıkmıştır (13). 2015 yılında bir otomotiv sektöründe 
kablo üretimi yapan bir işletmede yapılan araştırmada uzun süre ayakta çalışmanın, çalışma ekipmanlarının çalışanların 
boyuna uygun olmaması sebebiyle çalışanların uzanarak ya da eğilerek iş yapmak zorunda olmasının kas-iskelet sistemi 
zorlanmalarına neden olduğu belirtilmiştir (14). Yine bir tekstil fabrikasında yapılan çalışmada bizim çalışmamıza paralel 
olarak oturarak çalışan dikim bölümü personelinin düşük risk altında, sürekli ayakta ve tekrarlı hareketler yaparak çalışan 
kesimhane personelinin ise diğer bölümlere göre daha yüksek risk altında olduğu bulunmuştur (15). Bizim çalışmamızda da 
ayakta çalışan bireyler uzun süre aynı hareketleri tekrarlaması sonucunda kas iskelet sistemi hastalıkları risklerini 
artırmaktadır. Üretim aşamaları gözlemlendiğinde çalışanların ya sürekli oturduğu ya da sürekli ayakta çalıştığı 
görülmektedir. Oturarak çalışanların mesai saatleri süresince sürekli aynı pozisyonda el, kol ve gözlerini kullanarak çalışması; 
çalışma masalarının ve sandalyelerin ergonomik/ayarlanabilir olmaması; ortamdaki yetersiz aydınlatma; termal konfor 
koşullarının olumsuzluğu; işin sürekliliği ve üretim programına göre işin yetişme zorunluluğu gibi nedenlerden dolayı 
çalışanlarda kas iskelet sistemi rahatsızlıkları görülmektedir. Ayakta çalışanlar için de benzer sorunlar mevcuttur. Bununla 
birlikte kumaş toplarının taşınması, istiflenmesi, tezgaha yüklenmesi gibi elle taşıma işlerinde çalışanlar da ergonomik 
risklere maruz kalmaktadır [28]. Bu işler; kas iskelet sistemi rahatsızlıklarından özellikle bel ağrısı gibi zamanla ilerleyen 
bozukluklar ile yaralanma, kırık gibi akut travmalara neden olabilmektedir (16). 

Bu çalışmanın sonuçları, tekstil çalışanlarının ergonomik açıdan yüksek risk ve önlem alması gereken grupta 
bulunduğunu göstermiştir. Ayakta çalışanlar ise oturarak çalışanlara göre daha fazla risk altındadır. Bu nedenle, bu alanda 
çalışan bireylerin ve işverenlerin ilerleyen dönemde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi ve iş gücü kaybının en 
aza indirilmesi amacıyla bu konuda eğitilmesi, ergonomik düzenlemelerin yapılması ve gerekli önlemlerin alınmasının önemli 
olduğu düşünülmektedir. 
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Anatomi pratik sınavlarından “slayt sınavı” ve “matbu sınav” uygulamalarının 
karşılaştırılması 
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AMAÇ: Bu çalışmada İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde verilen anatomi dersi için kısa cevaplı açık uçlu 
anatomi resimleri üzerinde yapılan uygulama sınavları olarak tercih edilen “slayt sınavı” ve “matbu sınav” uygulamalarının 
karşılaştırılması amaçlandı. 
GEREÇ-YÖNTEM: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine 2014-2017 yıllarında 
uygulanan anatomi slayt sınavları ile 2018-2019 yıllarında şekil üzerinden yapılan pratik sınav uygulamaları çalışma 
kapsamına alındı. Sınav sorularının hazırlanması, sınavların uygulama aşaması ve sınav sonuçları değerlendirildi. Her bir ders 
kurulu kapsamında yapılan slayt sınavları ve matbu sınav uygulamalarının tanımlayıcı unsurları belirlendi. 
BULGULAR: Çalışmanın kapsamı altında Tıp Fakültesi 2014-2019 yıllarında uygulanan pratik sınavlar değerlendirildi. Sınav 
sorularının hazırlanmasının her iki yöntemde uygulama açısından benzer olduğu tespit edildi. Slayt sınavının sınavın 
uygulanması esnasında öğrenci ve öğretim elemanı organizasyonu açısından çok daha zahmetli olduğu anlaşıldı. Sınav 
sonrasında sonuçların değerlendirilmesinde her iki yöntem de benzer bulundu. Matbu sınavların öğrenci kabulünün daha 
yüksek olduğu anlaşıldı. 
SONUÇ: Matbu sınavın slayt sınavına göre daha kolay ve etkin uygulanabilir olduğu sonucuna varıldı. Çalışmamızda sunulan 
bilgilerin maliyet etkinlik ve diğer avantajlar açısından ölçme değerlendirme çalışmalarında ve tıp fakültesinde yürütülen 
anatomi eğitiminin kalitesinin yükseltilmesinde yaralı olacağı umulmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Anatomi eğitimi, anatomi slayt sınavı, anatomi resimleri sınavı, ölçme-değerlendirme 
 
 
 

Comparison of “slide exam” and “printed exam” applications of anatomy 
image-based practical exams 
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AIM: In this study, it was aimed to compare the slide exams and printed exams which they are open-ended short answer 
questions on anatomy images and they are preferred as practical exams for the anatomy course given at İzmir Kâtip Çelebi 
University Faculty of Medicine. 
MATERIAL-METHODS: The slide exams applied in 2014-2017 and the printed exams applied in 2018-2019 as the anatomy 
practical exams to the first and second grade students in İzmir Kâtip Çelebi University Faculty of Medicine were included in 
the study. The preparation of the questions, the application phase and the results of the exams were evaluated. Descriptive 
elements of slide exams and printed exams were determined. 
RESULTS: The practical exams applied in the Faculty of Medicine between 2014-2019 were evaluated in the study. The 
preparation of the exam questions was found similar in terms of application in both methods. It was concluded that the 
slide exam was more difficult in terms of student and instructor organization during the application of the exam. Both 
methods were similar in the evaluation of the results after the exam. It was concluded that the acceptance of the printed 
exams was higher for students. 
CONCLUSION: It was concluded that the printed exam was easier and more effective in terms of application than the slide 
exam. It is hoped that the information presented in our study will be beneficial to assesment and evaluation studies in 
terms of cost effectiveness and other advantages and also to improve the quality of anatomy education in medical faculties. 
 
Keywords: Anatomy education, anatomy slide exam, anatomy printed exam, assesment and evaluation 
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Amaç: Kemoterapi ile indüklenen periferik nöropati kanser tedavisi sırasında sıklıkla oluşan nörolojik bir komplikasyondur. 
Oluşan nöropati bir yıla kadar uzayan bir seyre sahip olabilmektedir. Bu nedenle, kemoterapi sonucu oluşan nöropatide 
etkili bir tedavi yönteminin geliştirilmesi hasta refahı açısından önemlidir. Bu çalışmada, kemoterapötik bir ajan olan 
sisplatin ile indüklenmiş periferik nöropatide düşük yoğunluklu darbeli ultrasesin (US) oluşan nöropati üzerine tedavi edici 
etkinliğinin incelenmesi hedeflenmiştir. 
 
Yöntem: Çalışmamızda 11 haftalık erkek sıçanlar; kontrol, kimyasal nöropati, melatonin, 1 MHz frekans ve 0.5 W/cm² US 
tedavi ve 1 MHz frekans ve 1.5 W/cm² US tedavi grubu olmak üzere toplam 5 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubu hiçbir işleme 
tabi tutulmamış ve tedavi süresince sadece fizyolojik salin almıştır. Kimyasal nöropati grubuna haftada bir kez olmak üzere 3 
mg/kg sisplatin enjeksiyonu intraperitonel (i.p.) olarak 5 hafta boyunca uygulanmıştır. Melatonin grubuna (pozitif kontrol) 
kimyasal nöropati oluşumundan sonra 10 mg/kg melatonin 15 gün boyunca i.p. olarak enjekte edilmiştir. US tedavi 
gruplarına da nöropati oluşumundan sonra 1 MHz frekans ve 0.5 W/cm² ve 1.5 W/cm² şiddetinde US 15 gün boyunca her iki 
bacakta siyatik sinir üzerine uygulanmıştır. Sisplatin uygulamasının ve tedavinin periferik nöropati üzerine ne şekilde etki 
ettiğini incelenmek amacıyla nöropati oluşumundan önce, sisplatin uygulaması sırasında ve nöropati oluşturulduktan sonra 
haftada bir kez sıçanlardaki nosiseptif ağrı algısı tail flick ve hot plate testi ile değerlendirilmiştir. Ayrıca, elektrofizyolojik 
ölçümlerle uyarıya yanıtın genliği, latans süreleri incelenmiş ve siyatik sinir iletim hızları hesaplanmıştır. 
 
Sonuç: Uygulanan tail flick ve hot plate testleri sonucuna göre kimyasal nöropati grubunda kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında tepki verme sürelerinin uzadığı görülmüştür. Sisplatin uygulanmasından sonra başlanan tedavi süreci 
sonucunda melatonin, 1 MHz frekans, 0.5 W/cm² US ve 1 MHz frekans, 1.5 W/cm² US gruplarında tepki verme süresinin 
kimyasal nöropati grubuna göre daha az olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan nosiseptif testler sonucunda 1.5 W/cm² US 
uygulanan grubun tepki süresinin 0.5 W/cm² US grubuna göre daha kısa olduğu gözlemlenmiştir. Elektrofizyolojik ölçümler 
sonucunda, kimyasal nöropati grubunda azalan sinir ileti hızının uygulanan tedaviler ile arttığı gözlemlenmiştir. Yapılan 
çalışmanın sonuçları sisplatin ile indüklenen periferal nöropati tedavisinde düşük yoğunluklu darbeli ultrasesin etkili olduğu 
gözlemlenmiştir. Bunun yanında, araştırmanın sonuçları kimyasal nöropati tanısı sonrası hastaların şikayetlerini ortadan 
kaldırmaya yönelik potansiyel bir tedavi yöntemi olabileceğini göstermiştir.  
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Aim: Chemotherapy induced peripheral neuropathy is a common neurological complication during cancer treatment. This 
complication may have a long course up to one year. Thus, the development of a treatment method in chemotherapy 
induced neuropathy is important for patient well-being. This study aims to investigate the therapeutic efficacy of low 
intensity pulsed ultrasound (US) on cisplatin, a chemotherapeutic agent, induced peripheral neuropathy. 
 
Method: In our study, 11 week old rats were divided into five groups, namely control, chemical neuropathy, melatonin, 1 
MHz frequency 0.5 W / cm² and 1.5 W / cm² US treatment groups. The control group was not subjected to any treatment 
and only physiological saline was administered during treatment period. Chemical neuropathy group recieved 
intraperitoneal (i.p.) injection of 3 mg / kg cisplatin once a week for 5 weeks. The melatonin treatment group (positive 
control) was injected with 10 mg/kg melatonin introperitoneally for 15 days. The US treatment groups recieved 1 MHz 
frequency 0.5 W/cm² US treatment and 1.5 W/cm² intensity for 15 days onto sciatic nerves in both legs. In order to 
investigate the effect of cisplatin and the treatments on peripheral neuropathy, rats were subjected to nociceptive pain 
perception tests, tail flick and hot plate, once a week during cisplatin administration and after neuropathy was developed. 
In adition, the amplitute and latency of the response to stimuli were measured by electrophysiological measurements and 
sciatic nerve conduction velocities were calculated. 
 
Results: According to the results of tail flick and hot plate tests, cisplatin injected rats were found to have longer response 
times compared to the control group. The treatmeAnts after administration of cisplatin; melatonin, 1 MHz frequency, 0.5 
W/cm² US and 1 MHz frequency, 1.5W/cm² US treatment groups, showed less response time than the cisplatin group. As a 
result of the nociceptive tests, the response time of the 1.5 W/cm² US group was observed to be shorter than the 0.5 
W/cm² ultrasound group. The decreased nerve conduction velocities in the chemical neuropathy group was observed to be 
increased upon treatmentsAs a result of electrophysiological measurements, it was observed that the nerve conduction 
velocity of the cisplatin group was prolonged, but this time was shortened in the treatment groups. The results of the study 
revealed that low intensity pulsed ultrasound is effective in the treatment of cisplatin-induced peripheral neuropathy, and 
can be a potential treatment strategy for the relief of neuropathic complication in patients with chemical neuropathy.  
 
Keywords: Low intensity pulsed ultrasound, melatonin, peripheral neuropathy, cisplatin, sciatic nerve function 
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AMAÇ: Glioblastoma (GB), oldukça agresif malign bir beyin tümörü olup henüz kuratif bir tedavi modalitesi 
bulunmamaktadır. Radyoterapi (RT) uygulamalarının, GB tedavisinin başarısında önemli bir etkinliğe sahip olduğu 
bilinmektedir. RT'nin bu etkinliğinden dolayı, kemoterapötik potansiyeli bulunan moleküllerin RT ile kombine uygulanarak 
hücrelerin radyosensitivitelerinin arttırılmasına yönelik yaklaşım ve çalışmalar günümüzde önem kazanmaktadır. Epigenetik 
mekanizmalar hem RT hem de kemoterapi (KT) yanıtında rol almaktadır. Bu çalışmada, bir histon deasetilaz inhibitörü olan 
sodyum butiratın RT ile kombine uygulandığında GB hücrelerinde radyosensitiveye olan etkisinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu amaçla, LN-405 hücre serilerine farklı konsantrasyonlarda SB (0.5,1, 2, 3, 4, 6 ve 8 mM) ve 8 Gy RT ayrı 
ayrı ve kombine biçimde uygulanmıştır. RT uygulamasında, 3 boyutlu konformal teknik kullanılmıştır. İnkübasyondan 72 
saaat sonra hücre canlılığı MTT ile tespit edilmiştir. 
BULGULAR: SB'nin RT’den bağımsız konsantrasyona bağlı olarak uygulanması hücre canlılığını azalttığı tespit edilmiştir. 0.5, 
1 ve 2 mM SB ve RT’nin kombine uygulandığı gruplardaki hücre canlılığı yalnızca SB uygulanan gruplara göre sırasıyla %31,4, 
%36.9 ve %17.6 oranlarında azaldığı saptandı. Elde edilen bu sonuçlara göre 0.5, 1, 2, ve 8 mM konsantrayonlardaki SB’nin 
radyosensitiviteyi arttırdığı tespit edilmiştir. 
SONUÇ: Bu verilere göre, konsantrasyona bağlı olarak SB’nin RT uygulamalarının tedavi etkinliğini arttırabileceği 
gösterilmiştir. Bu çalışma tek fraksiyonda akut radyasyon dozu uygulanan ve hücre serilerine RT uygulama yöntemi 
açısından 3 boyutlu konformal RT prosedürlerinin uygulanarak SB’nin radyosensitiviteyi arttırdığını gösteren ilk çalışmadır. 
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OBJECTIVE: Glioblastoma (GB) is a highly aggressive and malignant brain tumor. Currently there is no cure therapy for GB. 
Radiotherapy (RT) has an important role in the success of GB treatment. Therefore, the studies regarding with to increase 
the radiosensitivity of cells by applying of the combine of the molecules having chemotherapeutic potential with RT gain 
importance. Epigenetic mechanisms play role in both RT and chemotherapy response. The aim of this study was to 
investigate the effect of sodium butyrate, a histone deacetylase inhibitor, onto the radiosensitivity when combined with RT 
in GB cells. 
MATERIALS-METHODS: For this purpose, different concentrations of SB (0.5, 1, 2, 3, 4, 6 and 8 mM) and 8 Gy RT were 
administered to LN-405 cell lines alone and in combination. 3D conformal technique was used in RT application. Cell 
viability was determined by MTT after incubation 72h. 
RESULTS: It is detected that SB reduced cell viability on concentration-dependent but RT-independent. Cell viability in the 
0.5, 1 and 2 mM groups of SB combination with RT decreased compared to the groups treated with SB alone 31.4%, 36.9% 
and 17.6%, respectively. According to the results, it is detected that SB increased radiosensitivity at 0.5, 1, 2, 8 mM 
concentrations. 
CONCLUSION: This study showed that SB may increase the therapeutic effects of RT applications depending on the 
concentration. In addition, it is the first study to increase the radiosensitivity of SB by applying 3-dimensional conformal RT 
procedures in terms of the method of applying RT to the cell series in which acute radiation dose is given in a single 
fraction. 
Keywords: Radiosensitivity, Glioblastoma, Sodium Butyrate 
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Giriş ve Amaç: Yapay zeka (YZ) kavramını ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 1956 yılında düzenlenen bir 
konferansta Minsky ve McCarthy kullanmıştır.1YZ bir bilgisayar programının veya bilgisayar kontrollü bir robotun, akıllı 
varlıklarla ilişkilendirilen düşünme, problem çözme gibi yetileri gerçekleştirebilme yeteneğidir.2 Bu kavram çoğunlukla 
mantık oluşturma, anlam bulma veya geçmiş deneyimlerden öğrenme gibi entelektüel davranışları içeren sistemlerin 
geliştirilme süreçlerinde uygulanır. Tıp alanında YZ kullanım alanı ise teşhis koyabilecek ve tedaviye karar verebilecek YZ ile 
donatılmış programların geliştirilmesidir.3 Ayrıca YZ sistemleri, yatarak tedavi hizmetlerinin düzenlenmesi, personel çalışma 
planlarının yapılması, hasta dosyalarını takip ve düzenlenmesi gibi alanlarda kullanılabilir. Çalışmamızın amacı Web of 
Science (WoS) veri tabanında yer alan, tıp alanında YZ’nin kullanımı ile ilişkili yayınların dökümünü yaparak 
değerlendirmektir. 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma WoS veri tabanının taranması sonucu elde edilen verilerle hazırlanmıştır. Tarama için WoS 
detaylı tarama alanında “tüm alanlarda”, 2009 yılı ile 2019 yılları arası seçilmiştir. Çalışmaya sadece yayım dili İngilizce olan 
yayınlar dahil edilmiştir. “(artificial intelligence (yapay zeka) OR neural networks (yapay sinir ağları) OR fuzzy logic (bulanık 
mantık) OR data mining (veri madenciliği) OR machine learning (makine öğrenme) OR deep learning (derin öğrenme)) AND 
(health (sağlık) OR medicine (ilaç) OR medical (tıp/tıbbi))” ise arama yapılan anahtar kelimelerdir. 
Bulgular: Dahil edilme kriterleri doğrultusunda yapılan tarama sonucu yayımlanmış toplam 25644 adet yayın olduğu 
görüldü. Yayınların yıllara göre dağılımı incelendiğinde ise en çok yayının 5108 yayın (%19,9) ile 2018 yılında yapıldığı tespit 
edildi (Tablo 1). Yayın tipleri incelendiğinde ise yayınların %58,05’inin (n=14887) orijinal araştırma makaleleri, %34,59’sının 
(n=8869) bildiriler ve %6,19’sinin (n=1587) ise derlemeler olduğu görüldü. Geriye kalan %1,17’sini (n=301) ise editöryel 
materyal, kitap bölümü, erken erişim belgesi vb. bilimsel yayınlar oluşturmaktaydı. WoS kategorilerine göre en çok yayının 
yapıldığı ilk üç alan ise sırasıyla Bilgisayar Bilimleri, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Tıp Bilişimi alanlarının olduğu saptandı 
(Sırasıyla; n=13111, n=4462, n=2394). University of California System (n=643), Harvard University (n=619) ve Chinese 
Academy of Sciences (n=369) ise bu alanda en çok yayının yapıldığı kurumlardı. 
Sonuç : Tıpta YZ ve onunla ilişkili konuları inceleyen araştırma sayıları günden güne artış göstermektedir (Tablo 1). 2009 
yılında 841 yayın varken 2014 yılında bu sayısı neredeyse iki katına çıkmıştır (n=1558). En çok yayının yapıldığı 2018 yılında 
ise 2009 yılı yayın sayısının neredeyse 5 katına çıkarak 5108 adet yayının yapıldığı görülmüştür. Bu alanda en çok yayın 
yapan ilk üç kurumdan ilk ikisi ABD’li üniversiteler, üçüncüsü de Çin’deki bir üniversite idi. Her geçen gün önemi artan ve ilgi 
odağı haline gelen YZ konusu gelecekteki tıbbın da vazgeçilmez bir parçası olacaktır. Bu nedenle tıpta YZ alanında geri 
kalmamak için ülkemizden de daha fazla çalışma yapılmalıdır.  
Anahtar Kelimeler: Derin öğrenme, makine öğrenme, sağlık, yapay sinir ağları, yapay zeka, tıp. 
 
 
 

Evaluation of Scientific Publications on the Use of Artificial Intelligence in the 
Medical Field Published in Web of Science between 2009 and November 2019 
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Introduction and Objective: The term of artificial intelligence (AI) was first used by Minsky and McCarthy at a conference in 
1956, at the United States (US). AI is the ability of a computer program or a computer-controlled robot to realize the 
abilities associated with intelligent beings such as thinking and problem solving. This concept is often applied to the 
development of systems that involve intellectual behavior such as reasoning, finding meaning or learning from experience. 
The use of AI in the field of medicine is to develop programs equipped with AI that can diagnose and decide treatment. In 
addition, AI systems can be used in areas such as arranging inpatient treatment services, making staff work plans and 
monitoring and editing patient files. The aim of this study was to evaluate and document the publications of the Web of 
Science (WoS) database related to the use of AI in the medical field. 
Materials and Methods: This study was prepared with the data obtained from scanning of WoS database. For the search in 
WoS, “detailed scanning”, “topic search” and “2009 to 2019” options were selected. Publications in English were included in 
the study. Searched keywords were “artificial intelligence OR neural networks OR fuzzy logic OR data mining OR machine 
learning OR deep learning AND (health OR medicine OR medical”. 
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Results: According to the inclusion criteria, a total of 25644 publications were found. When we look at the distribution of 
publications by years, it was found that the most publications were made in 2018 with 5108 publications (19.9%) (Table 1). 
According to the publication types, 58.05% (n=14887) of the publications were original research articles, 34.59% (n=8869) 
of the publications were proceedings papers and 6.19% (n=1587) of the publications were reviews. The remaining 1,17% 
(n=301) consisted of scientific publications such as editorial materials, book chapters and early access documents. 
According to WoS categories, Computer Science, Electrical and Electronics Engineering and Medical Informatics were the 
first three fields (n=13111, n=4462, n=2394, respectively). University of California System (n=643), Harvard University 
(n=619) and the Chinese Academy of Sciences (n=369) were the institutions that most publications in this field. 
Conclusion: The number of researches examining AI and related issues in medicine are increasing day by day (Table 1). 
While there were 841 publications in 2009, this number almost doubled in 2014 (n=1558). In 2018, when the highest 
number of publications were made, it was seen that the number of publications was almost 5 times higher than the number 
of publications in 2009 and there were 5108 publications. Two of the top three institutions in this field were US universities, 
and the third was a Chinese university. The subject of AI, which is becoming more and more important, becomes an 
indispensable part of future medicine. AI is an issue that is becoming more and more important and it will be an 
indispensable part of future medicine. Therefore, more studies must be done in our country to keep up with the field of AI 
in medicine. 
Keywords: Artificial intelligence, deep learning, health, machine learning, medical, neural networks. 
 
 
Tablo 1. 2009-2019 yılları arasında Web of Science’da yayımlanmış tıp alanında yapay zekanın kullanımı ile ilgili  

bilimsel yayınların yıllara göre dağılımı 
Table 1. Distribution of scientific publications on the use of artificial intelligence in the field of medicine  

published in the Web of Science between 2009-2019 

YILLAR/ YEARS SAYI/ NUMBER YÜZDE (%)/ PERCENT 

2009 841 3,3 

2010 830 3,2 

2011 918 3,6 

2012 1063 4,1 

2013 1442 5,6 

2014 1558 6,1 

2015 2343 9,1 

2016 2856 11,1 

2017 3755 14,6 

2018 5108 19,9 

2019 4930 19,2 

TOPLAM 105094 100,0 

 
 

2009 – 2019 KASIM ARASI WEB OF SCİENCE’TA YAYIMLANMIŞ TIP ALANINDA YAPAY ZEKANIN KULLANIMI İLE İLGİLİ 
BİLİMSEL YAYINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Giriş: Yapay zeka (YZ) kavramını ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 1956 yılında düzenlenen bir konferansta 
Minsky ve McCarthy kullanmıştır1. YZ bir bilgisayar programının veya bilgisayar kontrollü bir robotun, akıllı varlıklarla 
ilişkilendirilen düşünme, problem çözme gibi yetileri gerçekleştirebilme yeteneğidir2. Bu kavram çoğunlukla mantık 
oluşturma, anlam bulma veya geçmiş deneyimlerden öğrenme gibi entelektüel davranışları içeren sistemlerin geliştirilme 
süreçlerinde uygulanır. Tıp alanında YZ kullanım alanı ise teşhis koyabilecek ve tedaviye karar verebilecek YZ ile donatılmış 
programların geliştirilmesidir3. Ayrıca YZ sistemleri, yatarak tedavi hizmetlerinin düzenlenmesi, personel çalışma planlarının 
yapılması, hasta dosyalarını takip ve düzenlenmesi gibi alanlarda kullanılabilir4. 2007 yılında Hollanda’nın Amsterdam 
kentinde düzenlenen Artificial Intelligence in Medicine Europe (AIME; Avrupa’da Tıpta Yapay Zeka) konferansında, tıpta 
YZ’nin yeni bir çağ açacağı ve bu yeni çağda ayrı bir disiplin olarak yer alacağı vurgulanmıştır5. Dünyada artan nüfus ve 
ortalama ömür beklentisi, sağlık alanındaki yıllık başvuru sayılarını da hızla arttırmaktadır. Yaşlı nüfus arttıkça özellikle kronik 
hastalıklarda artmakta, bu artan uygulamalarla birlikte hekimlerin muayene süreleri de kısalmaktadır. Azalan muayene 
süreleri malpraktis riskini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenlerle Tıp alanındaki YZ uygulamaları sağlık çalışanlarının 
günlük çalışmalarını desteklemek, veri ve bilginin yönetimine dayanan görevlerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu 
sistemler arasında Yapay sinir ağları (YSA), bulanık uzman sistemler (bulanık mantık), veri madenciliği, makine öğrenme, ve 
derin öğrenme gibi sistemler bulunur6,7. 
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Şekil 1. Yıllara göre yayın sayısı 

 
 
Amaç: Çalışmamızın amacı Web of Science (WoS) veri tabanında yer alan, tıp alanında YZ’nin kullanımı ile ilişkili yayınların 
dökümünü yaparak değerlendirmektir. 
 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma retrospektif bir araştırmadır. Çalışmanın verileri WoS veri tabanının taranması sonucu elde 
edilmiştir. Tarama için WoS detaylı tarama alanında “tüm alanlarda”, 2009 yılı ile 2019 yılları arası seçilmiştir. Çalışmaya 
sadece yayım dili İngilizce olan yayınlar dahil edilmiştir. “(artificial intelligence (yapay zeka) OR neural networks (yapay sinir 
ağları) OR fuzzy logic (bulanık mantık) OR data mining (veri madenciliği) OR machine learning (makine öğrenme) OR deep 
learning (derin öğrenme)) AND (health (sağlık) OR medicine (ilaç) OR medical (tıp/tıbbi))” ise arama yapılan anahtar 
kelimelerdir. 
 
 İstatistik Analizler: Tarama sonucu elde edilen veriler “Microsoft Office 365 ProPlus, Excel” yazılımına aktarılmıştır. Tablo 
ve dağılım grafiği bu program ile hazırlanmıştır. 
 
Bulgular: Dahil edilme kriterleri doğrultusunda yapılan tarama sonucu yayımlanmış toplam 25644 adet yayın olduğu 
görüldü. Yayınların yıllara göre dağılımı incelendiğinde ise en çok yayının 5108 yayın (%19,9) ile 2018 yılında yapıldığı tespit 
edildi (Tablo 1). Yayın tipleri incelendiğinde ise yayınların %58,05’inin (n=14887) orijinal araştırma makaleleri, %34,59’sının 
(n=8869) bildiriler ve %6,19’sinin (n=1587) ise derlemeler olduğu görüldü. Geriye kalan %1,17’sini (n=301) ise editöryel 
materyal, kitap bölümü, erken erişim belgesi vb. bilimsel yayınlar oluşturmaktaydı. WoS kategorilerine göre en çok yayının 
yapıldığı ilk üç alan ise sırasıyla Bilgisayar Bilimleri, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Tıp Bilişimi alanlarının olduğu saptandı 
(Sırasıyla; n=13111, n=4462, n=2394). University of California System (n=643), Harvard University (n=619) ve Chinese 
Academy of Sciences (n=369) ise bu alanda en çok yayının yapıldığı kurumlardı. 
 
Tartışma: Tıpta YZ ve onunla ilişkili konuları inceleyen araştırma sayıları günden güne artış göstermektedir (Şekil 1). 2009 
yılında 841 yayın varken 2014 yılında bu sayısı neredeyse iki katına çıkmıştır (n=1558). En çok yayının yapıldığı 2018 yılında 
ise 2009 yılı yayın sayısının neredeyse 5 katına çıkarak 5108 adet yayının yapıldığı görülmüştür. Bu alanda en çok yayın 
yapan ilk üç kurumdan ilk ikisi ABD’li üniversiteler, üçüncüsü de Çin’deki bir üniversite idi.  

Tıpta YZ uygulamaları ile ilgili yapılan bir yayında PubMed veri tabanı taranmış ve 1985 yılından 2007 yılına kadar 
yapılan yayın sayıları verilmiştir. Bu çalışmaya göre 1985 yılında YZ ile ilgili 58 yayın varken 1995 yılında bu sayı 894’e ve 
2005 yılında 3544’e çıkmıştır. 2006 yılında da bu alandaki yayın sayıları artarak 3637’ye ulaşmıştır. Çalışma 2007 yılı 
içerisinde yapıldığı için 2007 yılına ait yayın sayıları 2006’dan düşüktür. Yine aynı yayında tıpta YSA ile ilişkili PubMed’teki 
yayın sayıları da benzer şekilde yayın sayıları ciddi oranda artmıştır. 1985 yılında YSA alanında 14 yayına rastlanmışken, 1995 
yılında bu sayı 465’e çıkmış 2005 yılına bakıldığında ise yayın sayısının 1439’a ulaştığı saptanmıştır1. Son 30 yıldaki Tıpta YZ 
ile ilişkili konferanslarda sunulan bildirilerin irdelendiği 2015 yılda yapılan bir araştırmada (1985-2013 yılları arasında 
yayınlanan araştırmalar incelenmiş) toplam 16 Tıpta YZ konferansında, 24 ana başlık, 447 tam metin bildiri ve 263 özet 
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bildiri olmak üzere toplam 734 katkı analiz edilmiştir. Açılış özetleri hariç konferans başına düşen ortalama katkı sayısı 44,4 
iken 2005 yılında 37 tam metin ve 29 özet bildiri ile en yüksek katkı payına ulaşılmıştır8. 

 
MEDLINE veri tabanındaki bulanık mantığı inceleyen medikal araştırmaların değerlendirildiği bir başka çalışmada 

da 1991 ile 2002 yılları taranmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre 1991 yılında 2 yayın varken, 1995 yılında yayın sayısı 66, 
2002 yılındaki toplam yayın sayısı ise 175 olarak bildirilmiştir9. Tıpta YSA’ların uygulamalarının araştırıldığı bir başka 
çalışmada da MEDLINE veri tabanındaki bilimsel yayınlar taranmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre de 2000 yılında tıp 
alanında YSA yayınlarının sayısı 160 iken 2004 yılında bu sayının 239’a çıktığı tespit edilmiştir10. Bizde yukarıda 
bahsettiğimiz yayınlarla benzer şekilde WOS veri tabanında yapmış olduğumuz tarama sonucunda YZ ve YSA, bulanık mantık 
gibi onun farklı uygulama metotlarının tıp alanındaki kullanım örneklerini irdeleyen bilimsel araştırma sayılarının yıllar 
içerisinde hızla artmakta olduğunu saptadık. Özellikle son 5 yıldaki yayın sayılarındaki artış çok dikkat çekicidir (Şekil 1). YZ 
teknolojisinin, YSA, bulanık mantık yada makine öğrenme gibi farklı metotların kronik hastalıkların teşhis yada 
taramalarında, patoloji incelemelerinde, cilt lezyonlarını incelemede, retina görüntülerinin, elektrokardiyogramların 
değerlendirilmesinde, endoskopi yapılan yüzlerin ve yaşamsal belirtilerin yorumlamasında yardımcı olabileceği yapılan 
yayınlarla ortaya konmaktadır11–15 

 
Sonuç: Tüm bu yayınlar bize sağlık alanında sadece doktorlar ve onların uygulamalarında değil diğer sağlık 

görevlilerine kadar hemen her tür klinisyen ve klinik uygulamada gelecekte YZ ve onun varyasyonları günümüzdekinden çok 
daha fazla karşımıza çıkacaktır. Her geçen gün önemi artan ve ilgi odağı haline gelen YZ konusu gelecekteki tıbbın da 
vazgeçilmez bir parçası olacaktır. Bu nedenle tıpta YZ alanında geri kalmamak için ülkemizden de daha fazla çalışma 
yapılmalıdır. 
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Geri dönüşümsüz pulpa iltihabı olan hastalarda stres biyobelirteçlerinin 
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GİRİŞ: Gebelerde düşük sebepleri arasında şiddetli stres ve ilgili faktörler ilişkilendirilmektedir. Geri dönüşümsüz pulpa 
iltihabı fizyolojik ve psikolojik strese neden olan akut, çok ağrılı bir durumdur. Oksitosin, kortizol ve s-IgA ağrı ve duygusal 
stresle ilişkili biyolojik belirteçlerdir. Bu çalışmanın amacı geri dönüşümsüz pulpa iltihabı olan hastalarda tükürük oksitosin, 
kortizol ve s-IgA düzeylerini araştırmaktır. 
GEREÇ VE YÖNTEMLER: Bu, etik onayı alınmış 30 vaka (10 erkek, 10 kadın, 10 gebe ) ve eşit sayıda sağlıklı bireylerden 
oluşan vaka-kontrol çalışmasıdır. 2 yıl süren araştırmada birinci trimesterde olan gebelere ait örnekler dahil edildi. Hastalara 
pulpa canlılığı testini de içeren, klinik ve radyografik muayene yapıldı. Yeme-içme ve diğer alışkanlıklarına dair bir anketle 
beraber ağrı şiddetini değerlendirmek amacıyla görsel analog skala doldurtuldu. Uyarılmamış tükürük örnekleri toplanarak 
ELISA ile oksitosin, kortizol ve s-IgA ölçüldü. Klinik ve histolojik uyumu ortaya koymak adına pulpa hematoksilen-eozin 
boyaması ile değerlendirildi.İstatistiksel analiz Tukey ve ANOVA ile yapıldı. 
BULGULAR: Sağlıklı kadın ve erkekler arasında hiçbir grupta anlamlı bir farklılık bulunmadı. Pulpitisli erkek ve pulpitisli gebe 
olmayan kadın grupları arasında da bir farklılık gözlenmedi. Oksitosin düzeyindeki artış gebelerde (p<0,001) pulpitisli 
kadınlara (p<0,5) göre daha anlamlı bulundu. Kortizol ve s-IgA düzeyleri yalnızca gebelerde anlamlı olarak artış gösterdi 
(p<0,01 ve p<0,001). 
SONUÇ: Yüksek oksitosin ve kortizol düzeyleri gebelerde risk faktörü olarak düşünülmektedir. Bulgularımız gebelerde diğer 
gruplara göre daha yüksek oksitosin ve krotizol düzeyini işaret etmektedir. Bu nedenle akut diş ağrısının düşüğe sebep 
olabilecek bir risk faktörü olarak ileri çalışmalarla araştırılmalıdır. Marmara Üniversitesi araştırma fonu tarafından 
desteklenmiştir: SAG-¬A-¬110117¬0004 
Anahtar Kelimeler: oksitosin, kortizol, s-IgA, pulpitis, stres 
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INTRODUCTION: Miscarriage is often associated with high levels of distress and related factors for women. Oxytocin, 
cortisol and S-IgA are stress-responsive in pain and emotional stress. Irreversible pulpitis is an acute, painful condition 
resulted physiological and emotional stress. The aim of this study was to investigate expression of salivary cortisol, s-IgA 
and oxytocin in patients with irreversible pulpitis. 
MATERIALS-METHODS: This is a ethical approved case-control study comparing 30 cases of irreversible pulpitis (10 male, 10 
female, 10 pregnant) and an equivalent number of control individuals. Participants were recruited in this study in 2 years. 
Pregnant women in the first trimester of pregnancy were selected for investigation. Patients received both clinical and 
radiographic examinations, including pulp vitality test. The participants completed a simple questionnaire on food intake, 
habits and anxiety and filled a visual analog scale for pain assessment. Unstimulated saliva samples were collected to 
measure oxytocin, s-IgA and cortisol levels with ELISA. Dental pulp is evaulated to demonstrate a good agreement between 
clinical and histological pulp diagnosis and stained with hematoxylin and eosin (H&E) technique. Statistical analysis was 
performed using Tukey and ANOVA tests. 
RESULTS: There was no significant difference among healthy males and females in all sample groups. Similarly, there was 
not significant difference between male pulpitis group and female pulpitis group without pregnancy. Oxytocin level were 
increased significantly in pregnants (p<0.001) much more than women with pulpitis (p<0.5). Cortisol and s-IgA elevated 
significantly only in pregnants (p<0.01 and p<0.001). 
CONCLUSION: High oxytocin and cortisol levels are considered as a risk factor for miscarriage. Our results indicate higher 
cortisol and oxytocin levels in pregnants. Thus, acute dental pain may have contributed to the miscarriage and should be 
investigated as a risk factor for miscarriage with further studies. Supported by Marmara University Research Fund: SAG-¬A-
¬110117¬0004 
Keywords: oxytocin, cortisol, s-IgA, pulpitis, stress 
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GİRİŞ-AMAÇ: Lazer Doppler sistemi invaziv olmayan bir şekilde mikrovasküler kan dolaşımını gösterebilmektedir. Bu cihaz 
diş hastalıkları kliniğinde diş eti kanlanmasını göstermek için kullanılabilmektedir (1). Aynı zamanda literatürde amputasyon 
kararının verilmesi sırasında belirteç olarak kullanılabileceği gösterilmiştir (2). Bu çalışmada mikrovasküler kan dolaşımını 
gösterebilmek için kullanılan lazer Doppler cihazı ile ölçülen bazı parametrelerin sağlıklı erişkinlerde günlük değişiminin 
gösterilmesi amaçlanmıştır. 
METOD: Tansiyon aleti manşonu sistolik kan basıncının 30 mmHg üzerine çıkacak şekilde 3 dakika sabitlenerek yapılan 
oklüzyonu takiben lazer Doppler cihazı ile reaktif hiperemi gösterilmiştir. Mikrovasküler dolaşım parametrelerinden aşağıda 
verilenler kaydedilmiştir: 
 
1. Dinlenim-tepe akımı oranı, 
2. Hiperemi indeksi (oklüzyon alanı ile hiperemik alanın oranı), 
3. Post oklüzif reaktif hiperemi (PORH) indeksi (oklüzyon öncesi 1 dakikalık ölçümün eğri altında kalan alanı ile hiperemik 
alanın ilk 1 dakikalık ölçümünün eğri altında kalan alanına oranı), 
4. Mikrovasküler kan akımının tepe noktasına ulaşma zamanı, 
5. Mikrovasküler kan akımının tepe noktasından yarısına düşme zamanı 
 
Bu ölçüm en az 12 saat ara ile tekrarlanmış olup iki ölçüm arasında fark olup olmadığı istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. 
BULGULAR: Bu çalışmaya sekiz sağlıklı gönüllü (4 kadın 4 erkek) dahil edilmiştir. Katılımcıların genel özellikleri tablo 1’de 
verilmiştir. Örnek bir lazer Doppler ölçümü Şekil 1’de gösterilmiştir. İki ölçüm arasındaki farkın sıfırdan farklı olup olmadığı 
tek örneklem üzerinde t testi ile değerlendirilmiş olup ölçülen P değerleri tablo 2’de verilmiştir. Bu değerlere göre iki ölçüm 
arasında sıfıra göre fark çıkmamıştır (P <0.05). P değerine göre birbirine en yakın değerler ‘’PORH indeksi’’ ve ‘’Tepe akım 
ölçümünden yarıya azalma zamanı’’ olarak ölçülmüştür (Tablo 2). PORH indeksi Şekil 2’de ve Tepe akım ölçümünden yarıya 
düşme zamanı Şekil 3’de Bland-Altman grafikleri ile gösterilmiştir. 
Tartışma ve SONUÇ: Bu çalışmada farklı zamanlarda ön kol kutanöz dokudan ölçülen mikrovasküler parametreler arasında 
anlamlı bir fark çıkmaması bu cihazın tekrarlanabilir ölçümlere uygun olabileceğini göstermektedir. İleriki çalışmalar için 
yöntemin tekrarlanabilir olduğu gösterilmiştir. Klinik çalışmalarımız için farklı gruplarda yöntemin kullanılması 
planlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Lazer Doppler, Bland Altman metodu, Mikrovasküler kan dolaşımı 
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INTRODUCTION: The laser Doppler system demonstrates non-invasive microvascular blood circulation. This device is used 
to show gingival bleeding in the dental clinic (1). At the same time, it has been shown that it can be used as a marker for the 
decision of amputation (2). In this study, it was aimed to evaluate periodic changes of some microvascular blood circulation 
parameters measured by laser Doppler device in healthy adults. 
METHOD: Reaction hyperemia was demonstrated with laser Doppler device after occlusion performed by fixing the 
sphygmomanometer cuff to 30 mmHg above systolic blood pressure for 3 minutes. The following parameters of 
microvascular circulation were recorded: 
 
1. Rest-peak flow ratio, 
2. Hyperemia index (ratio of occlusion area to hyperemic area), 
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3. Post-occlusive reactive hyperemia (PORH) index (the ratio of the area under the curve of the 1-minute measurement 
before the occlusion to the area under the curve of the first 1-minute measurement of the hyperemic area ), 
4. Time to reach peak of microvascular blood flow, 
5. Time to decrease peak flow to the half 
 
This measurement was repeated at least 12 hours apart and the difference between the two measurements was 
statistically compared. 
RESULTS: Eight healthy volunteers (4 male and 4 female) were included in this study. General characteristics of the 
participants are given in Table 1. A sample laser Doppler record was shown in the Figure 1.The difference between two 
measurements, different than zero, was evaluated by t test on a single sample. Measured P values are given in Table 2. 
According to these values, there was no significant difference between the two measurements (P <0.05). The closest values 
were “PORH index” and “Time to decrease peak flow to the half” according to the P values (Table 2). The individual Bland-
Altman plots for PORH index is shown in Figure 2 and time to decrease peak flow to the half is shown in Figure 3. 
Conclusion and DISCUSSION: In this study, there was no significant difference between microvascular parameters 
measured from the forearm cutaneous tissue at different times and this device may be suitable for repeatable 
measurements. The method has been shown to be reproducible for future studies. It is planned to use the method in 
different groups for our clinical studies. 
Keywords: Laser Doppler, Bland Altman method, Microvascular blood circulation 

 
Şekil 1: Lazer Doppler Ölçümü, Figure 1: Laser Doppler Record 

 
Örnek bir Lazer Doppler ölçümü 

A sample laser Doppler record is shown 
 

Şekil 2: PORH indeksi, Figure 2: PORH index 

 
Sekiz gönüllüden elde edilen, oklüzyon öncesi 1 dakikalık ölçümün eğri altında kalan alanı ile hiperemik alanın ilk 1 dakikalık 

ölçümünün eğri altında kalan alanına oranı gösterilmektedir 
The ratio of the area under the curve of the 1-minute measurement before the occlusion to the area under the curve of the 

first 1-minute measurement of the hyperemic area from eight volunteers is shown. 
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Şekil 3: Tepe akım ölçümünden yarıya düşme zamanı, Figure 3: Time to decrease peak flow to the half 

 
Sekiz gönüllüden elde edilen mikrovasküler kan akımının tepe noktasından yarısına düşme zamanı gösterilmektedir. 

Time to decrease peak flow to the half of microvascular blood flow from eight volunteers is shown. 
 

Tablo 1: Katılımcıların genel özellikleri, Table 1: General characteristics of the participants 

 
 Ortalama ± SD 

Mean ± SD 

Yaş Age 33,5 ± 5,50 

Vücut kitle indeksi Body mass index 24,98 ± 5,06 

Sistolik Kan basıncı Systolic Blood Pressure 112,5 ± 12,82 

Diyastolik kan basıncı Diastolic blood pressure 72,5 ± 7,07 

Kalp hızı Heart rate 71,25 ± 7,40 

 
Tablo 2. Tek Örneklem Testi: Sekiz gönüllünün iki ölçümü arasındaki farkın sıfırdan farklı olup olmadığı tek örneklem 

üzerinde t testi ile değerlendirilmiş olup ölçülen P değerleri verilmiştir. 
Table 2. One-Sample Test: The difference between two measurements of the eight volunteers, 

different than zero, was evaluated by t test on a single sample. 

 
 Karşılaştırma 

değeri = 0 
Karşılaştırma 

değeri = 0 
Karşılaştırma 

değeri = 0 
Karşılaştırma 

değeri = 0 
Karşılaştırma 

değeri = 0 
Karşılaştırma 

değeri = 0 

 

 

    

%95 Güven 
Aralığı 

Değerleri 

%95 Güven Aralığı 
Değerleri 

 
 

t df P 
Farkın 

Ortalaması 
Alt Üst 

Dinlenim-tepe 
akımı oranı 

Rest-peak flow 
ratio 

-1.93 7 0.10 -57.67 -128.39 13.05 

Hiperemi indeksi Hyperemia index -0.99 7 0.35 -0.16 -0.53 0.22 

PORH indeksi 

Post-occlusive 
reactive 

hyperemia (PORH) 
index 

-0.06 7 0.95 -0.01 -0.58 0.55 

Tepe akıma 
ulaşma zamanı 

Time to reach 
peak of 

microvascular 
blood flow, 

1.81 7 0.11 4.31 -1.33 9.95 

Tepe akımının 
yarısına azalma 

zamanı 

Time to decrease 
peak flow to the 

half 
0.28 7 0.79 0.92 -6.72 8.56 
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AMAÇ: Nörotrofinler nöronları çeşitli durumlara karşı koruyan, gelişmesini sağlayan protein yapılardır. Beyin-türevli 
nörotrofik faktör (BDNF), nöral büyüme faktörü, nörotrofin 3 ve 4 bu nörotrofin ailesini oluşturan üyelerdir. BDNF ise bu 
ailenin en çok çalışılan ve en iyi bilinen üyesidir. Beyinde gerçekleşen bütün bozuklukların patofizyolojisinde rol oynadığı 
düşünülen BDNF, Bdnf geninden kodlanarak oluşur. Uyku doğal bilinç kaybıyla ekternal stimülasyona ve yanıtlara 
tepkisizlikle seyreden geri dönüşlü doğal bir durumdur. Organik faaliyetlerin özellikle sinir duyudunun ve istemli kas 
hareketlerinin azalmasıyla ortaya çıkan fizyolojik süreçtir. REM ve NREM olarak adlandırılan iki farklı dönemden oluşur. Bu 
iki dönem birbirini izleyen bir döngü oluşturur. Birinin etkisi zayıflarken diğerinin etkisi artarak döngüde baskın hale gelir. 
Normal bir yetişkinde bu döngü yaklaşık 90 dakika sürer. Süre açısından gecenin ilk döneminde NREM ikinci döneminde 
REM uykusu baskındır. Uyku hakkında genel bir bilgiye sahip olunmasına rağmen halen fizyolojik olarak bilinmeyenler 
mevcuttur. BDNF ve uyku hakkında da kısıtlı veriler mevcut olsa da yapılan çalışmalarda ikisi arası ilişkide normal uyku için 
BDNF seviyesinin yeterli olması gerektiği savunulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, literature bilgilerine dayanarak, BDNF ile 
uyku arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 
METOD: 2006-2019 yılları arasında alanında uzman kişiler tarafından yapılan çalışmalar google akademik ve pubmed 
veritabanlarında taranmıştır. 
SONUÇ: Sonuç olarak, uyku ile BDNF arasında korelasyon mevcuttur. BDNF’nin uyku-uyanıklık döngüsünü etkilediği EEG 
aktiviteleri ve serum BDNF düzeyleriyle üzerine yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. BDNF seviyesindeki azalma uykusuzluğa 
neden olmaktadır. Bu sebeple insomnia ya da depresyon tedavisinde uykusuzluk durumlarında BDNF’nin eksternal yoldan 
verilmesinin faydalı olacağı hipotezini akıllara getirmektedir. Ayrıca stres düzeyiyle değişen BDNF’nin uykuyu etkilemesi göz 
önüne alındığında BDNF artışının stresi azaltarak homeostazisi korumada etkili olma ihtimali de oldukça yüksektir. Bu bilgiler 
ışığında BDNF- uyku etkileşimi halen bilinmeyenlerle dolu araştırmaya açık bir alandır. 
Anahtar Kelimeler: BDNF, uyku, uykusuzluk, depresyon 
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AIM: Neurotrophins are protein structures that protect neurons against various conditions and enable them to develop. 
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), neural growth factor, neurotrophin 3 and 4 are members of this neurotrophin 
family. BDNF is the most studied and best known member of this family. BDNF, which is thought to play a role in the 
pathophysiology of all disorders in the brain, is formed by coding from the Bdnf gene. Sleep is a reversible natural condition 
with natural loss of consciousness and unresponsiveness to external stimulation and responses. It is a physiological process 
that occurs when organic activities are reduced, especially nerve sensation and voluntary muscle movements. It consists of 
two different periods called REM and NREM. These two periods form a successive cycle. While the effect of one weakens, 
the effect of the other increases and becomes dominant in the cycle. In a normal adult, this cycle lasts approximately 90 
minutes. In terms of duration REM sleep predominates in the first half of the night and in the second half of the NREM. 
Although there is general information about sleep, there are still physiological unknowns. Although there is limited data 
about BDNF and sleep, it is suggested that BDNF level should be sufficient for normal sleep in the relationship between the 
two. The aim of this study was to investigate the relationship between BDNF and sleep based on literature knowledge. 
METHOD: he studies carried out by experts in the field between 2006-2019 were searched in google academic and pubmed 
databases. 
RESULTS: As a result, there is a correlation between sleep and BDNF. BDNF has been shown to affect the sleep-wake cycle 
with studies on EEG activities and serum BDNF levels. The decrease in BDNF level causes insomnia. Therefore, it suggests 
that external administration of BDNF may be beneficial in the treatment of insomnia or depression in cases of insomnia. In 
addition, considering the effect of BDNF, which changes with stress level, on sleep, the increase in BDNF is likely to be 
effective in reducing home stress and maintaining homeostasis. In the light of this data, BDNF-sleep interaction is an area 
open to research that is still full of unknowns.  Keywords: BDNF, sleep, insomnia, depression 
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BEYİN-TÜREVLİ NÖROTROFİK FAKTÖR (BDNF) İLE UYKU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
 
GİRİŞ 

Nörotrofinler nöronları çeşitli durumlara karşı koruyan, gelişmesini sağlayan protein yapılardır. Beyin-türevli 
nörotrofik faktör (BDNF), nöral büyüme faktörü, nörotrofin 3 ve 4 bu nörotrofin ailesini oluşturan üyelerdir (Giacobbo ve 
ark., 2019). BDNF ise bu ailenin en çok çalışılan ve en iyi bilinen üyesidir. 1982 yılında  Alman nörobiyologlar tarafında 
domuz beyininde keşfedilmiştir (Wei ve ark., 2017). Beyinde gerçekleşen bütün bozuklukların patofizyolojisinde rol oynadığı 
düşünülen BDNF, Bdnf geninden kodlanarak oluşur. (Björkholm ve Monteggia, 2016). Pre-pro BDNF şeklinde endoplazmik 
retikulumdan sentezlenir. Golgi aparatında pre kısmı ayrılarak pro-BDNF şeklini alır. Aktif formu olan mature- BDNF (m-
BDNF) haline gelmesi ise  pro-BDNF’den sonra iki yolla gerçekleşir. Birinci yol hücre içindedir ve veziküllerde pro-BDNF 
parçalanarak maturasyon gerçekleştirilir. İkinci yolda ise ekstraselüler sıvıya geçen pro-BDNF plazmin, 
matriksmetaloproteinaz 2 ve 9 aracılığıyla m-BDNF şeklini alır.  

BDNF reseptörlerinin santral sinir sisteminde ekspresyonu fazladır. Periferal olarak ise adipoz doku, pankreas, 
karaciğer ile çizgili ve düz kaslarda bulunur (Wei ve ark.,2017).  BNDF’nin  bütün izoformları farklı tip reseptörlere etki 
ederek hücrede farklı işlevlerin gerçekleştirilmesini sağlarlar (Kowiański ve ark., 2018). Örneğin m-BDNF veya pro-BDNF 
düşük afiniteli p75 nörotrofin reseptörlerine (p75NTR) bağlanarak apopitozu aktive eder. Yüksek afiniteli tirozin kinaz B 
reseptörü (TrkB)’ne bağlanan m-BDNF, mitojenle  aktive olan protein kinaz (MAPK) fosfoinositid-3 Kinaz (PI3K) ve fosfolipaz 
C γ (PLC-γ) yollarını aktifleştirerek hücre içi kalsiyum artışına neden olarak BDNF salınımını arttırırlar. TrkB reseptörüne 
bağlanmak nükleer faktör kappayı indükleyerek nöroinflamasyona yanıt oluşturulabilir. Bu işlevlerle birlikte plastisite, 
nöronal sağkalım, yeni sinaps oluşumu, dendritik dallanma, uyarıcı ve inhibe edici nörotransmitter profillerinin 
modülasyonunda BDNF’nin etkinliği vardır (Song ve ark., 2017; Giacobbo ve ark., 2019). Son çalışmalar BDNF’nin glukoz ve 
lipid metabolizmasında da rol oynadığını göstermektedir (Wei ve ark., 2019). 

BDNF’nin santral sinir sistemindeki düzeyi ile serum düzeyleri arasında pozitif korelasyon mevcuttur. Bu ilişki 
çeşitli hastalıklarda BDNF düzeyleri hakkında veri elde edilmesini kolaylaştırmıştır (Karega ve ark., 2002). BDNF eksikliğinde 
çeşitli fizyolojik değişiklikler görülebilir. Alzheimer hastalığı gibi nörolojik bozukluklar, depresyon gibi duygu-durum 
bozuklukları, hafıza ve uyku gibi yaşamı etkileyen problemler bu durumlardandır (Schmitt ve ark., 2016).  
Uyku doğal bilinç kaybıyla ekternal stimülasyona ve yanıtlara tepkisizlikle seyreden geri dönüşlü doğal bir durumdur (Rasch 
ve Born, 2013). Organik faaliyetlerin özellikle sinir duyudunun ve istemli kas hareketlerinin azalmasıyla ortaya çıkan 
fizyolojik süreçtir(Gezmen Karadağ ve Aksoy, 2009).  REM ve NREM olarak adlandırılan iki farklı dönemden oluşur. Bu iki 
dönem birbirini izleyen bir döngü oluşturur. Birinin etkisi zayıflarken diğerinin etkisi artarak döngüde baskın hale gelir. 
Normal bir yetişkinde bu döngü yaklaşık 90 dakika sürer. Süre açısından gecenin ilk döneminde NREM ikinci döneminde 
REM uykusu baskındır.  

NREM uykusunda bilinç kaybolur ve belirgin bir uyarı gelmediği sürece tepki yoktur. NREM uyku bölgesi medulla 
ve bazal ön-beyindir. Bu dönemde EEG’ de düşük frekanslı delta ve teta dalgaları görülür.REM uykusunda ise hızlı göz 
hareketleri mevcuttur buna kalp atışında ve solunumda hızlanmalar eşlik edebilir. REM uykusunda ayrıca rüya da görülebilir. 
REM uyku pons ve bazal ön beyine localize jenaratörlere sahiptir. REM uykusunda düşük amplitütlü hızlı aktiviteli teta 
dalgaları görülür (Algın ve ark., 2016; Scammell ve ark., 2017 ).  

Uyku hakkında genel bir bilgiye sahip olunmasına rağmen halen fizyolojik olarak bilinmeyenler mevcuttur. BDNF 
ve uyku hakkında da kısıtlı veriler mevcut olsa da yapılan çalışmalarda ikisi arası ilişkide normal uyku için BDNF seviyesinin 
yeterli olması gerektiği savunulmaktadır (Zaki ve ark., 2019). 
 
YÖNTEM  

2006-2019 yılları arasında alanında uzman kişiler tarafından yapılan çalışmalar google akademik ve pubmed 
veritabanlarında taranmıştır. Metin dili İngilizce ve Türkçe olarak seçilip tarama tam metinler arasında yapılmıştır. Arama 
listesinde bulunmayan makaleler için seçilen makalelerin referans listesi incelenmiştir. Tarama anahtar kelimeleri olarak 
beyin türevli nörotrofik faktör (BDNF), uyku, uykusuzluk, NREM, REM kullanılmıştır. Bulunan çalışmalar irdelenerek 
amacımıza yönelik uygun bulunan bilgiler derlemeye alınmıştır. 
 
BULGULAR:  

Uyku sağlık için gerekli unsurlardandır. Uykunun düzenlenmesinde görevli transmitter ise seratonindir. BDNF’nin 
seratonin tarafından stimüle edildiği buna ek olarak BNDF’nin seratonerjik sinyalizasyonu arttırdığı bilinmektedir (Schmitt ve 
ark., 2016). Bu konu üzerine yapılan bir çalışmada uyku deprivasyonu ve spontan uyanıklığın BDNF’yi indüklediği 
bulunmuştur (Cirelli, 2006). Serum BDNF düzeyleri ile uyku arasındaki korelasyonu inceleyen bir çalışmada ise  BDNF 
seviyesi azalan  kişilerde teta EEG aktivitesinin azaldığı, NREM uykusunun azaldığı görülmüştür (Saitoh ve ark., 2018). Başka 
bir çalışmada ise uyku problemi çeken kişiler incelenmiş, incelemenin sonunda serum BDNF seviyelerinin normal insanlara 
göre düşük olduğu bulunmuştur (Monteiro ve ark., 2017). Serum BDNF, depresyon ve uyku hakkında yapılan bir çalışmada 
BDNF azalmasının uykusuzluk semptomlarıyla ilişkili olabileceği belirlenmiştir (Giese ve ark., 2014). Obstrüktif uyku apne / 
hipopne sendromu olan kişilerde yapılan bir çalışmada gece hipoksisi, yavaş dalga uykusu ve REM yoksunluğunun serum 
BDNF seviyesini azalttığı sonucuna varılmıştır (Wang ve ark., 2012). 

İn vivo olarak bakıldığında BDNF- uyku ilişkisini içeren çalışma sayısının da arttığı görülmüştür. Sıçanlar üzerinde 
yapılan bir çalışmada uyanma esnasında intraserebroventriküler BDNF verilmesinin uykuda dalga aktivitesini arttırdığı 
bulunmuştur. Tavşanlarda ise bu uygulamanın NREM uykusunu arttırdığı elde edilen veriler arasındadır (Deuschle ve ark., 
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2018). Diğer bir çalışmada ise akupunktur tedavisinin uyku ve BDNF ile olan ilişkisine bakılmıştır. Sonuçlarda akupuntur 
tedavisinin uyumayı kolaylaştırdığı ancak BDNF üzerine bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Artmış stres düzeyleri ile uyku ve 
BDNF arasında yapılan bir çalışmada ise stres düzeylerinin artışının BDNF seviyesini azalttığı ve strese bağlı uyku 
problemlerinin bu durumu sağladığı da bulgular arasındadır (Giese ve ark., 2013).  

BDNF’nin endojen artışı üzerine yapılan bir çalışmada genel uykusuzluktan sonra NREM uykusunda kaydedilen 
yavaş dalga aktivite artışından BDNF’nin sorumlu olabileceğini göstermiştir. Barnes ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 
pedinkülopontin tegmental çekirdekte BDNF'nin yukarı regülasyonunun, REM uyku homeostaz regülasyonunun hücresel ve 
moleküler mekanizmalarında yer aldığını gösteren kanıtlar mevcuttur. Bu çalışmada aynı zamanda BDNF, TrkB reseptörünü 
kullandığı da açığa çıkarılmıştır (Barnes ve ark., 2017).  Yine aynı bölge üzerine yapılan başka bir çalışmayla ise BDNF’nin 
Erk1/2 aktivitesinin REM uykusuna homeostasik etkisi olduğu belirlenmiştir (Datta ve Oliver, 2017). BDNF ekspresyonunun 
global olarak azalmasının REM aktivitesini azalttığı da heterozigot nakavt sıçanlar kullanılan bir çalışmayla literatüre 
geçmiştir (Garner ve ark., 2017). 
 
TARTIŞMA ve SONUÇ:  
 

Uyku ile BDNF arasında korelasyon mevcuttur. BDNF’nin uyku-uyanıklık döngüsünü etkilediği EEG aktiviteleri ve 
serum BDNF düzeyleriyle üzerine yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. BDNF seviyesindeki azalma uykusuzluğa neden 
olmaktadır. Bu sebeple insomnia ya da depresyon tedavisinde uykusuzluk durumlarında BDNF’nin eksternal yoldan 
verilmesinin faydalı olacağı hipotezini akıllara getirmektedir. Ayrıca stres düzeyiyle değişen BDNF’nin uykuyu etkilemesi göz 
önüne alındığında BDNF artışının stresi azaltarak homeostazisi korumada etkili olma ihtimali de oldukça yüksektir. Bu bilgiler 
ışığında BDNF- uyku etkileşimi halen bilinmeyenlerle dolu araştırmaya açık bir alandır. 
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GİRİŞ: Osteoartrit ilerleyici kartilaj hasarıyla sonuçlanan dejeneretif eklem hasarıyla karakterize bir hastalıktır. 60 yaş üzeri 
erkeklerin %10 ‘unu, bayanların ise %18’ini etkilemektedir. Yaşam süresinin ve kalitesinin artışıyla birlikte artan obezite 
osteoartritin en yaygın nedenidir. Obezitenin etkisinin en önemli kanıtı 50 yaş altı hasta sayılarıdır. Gelişmiş ülkelerde 46 
milyon osteoartritli hastanın yarısından fazlasının 50 yaş üzerinde olduğu, 2030 yılına gelindiğinde bu rakamın 70 milyona 
ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Obezite haricinde yaşlanma, travma, konjenital eklem anormallikleri, eklem deformitesi 
gibi sebepler osteoartrit nedenleri arasındadır. Osteoartrit için tedavi seçenekleri farmakolojik, non-farmakolojik (fizik 
tedavi ve rehabilitasyon, iş uğraşsı terapisi, egzersiz), cerrahi, tamamlayıcı/ alternatif tedavi yöntemleri olarak sıralanabilir. 
Başarılı bir tedavi için bu yöntemlerden bir veya birkaçının kullanımı gereklidir. Tedaviler farmakolojik tedavilerle başlar en 
son seçenek olarak cerrahi tercih edilir. Total diz artroplastisi kullanılan cerrahi yöntemdir ve geç yaşlarda tercih 
edilmemektedir. Trombositlerin bu özelliklerinden faydalanılarak terapatik kullanımı 1990’lı yılların sonunda geliştirilerek 
PRP tedavisi geliştirilmiştir. Tarihsel olarak PRP ilk olarak implantlarda ve çene rekonstrüksiyonunda iyileşmeyi hızlandırmak 
için kullanılmıştır. Ucuz ve minimal invaziv bir yöntem olarak görülmesi kullanımını yaygınlaştırmıştır. Beyin cerrahisi, 
oftalmoloji, dermatoloji, kulak burun boğaz ve ortopedik cerrahi gibi çok çeşitli tıbbi alanlarda kullanımı ve etkinliği 
araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, osteoartritte plateletten zengin plazma (PRP) uygulamasının etkilerini ortaya koymaktır. 
METOD: Plateletten zengin plazma, PRP, osteoartrit anahtar kelimeleri kullanılarak 2009-2019 yılları arasında alanında 
uzman kişiler taradından yapılan çalışmalar google akademik ve pubmed kullanılarak taranmıştır. Tanımlama ve genel 
bilgiler kısmında makalenin yılı dikkate alınmamış ancak bulgular için en güncel makaleler esas alınmıştır. Metin dili İngilizce 
ve Türkçe olarak seçilip tarama, tam metinler arasında yapılmıştır. Arama listesinde bulunmayan makaleler için seçilen 
makalelerin referans listesi incelenmiştir. 
SONUÇ: Sonuç olarak, in vitro çalışmalar PRP’nin faydasının olduğu kadar zararının da olabileceğini ortaya koyarken klinik 
çalışmalarda daha olumlu bir tablo mevcuttur. Bu durum hastaların müdahaleyi kurtarıcı olarak görmesiyle veya enjeksiyon 
uygulamasında dolayı eklemi koruma altına almalarından kaynaklanabilir. Başka bir açıdan bakılırsa PRP’nin otolog özelliği 
avantajlı bir durum olarak görülmektedir. Ancak bu durum PRP içeriğinde bulunan mediatörler, büyüme faktörleri ve 
trombosit miktarının kişiden kişiye değişmesi sebebiyle herhangi bir standardizayonu engellemektedir. Bu nedenle olasıdır 
ki PRP etkinliği hakkında çelişki mevcuttur. Literatür bilgileri göz önüne alındığında osteoaritte PRP kullanımına yönelik kesin 
bir karara varmak mümkün değildir. PRP uygulamasının standardizasyonu için yöntemler geliştirilmesi ve histofizyolojik 
açıdan daha detaylı inceleyen çalışmaların yapılması gereklidir.  
Anahtar Kelimeler: Plateletten Zengin Plazma, osteoartrit, obezite, trombosit. 
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INTRODUCTION: Osteoarthritis is a disease characterized by degenerative joint damage resulting in progressive cartilage 
damage. It affects 10% of males and 18% of females over 60 years of age. Obesity is the most common cause of 
osteoarthritis with increased survival and quality of life. The most important evidence of the effect of obesity is the number 
of patients under 50 years. It is estimated that more than half of 46 million osteoarthritis patients in developed countries 
are over 50 years of age, and by 2030 this figure is estimated to reach 70 million. Apart from obesity, aging, trauma, 
congenital joint abnormalities and joint deformity are among the causes of osteoarthritis. Treatment options for 
osteoarthritis include pharmacological, non-pharmacological (physical therapy and rehabilitation, occupational therapy, 
exercise), surgery, complementary / alternative therapy. One or more of these methods is necessary for successful 
treatment. Therapies start with pharmacological treatments and surgery is the last choice. Total knee arthroplasty is a 
surgical method and is not preferred in late years. By utilizing these properties of platelets, therapeutic use was developed 
in the late 1990s and PRP treatment was developed. Historically, PRP was first used to accelerate recovery in implants and 
jaw reconstruction. Its use as an inexpensive and minimally invasive method has expanded its use. Its use and effectiveness 
in various medical fields such as brain surgery, ophthalmology, dermatology, otolaryngology and orthopedic surgery have 
been investigated. The aim of this study was to determine the effects of platelet rich plasma (PRP) in osteoarthritis. 
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METHOD: Platelet-rich plasma, PRP, osteoarthritis keywords were searched by experts in the field between 2009-2019 
using google academic and pubmed. The year of the article is not taken into consideration in the definition and general 
information section, but the most recent articles are based on the findings. The text language was selected as English and 
Turkish and the scanning was done among the full texts. For the articles that are not in the search list, the reference list of 
the selected articles was examined. 
CONCLUSION: In conclusion, while in vitro studies have shown that PRP can be as beneficial as it is harmful, clinical studies 
have a more positive data. This may be because patients see the intervention as a rescuer or protect the joint from 
injection. In another aspect, the autologous property of PRP is seen as an advantage. However, this prevents any 
standardization because of the mediators, growth factors and platelet content in PRP content. It is therefore possible that 
there is a contradiction about the effectiveness of PRP. Given the literature, it is not possible to make a definitive decision 
on the use of PRP in osteoarthritis. Methods for the standardization of PRP should be developed and further investigations 
of histophysiological studies should be performed. 
Keywords: platelet rich plasma, osteoarthritis, obesity, thrombocyte 
 

OSTEOARTRİTTE PLATELETTEN ZENGİN PLAZMA (PRP) UYGULAMASINA FİZYOLOJİK BİR YAKLAŞIM 
GİRİŞ 

Osteoartrit ilerleyici kartilaj hasarıyla sonuçlanan dejeneretif eklem hasarıyla karakterize bir hastalıktır (Shahid ve 
Kundra, 2017). 60 yaş üzeri erkeklerin %10 ‘unu, bayanların ise % 18’ini etkilemektedir (Glyn-Jones ve ark., 2015). Yaşam 
süresinin ve kalitesinin artışıyla birlikte artan obezite osteoartritin en yaygın nedenidir. Obezitenin etkisinin en önemli kanıtı 
50 yaş altı hasta sayılarıdır. Gelişmiş ülkelerde 46 milyon osteoartritli hastanın yarısından fazlasının 50 yaş üzerinde olduğu, 
2030 yılına gelindiğinde bu rakamın 70 milyona ulaşabileceği tahmin edilmektedir (Delgado ve ark., 2019). Obezite haricinde 
yaşlanma, travma, konjenital eklem anormallikleri, eklem deformitesi gibi sebepler osteoartrit nedenleri arasındadır (Wang 
ve ark., 2019).  

Osteoarit semptomlarına bakıldığında ise en yaygın komplikasyonu ağrıdır. Ağrı yaşam kalitesini azaltarak kişilerin 
günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlamalara sebep olmaktadır. Ağrıyla birlikte sertlik, şişme ve azalmış hareket açıklığı görülen 
semptomlarıdır (Rahimzadeh ve ark., 2018). Osteoartrit mekanik eklem bozulma hastalığı olarak düşünülürken son yıllarda 
patogenezinin aydınlatılmasıyla kompleks bir hastalık olduğu anlaşılmıştır. Subkondral kemik, kartilaj ve sinovyum süreçten 
sorumlu olan ve etkilenen temel yapılardır. Bununla birlikte inflamasyonun da katkı sağlayabileceği düşünülmektedir (Glyn-
Jones ve ark., 2015). Histolojik olarak süperficial kondrositlerde kayıp, kartilaj tabakalar arasındaki ayrımın bozulması, 
fisürler ve kartilaj yıkımı görülür. Biyokimyasal olarak ise artmış su içeriği, proteoglikanlarda değişiklikler (azalmış içerik ve 
artmış kondroitin / keratin sülfat oranı) ile birlikte katilaj dejenerasyonuna yol açan katabolik etkiye sahip olabilecek IL-1 ve 
metaloproteinazlarda bir artış vardır (Shahid ve Kundra, 2017).  

Osteroartrit yaygın bir hastalık olmasına rağmen tanı koyması zordur. Tanı için öncelikle diğer artrit formları elenir. 
Ardından semptomlara bakılarak tanı konulur. Diz,el ve kalça eklemleri için ise geliştirilmiş tanı kriterleri mevcuttur (Martel-
Pelletier ve ark., 2005). Yaş, ağrı, sertlik, azalmış hareket, şişlik ve krepitasyon tanı koyduran semptomlardır. Yaş faktöründe 
40 yaşın üzerinde olması esas alınır daha önce geliştiği durumlar olağandışıdır ve genellikle travma gibi bir etmene bağlıdır. 
Ağrı kullanıma bağlı olarak gelişir. Hastalığın ilk evrelerinde dinlenmeyle geçen ağrılar ilerledikçe gece ağrısı ve düzenli 
ağrılara dönüşür. Sertlik ise kısa süreli görülür ve kullanımla kaybolur. Eklem hareket açıklığı genellikle ağrılıdır ve ilerleyen 
evrelerde kısıtlanmalar mevcuttur. Şişme genellikle osteofitik oluşumlarla birlikte bazense yumuşak dokuda sinovit 
sonrasında görülür. Krepitasyon ise çatırtı veya çıtırtı şeklinde eklemlerden gelmektedir (Dieppe PA ve Lohmander LS, 2005). 
Biyokimyasal olarak klinikte kullanılan herhangi belirteç yoktur. Ancak yapılan çalışmalarda idrarda CTX-II (C-terminal 
telopeptit kollajen tip II) ve serumda  kartilaj oligomerik matriks proteini bakılarak doku hasar markerı olarak kullanımı 
yaygındır. Osteartritli hastalarda bu markerler sağlıklı kişilere göre daha yüksek seviyede seyretmektedir. Görüntüleme 
tekniklerinden ise radyografi en sık kullanılan tanı koymaya yardımcı tekniktir. Radyografinin standardize olmaması ve 
kartilaj hasarını belirlemeye yardımcı olmaması gibi dezavantajlarına rağmen klinik ve araştırmalarda kullanılmaya devam 
etmektedir (Glyn-Jones ve ark., 2015).  

Osteoartrit için tedavi seçenekleri farmakolojik, non-farmakolojik (fizik tedavi ve rehabilitasyon, iş uğraşsı terapisi, 
egzersiz), cerrahi, tamamlayıcı/ alternatif tedavi yöntemleri olarak sıralanabilir. BaşarIlı bir tedavi için bu yöntemlerden bir 
veya birkaçının kullanımı gereklidir (Taruc-Uy ve Lynch, 2013). Tedaviler farmakolojik tedavilerle başlar en son seçenek 
olarak cerrahi tercih edilir. Total diz artroplastisi kullanılan cerrahi yöntemdir ve geç yaşlarda tercih edilmemektedir. Bu 
aşamaya gelene kadar semptomları azaltmakla birlikte dokunun rekonstürüksiyonu için bütün yöntemler denenir. Ancak 
denenen tedavi yöntemleri eklemi gerek eklem yapısı gerekse yapılan uygulamanın semptomatik olması nedeniyle geri 
dönüş sağlanamamaktadır. Bu nedenlerle yeni yaklaşımlar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Plateletten zengin plazma (PRP) 
tedavisi de medikal tedaviler içerisinde yer alan yeni uygulamalardandır (Rahimzadeh ve ark., 2018; Delgado ve ark., 2019). 

Platelet olarak da adlandırılan trombositler, megakaryositlerden üretilen vücutta kritik roller oynayan yapılardır.  
Doku hasarından sonra beyaz kan hücrelerini doku çevresine toplaması ve kök hücreleri uyararak büyüme faktörü 
salgılanmayı sağlaması bu rollerindendir (Gato-Calvo ve ark., 2019). TGF-1 (Dönüştürücü büyüme faktörü-1), PDGF (Platelet 
kökenli büyüme faktörü), bFGF (Bazik fibroblast büyüme faktörü), VEGF (Vasküler endoteryal büyüme faktörü), EGF 
(epidermal büyüme faktörü), IGF-1 (İnsülin benzeri büyüme faktörü) trombositlerden salınan büyüme faktörleridir ve 
iyileşme için önemli rol oynarlar (Lee ve ark., 2018). 

Trombositlerin bu özelliklerinden faydalanılarak terapatik kullanımı 1990’lı yılların sonunda geliştirilerek PRP 
tedavisi geliştirilmiştir (Gato-Calvo ve ark., 2019). Tarihsel olarak PRP ilk olarak implantlarda ve çene rekonstrüksiyonunda 
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iyileşmeyi hızlandırmak için kullanılmıştır. Ucuz ve minimal invaziv bir yöntem olarak görülmesi kullanımını 
yaygınlaştırmıştır. Beyin cerrahisi, oftalmoloji, dermatoloji, kulak burun boğaz ve ortopedik cerrahi gibi çok çeşitli tıbbi 
alanlarda kullanımı ve etkinliği araştırılmıştır (Baloch ve ark., 2019).  

PRP hastanın kanının santrifüj işleminden sonra oluşan otolog konsantrasyonun trombositten zengin kısmının ilgili 
bölgeye enjekte edilmesi esasına dayanır. Bu konsantrasyon trombositlerle birlikte büyüme faktörleri, sitokinler ve 
mediatörleri de içerir. Osteoartritte bu moleküllerin yardımıyla proliferasyon, diferentasyon, matriks sentezi ve kondrosit 
metabolizmasını indüklemek PRP tedavisinin amacıdır (Zhang ve ark., 2018). PRP‘nin teknik olarak hazırlanışına bakıldığında 
alınan kan herhangi bir standardizasyon olmadan santrifüj edilir. Kullanılan hız, süre ve tekrar sayısı kullanılan kite bağlıdır. 
Bu şekilde küçük volümde yüksek platelet konsantrasyonlu plazma elde etmek amaçlanır. Santrifüjün ardından oluşan 
tabakalar net değildir ve enjekte dilecek kısmın belirlenmesi uygulamaya yapan kişiye bağlıdır. Ayrıca her tüpte kullanılan 
antikoagülan aynı olmayabilir (Knop ve ark., 2016). FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından henüz onaylanmayan ve 
sigorta kapsamında olmayan bu yöntemin osteoartrit için klinik kullanımı yaygındır (Jones ve ark., 2019). 
YÖNTEM 
Plateletten zengin plazma, PRP, osteoartrit anahtar kelimeleri kullanılarak 2009-2019 yılları arasında alanında uzman kişiler 
taradından yapılan çalışmalar google akademik ve pubmed kullanılarak taranmıştır. Tanımlama ve genel bilgiler kısmında 
makalenin yılı dikkate alınmamış ancak bulgular için en güncel makaleler esas alınmıştır. Metin dili İngilizce ve Türkçe olarak 
seçilip tarama, tam metinler arasında yapılmıştır. Arama listesinde bulunmayan makaleler için seçilen makalelerin referans 
listesi incelenmiştir. Bulunan çalışmalar irdelenerek amacımıza yönelik uygun bulunan bilgiler derlemeye alınmıştır. 
BULGULAR 

PRP tedavisi yapımının kolay, ulaşılabilir ve maliyetlerinin düşük olması nedenleriyle osteoartritte kullanımını 
yaygınlaştırmış modalitelerdendir.  Yapılan araştırmalara bakıldığında en fazla kullanılan bölgenin de diz eklemi olduğu 
görülmektedir (Filardo ve ark., 2011). İn vitro çalışmalarda, PRP ile uyarılan kondrositlerin proteoglikan ve kollajen sentezini 
arttırdığını kanıtlanmıştır (Shahid ve Kundra, 2017). Diz eklemine PRP uygulamasıyla ilgili bir araştırmada uygulamanın 
etkisinin erken tanılı osteartrit ve genç hastalarda etkinliğinin daha fazla olduğu belirlenmiştir (Filardo ve ark., 2011). Başka 
bir çalışmada IL-1β ve TNF-α proinflamtuar sitokinlerini azalttığı gösterilmiştir (Tavassoli ve ark., 2019). Han ve 
arkadaşlarının gerçekleştirdiği meta-analiz çalışmasında PRP enjeksiyonunun ağrıyı azaltıp fonksiyonelliği arttırdığı sonucuna 
varılmıştır (Han ve ark., 2019).  PRP tedavisine farklı açıdan bakıldığında negative etkili veya  etkisiz  tedavi modalitesi  olarak 
tanımlandığı çalışmalar olduğu görülmektedir. Diz ekleminde osteoartrit üzerine yapılan randomize, çift kör bir çalışmada 
PRP, plazma ve serum fizyolojik verilen gruplar ağrı açısından incelendiğinde iyileşme bulunmuş ancak gruplar arasında 
herhangi anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (Dório ve ark., 2019). Sinoviositler üzerinden yürütülen in vitro çalışmada 
PRP’nin TNF-α’yı arttırarak toksik etki gösterbileceği açığa çıkarılmıştır (Richards ve ark., 2016). Yapılan başka bir çalışmada 
ise farklı donörlerden elde edilmiş PRP örneklerinin farklı oranlarda büyüme faktörü ve mediatörler içerdiğini, yaşlı 
erkeklerde PRP uygulamasının in vitro ortamda uygulanmasında kondrosit ve maktofaj kültürleri üzerinde denendiğinde 
istenmeyen fibrotik yanıtlar alındığını göstermiştir (O’Donnell ve ark., 2019). Bir hayvan çalışmasında osteoartrit 
modellemesinin ardından PRP uygulaması yapılan gruplarda kontrol gruplarına göre proliferatif tepkisinin azaldığı histolojik 
görüntülemeyle kanıtlanmıştır (Almasry ve ark., 2015).  Klinik bir çalışmada ise PRP uygulamasından sonra yapılan 
fonksiyonelliği değerlendiren WOMAC Osteoartrit İndeksi sonuçlarının daha iyi olduğu bulunmuştur. Ancak bu durumun 
enjeksiyon sonrası kişinin hareket kısıtlamasına gitmesinin etkilediği düşünülmektedir (Richards ve ark., 2016). 
SONUÇ VE TARTIŞMA 
Literatürde osteoartritte PRP uygulaması üzerine yapılan pek çok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalara bakıldığında çelişkili 
sonuçlar açığa çıktığı görülmüştür.  İn vitro çalışmalar PRP’nin faydasının olduğu kadar zararının da olabileceğini ortaya 
koyarken klinik çalışmalarda daha olumlu bir tablo mevcuttur. Bu durum hastaların müdahaleyi kurtarıcı olarak görmesiyle 
veya enjeksiyon uygulamasında dolayı eklemi koruma altına almalarından kaynaklanabilir. Başka bir açıdan bakılırsa PRP’nin 
otolog özelliği avantajlı bir durum olarak görülmektedir. Ancak bu durum PRP içeriğinde bulunan mediatörler, büyüme 
faktörleri ve trombosit miktarının kişiden kişiye değişmesi sebebiyle herhangi bir standardizayonu engellemektedir. Bu 
nedenle olasıdır ki PRP etkinliği hakkında çelişki mevcuttur. Literatür bilgileri göz önüne alındığında osteoaritte PRP 
kullanımına yönelik kesin bir karara varmak mümkün değildir. PRP uygulamasının standardizasyonu için yöntemler 
geliştirilmesi ve histofizyolojik açıdan daha detaylı inceleyen çalışmaların yapılması gereklidir. Literatür bilgileri göz önüne 
alındığında osteoaritte PRP kullanımına yönelik kesin bir karara varmak mümkün değildir. PRP uygulamasının 
standardizasyonu için yöntemler geliştirilmesi ve histofizyolojik açıdan daha detaylı inceleyen çalışmaların yapılması 
gereklidir. 
 
KAYNAKÇA 

1. Almasry SM, Soliman HM, El-Tarhouny SA, Algaidi SA, Ragab EM. Platelet rich plasma enhances the immunohistochemical 
expression of platelet derived growth factor and vascular endothelial growth factor in the synovium of the meniscectomized rat 
models of osteoarthritis. Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger. 2015; 197: 38-49. 

2. Baloch  N, Hasan O, Zain Baig UEHA, Atif M, Ohuchi H. Use of intraarticular injections of platelet-rich plasma in the treatment of 
knee osteoarthritis: A review article. Orthopedic reviews. 2019; 11(3). 

3. Delgado D, Garate A, Vincent H, Bilbao AM, Patel R, Fiz N, Sampson S, Sánchez M. Current concepts in intraosseous Platelet-Rich 
Plasma injections for knee osteoarthritis. Journal of clinical orthopaedics and trauma. 2019; 10(1), 36-41. 

4. Dório M, Pereira RM, Oliveira RM, Luz AG, Fuller, R. Platelet-rich plasma and plasma for treatment of knee osteoarthritis: a 
double-blind placebo-controlled randomized clinical trial. Osteoarthritis and Cartilage. 2019; 27: S481-S482. 

5. Dieppe PA, Lohmander LS. Pathogenesis and management of pain in osteoarthritis. The Lancet. 2005;  365(9463): 965-973 



558 
 
 

6. Glyn-Jones S, Palmer AJR, Agricola R, Price AJ, Vincent TL, Weinans H, Carr AJ. Osteoarthritis. The Lancet. 2015; 386(9991): 376-
387. 

7. Gato-Calvo L, Magalhaes J, Ruiz-Romero C, Blanco FJ, Burguera EF. Platelet-rich plasma in osteoarthritis treatment: review of 
current evidence. Therapeutic advances in chronic disease. 2019; 10: 2040622319825567. 

8. Jones IA, Togashi R, Wilson ML, Heckmann N, Vangsness CT. Intra-articular treatment options for knee osteoarthritis. Nature 
Reviews Rheumatology. 2019; 15(2), 77-90. 

9. Filardo G, Kon E, Buda R, Timoncini A, Di Martino A, Cenacchi A, Fornasari PM, Giannini S, Marcacci M. Platelet-rich plasma intra-
articular knee injections for the treatment of degenerative cartilage lesions and osteoarthritis. Knee Surgery, Sports 
Traumatology, Arthroscopy. 2011; 19(4): 528-535. 

10. Han Y, Huang H, Pan J, Lin J, Zeng L, Liang G, Yang W, Liu J. Meta-analysis Comparing Platelet-Rich Plasma vs Hyaluronic Acid 
Injection in Patients with Knee Osteoarthritis. Pain Medicine.2019. 

11. Knop E, de Paula LE, Fuller R. Platelet-rich plasma for osteoarthritis treatment. Revista Brasileira de Reumatologia (English 
Edition). 2016; 56(2): 152-164. 

12. Le AD, Enweze L, DeBaun MR, Dragoo JL. Current clinical recommendations for use of platelet-rich plasma. Current reviews in 
musculoskeletal medicine. 2018; 11(4): 624-634. 

13. Martel-Pelletier J, Lajeunesse D, Pelletier JP. Etiopathogenesis of osteoarthritis. Arthritis and Allied Conditions: A Textbook of 
Rheumatology. 2005; 15: 2199-2226. 

14. Rahimzadeh P, Imani F, Faiz SHR, Entezary SR, Zamanabadi MN, Alebouyeh MR. (2018). The effects of injecting intra-articular 
platelet-rich plasma or prolotherapy on pain score and function in knee osteoarthritis. Clinical interventions in aging. 2018; 13: 
73. 

15. Richards MM, Maxwell JS, Weng L, Angelos MG, Golzarian J. Intra-articular treatment of knee osteoarthritis: from anti-
inflammatories to products of regenerative medicine. The Physician and sportsmedicine. 2016; 44(2): 101-108. 

16. Shahid M, Kundra R. Platelet-rich plasma (PRP) for knee disorders. EFORT open reviews. 2017; 2(2): 28-34. 
17. Taruc-Uy RL, Lynch SA. Diagnosis and treatment of osteoarthritis. Primary Care: Clinics in Office Practice. 2013; 40(4): 821-836. 
18. Tavassoli M, Janmohammadi N, Hosseini A, Khafri S, Esmaeilnejad-Ganji SM. Single-and double-dose of platelet-rich plasma 

versus hyaluronic acid for treatment of knee osteoarthritis: A randomized controlled trial. World journal of orthopedics. 2019; 
10(9), 310. 

19. O’Donnell C, Migliore E, Grandi FC, Koltsov J, Lingampalli N, Cisar C, Indelli PF, Sebastiano V, Robinson WH, Bhutani N, Chu, C. R. 
Platelet‐Rich Plasma (PRP) From Older Males With Knee Osteoarthritis Depresses Chondrocyte Metabolism and Upregulates 
Inflammation. Journal of Orthopaedic Research.2019. 

20. Zhang HF, Wang CG, Li H, Huang YT, Li ZJ. Intra-articular platelet-rich plasma versus hyaluronic acid in the treatment of knee 
osteoarthritis: a meta-analysis. Drug design, development and therapy. 2018; 12: 445. 

21. Wang AT, Feng Y, Jia HH, Zhao M, Yu H. Application of mesenchymal stem cell therapy for the treatment of osteoarthritis of the 
knee: A concise review. World journal of stem cells. 2019; 11(4), 222. 
 

 
Resim 1.  Şematik ve histopatolojik olarak osteartrit ve sağlıklı kemik görünümü (Martel-Pelletier ve ark., 2005). 

 

 
Resim 2. PRP tedavisinin uygulanışı (Shahid ve Kundra, 2017). 
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GİRİŞ-AMAÇ: D vitamini [(25(OH)D3)], çeşitli dokularda genomik ve genomik olmayan yollardan etki eden bir steroid 
hormondur. D vitamini eksikliği sadece osteomüsküler bozukluklara değil aynı zamanda metabolik, immün ve 
kardiyovasküler rahatsızlıklara, kanser gelişimine ve kısırlığa neden olabilir. Son yıllarda, D vitamini ve eksikliğinin 
sporculardaki etkileri yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, atletizm ulusal takımının çeşitli branşlarında 
yarışan sporcularda plazma 25(OH)D3 düzeyleri, antropometrik ve biyokimyasal parametreleri arasında bir ilişki olup 
olmadığını değerlendirmektir. 
 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya ulusal atletizm takımında yarışan 19 kadın (18.63±3.06 yıl) ve 29 erkek (18.90±2.69 yıl) olmak 
üzere toplam 48 sporcu dahil edilmiştir. Vücut yağ oranının tayini için kaliper yardımıyla vücudun 7 farklı bölgesinin deri 
kıvrım kalınlığı ölçülmüş ve Jackson-Pollock 7 yöntemi ile hesaplanmıştır. Biyokimyasal değerlendirme için sporculardan 
sabah aç karnına alınan kan örneklerinde 25(OH)D3, testosteron, insülin, kortizol, TSH, tiroksin, glukoz, total kolesterol, HDL, 
LDL ve trigliserid düzeyleri ölçülmüştür. 25(OH)D3 için yeterlilik düzeyi >30ng/mL olarak kabul edilmiştir. Tüm veriler 
SPSS18.0. programı ile analiz edilmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek için Spearman'ın 
korelasyon testi kullanılmıştır ve p değeri ≤0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Araştırma, Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun onayıyla (Onay no:18-7/35) gerçekleştirilmiştir. 
 
BULGULAR: Araştırmamızın sonuçlarına göre ortalama 25(OH)D3 düzeyi erkek sporcularda 28.37±9.39 ng/ml, kadın 
sporcularda ise 22.58±8.03 ng/ml olup her iki cinsiyet için de yetersizlik saptanmıştır. Antropometrik ölçümler sonucunda 
yapılan hesaplamalarda erkek sporcuların vücut yağ oranı %4.42±1.00, kadın sporcuların vücut yağ oranı ise %13.73±3.17 
olarak bulunmuştur. Plazma 25(OH)D3 düzeyi ile vücut yağ oranı ve yağsız vücut ağırlığı arasında anlamlı bir ilişkiye 
rastlanmamıştır. Plazma 25(OH)D3 düzeyinin kan lipidleriyle ilişkisine bakıldığında, kadın sporcularda total kolesterol düzeyi 
(p=0.012) ve LDL düzeyi (p=0.013) ile negatif korelasyonlar göstermiştir. Plazma 25(OH)D3 düzeyinin diğer hormon düzeyleri 
ile ilişkisi incelendiğinde ise erkek sporcularda TSH düzeyi ile pozitif korelasyon gösterdiği tespit edilmiştir (p=0.049). Kan 
lipidleri üzerine yapılan bir diğer incelemede ise HDL düzeyinin erkek sporcularda testosteron düzeyi ile pozitif korelasyon 
gösterdiği tespit edilirken (p=0.014); kadın sporcularda HDL düzeyi ile kan glukoz düzeyi (p=0.005) arasında negatif bir 
korelasyon saptanmıştır. 
 
Tartışma ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları, ulusal takım düzeyinde yarışan sporcularda D vitamini yetersizliği olduğunu 
ortaya koymuştur. Ayrıca, 25(OH)D3 düzeyleri ile plazma lipidleri ve bazı hormonlar arasında ilişkinin gözlenmesi D 
vitamininin enerji metabolizması üzerinde önemli etkilerinin olabileceği görüşünü desteklemektedir. Bu çalışma Ege 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (TYL-2018-20132) ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Atletizm, D vitamini, kan lipidleri, TSH, vücut yağ oranı 
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AIM: Vitamin D [(25(OH)D3] is a steroid hormone that acts in a genomic and non-genomic way in various tissues. Previous 
studies demonstrated that 25(OH)D3 insufficiency and/or deficiency may lead to not only osteomuscular disorders but also 
metabolic, immune and cardiovascular disturbances, and cancer. In recent years, the effects of 25(OH)D3 and its deficiency 
have been extensively investigated in elite athletes. The aim of the present study was to evaluate whether there is a 
relationship between the plasma 25(OH)D3 levels, anthropometric and biochemical parameters of the Turkish national 
team athletes. 
 
MATERIALS-METHODS: A total of 48 athletes, 19 women (18.63 ± 3.06 years) and 29 men (18.90 ± 2.69 years) competing in 
the national team of athletics were included in the study. For the determination of body fat ratio, the skinfold thickness of 7 
different parts of the body was measured by caliper and calculated according to Jackson-Pollock 7 method. Plasma 
25(OH)D3, testosterone, insulin, cortisol, TSH, thyroxin, glucose, lipids (total cholesterol, HDL, LDL and triglyceride) were 
measured for the biochemical evaluation. Vitamin D adequacy was considered to be >30 ng/ml. All statistical analyses were 
performed using SPSS v.18.0. Spearman’s correlation test was used to analyze the relationship between the dependent and 
independent variables. A p value ≤0.05 was considered statistically significant. The protocol employed in the study was 
approved by the Institutional Ethical Committee of Ege University (18-7/35). 
 
RESULTS: The mean plasma 25(OH)D3 levels were 28.37±9.39 ng/ml in males and 22.58±8.03 ng/ml in females. Vitamin D 
insufficiency ratio was 100% in both genders. The mean body fat ratio was calculated as 4.42±1% in males and 13.73±3.17% 
in females. No significant correlation was found between the body fat ratio and 25(OH)D3 levels. However, a negative 
correlation was found between the 25(OH)D3 levels and total cholesterol (p<0.05) and LDL cholesterol (p<0.05) levels in 
females. There was a positive correlation between the 25(OH)D3 levels and TSH levels (p<0.05) in males. Also, there was a 
positive correlation between the HDL cholesterol and testosterone (p<0.05) levels in males and a negative correlation 
between the HDL cholesterol and glucose (p<0.005) levels in females. 
 
Discussion and CONCLUSION: The results of our study showed a significant 25(OH)D3 insufficiency in national athletes. In 
addition, relationships between 25(OH)D3 levels and plasma lipids and some hormones suggested that 25(OH)D3 may have 
significant roles on energy metabolism. This study was supported by Ege University Scientific Research Foundation (TYL-
2018-20132) and Turkish Athletic Federation. 
 
Keywords: Athletics, vitamin D, plasma lipids, TSH, body fat ratio 
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GİRİŞ-AMAÇ: Nöroblastoma, 1 yaşından küçük çocuklarda görülen en yaygın solid tümörlerden birisidir. Yoğun multimodal 
tedaviler sağkalım oranlarında az da olsa iyileşme sağlamasına rağmen refrakter ve relapsı olan hastalar önemli düzeyde bir 
yüzdeye sahiptir. Bu nedenle hasta sağkalımını uzatmak için yeni moleküler hedeflere ve terapötik stratejilere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Mallotus philipinensis’ten köken alan doğal polifenolik bir bileşik olan Rottlerin’in proliferasyon ve apoptoz 
gibi çeşitli hücresel prosesler üzerine olan etkilerinden dolayı kanser tedavisi için büyük bir potansiyele sahip olduğu 
görülmektedir. Genistein bir fitoöstrojen olup, tirozin kinaz inhibitörü olarak işlev görebilmektedir. Genistein’in çeşitli 
kanserlerde hücre bölünmesi ve sağ kalımını inhibe ettiği tespit edilmiştir. Son yıllarda, atipik bir kinaz olan Ökaryotik 
elongasyon faktörü-2 kinaz’ın (EF2K) birçok kanser hücresinde dramatik bir biçimde upregüle olduğu ve hücre sağ kalımı ile 
proliferasyonu tetiklediği, ayrıca inhibisyonunun hücre büyümesi ve koloni formasyonunu önemli düzeyde azalttığı 
öğrenilmiştir. Rottlerin ve Genistein pankreas kanseri gibi diğer solid tümörlerde de bu kinaz üzerine inhibitörik etkiler 
göstermiştir. Ancak, Rottlerin ve Genistein’in nöroblastomada in vitro hücre davranışları ve bunları düzenleyen yolaklara 
olan etkileri ile EF2K ilişkisi tam olarak bilinmemektedir. Dolayısıyla, çalışmada Rottlerin ve Genistein’in ayrı ayrı ve kombine 
olarak nöroblastoma hücreleri üzerine olan etkileri incelenmiştir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmada insan nöroblastoma kanser hücre hatları (SH-SY5Y,Kelly) kullanılmıştır. Tedavi amacıyla 
Rottlerin ve Genistein uygulanmıştır. İlaç tedavilerinden sonra hücrelerin canlılığı ve/veya çoğalması MTS ve koloni 
formasyon testleri ile tespit edilmiştir. Hücre motilitesi ve migrasyon/invazyon kabiliyetini değerlendirmek için in vitro 
invazyon ve yara iyileşme testleri kullanılmıştır. Apoptoz ve hücre siklusu flow sitometrik olarak sırasıyla Annexin-V ve 
propidium iyodür analizleriyle değerlendirilmiştir. Protein değişimlerinin değerlendirilmesi için Western Blot analizi 
gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel analiz için tek yönlü varyans analizi ve Tukey's Post-Hoc testi uygulanmıştır. Önemlilik düzeyi 
p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bu çalışma Ege Üniversitesi-BAP tarafından (16-TIP-006) desteklenmiştir. 
BULGULAR: Çalışmamızdaki bulgular Rottlerin ve Genistein tedavilerinin nöroblastoma hücrelerinde sırasıyla 5µM ve 30µM 
dozlarda hücre proliferasyonu, koloni formasyonu, invazyon/migrasyon ve yara iyileşmesi kapasitelerinde önemli düzeyde 
azalmalara neden olduğu tespit edildi (p<0,0001). Bu dozların kombinasyonları da aynı analizlerdeki inhibisyon düzeylerini 
artırdı (p<0,0001). Ek olarak bu ilaçlar nöroblastoma hücrelerinde apoptoz düzeylerinde de artışa sebep oldu (p<0,0001). 
Bunun yanında yine aynı ilaçlar G1 hücre siklusu arrestine de neden oldu (p<0,0001). Ayrıca, Rottlerin ve Genistein 
tedavilerinin EF2K overekspresyonunu önemli düzeyde azalttığı ve bu downregülasyonun in vitro etkilerden sorumlu 
olabileceği gösterildi. Western blot bulguları nöroblastoma hücrelerinde EF2K’in pro-tümörojenik, metastatik protein ve 
yolaklardaki upregülasyon üzerinden tümörogenez ve metastazı artırabileceği ve Rottlerin ile Genistein’in anti-proliferatif, 
anti-metastatik ve apoptotik etkilerini olasılıkla EF2K downregülasyonu üzerinden ortaya koyabildiğini gösterdi. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak tüm bu veriler ile birlikte Rottlerin ve Genistein’in nöroblastoma hücrelerinde hücre 
proliferasyonu, koloni formasyonu, invazyon/migrasyonu ve hücre siklusu/apoptoz üzerine önemli etkilere sahip olduğu 
ortaya konulmuştur. Dahası, Rottlerin ve Genistein’in bu etkilerini, nöroblastomada yeni bir potansiyel terapötik hedef 
olarak EF2K downregülasyonu üzerinden ortaya koyabilecekleri gösterilmiştir. Özetle, kombine olarak Rottlerin ve Genistein 
ile tedavi ileride yapılacak ilave çalışmaların ışığında ve yeni nano ilaç taşıyıcı sistemlerin de yardımıyla nöroblastoma 
hastalarında faydalı ve uygulanabilir bir girişim olabilecektir. 
Anahtar Kelimeler: EF2K, Genistein, İnvazyon, Nöroblastoma, Proliferasyon, Rottlerin 
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INTRODUCTION: Neuroblastoma is one of the most common solid tumours in children less than 1 year of age. Intensive 
multimodal treatments provide a small improvement in survival rates, but patients with refractory and relapsed disease 
have a significant percentage. Therefore, novel molecular targets and therapeutic strategies are needed to prolong patient 
survival. Rottlerin, a naturally occurring polyphenolic compound derived from Mallotus philipinensis, appears to have great 
potential in cancer therapy because of its effects on several cellular processes such as proliferation and apoptosis. Genistein 
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is a phytoestrogen and acts as tyrosine kinase inhibitor. Genistein have been found to inhibit cell division and survival in 
several cancers. Recently, we learned that Eukaryotic elongation factor-2 kinase(EF2K) is dramatically up-regulated in many 
cancer cells and promotes cell survival and proliferation, its inhibition significantly reduces cell growth and colony 
formation. Rottlerin and Genistein also showed inhibitory effects on this kinase in another solid tumours like Panc Ca. 
However, the effects of these drugs on in vitro cell behaviours, regulator pathways and relationship between EF2K and 
these drugs remains are largely unknown. Thus, we investigated the effects of Rottlerin and Genistein separately and in 
combination on neuroblastoma cells. 
MATERIAL-METHODS: In this study, the human neuroblastoma cancer cell lines (SH-SY5Y,Kelly) were used. Rottlerin and 
Genistein were also employed for therapy. The viability and/or proliferation of cells were detected by MTS and Colony 
formation assays after drug treatments. In-vitro invasion and wound-healing assays were used to assess cell motility and 
the ability of migration/invasion. Apoptosis and cell cycle were assessed by Annexin-V and propidium iodide assays in flow 
cytometry, respectively. Western blot analysis was performed to evaluate protein changes. One-way ANOVA with post-hoc 
Tukey test was performed for statistical analysis. Significance level was accepted as p<0.05. This study was supported by 
EgeUniversity-BAP(16-TIP-006). 
RESULTS: Our results showed that Rottlerin and Genistein treatments caused a significant reduction in cell proliferation, 
colony formation, invasion/wound-healing capacity in neuroblastoma cells at concentrations of 5µM and 30µM, 
respectively(p<0,0001). The combination of these doses also empowered the level of inhibition in these analysis(p<0,0001). 
Additionally, these drugs also increased the level of apoptosis in neuroblastoma cell lines(p<0,0001). Moreover, our agents 
caused G1-cell cycle arrest in these cells(p<0,0001). We showed that Rottlerin and Genistein treatments markedly inhibit 
EF2K overexpression and this downregulation may be responsible for in vitro effects. Our western blot data suggested that 
EF2K may enhance tumorigenesis and metastasis through the upregulation of pro-tumorigenic, metastatic proteins and 
pathways in neuroblastoma cells and our agents probably showed their anti-proliferative, anti-metastatic and apoptotic 
effects through EF2K downregulation. 
CONCLUSION: In conclusion, it was revealed with all these results that Rottlerin and Genistein have important effects on 
cell proliferation, colony formation, invasion, and cell cycle/apoptosis in neuroblastoma cells. Moreover, it has been shown 
that Rottlerin and Genistein may show these effects through downregulation of EF2K as a novel potential therapeutic target 
in neuroblastoma. Overall, treatment with Rottlerin and Genistein in combination may be a viable approach and beneficial 
to neuroblastoma patients with use in new nano-drug delivery systems. 
Keywords: EF2K, Genistein, Invasion, Neuroblastoma, Proliferation, Rottlerin 
 

DOĞAL POLİFENOLİK BİLEŞİKLER ROTTLERİN VE GENİSTEİN’İN NÖROBLASTOMA HÜCRE HATLARI ÜZERİNE ANTİ-KANSER 
ETKİLERİ 

Giriş ve Amaç: 
Nöroblastoma, 1 yaşından küçük çocuklarda görülen en yaygın solid tümörlerden birisidir. Çocuklardaki tüm 

kanserlerin yaklaşık %6’sını oluşturmaktadır. Amerika’da her yıl yaklaşık 700 yeni nöroblastoma vakası görülmektedir (1). 
Nöroblastoma, Sempato-adrenal sistemi oluşturan adrenal medulla ile sempatik gangliyonlarda oluşan ve primitif nöronal 
krest hücrelerinden köken alan bir tümördür (2,3). Sempatik sinir sistemine ait hücrelerin nöroblastomaya dönüşümleri 
henüz çok iyi açıklanamamış, hücrelerin dönüşümünde muhtemelen nörotrofin reseptör yolunun ve tirozin kinazların rol 
oynadığı ifade edilmektedir (4).  

Nöroblastomalarda uygulanabilen tedavi yöntemleri arasında cerrahi işlem, radyasyon ve kemoterapi yer 
almaktadır. Yoğun multimodal tedaviler sağkalım oranlarında az da olsa iyileşme sağlamasına rağmen refrakter ve relapsı 
olan hastalar önemli düzeyde bir yüzdeye sahiptir (5). Bu nedenle hasta sağkalımını uzatmak için yeni moleküler hedeflere 
ve terapötik stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Mallotus philipinensis’ten (Euphorbiaceae) köken alan doğal polifenolik bir bileşik olan Rottlerin’in proliferasyon 
ve apoptoz gibi çeşitli hücresel prosesler üzerine olan etkilerinden dolayı kanser tedavisi için büyük bir potansiyele sahip 
olduğu görülmektedir (6,7). Çeşitli çalışmalarda Rottlerin’in akciğer kanseri, meme kanseri, kronik lenfosittik lösemi ve 
multiple miyelom hücrelerinde apoptozu indükleyebildiği rapor edilmiştir (8,9).  

Genistein bir fitoöstrojen olup, tirozin kinaz inhibitörü olarak işlev görebilmektedir. Genistein’in özellikle kanser 
hücrelerindeki deneysel hayvan modellerinden tespit edilen çeşitli biyolojik aktiviteleri bulunmaktadır. Bu aktiviteler 
arasında; apoptoz ve diferensiyasyon indüksiyonu, hücre proliferasyonu inhibisyonu, hücre siklusu düzenlenmesi, 
antioksidan etkiler, antikanser ilaçlara karşın çoklu ilaç direncini tersine çevirme, anjiyogenezin inhibisyonu, osteoklastik 
fonksiyonun supresyonu, lenfosit aktivasyonu ve proliferasyonunun supresyonu, mast hücre stabilizasyonu ve orta düzeyde 
anti-inflamatuar özellikler yer almaktadır (10). Genistein’in prostat, serviks, beyin ve meme gibi çeşitli kanserlerde büyük 
olasılıkla hücre bölünmesi ve sağ kalımını inhibe etmesi yoluyla kontrolsüz kanser büyüme ve gelişimini inhibe ettiği tespit 
edilmiştir (10).  

Son yıllarda, atipik bir kinaz olan ökaryotik elongasyon faktörü-2 kinaz’ın (EF2K) birçok kanser hücresinde dramatik 
bir biçimde upregüle olduğu ve hücre sağ kalımı ile proliferasyonu tetiklediği, ayrıca inhibisyonunun hücre büyümesi ve 
koloni formasyonunu önemli düzeyde azalttığı öğrenilmiştir (11,12). Rottlerin ve Genistein pankreas kanseri gibi diğer solid 
tümörlerde de bu kinaz üzerine inhibitörik etkiler göstermiştir. Ancak, Rottlerin ve Genistein’in bu kanserdeki etki ve rolleri, 
ayrıca hücre proliferasyonu, koloni formasyonu, sağkalım, invazyon/metastaz ve hücre ölüm/hücre siklusu üzerine ve 
bunları düzenleyen yolaklara olan etkileri ile EF2K ilişkisi tam olarak bilinmemektedir. Literatürde  nöroblastomada Rottlerin 
ve Genistein’in etkilerine ilişkin detaylı ve etki mekanizmasını ortaya koyan bir çalışma henüz bulunmamaktadır. Kanser 



563 
 
 

hücrelerinde Rottlerin’in çoklu hedeflere sahip olması, ayrıca nöroblastoma gelişiminde tirozin kinazların önemli role sahip 
olması ve Genistein’in tirozin kinaz inhibitörü olarak etkilerinin gösterilmiş olduğu düşünüldüğünde her iki ajanın da 
nöroblastomada önemli terapötik potansiyele sahip olabileceği düşünülmüştür. Tüm bu bilginin ardından, çalışmada 
nöroblastoma hücrelerinde Rottlerin ve Genistein’in ayrı ayrı ve kombine olarak bu hücre davranışları üzerine olan etkileri 
incelenmiştir. 
Gereç ve Yöntem: 

Bu çalışmada insan nöroblastoma kanser hücre hatları (SH-SY5Y, Kelly) kullanılmıştır. Tedavi amacıyla hücrelere 
çeşitli dozlarda Rottlerin ve Genistein uygulanarak yapılan proliferasyon testi sonrasında belirlenen IC50 değerlerine yakın 
dozlar ile diğer analizler gerçekleştirilmiştir. 

Hücre proliferasyonu testi: Hücreler, 100 μl’de ortalama 5 x103 hücre/kuyu olacak şekilde 96-kuyulu plaklara 
ekildi. 24 saat sonra, hücrelere Rottlerin ve Genistein uygulamaları gerçekleştirildi. Hücreler ajanların farklı dozları ile 72 
saat inkübe edildikten sonra MTS-PMS tuzları ile muamele edilerek 490nM’de absorbansları okundu ve değerler grafikler ile 
sunuldu (13).  

Koloni formasyon testi: Bu test, çok küçük bir hücre topluluğunun koloni oluşturarak çoğalması temeline dayanan 
in vitro şartlarda hücre canlılığını ve çoğalmasını gösteren bir deneydir (14). Bu amaçla hücreler besiyeri varlığında 6 
kuyucuklu kültür kabının her bir kuyucuğunda 500 hücre olacak şekilde bölüştürüldü. Hücreler, 24 saatlik inkübasyon 
sonrası haftada bir kez olmak üzere Rottlerin ve Genistein ile muamele edilerek 2 hafta süresince kültüre edildi. Bu sürenin 
sonunda oluşan hücre kolonileri, kristal viyole boyası ile boyanarak koloni sayıları Image J programı ile sayılarak 
değerlendirildi. 

İnvazyon/Yara İyileşmesi/Migrasyon testi: Bu amaçla Rottlerin ve Genistein ile muamele edilen hücreler, önceden 
matrijel ile kaplanmış insertlere 4-7x104 hücre/insert olacak şekilde aktarılarak 24 saat süresince invazyon testi uygulandı. 
Yara iyileşmesi testi için hücreler 6-kuyulu plaklara 2,5x105 hücre/kuyu olacak şekilde ekildi ve 24 saat kadar inkübasyona 
bırakıldı. İlaç uygulamaları sonrası her bir kuyu için 100 μl'lik pipet ucu ile çizik atılarak yara modelleri oluşturuldu. Ardından 
inverted mikroskopta her kuyu için oluşturulan yaraların üzerindeki 3 ayrı noktadan mesafeler 0, 12, 24 ve 48.saat için 
görsel olarak karşılaştırılarak değerlendirildi. 

Hücre Ölümü/Siklusu Analizi: Nöroblastoma hücrelerine uygulanan ilaçların apoptoza neden olup olmadığı 
Annexin V boyası kullanılarak gerçekleştirilen Flow Sitometri yöntemi ile incelendi. Hücrelere 72 saatlik ilaç uygulamaları 
sonrasında Annexin V boyası uygulanarak apoptoz düzeyleri değerlendirildi. Benzer şekilde uygulanan ilaçlar ile hücre 
siklusunda ve geçiş fazlarında değişikliklerin meydana gelip gelmediği Propidium Iodide (PI) boyası kullanılarak 
gerçekleştirilen flow sitometri ile incelendi. 

Western Blot: Rottlerin ve Genistein tedavileri sonucundaki protein değişimlerinin değerlendirilmesi için Western 
Blot yöntemi uygulandı. Tedaviler sonrasında ilişkili olabilecek yolaklar ve bunlara ait proteinlerin ekspresyonları incelendi. 
İstatistiksel Analiz: Bu amaçla tek yönlü varyans analizi ve Tukey's Post-Hoc testi uygulanmıştır. Önemlilik düzeyi p<0.05 
olarak kabul edilmiştir. Bu çalışma Ege Üniversitesi-BAP tarafından (16-TIP-006) desteklenmiştir. 
Bulgular:  

Çalışmamızdaki bulgular Rottlerin ve Genistein tedavilerinin nöroblastoma hücrelerinde sırasıyla 5µM ve 30µM 
dozlarda hücre proliferasyonu, koloni formasyonu, invazyon/migrasyon ve yara iyileşmesi kapasitelerinde önemli düzeyde 
azalmalara neden olduğu tespit edildi (p<0,0001) (Şekil 1). Bu dozların kombinasyonları da aynı analizlerdeki inhibisyon 
düzeylerini artırdı (p<0,0001). Ek olarak bu ilaçlar nöroblastoma hücrelerinde apoptoz düzeylerinde de artışa sebep oldu 
(p<0,0001). Bunun yanında yine aynı ilaçlar G1 hücre siklusu arrestine de neden oldu (p<0,0001) (Şekil 2). Ayrıca, Rottlerin 
ve Genistein tedavilerinin EF2K overekspresyonunu önemli düzeyde azalttığı ve bu downregülasyonun in vitro etkilerden 
sorumlu olabileceği gösterildi (Şekil 2). Western blot bulguları nöroblastoma hücrelerinde EF2K’in pro-tümörojenik, 
metastatik protein ve yolaklardaki upregülasyon üzerinden tümörogenez ve metastazı artırabileceği ve Rottlerin ile 
Genistein’in anti-proliferatif, anti-metastatik ve apoptotik etkilerini olasılıkla EF2K downregülasyonu üzerinden ortaya 
koyabildiğini gösterdi. 
Tartışma:  

Literatürde nöroblastomada Rottlerin ve Genistein’in etkilerine ilişkin detaylı ve etki mekanizmasını ortaya koyan 
bir çalışma henüz bulunmamaktadır. Bu ilaç ve kombinasyonlarının kanser hücre proliferasyonu üzerine olan etkilerinin 
incelendiği araştırma sayısı oldukça azdır ve benzer sonuçlar ortaya koymaktadır. Örneğin, Rottlerin’in kendi başına ve 
Sorafenib ile birlikte kombine olarak insan malign glioma hücrelerinde farklı hücre tiplerinin proliferasyonunu inhibe ettiği 
bildirilmektedir (15). Ashour ve ark. yaptığı çalışmada Rottlerin yine PANC-1 pankreas kanseri hücre hattında hücre 
proliferasyonunu doza bağlı biçimde inhibe etmiştir (16). Genistein’in hücre proliferasyonunu azaltan farklı sinyal iletim 
enzimlerine etki gösterdiği ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmalardan birinde Genistein’in östrojen bağımlı insan meme 
kanseri hücrelerinde güçlü bir protein tirozin kinaz inhibitörü olarak proliferasyonu inhibe ettiği tespit edilmiştir (17). Bir 
diğerinde bu kez insan prostatik hücre hatlarında da Genistein’in proliferasyonu inhibe edici etkisi gösterilmiştir (18). Kolon 
kanseri HT-29 hücrelerinde de benzer etkiler gözlenmiştir (19). Bir başka çalışmada Genistein Pankreas kanseri hücrelerinde 
miR-34a upregülasyonu üzerinden koloni formasyonunu inhibe ettiği ortaya konulmuştur (20). Genistein düşük dozlarda 
(10nM -10μM) proliferasyonu ve koloni formasyonunu stimüle ederken, inhibitör etkisini bu dozların üstünde 
göstermektedir (21). Çalışmamızda ise Rottlerin ve Genistein ile tedavinin nöroblastoma hücre hatlarında proliferasyonu ve 
koloni şekillendirme kapasitesini önemli ölçüde inhibe ettiği tespit edildi.  

Rottlerin’in metastaz sürecine dahil olan bir takım hücresel adhezyon molekülünün ekspresyonunu düzenleyerek 
hücre motilitesini ve adhezyonunu etkilediği ortaya konulmuştur (22). Ashour ve ark. çalışmalarında Rottlerin’in pankreas 
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kanseri invazyonu ve migrasyonunu EF2K downregülasyonu üzerinden inhibe edebildiğini ilk kez ortaya koymuşlardır (23). 
Bazı gruplar genistein’in hem TGF-β sinyalizasyonunun hem de bundan başka EMT inhibisyonu gibi mekanizmalar yoluyla 
çeşitli prostat kanser hücre hatlarında invazyonu baskıladığını göstermiştir (24,25). Çalışmamızda ise Rottlerin ve Genistein 
ile tedavinin SH-SY5Y ve Kelly nöroblastoma hücre hatlarındaki invazyon kapasitesini önemli ölçüde azalttığı tespit edildi. 
Çeşitli çalışmalarda Rottlerin’in akciğer kanseri, meme kanseri, kronik lenfosittik lösemi ve multiple miyelom hücrelerinde 
apoptozu indükleyebildiği rapor edilmiştir (8,9). Nöroblastoma ve Genistein ile ilgili apoptoz ilişkisine yönelik tek bir çalışma 
bulunmaktadır. Bu çalışmaya göre Genistein hem reseptör hem de mitokondri-aracılı apoptotik yolakları aktive ederek SK-N-
DZ nöroblastoma hücrelerinde hem büyümeyi inhibe etmekte hem de apoptozu tetiklemektedir (26). Rottlerin’in malign 
glioma hücrelerinde proliferasyon inhibisyonuna hücre siklusundaki G1-S geçişindeki arresti artırması üzerinden etki ettiği 
gösterilmiştir (27). MCF-7 meme tümör hücrelerinde genistein hücre siklusu kontrolünde G1-S geçişi ve M-fazı girişi olarak 
adlandırılan iki kritik nokta üzerinden progresyonda güçlü bir inhibitörik etki ortaya koymuştur (28). 

Western blot ile yapılan analizlerde ise in vitro deneylerimizi doğrular şekilde bulgular saptandı. Özellikle bu 
ajanların pro-tümörojenik ve metastatik yolaklardaki proteinlere bakıldığında P-Src ve P-FAK’in fosforile formlarının 
ekspresyonlarında ve Integrin β1 ekspresyon düzeylerinde azalma gerçekleştiği belirlendi. Hücre proliferasyonu ve kanser 
progresyonu ile ilişkili olarak yine her iki ilaç tedavisini alan gruplarda P-AKT, P-ERK, PKCδ ve NF-κB ekspresyonları önemli 
düzeyde azaldı. Bu yolaklar üzerine olan önemli etkileri gösterilmiş olan EF2K’nin ekspresyonu her iki ilacın kullanıldığı 
gruplarda ciddi azalma gösterdi. Apoptoz ve G1 arrestini doğrular şekilde tedavi alan gruplarda kaspaz-9, kaspaz-3 ve PARP 
klevajında artış ile Cyclin D1, Cyclin E1 ve c-Myc ekspresyon düzeylerinde azalma, p21 ve p27 düzeylerinde ise artış ortaya 
konuldu. 
Sonuç: Sonuç olarak tüm bu veriler ile birlikte Rottlerin ve Genistein’in nöroblastoma hücrelerinde hücre proliferasyonu, 
koloni formasyonu, invazyon/migrasyonu ve hücre siklusu/apoptoz üzerine önemli etkilere sahip olduğu ortaya 
konulmuştur. Dahası, Rottlerin ve Genistein’in bu etkilerini, nöroblastomada yeni bir potansiyel terapötik hedef olarak EF2K 
downregülasyonu üzerinden ortaya koyabilecekleri gösterilmiştir. Özetle, kombine olarak Rottlerin ve Genistein ile tedavi 
ileride yapılacak ilave çalışmaların ışığında ve yeni nano ilaç taşıyıcı sistemlerin de yardımıyla nöroblastoma hastalarında 
faydalı ve uygulanabilir bir girişim olabilecektir. 
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GİRİŞ ve AMAÇ: In vitro hücre kültürleri, in vivo davranışlardan sorumlu mekanizmaların ileri düzeyde anlaşılması için yaygın 
olarak kullanılır. Hücre davranışları, biyokimyasal ve fizyolojik mikro ortamlarından etkilenen hücre çoğalması, farklılaşması, 
metastazı, invazyonudur. Hücre kültürü günümüzde biyomedikal araştırmalarda, doku mühendisliğinde, ilaç taramalarında 
ve rejeneratif tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu davranışların arka planındaki mekanizmaların netleştirilmesi, doku ve 
organ işlevi ve oluşumuyla sonuçlanan in vivo basamakları anlamak için çok önemlidir. Yüzyıldan fazla bir süredir, iki boyutlu 
(2B) hücre kültürleri, hücrelerin biyofiziksel ve biyokimyasal uyaranlara tepkilerini tanımlamak için in vitro modeller olarak 
kullanılır. 2B hücre kültürü yaklaşımı hücresel davranışı anlamada kabul edilen bir teknik olmasına rağmen, in vivo 
yanıtlardan farklı sonuçlar çıkmasına yol açabilir. Son zamanlarda, 2B hücre kültürü daha yaygın olmasına rağmen, 
araştırmalar üç boyutlu (3B) yapıların, daha gerçek fizyolojik ve biyokimyasal mikro ortamların kullanılmasına dikkat 
çekmiştir. Optimal olarak, hücre araştırması deneyleri, hücresel mikro-ortamı sıkıca taklit eden bir 3B modeliyle yapılabilir. 
Bazı çalışmalar, bu yeni platformlar kullanılarak incelenen belirli hücresel proseslerin, in vivo benzeri hücre tepkisi için daha 
uygun olduğunu göstermiştir. 
Gereç ve YÖNTEMLER: Kanser hücre hatları, bir hücre flaskında %10 fetal bovin serumu ve %1 penisilin/streptomisin ile 
desteklenmiş RPMI-1640 ortamında kültüre edildi. Hücreler, nemlendirilmiş %5 CO2 inkübatöründe 37 ° C'de tutuldu. 3B 
hücre kültürü hanging drop tekniği ile üretildi. 3B ve 2B hücre kültürlerinde kanser hücrelerinin invazyon ve metastaz 
oranları, xCELLigence DP gerçek zamanlı hücre analiz cihazı ile ayrı ayrı ölçülmüştür. 
SONUÇLAR: Kanser hücrelerinin 2B ve 3B hücre kültürleri, birbirlerinden farklı IC (İnhibisyon Konsantrasyonu) 50 değerleri 
belirlemiştir. Ek olarak, 3B hücre kültürü sisteminde, kanser hücrelerinin invazyon ve metastaz oranlarının 2B tekniğinden 
daha yüksek olduğunu ortaya konuldu. 
Tartışma: 2B ve 3B hücre kültürlerinde invazyon ve metastaz testleri yapılmıştır. İlaç direnci, 3B kültürde 2B kültürden daha 
yüksek oranlar göstermiştir. Ayrıca, 3B hücre kültüründe invazyon ve metastazın daha yüksek olduğu tespit edildi. 3B hücre 
kültürü çalışmalarının in vivo tümör yapısını ve mikro-çevre ilişkilerini daha iyi yansıttığı gösterilmiştir. Hücre kültürü 
teknikleri arasındaki tepkilerdeki farklılıklar, daha ileri araştırmaların, bu davranışların arka planındaki hücresel mekanizmayı 
anlamak için gerçek fizyolojik koşulları daha iyi taklit etmeye odaklanacağını göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: 2 Boyutlu Hücre Kültürü, 3 Boyutlu Hücre Kültürü, Direnç, Kanser Hücre Davranışı 
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Introduction and Aim: In vitro cell cultures are commonly used for the advanced level understanding of the mechanisms 
responsible for in vivo behavior. The behaviors are cell proliferation, differentiation, migration, invasion which are affected by their 
biochemical and physiological microenvironments. Cell culture is now widely used in biomedical research, tissue engineering, drug 
screening, and regenerative medicine. Clarifying the mechanisms in the background of these behaviors is crucial to finding out in 
vivo processes those results in the tissue and organ function and their formation. For more than a century, two-dimensional (2D) 
cell cultures are used as in vitro models to identify responses of cells to stimuli from biophysical and biochemical signs. Although 
the 2D cell culture approach is accepted in understanding cellular behavior, it may lead to differences in response to in vivo. 
Recently, despite two-dimensional (2D) cell culture is more common, researches have drawn attention to using three-dimensional 
(3D) structures, and more real-like physiological and biochemical microenvironments. Optimally, cell investigation experiments 
could be performed with a 3D model that firmly imitates the cellular microenvironment. Several studies have shown that certain 
processes examined using these new platforms are more suitable for in vivo like cell response. 
Material and Methods: Ovarian cancer cell line was cultured in RPMI-1640 supplemented with 10% fetal bovine serum and 1% 
penicillin/streptomycin. Cells were kept at 37 °C in a humidified 5% CO2 incubator. 3D cell culture has been generated via the 
hanging drop spheroid culture technique. Real-time cell analysis system, xCELLigence, was used for the measurement of 
proliferation and migration/invasion. Doxorubicin was used for the determination of variability in terms of drug response for 
different culture techniques. 
Results: 2D and 3D cell cultures of cancer cells have identified different IC50 values than each other. Determined IC50 value of 
doxorubicin under 3D culture condition was higher than 2D culture. Additionally, in the 3D cell culture system presented that the 
invasion and migration rates of cancer cells are higher than the 2D technique.  
Discussion: Invasion and migration assays have been performed in the 2D and 3D cell cultures. The drug response was determined 
at lower rates in 3D culture than the 2D culture. Moreover, invasion and migration have been detected higher in 3D cell culture. 3D 
cell culture studies have been shown to better reflect in vivo tumor structure and microenvironment relationships. The differences 
in responses between the cell culture techniques present that further investigations would be focused on better mimicking the real 
physiologic conditions for understanding the cellular mechanism in the background of these behaviors.  
Keywords: 2D Cell Culture, 3D Cell Culture, Resistance, Cancer Cells Behavior 
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Sporcular ile bilimsel araştırma yapmak her zaman kolay olmamakla birlikte son derece risklidir. Etik unsurlar ile insan ve 
diğer memelilerin bilimsel çalışmalarda kullanılması olabildiğince kısıtlanmıştır. Bunların yanında etik unsurlar yerine 
getirilse bile sporcular ile yapılan çalışmalarda bazen maksimal egzersiz unsurları yerine getirilemez. Sporcular arasında 
benzer yaş, fiziksel özellikler, çevre şartları, yaşam koşulları, beslenme ve dinlenme gibi bir çalışma için çok gerekli 
standartları oluşturmak zorluklar arasında belirtilmektedir. Egzersize fizyolojik ve patolojik tepkilerin araştırılması için yine 
etik unsurlar dahilinde transgenik hayvanlar kullanılmaktadır. Transgenik hayvanların doku ve hücre gruplarını izole etmek 
güçtür ve daha fazla komplikasyona ve eksikliğe yol açmaktadır. Transgenik hayvanların kullanılması in vivo model 
kullanımını çevreleyen etiklere ek olarak insanlarla olan biyolojik ilgileri üzerinde ciddi endişelerde mevcuttur ve hayvan 
model verilerini insan koşullarına entegre etme yeteneği sınırlıdır. Bilimsel çalışmalarda gerekli olan kısıtlamalar farklı pek 
çok alanda hücre kültürlerinin geliştirilmesi ve kullanılmasına yol açmıştır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
biyoçip geliştirilmesi bilimsel ve endüstriyel ilginin ana hedefi olmuştur. Bu teknoloji gerek değişik klinik testlerin 
gerçekletirilmesinde gerekse temel biyolojik aratırmalarda yeni uygulama alanları bulmaktadır. Bu çalışma ile özellikle doku 
mühendisliğin de kullanılan çiplerin egzersiz şartlarına uygulanabilirliği ile ilgili bilgi vermeyi amaçladık. 
Anahtar Kelimeler: Egzersiz, hücre kültürü, biyoçip, 
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Scientific research with athletes is not always easy, but it is extremely risky. Ethical elements and the use of 
human and other mammals in scientific studies are limited. In addition, even if ethical elements are fulfilled, sometimes 
maximal exercise elements cannot be fulfilled in studies with athletes. Among the challenges, it is important to establish 
the necessary standards for a study, such as similar age, physical characteristics, environmental conditions, living 
conditions, nutrition and rest among athletes. In order to investigate physiological and pathological responses to exercise, 
transgenic animals are also used within ethical rules. Tissue and cell groups of transgenic animals are difficult to isolate and 
lead to further complications and deficiencies. The use of transgenic animals has serious concerns over the biological 
interest of humans in addition to the ethics surrounding the use of in vivo model, and its ability to integrate animal model 
data into human conditions is limited. Restrictions required in scientific studies have led to the development and use of cell 
cultures in many different areas. Today, with the development of technology, the development of biochips has been the 
main objective of scientific and industrial interest. This technology is finding new application areas in different clinical tests 
and in basic biological research. In this study, we aimed to give information about the applicability of biochips used in tissue 
engineering to exercise conditions. 
Keywords: Exercise, cell culture, biochip 
 
                                               BİYOÇİPLERDE İSKELET KASI DOKU KÜLTÜRÜ VE EGZERSİZ ÇALIŞMALARI 
Giriş ve Amaç 
Fiziksel egzersiz insanın yaşam kalitesine katkı sağlayan bir faktör olmasından dolayı hem sağlık hem de hastalıkların 
terapisin de çok önemli bir reçete olarak önerilmekle birlikte hem akut hem de uzun süreli/yoğun egzersiz sırasında, 
tüketilen oksijen miktarı, genel olarak istirahata oranla önemli oranda artarak oksidatif strese neden olan serbest 
radikallerin   (reaktif oksijen türlerinin, ROT)  oluşmasına sebep olur. ROT’lar vücut içinde sürekli oluşturulur fakat fiziksel 
egzersiz ROT’ların daha fazla artmasına yol açar ve antioksidan savunma sistemi tarafından yeterince uzaklaştırılamazlar(1). 
Nükleik asitler, proteinler, membranlar gibi çeşitli moleküller ile reaksiyona girerek hücre ve dokular da birçok zarara sebep 
olurlar.  Proteinler  hücre yapısının yapı taşlarıdır ve kimyasal reaksiyonların çoğu proteinlerle katalize edilir. Proteinlerde in 
vivo olarak meydana gelen oksidatif değişiklikler, proteinlerin rol oynadığı çeşitli hücresel fonksiyonları etkiler. 
Reseptörlerin, sinyal ileti mekanizmalarının, yapısal proteinlerin, taşıma sistemlerinin ve enzimlerin rol oynadığı hücresel 
olaylar oksidatif protein hasarından etkilenebilmektedir. Sporcular fiziksel olarak normal ve sağlıklı tanımlanmasına rağmen, 
yoğun antrenmanlar, yarışmalar ve maçlardan kaynaklanan psikofizyolojik stres, onların homeostazis, biyokimyasal ve 
hematolojik sonuçlarını değiştirebilmektedir. Dolayısıyla atletik performans, ağır egzersiz ve fizyolojik değişiklikler arasındaki 
ilişkinin iyi bilinmesi gerekmektedir (2). Sporcular ile bilimsel araştırma yapmak her zaman kolay olmamakla birlikte son 
derece risklidir. Etik unsurlar ile insan ve diğer memelilerin bilimsel çalışmalarda kullanılması olabildiğince kısıtlanmıştır. 
Bunların yanında etik unsurlar yerine getirilse bile sporcular ile yapılan çalışmalarda bazen maksimal egzersiz unsurları 
yerine getirilemez. Sporcular arasında benzer yaş, fiziksel özellikler, çevre şartları, yaşam koşulları, beslenme ve dinlenme 
gibi bir çalışma için çok gerekli standartları oluşturmak zorluklar arasında belirtilmektedir. Egzersize fizyolojik ve patolojik 
tepkilerin araştırılması için yine etik unsurlar dahilinde transgenik hayvanlar kullanılmaktadır. Transgenik hayvanların doku 
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ve hücre gruplarını izole etmek güçtür ve daha fazla komplikasyona ve eksikliğe yol açmaktadır. Transgenik hayvanların 
kullanılması in vivo model kullanımını çevreleyen etiklere ek olarak insanlarla olan biyolojik ilgileri üzerinde ciddi 
endişelerde mevcuttur ve hayvan model verilerini insan koşullarına entegre etme yeteneği sınırlıdır (3).  Bilimsel 
çalışmalarda gerekli olan kısıtlamalar farklı pek çok alanda hücre kültürlerinin geliştirilmesi ve kullanılmasına yol açmıştır. 
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte biyoçip geliştirilmesi bilimsel ve endüstriyel ilginin ana hedefi olmuştur. Bu 
teknoloji gerek değişik klinik testlerin gerçekleştirilmesinde gerekse temel biyolojik aratırmalarda yeni uygulama alanları 
bulmaktadır. Bu çalışmanın amacı: biyoçiplerde iskelet kası doku kültürü ve egzersiz  
İskelet Kası Doku Kültürü ve Egzersiz 
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri günümüzde büyük önem kazanarak hızla artış göstermekte ve teknoloji kavramı 
sürekli değişerek her geçen gün yeni bir anlam ve boyut kazanmaktadır. Bu değişimin amacı, insanların yaşam kalitesini 
yükseltmektir. Son yıllarda söz konusu yeni teknolojiler içinde en çok üzerinde durulan hücre kültürü çalışmalarıdır. Hücre 
kültürleri mikrobiyolojide özellikle virüslerin üretilmesi ve tanımlanması, virüs aşılarının üretimi amacıyla 
kullanılmaktadırlar. Belirli hücre tipleri için in vivo bağlamı daha iyi taklit eden hücre kültürü teknolojilerinin geliştirilmesi, 
sinyal yolları, terapötik stratejilerin geliştirilmesi ve toksisite çalışmaları ve özellikle günümüzde kanser çalışmaları için çok 
önemlidir (4). Deneysel koşullarını  canlı hayvanlara oranla kontrol etme olasılığı daha yüksek olduğu belirtilmektedir. 
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte biyoçipler geliştirilmiştir. Biyoçipler farklı amaçlar için çok sayıda biyolojik 
analizin hızlı taranmasında kullanılan, küçük, katı destek yüzeyleri üzerinde küçültülmüş test bölgeleri içeren ve sinyal 
iletimini sağlamak üzere yarı iletken olarak DNA, protein, antikor gibi biyolojik maddelerin kullanımı ile eşzamanlı 
biyokimyasal tepkimelerin gerçekleştirildiği tümleşik elektronik veya mikromekanik cihaz kısımları içeren laboratuvar 
donatımlarıdır. Çeşitli biyolojik materyaller bir biyoçip de uygulana bilmekte ve yüksek verim sağlamaları, kullanılan örnek 
miktarının düşük olması, hızlı ölçüm yapılması  ve düşük maliyatlere sahip olması gibi avantajlar sunmaktadır ( 5).Aynı 
zamanda biyoçipler  in vivo olarak hücre aktivitelerinin daha iyi gösterilmesini sağlamaktadır.Kas dokusu mühendisliğinin 
gelişmesi ile daha gerçekçi bir şekilde in vivo işlev taklit edebilen ve bu nedenle ilaç testleri için yöntemler, kas 
rejenerasyonu için modeller veya temel kas fizyolojisi çalışmaları için daha yararlı olabilecek kas sistemleri geliştirilmektedir. 
Mevcut araştırmalar, mikrofabrikasyonun geleneksel yöntemlerde bulunmayan özelliklerinin bulunduğu mikro cihazların 
geliştirilmesine nasıl yardımcı olduğunu göstermektedir. Sebastien G.M. Uzel ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada, çok 
hücreli kültürlerin bölümlendirilmesi ya da doku düzeninin sıralamasını ve sırası dahil olmak üzere bu özellikler, doku 
kültürü platformunun performansını arttırmakta ve  in vivo ortamı daha iyi taklit ettiğini belirtmektedirler (6). 
Mikrofabrikasyon, fizyolojik olarak şartların uygulanmasına izin vermekte,veri toplanmasını kolaylaştırmakta ve veri çıkışını 
arttırdığı belirtilmektedir..Bu özelliklerin etkin bir şekilde kullanıldığı bir dönüm noktasına gelinmiştir ve mikrofabrikasyonla 
üretilen cihazlar kullanılmakla birlikte buna göre tasarımlar yeni geliştirilmektedir. Beebe ve meslektaşları, mikroakışkan 
elastomerik kanallar içerisinde fare embriyolarını manipüle ederek büyüttüler ve geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında 
gelişmiş ve daha iyi in vivo benzeri gelişme oranları gözlemlediklerini belirtmişlerdir.Walker ve arkadaşları  sinek hücrelerini 
mikrokanallarda 7 güne kadar başarıyla yetiştirmiş ve geleneksel mikro ölçekli kültürlerden daha yavaş büyüme oranlarına 
sahip olduğunu vurgulanmıştır. Takayama ve ark. çok katmanlı akışları kullanarak biyolojik olarak aktif molekülleri seçilen 
hücre alanlarına yerleştirdiler, hücreleri ayrımladılar ve daha da önemlisi sinyal mekanizması yolaklarını fizyolojik olarak 
benzer şekilde uyarma konusunda öncülük etmişlerdir. Matsue ve meslektaşları, yüksek etkinlikte ilaç ve toksisite 
çalışmaları için mikrokanalda kalp miyositleri örneği hazırlamış ve heterojen akışa maruz bırakmıştır.  Çok az çalışma hücre 
bakım gereksinimi olan kısa vadeli (1 günlük) hücre kültürlerini bildirmiştir (örn. PH ve ozmotik basınç kararlılığı, sabit gaz 
miktarı ve besin konsantrasyonu).  Geleneksel, mikroakışkan olmayan (statik) kültürler besi yeri ekleme ve değiştirme gibi 
yöntemler ile bakımı sağlanabilirken, mikroakışkan kültürler statik olarak ele alınamaz; çünkü hücre başına ortalama ortam 
hacmi tipik olarak makroskopik kültürlerden daha küçüktür; Ortamın önceden (memeli hücreleri için) ısınması ve spesifik 
gaz karışımlarıyla önceden koşullandırılması gerektiği için sabit akış zorluk çıkarmaktadır. İskelet kası benzersiz özelliklere 
sahiptir, büyük çok çekirdekli gibi hücreler, myotüpler ve çok düzenli sarcomere yapılar ve hücreler. Vücudun fiziksel 
hareketi için bir aktüatör olarak işlev görür ve glukoz homeostazı ve vücut ısısının korunması dahil olmak üzere çeşitli 
fizyolojik fonksiyonları üstlenmeli acısından oldukça önemlidir. Yapılan literatür taramaları sonunda iskelet kaslarının bir 
biyoçip içerisinde egzersiz şartlarının oluşturularak kültüre edilmesi ve çip te kültüre edilen iskelet kası hücreleri ve egzersiz 
arasındaki ilişkiyi moleküler düzeyde araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır.  
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Günümüz de probiyotikler uygun miktarlarda tüketilen canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanmaktadır. 
Probiyotik desteği özellikle antrenman ve egzersiz performanslarında sağlığın korunması ve sürdürülmesine katkısından 
dolayı spor çevrelerinin dikkatini çekmektedir. Son on yılda, gastrointestinal mikrobiyotik ekosistemlerin iyileştirilmesi, 
immünolojik sistemin uyarılması, antikarsinojenik aktiviteler ve oksidatif stresin azalması gibi probiyotiklerin potansiyel 
sağlık üzerine faydalarını destekleyen çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Probiyotikler, bakterilerden, özellikle laktik asit 
bakterilerinden, toz halinde veya fermente süt, yoğurt gibi belirli süt ürünlerinden ve kapsül biçiminde ticari olarak temin 
edilebilmektedir. En yaygın olarak incelenen probiyotikler Lactobacillus ve Bifidobacterium’dur. Çoğu Lactobacillus türü 
insan ve hayvan bağırsaklarının normal ve patojen olmayan mikroorganizmaları olup bağırsak mikrobik ekosisteminin bakımı 
için önemlidir. Probiyotiklerin antioksidatif özelliklerini araştıran az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar, bazı 
probiyotik suşların antioksidan aktivite gösterdiğini ve çeşitli mekanizmalar yoluyla sistemik oksidatif stresin azaltılmasında 
faydalı olabileceğini göstermektedir. Sürekli ve yoğun egzersizler enflamasyon gibi şartlara sebep olarak bağışıklık 
fonksiyonunu baskılayabildiğini belirten çalışmalar bulunmaktadır. Klinikte genellikle üst solunum yolları enfeksiyonları 
yorucu egzersizden sonra rapor edilmektedir. Bu derlemenin amaçı egzersizde probiyotik kullanımının egzersiz üzerine 
etkilerini güncel literatür çalışmaları ile göstermektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Egzersiz, probiyotik, performans 
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Today, probiotics are defined as living microorganisms consumed in appropriate amounts. Probiotic support has 
attracted the attention of sports circles especially for their contribution to health protection and maintenance in training 
and exercise performances. In the last decade, there have been several studies supporting the potential health benefits of 
probiotics such as improvement of gastrointestinal microbiotic ecosystems, stimulation of the immunological system, 
anticarcinogenic activities and reduction of oxidative stress. Probiotics are commercially available from bacteria, lactic acid 
bacteria, from certain dairy products such as powdered or fermented milk, yoghurt, and in capsule form. The most 
commonly studied probiotics are Lactobacillus and Bifidobacterium. Most Lactobacillus species are normal and non-
pathogenic microorganisms in human and animal intestines and are important for the maintenance of the intestinal 
microbial ecosystem. Few studies have investigated the antioxidative properties of probiotics. These studies show that 
some probiotic strains show antioxidant activity and may be useful in reducing systemic oxidative stress through various 
mechanisms. There are studies indicating that continuous and intense exercises can suppress immune function by causing 
conditions such as inflammation. In general, upper respiratory tract infections are reported after strenuous exercise. The 
aim of this review is to demonstrate the effects of probiotic use in exercise on exercise through current literature studies. 
 
Keywords: Exercise, probiotic, performance 

 
 

EGZERSİZ VE PROBİYOTİKLER 
 
Giriş ve Amaç 
Günümüz de probiyotikler uygun miktarlarda tüketilen canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanmaktadır. Probiyotik desteği 
özellikle antrenman ve egzersiz performanslarında sağlığın korunması ve sürdürülmesine katkısından dolayı spor 
çevrelerinin dikkatini çekmektedir (1). Son on yılda, gastrointestinal mikrobiyotik ekosistemlerin iyileştirilmesi, immünolojik 
sistemin uyarılması, antikarsinojenik aktiviteler ve oksidatif stresin azalması gibi probiyotiklerin potansiyel sağlık üzerine 
faydalarını destekleyen çeşitli çalışmalar bulunmaktadır(2,3). Probiyotikler, bakterilerden, özellikle laktik asit 
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bakterilerinden, toz halinde veya fermente süt, yoğurt gibi belirli süt ürünlerinden ve kapsül biçiminde ticari olarak temin 
edilebilmektedir (4). En yaygın olarak incelenen probiyotikler Lactobacillus ve Bifidobacterium’dur (5). Çoğu Lactobasillus 
türü insan ve hayvan bağırsaklarının normal ve patojen olmayan mikroorganizmaları olup bağırsak mikrobik ekosisteminin 
bakımı için önemlidir (6). Probiyotiklerin antioksidatif özelliklerini araştıran az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar, 
bazı probiyotik suşların antioksidan aktivite gösterdiğini ve çeşitli mekanizmalar yoluyla sistemik oksidatif stresin 
azaltılmasında faydalı olabileceğini göstermektedir. Yüksek düzeyde antioksidan enzimlerinin ekspresyonu oksidanları 
bağırsak yolunda direkt olarak nötralize ederek bağışıklık sisteminin stimülasyonu, inflamasyonu azaltarak stokin kaynaklı 
oksidatif stresi önleyebildiği vurgulanmaktadır (7). Sürekli ve yoğun egzersizler iltihap gibi şartlara sebep olarak bağışıklık 
fonksiyonunu baskılayabildiğini belirten çalışmalar bulunmaktadır (8). Egzersizin immün sisteme etkileri özellikle son yıllarda 
incelenmeye başlanmış ve bu konuda pek çok çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar henüz klinik 
bağlantıyı tam olarak ortaya koymamasına karşın, uzun süreli yoğun egzersizler enfeksiyon risklerine pencere açarak, 
enfeksiyonlara karşı duyarlılığı arttırmaktadır(9). Klinikte genellikle üst solunum yolları enfeksiyonları yorucu egzersizden 
sonra rapor edilmektedir (10,11). Probiyotikler besin maddelerinin emilimini artırarak daha düşük seviyelerde oksidan 
ürünler ve anti oksidanların yüksek konsantrasyonları ile lipoprotein parçalarını birleştirerek patojenlerden sorumlu 
oksidatif hasarla ilişkili yemek sonrası lipitlerin azalmasını sağladığı belirtilmektedir (12).  

Oksidatif stres oksidan ve antioksidan seviyeler arasında ki bir dengesizlik gibi düşünülebilir. İnsanlar gıdadan 
enerji elde etmek için oksijen kullandıklarından, reaktif oksijen türlerinin üretimi ve metabolitler biyokimyasal yolların 
normal bir sonucudur. Oksidant moleküllerini nötralize etmek için vücut, gıdada bulunan antioksidanlarla birlikte biyolojik 
antioksidan bariyer oluşturan enzimlere sahiptir (9). Bunun yanında sporcular yoğun fiziksel aktivite ve artmış oksijen 
tüketimi nedeniyle genellikle dolaşımdaki reaktif oksijen türlerine maruz kalırlar. Fiziksel egzersiz insan yaşam kalitesine 
katkı sağlayan bir faktör olmasından dolayı hem sağlık hem de hastalıkların terapisinde çok önemli bir reçete olarak 
önerilmekle birlikte uzun süreli/ yoğun egzersizler sırasında, tüketilen oksijen miktarı, egzersizin şiddeti ve tipine bağlı olarak 
değişiklik göstermektedir. Yoğun egzersiz, istirahata göre artan oranda oksidatif strese neden olan serbest radikallerin ( 
reaktif oksijen türlerinin , ROT) oluşmasına sebep olur. ROT’ lar vücut içinde sürekli oluşturulur fakat  fiziksel  egzersiz 
ROT’ların daha fazla artmasına yol açarak çeşitli mekanizmalar  ile biomoleküllere  zarar vermektedir ve hatta DNA’ya etkisi 
sonucunda çok çeşitli  DNA hasarları oluşturabilmektedir(13). Biz bu çalışmada probiyotiklerin egzersiz üzerine etkilerini 
göstermeyi amaçladık. 
Probiyotikler  
Probiyotikler, intestinal sistemin mikrobiyel dengesini düzenleyerek konakçı sağlığı üzerinde yararlı etkileri olan, canlı 
mikrobiyel gıda katkılarıdır. Günümüzde probiyotik tanımı, insan ve hayvan sağlığını destekleyen (güçlendiren) ve gıda, yem 
ya da gıda katkı maddelerine ilave edilen mikrobiyel preparatların tümünü kapsamaktadır. Probiyotik mikroorganizmaların 
en önemli grubunu laktik asit bakterileri oluşturmaktadır. Bunların içerisinde Bifidobacterium ve Lactobacillus türleri en 
yaygın olarak kullanılan probiyotik mikroorganizmalardır. Ayrıca bazı bakteri cinsleri ile maya ve küf türlerinden de 
probiyotik ürünlerin hazırlanmasında yararlanılmaktadır. Gastrointestinal sistem normal florası doğumda sterilken, 
yenidoğan döneminde kazanılmakta ve yaşam boyu sabit kalmaktadır. Floranın kaynağı normal doğum sırasında yutulan 
annenin vajinal ve fekal florasıdır. Gastrointestinal kanal dış dünyadan yiyecek içeceklerle gelen zararlı ajanlara (patojen 
mikroorganizma, kimyasal ajanlar), besin maddelerinden oluşan antijenlere ve normal gastrointestinal flora orjinli 
antijenlere karşı devamlı savaşım halindedir. Probiyotik tedavisinin barsak savunma bariyerini mikrobiyal ekolojiyle teşvik 
ettiğine inanılmaktadır. Probiyotik mikroorganizmalar, patojen ve toksijenik olmama, insan kaynaklı olma, mide asidi ve 
safraya dirençli olma, bağırsak hücre epiteline tutunabilme, gastrointestinal sistemde geçici olarak kolonize olabilme, doğal 
floraya adapte olabilme, antimikrobiyal özellikte salgı yapabilme ve konakçının sağlığına olumlu katkı yapabilme gibi 
özelliklere sahip olmalıdır (12). 
Probiyotikler ve İmmün Sistem 
İmmün sistemin gelişiminde genetik yatkınlık önemli faktörlerden biridir. Atopik hastalıklar (astım, egzama, alerjik rinit) ve 
otoimmün hastalıklar (multipl skleroz, tip 1 diyabet ve kronik infl amatuvar bağırsak hastalıkları, vs) immün sisteminin 
gelişiminde oluşan düzensizliklerden oluştuğu düşünülmektedir . Mikroflora, immün yanıtı etkilemekte, cansız hücre 
bileşenleri ise antiiflamatuvar yanıtı ortaya çıkarmaktadır. Son dönem çalışmalar Beyin-sindirim sistemi-bağırsaklardaki 
mikroorganizmalar arasında işlevsel bir aks bulunduğuna işaret etmektedir . Gastrointestinal sistem insanoğlunun dış dünya 
ile ilişkisini sağlayan sistemdir. Aslında içimizdir ama gerçekte dışımız veya içimizdeki ‘evren’dir . Barsak florasının 
düzenlenmesi, normal sınırlar içinde tutulması sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazlarındandır. 
Probiyotik ve Oksidatif Stres 
Sporcular yoğun fiziksel aktivite ve artmış oksijen tüketimi nedeniyle genellikle dolaşımdaki reaktif oksijen türlerine maruz 
kalırlar. Fiziksel egzersiz insan yaşam kalitesine katkı sağlayan bir faktör olmasından dolayı hem sağlık hem de hastalıkların 
terapisinde çok önemli bir reçete olarak önerilmekle birlikte uzun süreli/ yoğun egzersizler sırasında, tüketilen oksijen 
miktarı, egzersizin şiddeti ve tipine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yoğun egzersiz, istirahata göre artan oranda 
oksidatif strese neden olan serbest radikallerin ( reaktif oksijen türlerinin , ROT) oluşmasına sebep olur. ROT’ lar vücut içinde 
sürekli oluşturulur fakat  fiziksel  egzersiz ROT’ların daha fazla artmasına yol açarak çeşitli mekanizmalar  ile biomoleküllere  
zarar vermektedir ve hatta DNA’ya etkisi sonucunda çok çeşitli  DNA hasarları oluşturabilmektedi r(14). ROT, organ, doku 
hasarında ve değişik hastalıkların etiyopatogenezindeki rolünden dolayı son yıllarda tıbbın giderek artan ilgi alanını 
oluşturmaktadır. Akut egzersiz ya da yoğun egzersiz lipidlerde ve yağlardaki oksidatif hasarı arttırır, reaktif oksijen türleri 
tarafından düzenlenen haberleşme mekanizmasını bozabilir ve bunlarla  birlikte hücre hayatta kalım oranını azaltabilir. Bu 
nedenle, hem akut hem de uzun süreli yoğun egzersiz homeostazi ve sonrasında adaptasyonu etkileyebilmektedir.  
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Oksijenin normal metabolizma basamaklarında indirgenmesi sonucu açığa çıkan ROT’ların sadece toksik olmadığı 
yapılan bazı çalışmalarda vurgulanarak, egzersizin insan vücudu üzerine en önemli etkisi olan adaptasyon sürecinde ki 
öneminin altı özellikle çizilmiştir. Bu çalışmalar da düzenli egzersiz boyunca ROT’ların seviyelerinde ki artış antioksidan 
enzimlerin aktivitesini arttırarak zararları en aza indirdiği belirtilerek, hazırlıksız olan dokulara ROT’ların daha fazla zarar 
vereceği vurgulanmıştır (13). Bunun yanında ROT’ lar hücre sinyali ve gen espresyonunun düzenlenmesin de önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu nedenle araştırmacılar; oksidatif stresi azaltma ve bu sayede enfeksiyonel hastalıkların insidansını 
azaltmaya çalışmaktadır. Martarelli ve ark. (2011); lactobacillus rhamnosus IMC 501 ve Lactobacillus paracasei IMC 502 
probiyotik türlerinin yoğun antrenmanların yapıldığı 4 hafta boyunca atletlerdeki oksidatif stres üzerine etkisini incelemiştir. 
(günlük ~109 cfu)( 15,16). Çalışma sonucunda; yoğun fiziksel egzersizin oksidatif stres yarattığını ve probiyotik takviyesinin 
plazma antioksidan düzeylerini arttırarak reaktif oksijen türlerini nötralize ettiği saptanmıştır. Sonuç olarak; Probiyotiklerin 
ve egzersizin olası sağlık yararları yaygındır. Probiyotiklerin konakçı mikrobiyotasını olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. 
Probiyotik kullanımının; egzersiz performansı üzerine bağışıklık sistemini geliştirerek, immünmodülasyonu düzenleyerek ve 
bunlar aracılığıyla, antrenmanlar ve yarışmalar sırasında görülebilecek hastalık semptomlarını azaltıp, hastalığın görülme 
sıklığını düşürerek yarar sağladığı görülmüştür. Bu nedenle; sporcuların probiyotik kullanımından fayda sağlayabileceği 
düşünülmektedir. 
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Sekoisolarikiresinol Diglukosidin Meme Kanseri Üzerine Etkisi; Bir Hücre 
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GİRİŞ-AMAÇ: Dünya genelinde ölüm nedenleri arasında kanser ikinci sırada yer almaktadır ve meme kanseri kadınlar 
arasında en sık rastlanan kanser tipidir. Bu nedenle meme kanserine yönelik alternatif tedaviler sürekli gündemdedir. 
Sekoisolarikiresinol diglukosid (SDG) tek yıllık bir kültür bitkisi olan Linum Usitatissimum’ un (keten tohumu) etken 
maddesidir. Linum Usitatissimum; antikanser, antiviral, antibakteriyal ve antifungal özelliklere sahip bitkisel östrojen 
bakımından zengin bir bitkidir. Bu özelliklerinden dolayı kanser araştırmalarında SDG kullanımı oldukça artmıştır. 
Çalışmamızda MCF-7 ve MDA-MB-231 insan meme kanseri hücre hatları üzerine SDG’nin, hücre çoğalmasına ve apoptoza 
sebep olup olmadığını incelemeyi amaçladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: MCF-7 ve MDA-MB-231 meme kanseri hücre hatları kültürde üretildikten sonra, hücreler SDG ile 24, 48 ve 
72 saat süreyle inkübe edildi. Çalışmamızda olası apoptozisi gözlemlemek için TUNEL yöntemi, hücrelerdeki çoğalmayı 
gözlemlemek için BrDU yöntemi kullanıldı. 
BULGULAR: MCF-7 ve MDA-MB-231 meme kanseri hücrelerinde SDG’ nin 24. 48. ve 72. saatler için IC50 inhibisyon dozu 50 
µm/ml olarak belirlendi. İki boyutlu kültürde kontrol grubunda bulunan sentez fazındaki MCF-7 ve MDA-MB-231 hücre 
çekirdeklerinin çoğunda, SDG uygulanan gruba kıyasla çok sayıda BrdU ile işaretlenen hücre gözlendi. TUNEL boyamada ise 
SDG uygulanan grupta kontrol grubuna kıyasla çok sayıda pozitif boyanma belirlendi. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda iki boyutlu kültürde immünohistokimyasal analizler sonucunda SDG’nin apoptotik yolla 
kanser hücrelerinin sayısında azalmaya sebep olduğunu gözlemledik. Çalışmamızın, ileride yapılacak hücre kültürü 
çalışmalarına katkı sağlayacağına inanmaktayız. Bulgularımızın desteklenmesi için yapılacak daha ileri deneysel çalışmalara 
ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: Apoptozis, Linum Usitatissimum, meme kanseri 
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INTRODUCTION and AIM: Cancer is the second cause of death and breast cancer is the most prevalent cancer among 
women in the worldwide so treatment alternatives are always on the agenda. Secoisolariciresinol diglukoside (SDG) is an 
extract of Linum Usitatissimum which is annual cultivated plant. Linum Usitatissimum (Flaxseed) have anticancer, antiviral, 
antibacterial and antifungal properties and rich source of herbal estrogen. Thus, using SDG has been cancers. Because of 
this, the use of SDGin cancer research has increased considerably. In our study, we investigated the growth inhibition and 
induction of apoptosis by SDG in human breast cell line. 
MATERIALS-METHODS: MCF-7 and MDA-MB-231 breast cancer cell line was cultured in monolayer model. Cells were 
treated with SDG at 24, 48 and 72 hours of incubation. We demonstrate apoptosis with TUNEL and cells of the synthesis 
phase with the BrdU labeling index in human breast cancer cell line on MCF-7 and MDA-MB-231. 
RESULTS: An ID50 dose of SDG in MCF-7 and MDA-MB-231 cells was 50 µm/ml at 24, 48, and 72 hours of incubation. The 
control group had a normal pattern of S-phase fraction and many of MCF-7 and MDA-MB-231 cells nuclei were observed 
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positive for BrdU staining when compared to SDG group. In TUNEL staning; we observed more TUNEL positive cells in group 
of SDG compared to control group. 
DISCUSSION and CONCLUSION: In our study, we observed that SDG reduces breast cancer by apoptosis as a result of 
immunohistochemical analysis in two dimesnional culture. In this sence, we believe that, ıt will contrubute to studies. 
Further studies are needed to confirm our findings in humans. 
Keywords: Apoptosis, breats cancer, Linum Usitatissimum 

 
SEKOİSOLARİKİRESİNOL DİGLUKOSİDİN MEME KANSERİ ÜZERİNE ETKİSİ; BİR HÜCRE KÜLTÜRÜ ÇALIŞMASI 

 
GİRİŞ 
Hücreler belli bir kontrol altında, ihtiyaca göre bir taraftan apopitoz ile yok olurken, diğer taraftan da ihtiyaca göre bölünür 
ve büyüme faktörlerinin etkisiyle çoğalırlar. Kanserde ise; çeşitli faktörler nedeniyle değişime uğramış hücrelerin, kontrolsüz 
olarak çoğalıp büyümeleri söz konusudur (1-5). Meme kanseri kadınlar arasında en sık rastlanan kanser tipidir. Günümüzde 
gelişen tanı ve teşhis imkânlarının artmasına rağmen meme kanserinin görülme sıklığı beklendiği kadar azalmamıştır (6-7). 
Kanser tedavisinde daha çok; cerrahi, radyoterapi, kemoterapi yöntemleri kullanılmaktadır. Bu tedavilerin yan etkilerinin 
hastada oluşturduğu sıkıntılardan ve iyileşme sürecine olumsuz etkilerinden dolayı, farklı tedavi yöntemleri 
geliştirilmektedir. Bu tedavilerin başında; tamamen doğal olmaları, erişim acısından daha kolay ve daha ucuz olmaları 
nedeniyle bitkisel yöntemler gelmektedir. Günümüzde bitkisel ürünlere dayalı beslenmenin kronik hastalıkları, özellikle 
kanser riskini azaltabildiğine dair çok sayıda in vivo, in vitro ve klinik çalışmalar vardır. (3-6).  

Keten tohumu  (Linum usitatissimum), 30-100 cm boyunda,  mavi çiçekli ve tek yıllık bir kültür bitkisidir. Keten 
tohumu genellikle; fonksiyonel gıda,  biyoaktif gıda ya da endokrin aktif gıda olarak gruplandırılır. Keten tohumu; α-linolenik 
asit ve iyi kaliteli protein bakımından zengin olmasının yanı sıra, flavonoid, lignan ve fenolik asitler gibi fitokimyasalların da 
doğal kaynağıdır (8). Keten tohumu memeli lignan ön maddesi olan sekoisolarikiresinol diglikozit (SDG) açısından en zengin 
kaynaktır. SDG, östrojen benzeri aktivitesinden dolayı non-steroid bileşik olarak bitki kökenli fitoöstrojenler şeklinde 
sınıflandırılmış ve anti-kanser ve antioksidan başta olmak üzere; antiviral, antibakteriyal, antifungal ve daha birçok özelliğe 
sahip bir ajandır (8,9).  

Çalışmamızda keten tohumunda bulunan sekoisolarikiresinol diglikozitin anti-kanser özelliği göz önüne alınarak, 
meme kanseri hücre hatları üzerinde, apoptotik etkisinin iki boyutlu kültür ortamında incelenmesi planlandı. 
GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamızda DSMZ’den alınan MDA-MB-231 (östrojen reseptörü negatif) ve MCF-7 (östrojen reseptörü pozitif) 
meme kanseri hücre hatları kullanıldı. MDA-MB-231 ve MCF-7 hücreleri; %5 CO2 ve 37 ˚C sıcaklıktaki CO2 inkübatöründe 75 
cm2´lik flasklar içerisinde steril şartlarda inkübe edilerek, hücrelerin çoğalmaları sağlanmış oldu. Hücreler maksimum 
yoğunluklarına ulaşıp flaskın yüzeyini tamamen kaplayınca, haftada iki kez pasajlanarak çoğaltıldı. 
Sekoisolarikiresinol Diglikozitin Doz Belirleme Deneyi 

Deneylerde 6 kuyucuklu kültür kapları kullanıldı. Her kuyucuğa canlı olacak şekilde 500.000 hücre medium içinde 
ekildi. SDG’nin uygun doz aralığı için literatürler dikkate alınarak; 10 – 20 – 40 - 50 – 75 – 100 µM konsantrasyonlarda olacak 
şekilde taze çözeltileri 100´er µM´lik eşit hacimlerde 6 kuyucuklu kültür kaplarındaki hücrelere verildi. SDG’ nin tüm dozları 
için 3’er kuyucuğa ekim yapıldı. Tüm gruplar için 24., 48. ve 72. saatler sonunda kuyucuklarda bulunan hücreler toplanıp 
sayılarak etken maddenin inhibisyon dozu  (ID50) belirlendi. İki Boyutlu Kültürlerde 5-Bromo-2-Deoksiuridin (BrdU) İle 
İmmünohistokimyasal İşaretleme 24 kuyucuklu kültür kaplarına yuvarlak lameller konularak kuyucuk başına, lamel üzerine 
100.000 hücre ekildi ve SDG´nin  doz belirleme deneyinde hesaplanan inhibisyon dozu kullanıldı. 24., 48. ve 72. saatlerin 
sonunda hücreler 1 saat BrdU ile 37 ºC’de inkübe edildi. Üst medyum çekilip atıldıktan sonra % 70 etanolde bekletilerek 
hücreler tespit edildi. BrdU kit prosedürü uygulanan kesitler daha sonra hematoksilen ile zıt boyama yapılarak deiyonize su 
ile yıkanıp, alkol ve ksilol serilerinden geçirilip kapatıcıyla kapatılarak, ışık mikroskobunda sayım yapılıp işaretlenme oranları 
belirlendi. 
İki Boyutlu Kültürlerde TUNEL (Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (Tdt) Mediated Nick-End Labeling) Metodu 

24 kuyucuklu kültür kaplarına yuvarlak lameller konularak kuyucuk başına lamel üzerine 100.000 hücre ekildi ve 
SDG´nin doz belirleme deneyinde hesaplanan inhibisyon dozu kullanıldı. 24, 48 ve 72. saatlerin sonunda üst medyum çekilip 
atıldıktan sonra PBS’ te 37 ºC etüvde 15 dk bekletildi. PBS çekilip atıldıktan sonra % 70 etanolde 4 °C’de 30 dk bekletilerek 
hücreler tespit edildi. TUNEL kit prosedürü uygulanan kesitler daha sonra metil green ile zıt boyama yapılarak deiyonize su 
ile yıkanıp, alkol ve ksilol serilerinden geçirilip kapatıcıyla kapatılarak, ışık mikroskobunda işaretlenme oranları belirlendi. 
BULGULAR 
Doz Belirleme Deneyi Bulguları 

24., 48. ve 72. saatlerin sonunda kuyucuklardaki hücreler tripsin ile kaldırılarak toplanıp, santrifüj edildi. 
Süpernatant atıldıktan sonra 1 ml medyum eklenip, pipetaj yapılarak thoma lamında sayım yapıldı. Hücre sayımı sonucunda 
SDG’nin IC50 dozu her üç saat için 50 µM olarak hesaplandı. 
Proliferasyon Deneyi Bulguları 

6 kuyucuklu plateler kontrol ve SDG grubu olarak ayrılarak sayım işlemi yapıldı. Kontrol grubuna ait kuyuculardaki 
hücre sayılarında zamanla orantılı olarak artma gözlendi. Deney grubunda doz belirleme deneyinde her üç saat için ayrı ayrı 
hesaplanan IC50 dozuna uygun olarak ekstrakt verilerek sayım yapıldı ve SDG’ nin verilmesiyle hücre sayılarında anlamlı bir 
azalma gözlemlendi (Grafik 1; a-b). 
İki Boyutlu Kültürlerde 5-Bromo-2-Deoksiuridin (BrdU) İşaretleme Bulguları 
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24 kuyucuklu platelere yuvarlak lameller üzerine ekilen 100.000 MDA-MB-231 ve MCF-7 hücresiyle yapılan BrdU 
işaretlemesi; her bir saat için (24, 48, 72) ayrı ayrı kontrol ve SDG grupları şeklinde belirlendi. Kontrol grubunda tüm 
saatlerde sentez fazında çok sayıda BrdU ile işaretlenmiş hücreler gözlemlendi (Resim1; MDA-MB-231, Resim 2; MCF-7 ). 
24 – 48 - 72 saatleri için verilen SDG gruplarında ise kontrol grubuna kıyasla BrdU işaretleme indeksinde anlamlı bir azalma 
gözlemlendi (Grafik 1; a1-b1), (Resim1; MDA-MB-231, Resim 2; MCF-7 ). 
İki Boyutlu Kültürlerde TUNEL (Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (Tdt) Mediated Nick-End Labeling) Bulguları 

24 kuyucuklu platelere yuvarlak lameller üzerine ekilen 100.000 MDA-MB-231 ve MCF-7 hücresiyle yapılan TUNEL 
işaretlemesi; her bir saat için (24., 48., 72.)  ayrı ayrı kontrol ve SDG grupları şeklinde belirlendi. Kontrol grubunda tüm 
saatlerde çok az sayıda TUNEL ile pozitif boyanan hücre gözlemlenirken, 24. - 48. - 72. saatleri için verilen SDG gruplarında 
ise kontrol grubuna kıyasla çok fazla sayıda TUNEL ile pozitif boyanan hücre (apoptotik hücre) gözlemlendi, (Grafik 1; a2-b2), 
(Resim1; MDA-MB-231, Resim 2; MCF-7). 
 

 

Grafik 1: MDA- MB-231 Ve MCF-7 Meme Kanseri Hücre Hatlarının; Zamana Bağlı Çoğalma Verileri (a-b), Brdu İle İşaretlenme 
Grafiği (a1-b1), TUNEL Boyama Grafiği (a2-b2). 

 

 

Resim 1: MDA-MB-231 Meme Kanseri Hücre Hattının Kontrol Gruplarına ve SDG Verilen Gruplarına Ait 24., 48. Ve 72. 
Saatlerdeki BrdU ve TUNEL  Boyamaları. a, a1, a2; Kontrol Grubuna Ait BrdU Boyamaları. b, b1, b2; SDG Verilen Gruba Ait 

BrdU Boyamaları. c, c1, c2; Kontrol Grubuna Ait TUNEL Boyamaları. d, d1,d2; SDG Verilen Gruba Ait TUNEL Boyamaları (x20). 
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Resim 2: MCF-7 Meme Kanseri Hücre Hattının Kontrol Grupları ve SDG Verilen Gruplara Ait 24., 48. Ve 72. Saatlerdeki BrdU 
ve TUNEL  Boyamaları. a, a1, a2; Kontrol Grubuna Ait BrdU Boyamaları. b, b1, b2; SDG Verilen Gruba Ait BrdU Boyamaları. c, 

c1, c2; Kontrol Grubuna Ait TUNEL Boyamaları. d, d1,d2; SDG Verilen Gruba Ait TUNEL Boyamaları (x20). 
 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 

Son yıllarda kanser tedavilerine yönelik bitkisel yöntemlerin kullanımı günden güne artmaktadır. Fitoterapide 
tercih edilen bitkiler, ligananlar olarak bilinen hormon benzeri fitoöstrojenik aktiviteye sahip bitkilerdir. Bu bitkiler arasında 
lignan içeriği zengin olan keten tohumu önemli bir fitoterapik bitkidir (10). Lignanların antimikrobiyal, antiinflamatuar ve 
serbest radikallerden temizleyici işlevleri, sahip oldukları fitoöstrojenik özelliklerine dayandırılmaktadır (3-5). 
Fitoöstrojenlerle önceki yıllarda yapılan çalışmalarda letal fazda fitoöstrojenlerin estrodiole dönüşüm oranında ve 
uzunluğunda artma olduğu saptanmıştır. Bu durumun temel nedenleri lignanların sahip oldukları; östrojenik, anti östrojenik, 
anti tümörojenik ve antioksidan özelliklerine dayandırılmıştır. Epidemiyolojik çalışmalarda lignanların hormona bağlı; meme, 
prostat gibi birçok kanser türlerinde koruyucu etki gösterdikleri bulunmuştur (11-13). Lignanların etki mekanizmaları ve 
kullandıkları yolaklar konusunda bilinmeyen birçok nokta olmasından dolayı yeni çalışmalar daha çok bu yönde 
ilerlemektedir (6,7). Biz de çalışmamızda SDG’ nin; östrojen reseptörü pozitif MDA-MB-231 ve östrojen reseptörü negatif 
MCF-7 meme kanseri hücre hatları üzerine apoptotik etkisini incelemeyi amaçladık. 

Sekoisolarikiresinol diglikozit başta olmak üzere daha başka birçok lignan, östrojenik ve antioksidan 
aktivitelerinden dolayı koruyucu olarak meme, kolon, prostat gibi çeşitli kanser türlerinde çalışılmıştır (12,13). SDG’nin 
kanserden koruyucu etkisi; hücre çoğalımını ve anjiyogenezi azaltması, apoptosiz yoluyla olduğu bilinmesinin yanı sıra etki 
mekanizması hala tartışılmaktadır (8). Bazı çalışmalar bu etkinin, SDG’ nin kanserdeki bazı enzimleri azaltmasıyla olduğunu 
savunmaktadır. Bununla birlikte SDG’nin, oksidatif stresi artırmasıyla ilişkili olarak tip II diyabetin gelişimini de baskıladığı ve 
oksijen reaktiflerinin diyabet oluşumunda da önemli rol oynadıkları bilinmektedir (5). Bu bilgiler eşliğinde yapılan 
çalışmalarla SDG’ nin %75 oranında diyabetten koruduğu kanıtlanmıştır. Bunun yanı sıra SDG’nin; kandaki total kolestrolü 
düşürdüğü, LDL ve glikoz düzeylerini azalttığı da bilinmektedir (9-13). Biz de çalışmamızda SDG’nin meme kanseri hücre hattı 
üzerindeki etkisini incelemeyi planladık. 

Keten tohumundan elde edilen lignan ile ratlar üzerine yapılan çalışmalarda lignanlarla beslenen ratlarda tümör 
sayılarında önemli derecede azalma olduğu gözlemlenmiş ve dahası bu lignanların cinsiyet hormonları üzerinde ve 
menstrual döngünün uzunluğunda da etkili oldukları farkedilmiştir (4). %5’ lik keten tohumuyla beslenen ratlarda SDG 
kaynaklı olarak ovaryum ağırlığında önemli ölçüde azalma ve puberte döneminde gecikme gözlemlenmiştir. Bu 
mekanizmanın nasıl olduğu ve keten tohumunun içerdiği lignanın ne şekilde etki göstererek bu sonuca sebep olduğu hala 
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net olarak bilinmemektedir. Fakat bazı çalışmalar bu etkiyi ligananların östrojen reseptörüne doğrudan ya da dolaylı olarak 
bağlanmasıyla östrojen benzeri ya da antagonisti olarak aktivite göstermesine dayandırmaktadırlar (6-8). SDG’ nin östrojen 
benzeri etkisi ile ovaryum gelişimini etkilediği, menopoz sonrası durumlarda östrojenik etki yaptığı, ovaryum ağırlığını 
etkilediği ve puberte dönemini ertelediği yapılan hayvan deneylerinde de gözlemlenmiştir (4-5). Çalışmamızda östrojen 
reseptörü pozitif ve negatif olmak üzere iki ayrı hücre hattı kullanarak SDG’nin apoptotik etkisindeki olası farkı gözlemlemek 
istedik. 

Sekoisolarikiresinol diglikozit ile yapılan çalışmaların genelinde herhangi bir yan etkinin oluştuğu belirtilmezken 
hamile ratlar üzerinde yapılan bazı çalışmalarda ise SDG’ nin etkili olmadığı ve yeni doğan yavrularda da hiçbir etkinin 
olmadığı gözlemlenmiştir. Buna rağmen keten tohumunun zararlı olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığı için insanların 
kullanımında herhangi bir sıkıntı olmadığı fakat hamile bayanların tüketim miktarlarına dikkat etmeleri gerektiği 
düşünülmektedir (1-6). Meme kanseri üzerinde SDG ile yapılan İn vitro çalışmaların genelinde doz aralığı en fazla 200 
μmol/L’ ye kadar çalışılmış ve etkin doz 50 - 100 μmol/L aralığında değişmiştir (6,7,13). Biz ise çalışmamız da SDG’ nin uygun 
doz aralığını; her üç saat için de 50 µM olarak saptadık. İki boyutlu kültür ortamında MDA- MB-231 östrojen reseptörü 
negatif ve MCF-7 östrojen reseptörü pozitif hücre hatlarında SDG verilen gruplar arasında anlamlı bir fark gözlemlemedik. 
Deneylerimize üç boyutlu kültür çalışmaları ile devam etmeyi planlamaktayız. Klinik ve laboratuvar çalışmaları da; keten 
tohumun lignanlarından SDG’ nin sahip olduğu sayısız biyolojik özellikleriyle eşsiz ve kullanışlı olduğunu kanıtlamıştır. 
Çalışmalar laboratuvar ve hayvan deneylerinin yanı sıra insan çalışmalarıyla da desteklenmelidir. Bunun yanı sıra tüketilen 
keten tohumu miktarının da ortaya çıkabilecek toksik etkide önemli rol oynadığı bilinmekte ve standart olarak tüketilecek 
keten tohumu miktarına yönelik daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır (6-9). Çalışmamızda iki boyutlu kültürde 
immünohistokimyasal analizler sonucunda SDG’nin apoptozis yoluyla MDA- MB-231 ve MCF-7 meme kanseri hücrelerinin 
sayısında azalmaya sebep olduğunu gözlemledik. Çalışmamızın bu anlamda, planlanacak hücre kültürü deneylerine kaynak 
oluşturacağına ve ışık tutacağına inanmaktayız.  
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GİRİŞ: Shiitake mantarı (SHI) Uzak Doğu ülkelerinde (Japonya, Çin, Kore gibi) binlerce yıldır gıda ve ilaç olarak yetiştirilip 
kullanılmaktadır. Bu mantar, antitümör, antiviral ve antiinflamatuar aktiviteler gibi biyolojik aktiviteleri nedeniyle binlerce 
yıldır gıda ve tıbbi destek ürünü olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; farklı amaçlarla kullanılan SHI’nın, sperm 
parametreleri üzerine etkilerinin gösterilmesi ile erkek infertilitesi ile ilişkisini araştırmaktır. 
YÖNTEM: Çalışmada kullanılacak olan 30 adet erkek Wistar Albino cinsi rat, her grupta 10 hayvan olacak şekilde rastgele 3 
gruba ayrılmıştır. Gruplar şu şekildedir; 
Grup 1: Serum fizyolojik (Kontrol) grubu (n:8) 
Grup 2: Düşük doz (100 mg/kg, Low Dose (LD) grubu (n:8) 
Grup 3: Yüksek doz (400 mg/kg, High Dose (HD) grubu (n:8) 
7 günlük uygulama sonunda hayvanlara anestezi altında, skrotal kese üzerinde tek bir orta hat kesisi yapılarak testisler 
alınmıştır. Ratların testis dokuları parafine gömülmüştür. Parafine gömülü dokulardan 5 mikronluk kesitler alınarak rutin 
hematoksilen-eozin (H-E) boyama işlemi yapılmıştır. Deneklerden alınan kesitler Johnsen kriterlerine göre skorlandı. 
BULGULAR: Johnsen skorlamasına göre, Grup C ve Grup LD karşılaştırıldığında LD’de C’ye göre anlamlı bir düşüklük izlendi 
(p=0.000). Grup C ve Grup HD karşılaştırıldığında HD’de C’ye göre anlamlı bir düşüklük izlendi (p=0.000). Grup LD ve Grup 
HD değerlendirildiğinde ise HD’de anlamlı düşüklük izlendi (p=0.000).  
SONUÇ: Oral uygulanan SHI’nin, testislerde spermatogenezi hem yüksek dozda hem de düşük dozda anlamlı şekilde azalttığı 
gösterilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Lentinula edodes, Shitake mantarı, sıçan, sperm, testis 
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INTRODUCTION: Shiitake mushroom (SHI) has been grown and used as food and medicine for thousands of years in Far 
Eastern countries (Japan, China, Korea). This fungus has been used as a food and medical support product for thousands of 
years because of its biological activities such as antitumor, antiviral and anti-inflammatory activities. The aim of this study; 
The aim of this study is to investigate the effects of SHI on sperm parameters and male infertility. 
METHODS: Thirty male Wistar Albino rats to be used in the study were randomly divided into 3 groups with 10 animals in 
each group. 
Group 1: Serum physiologic (Control) group (n: 8) 
Group 2: Low dose (100 mg/kg, Low Dose (LD) group (n: 8) 
Group 3: High dose (400 mg/kg, High Dose (HD) group (n: 8) 
After 7 days of application, the animals were anesthetized and a single midline incision was made on the scrotum. Testicular 
tissues of rats were embedded in paraffin. Routine hematoxylin-eosin (H-E) staining was performed using 5 micron sections 
from paraffin-embedded tissues. Sections from subjects were scored according to Johnsen criteria. 
RESULTS: According to Johnsen scoring, there was a significant decrease in LD when compared to Group C and Group LD (p 
= 0.000). When Group C and Group HD were compared, there was a significant decrease in HD compared to C (p = 0.000). 
When group LD and group HD were evaluated, there was a significant decrease in HD (p = 0.000). 
CONCLUSION: It has been shown that SHI administered orally administered significantly reduces spermatogenesis in testes 
at both high and low doses. 
 
Keywords: Lentinula edodes, rat, Shitake mushroom, sperm, testes 
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GİRİŞ-AMAÇ: Yüksek antosiyanin ve antioksidan içeriğinden dolayı Aronia Melanocarpa bitkisinin çeşitli kanser türlerinde 
anti-tümöral etkileri olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda ovaryum kanseri tedavisinde daha önce kullanılmadığı için, Aronia 
Melanocarpa’nın epiteliyal ovaryum kanseri SKOV-3 hücre hattına, p38 MAPK sinyal yolağı üzerinden etkilerini incelemeyi 
amaçladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: SKOV-3 hücreleri uygun medium ile flasklarda 37°C’deki CO2 inkübatöründe kültüre edildi, % 80-90 
doygunluğa (confluent) ulaşınca pasajlandı. Inverted mikroskop ile değerlendirilerek hücre sayımı yapıldı. 24 kuyucuklu well 
plate üzerine 20.000 hücre olacak şekilde gruplandırıldı. Kontrol medium grubu, kontrol+saf su grubu ve Aronia 
Melanocarpa konsantrasyonları da 400, 300, 200, 150, 100, 75, 50, 25, 10, 5, 1 μg/ml şeklinde oluşturuldu. Her gruba 24-48-
72 saat aralıklarla Aronia Melanocarpa uygulanarak etkileri değerlendirildi. MTT yöntemiyle, Aronia Melanocarpa’nın 
antisitotoksik etkisi (IC50=İnhibitör doz) belirlendi. Aronia Melanocarpa’nın, p38 MAPK sinyal yolağı üzerinden olan tümör 
baskılayıcı etkisi immünositokimyasal (ICC) yöntemle araştırıldı. Sonuçlar SPSS istatistik programı ile değerlendirildi. 
BULGULAR: MTT test sonucu bulgularında kontrole oranla, hücre canlılıklarının % 50’ni kaybettikleri, IC50 değerleri 24 saat 
için 75 µg/ml, 48 -72. saatler için ise 50 µg/ml en uygun doz olarak belirlendi. SKOV-3 hücre hattı, immunositokimyasal 
olarak p 38 MAPK sinyal yolağı boyandı ve değerlendirildi. Aronia Melanocarpa’nın 24, 48, 72 saat muamelesi sonucunda, 
kontrol gruplarında immünpozitifliğin yüksek olduğu (++++) gözlendi. Bu değerin 24 saat Aronia Melanocarpa maruziyeti 
sonrası 75 μg/ml ve 50 μg/ml doz için (+) immünpozitifliğin negatife yakın olduğu gözlendi (p < 0.001). Aynı şekilde 48, 72 
saat Aronia Melanocarpa uygulanması sonucunda da 50 μg/ml doz için (+)immünpozitifliğin negatife yakın olduğu belirlendi 
(p < 0.001). 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Epitelyal over kanseri tüm ovaryum malign hastalıklarının yaklaşık % 90'ını oluşturur (3). Diğer kanser 
hücre türü çalışmalarında değişen maruziyet süreleri, doz ve kullanılan Aronia melanocarpa ekstraktı gibi çeşitli faktörlere 
bağlı olarak maddenin etkinliği kanıtlanmıştır(4,5,6). Çalışmamızda, ovaryum kanseri için Aronia melanocarpa’nın ilk kez 
etkin doz ve maruziyet süresi araştırılmıştır. Aronia melanocarpa’nın antioksidan ve antosiyanin içeriği, antikanserojenik 
aktiviteye sebep olduğu hücre sinyal yolaklarında bulunan ana proteinleri up-regulasyon veya down-regülasyona uğrattığı 
gösterilmiştir(6).Bu çalışmada 11 farklı doz ve 3 farklı maruziyet süresi irdelenmiştir. MTT testi ile sitotoksik IC50 değeri 24 
saat için 75 μg/ml, 48 ve 72 saat için 50 μg/ml olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, SKOV-3 hücrelerine uygulanan Aronia 
melanocarpa’nın p 38 MAPK sinyal yollarının inhibisyonunda rol oynadığı kanıtlanmıştır. Çalışmanın sonuçları, over kanser 
tedavisinde yeni açılımlara ve p 38 MAPK sinyal yolunu inhibe eden yeni medikal ajanlarının geliştirilmesine ışık tutacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Aronia Melanocarpa, p 38 MAPK sinyal yolağı, SKOV-3 hücre hattı, 
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INTRODUCTION AND PURPOSE: Due to its high anthocyanin and antioxidant content, Aronia Melanocarpa has been shown 
to have anti-tumoral effects in various types of cancer.In our study, we aimed to investigate the effects of Aronia 
Melanocarpa on the epithelial ovarian cancer SKOV-3 cell line, p38 MAPK signaling pathway, since it has not been used 
previously in the treatment of ovarian cancer. 
MATERIALS-METHODS: SKOV-3 cells were cultured in appropriate flasks in 37 ° C CO2 incubator with flasks and passaged 
when they reached 80-90% saturation (confluent).Cell counts were performed by using an inverted microscope.20,000 cells 
were grouped on a 24-well well plate. Control medium group, control + pure water group and Aronia 
Melanocarpa concentrations were formed as 400, 300, 200, 150, 100, 75, 50, 25, 10, 5, 1 μg / ml.Aronia Melanocarpa was 
applied to each group at 24-48-72 hour intervals and then their effects were evaluated.By using MTT method, the 
anticytotoxic effect of Aronia Melanocarpa (IC50 = Inhibitor dose) was determined. The tumor suppressor effect of Aronia 
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Melanocarpa via the p38 MAPK signaling pathway was investigated by immunocytochemical (ICC) method.The results were 
evaluated with SPSS statistical program. 
RESULTS: In MTT test results, 75 µg / ml for 24 hours, 48-72. 50 µg / ml was determined as the most appropriate dose that 
they lost 50% of cell viability (the IC50 values) compared to control.The SKOV-3 cell line was immunocytochemically stained 
for the p 38 MAPK signaling pathway and evaluated. As a result of Aronia Melanocarpa's 24, 48, and 72 hours of treatment, 
immunopositivity was high in the control groups (++++).It was observed that this value was close to negative (+) 
immunopositivity for 75 μg / ml and 50 μg / ml dose after 24 hours Aronia Melanocarpa exposure (p < 0.001).In the same 
way, after 48, 72 hours Aronia Melanocarpa application, (+) immunopositivity was close to negative for 50 μg / ml döşe (p < 
0.001). 
DISCUSSION AND CONCLUSION: Epithelial ovarian cancer accounts for about 90% of all ovarian malignant diseases. In 
other cancer cell type studies, the efficacy of the substance has been proven due to various factors such as varying 
exposure times and dosage that Aronia melanocarpa extract used. In our study, the effective dose and duration of exposure 
of Aronia melanocarpa for ovarian cancer was investigated for the first time.The antioxidant and anthocyanin content 
of Aronia melanocarpa has been shown to up-regulate or down-regulate the major proteins present in the cell signaling 
pathways that cause anticarcinogenic activity.In this study, 11 different doses and 3 different exposure times were 
evaluated. The cytotoxic IC50 value was determined as 75 μg / ml for 24 hours, 50 μg / ml for 48 hours and 72 hours with 
MTT test.In this study, Aronia melanocarpa administered to SKOV-3 cells has been shown to play a role in inhibition of p 38 
MAPK signaling pathways.The results of the study will shed light on new expansions in the treatment of ovarian cancer and 
the development of new medical agents that inhibit the p 38 MAPK signaling pathway. 
Keywords: Aronia Melanocarpa, p 38 MAPK signaling pathway,SKOV-3 cell line 
 
 

ARONİA MELANOCARPA’NIN SKOV-3 HÜCRE HATTINA P 38 MAPK SİNYAL YOLAĞI ÜZERİNDEN ETKİLERİ 
 
GİRİŞ ve AMAÇ:  
Rosacea familyasına, Maloideae alt familyasına ait çok yıllık, yaprak döken bir çalılık olan siyah chokeberry (Aronia 
Melanocarpa) son yıllarda yapılan yayınlarda ön plana çıkmaktadır  (1). Kuzey Amerika kökenli olup, Danimarka, Doğu 
Avrupa ve Rusya'da yoğun olarak yetiştirilmektedir (1-3). Son yıllarda ülkemizde de Yalova ilinde fideleri yetiştirilmeye 
başlanmıştır (4). Aronia melanocarpa yoğun antioksidan içeriğe sahiptir. Aronia antioksidanları  esas olarak vitamin C ve 
antosiyaninler, fenolik asitler, flavanoller, flavonoller ve tanenler gibi polifenoller ile temsil edilir (1-3). Aronia meyvelerinin 
bu özelliklerinin hiperkolesterolemi, kanser, diyabet ve enfeksiyon gibi pek çok hastalık üzerine potansiyel yararlı etkisini 
inceleyen yaygın bir literatür vardır (5). Ovaryum kanseri, ölümcül jinekolojik kanser türleri arasında ilk sırada yer almaktadır 
(6,7). Mevcut kemoterapötik yöntemler hastaların çoğunda yetersiz kaldığından yeni tedavi seçenekleri üzerine çalışmalar 
yapılmaktadır. Aronia Melanocarpa, antosiyanin içeriği yüksek olan bir bitki türü olup, çeşitli çalışmalarda anti-tümör etkileri 
olduğu gösterilmiştir (8-9). Ayrıca, literatürde A. Melanocarpa in vitro deneylerde, insan meme, lösemi, kolon ve servikal 
tümör hücre hatlarının inhibisyonunda etkinliği kanıtlamıştır. Literatürdeki bu çalışmalar A. Melanocarpa’ nın çeşitli kanser 
türleri arasında etkin olduğunu göstermektedir (8). Ayrıca Aronia meyvelerinin istenmeyen ve toksik etkilerine dair bir veri 
de bulunmamaktadır (10). Aronia melanocarpa’nın daha önce ovaryum kanseri tedavisi için hiç kullanılmamış olması, bu 
çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Çalışmada, epiteliyal ovaryum kanseri SKOV-3 hücre hattı üzerine, güçlü antioksidan ve 
antosiyanin içeriği olan Aronia Melanocarpa’nın p38 MAPK sinyal yolu üzerinden immünositokimyasal yöntemle etkisinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. 
GEREÇ VE YÖNTEM:  
Hücre Kültürü:  SKOV-3 hücreleri, %10’luk Fetal Sığır Serum, 1 mM L- glutamine, 1 mM penisilin-streptomisin içeren DMEM 
ve Mc Coy’s 5A  kullanılarak hazırlanmış kültür ortamı ile, 37° C’de % 95 hava ve % 5 CO2 ortamında kültüre edildi. 
Üremekte olan hücreler % 80-90 doygunluğa (confluent) ulaşınca pasajlandı. % 25 Tripsin Edta solüsyonu ile hücrelerin flask 
yüzeyinden ayrılması sağlandı. Thoma lamı kullanılarak tripan blue yardımı ile hücre sayımı yapıldı. 24 kuyucuklu plak 
üzerine 20.000 hücre olacak şekilde gruplar oluşturuldu. Gruplar; kontrol medium grubu, kontrol saf su grubu ve Aronia 
Melanocarpa konsantrasyonları da 400 μg/ml, 300 μg/ml, 200 μg/ml, 150 μg/ml, 100 μg/ml, 75 μg/ml, 50 μg/ml, 25 μg/ml, 
10 μg/ml, 5 μg/ml, 1 μg/ml şeklinde oluşturuldu. 24 saat, 48 saat ve 72 saat aralıklarla belirtilen dozlar ultra saf suda çözelti 
oluşturularak uygulandı ve etkileri değerlendirildi. Birbirinin kontrolü olması amacıyla aynı dozdan en az 3 kuyucuk 
kullanıldı. Deney farklı zamanlarda 3 kez tekrarlandı. 
MTT Test Yöntemi: Aronia Melanocarpa’nın hücreler üzerindeki antisitotoksisite düzeylerini (IC50=İnhibitör doz) saptamak 
amacıyla MTT yöntemi kullanıldı. Hücreler çoğaltıldıktan sonra 24 kuyucuklu plağın her bir kuyucuğuna 20.000 hücre ekildi 
ve hücrelerin yüzeye yapışması sağlandı. Belirtilen dozların her birinden 3er kuyucuk olacak şekilde Aronia melanocarpa 
çözeltileri hücrelerin üzerine eklendi.24- 48- 72 saat inkübasyondan sonra her bir kuyucuğa 1000 μl besiyeri - MTT 
solusyonu karışımı eklendi. ( 900 μl besiyeri + 100 μl 5mg/ml MTT solüsyonu şeklinde) (Biomatik-A3338) Plak 37 °C’de, % 5 
CO2’li etüvde 4 saat bekletildi. Daha sonra MTT formazan kristallerini çözmek için 500 μl dimetil sülfoksit (DMSO) eklendi. 
24 kuyucuklu plaktaki hücrelerin canlılık ölçümü spektrofotometre cihazında 570 nm’de yapıldı. Sonuçlar GEN 5 bilgisayar 
programında spektrofotometri cihazında okutularak elde edilen veriler excel tablosuna aktarıldı. 
İmmünositokimya Yöntemi: Kullanılan ekstraktın p 38 MAPK sinyal yolağı üzerinden olan tümör baskılayıcı etkisi 
immünositokimyasal (ICC) yöntemle araştırıldı. Hücreler yuvarlak lameller üzerinde çoğaltılarak Aronia melanocarpa’nın 
etkin dozu ile muameleden sonra %10 luk paraformaldehit ile fikse edildi. Endojen peroksidaz aktivitesini baskılamak için 
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lameller 10 dakika boyunca % 3 H202 ile muamele edildi. Süre sonunda PBS ile yıkama işlemi yapıldı. Bloking solüsyonu ile 1 
saat özgün olmayan bağlanmaların engellenmesi sağlandı. p38 MAPK mouse monoklonal primer antikoru (Santacruz-sc-
7973) uygulanan hücreler 1 gece +4°C’de bekletildi. Yıkama işleminden sonra 30 dk uygun biyotinli sekonder antikor 
uygulanarak (İnvitrogen, 859043)  primer antikora bağlanması sağlandı. Yıkama işleminden sonra 30 dakika streptavidin 
peroksidaz enzim kompleksine (İnvitrogen, 859043) etkin bırakıldı, böylece enzimin biyotine bağlanması sağlandı. 
Yıkamadan sonra DAB uygulanarak (İnvitrogen, 00-2020) gözle görülebilen immün tepkimenin açığa çıkması sağlandı. Zemin 
boyamasında Mayers’in Hematoksileni (İnvitrogen, 008011) kullanıldı. Pozitif boyama, hücrelerde kahverengi-sarı 
parçacıklar olarak tanımlandı.  

 

 
Resim 1: SKOV-3 hücresi için farklı konsantrasyon ve saatlerdeki Aronia Melanocarpa uygulamasının MTT sonuç grafiği 

Figure 1: MTT result graph of Aronia Melanocarpa application at different concentrations and hours for SKOV-3 cell 
 

 
Resim 2: Aronia Melanocarpa‘ya ait 24-48-72 saat p 38 MAPK immünositokimya görüntüleri: Kontrol grubunda p 38 MAPK 
immün pozitifliğinin (+++), 50 ve 75 µg/ml Aronia Melanocarpa verilen gruplarda p 38 MAPK immünpozitifliğin (+) görüldü. 
Kırmızı oklar kahverengi boyanan hücreler immünpozitif hücreler (+), mavi oklar immün reaktivite göstermeyen hücreler (-) 

olarak gösterildi. 
Figure 2: P 38 MAPK immunocytochemistry images of Aronia Melanocarpa for 24-48-72 hours: In the control group, p 38 

MAPK immunopositivity (+++) was observed, and p 38 MAPK immunopositivity (+) was observed in 50 and 75 µg / ml Aronia 
Melanocarpa groups. The red arrows were shown as brown stained cells (+), and the blue arrows were shown as (-) cells 

without immune reactivity. 
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Tablo 1: Aronia Melanocarpa dozlarının kontrol grubuna göre P38 MAPK immünpozitifliği (24,48,72 saat) 

24 Saat 
Aronia Melanocarpa 

75 µg/ml Doz 
Kontrol 

İstatistiksel analiz 
X2; p 

P38 MAPK İmmünpozitifliği (%) 32 80 20.571; <0.001 

 
Aronia Melanocarpa 

50 µg/ml Doz 
Kontrol 

 

P38 MAPK İmmünpozitifliği (%) 35 80 17.609; <0.001 

48 Saat 
Aronia Melanocarpa 

50 µg/ml Doz 
Kontrol 

 

P38 MAPK İmmünpozitifliği (%) 30 81 23.432; <0.001 

72 Saat 
Aronia Melanocarpa 

50 µg/ml Doz 
Kontrol 

 

P38 MAPK İmmünpozitifliği (%) 42 92 18.657; <0.001 

Tablo 1: P38 MAPK immunopositivity of Aronia Melanocarpa doses compared to control group (24,48,72 hours) 

24 Hour 
Aronia Melanocarpa 

75 µg/ml dose 
Control 

Statistical analysis 
X2; p 

P38 MAPK Immune positivity (%) 32 80 
 

 
Aronia Melanocarpa 

50 µg/ml dose 
Control 

 

P38 MAPK Immune positivity (%) 35 80 17.609; <0.001 

48 Hour 
Aronia Melanocarpa 

50 µg/ml dose 
Control 

 

P38 MAPK Immune positivity (%) 30 81 23.432; <0.001 

72 Hour 
Aronia Melanocarpa 

50 µg/ml dose 
Control 

 

P38 MAPK Immune positivity (%) 42 92 18.657; <0.001 

 
İstatistiksel Yöntem: Tüm istatistiksel analizler SPSS 10.0 Statistical Package for the Social Sciences Inc., Chicago, IL, ABD) 
kullanıldı. MTT testi için one sample t-testi uygulanarak elde edilen sonuçlar P>0,05 durumunda anlamlı olarak kabul edildi. 
Immünositokimya testi için ki-kare testi uygulanarak elde edilen sonuçlar P<0,01 durumunda anlamlı olarak kabul edildi. 
BULGULAR:  
MTT test sonucu bulgularında kontrole oranla hücre canlılıklarını yarı yarıya yitirdikleri IC50 değerleri 24 saat için en uygun 
doz 75 µg/ml , 48 ve 72 saat için ise 50 µg/ml doz, olarak belirlendi (Resim 1). Kontrol grubunda p38 MAPK immün 
pozitifliğinin (+++), 50 ve 75 μg/ml Aronia Melanocarpa verilen gruplarda p38 MAPK immünpozitifliğin (+) görüldü. Kırmızı 
oklar kahverengi boyanan hücreler immünpozitif hücreler (+), mavi oklar immün reaktivite göstermeyen hücreler (-) olarak 
gösterildi.  SKOV-3 ovaryum kanseri hücrelerinin immunositokimyasal p 38 MAPK boyaması sonucunda oluşan Aronia 
Melanocarpa için immün pozitifliğin değerlendirmesinde; 24, 48, 72 saat Aronia Melanocarpa muamelesi sonucunda, 
kontrol gruplarında immünpozitifliğin yüksek olduğu (+++) belirlendi. Bu değerin 24 saat madde maruziyet sonrası 75 μg/ml 
ve 50 μg/ml doz için (+) (p < 0.001) immünpozitifliğin negatife yakın olduğu görüldü. Aynı şekilde 48, 72 saat madde 
uygulanması sonucunda da 50 μg/ml doz için (+) (p < 0.001) immünpozitifliğin negatife yakın olduğu  belirlendi (Tablo 2).  
TARTIŞMA VE SONUÇ:  
Ovaryum kanseri, kadınlardaki maligniteler içinde yedinci sırada görülmektedir (11). Son on yıl boyunca bu hastalığın 
tedavisinde kullanılan pek çok ilaç ve bunun yanı sıra pek çok bitki ekstraktı araştırılmaktadır. Aronia melanocarpa’nın 
antioksidan ve antosiyanin içeriği, antikanserojenik aktiviteye sebep olduğu hücre sinyal yolaklarında bulunan ana 
proteinleri up-regulasyon veya down-regülasyona uğrattığı gösterilmiştir (12). İn vitro modeller, Aronia melanocarpa 
bileşenlerinin biyoaktivitesini değerlendirmek için önemli bir araçtır (13).  
Yapılan araştırmalarda Aronia uygulamasındaki değişen maruziyet süresi, doz miktarı ve kullanılan ekstraktın çözelti şekli 
gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak hücredeki etkinliğinin farklı olduğu gösterilmiştir. AsPC-1 pankreatik kanser hücre hattı için 
Aronia melanocarpa ve gemsitabisin kombinasyonu kullanılan bir çalışmada ve Aronia’yı tek kullandıkları grupta IC75 değeri 
1 μg/ml bulunmuştur (14). HeLa insan servikal tümör hücresi ile yapılan araştırmada A.melanocarpa’nın IC50 değeri madde 
uygulamasından 48 saat sonra 200 μg/ml olarak belirtilmiştir (15). Başka bir çalışmada SK-Hep1 insan hepatoma karsinom 
hücrelerinde 24 ve 48 saatte 200 μg/ml ve 400 μg/ml 'de Aronia uygulaması sonucu kanser hücrelerinde sırasıyla %24,6 ve 
%47,2 oranında inhibisyon gerçekleştiği gösterilmiştir (1). Bu çalışmada ise, literatürde ilk defa ovaryum kanseri olan SKOV3 
hücre hattı için Aronia melanocarpa’nın etkin doz ve maruziyet süresi araştırılmıştır. Literatürdeki çeşitli çalışmalarda 
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kullanılan Aronia melanocarpa konsantrasyonları göz önüne alınarak bu çalışmada 11 farklı doz ve 3 farklı maruziyet süresi 
incelenmiştir. Belirtilen doz ve maruziyet sürelerinin oluşturduğu tüm durumlar için MTT testi uygulanmış ve sitotoksik  IC50 
değeri 24 saat için 75 μg/ml, 48 ve 72 saat için 50 μg/ml olarak belirlenmiştir (Resim 1). İn vivo kanser hücre hatlarından in 
vitro deneyleri ve hayvan modellerine ait tüm deneysel veriler antosiyanin ve antioksidanların, antitümör etkilerinin ana 
moleküler mekanizmasının, Ras-MAPK ve PI3K / Akt sinyal kaskadı yolakları üzerinde hareket ederek, hücre yüzey 
reseptörleri (EGFR, PDGFR ve VEGF / VEGFR)’ni hedefleyerek kanser hücresi proliferasyonunu ve metastazını inhibe ettiğini 
göstermektedir (16). Jiang ve ark.’nın yaptıkları çalışmada Sepiella Maindron (SIP-SII)'nin SKOV-3 hücre membranı üzerine 
yerleştiğini ve EGFR ekspresyonunun ve aktivasyonunu inhibisyonu yolu ile, p38 / MAPK sinyal yolunu önemli ölçüde inhibe 
ettiği gösterilmiştir (17). García-Cano ve arkadaşları, bu sinyal yolunun onkojenik veya tümör baskılayıcı potansiyeli 
olduğunu, kanser sürecinde p38 MAPK inhibisyonunun bazı patolojilerde, özellikle kemoteropotik ilaçlara direnç gösteren 
hücrelerde kanser tedavisine yeni bir potansiyel getirebileceğini vurgulamışlardır. (18). Bu çalışmada ise Aronia 
melanocarpa’nın SKOV-3 kanser hücrelerinde hücre membranı reseptörlerine bağlanarak sitoplazmadaki p38/MAPK sinyal 
yolunu inhibe ettiği gösterilmiştir (Resim 2). Kontrol gruplarında yüksek yoğunlukta pozitiflik değerleri gözlenirken 24 saat 
için 50 ve 75 μg/ml, 48 ve 72 saat için ise 50 μg/ml dozda anlamlı ölçüde pozitifliğin düştüğü görülmüştür (Tablo 1). 
Çalışmadan elde edilen bulguların değerlendirilmesi, kanser tedavisinde yeni açılımların, yeni ilaçların ve tedavi ajanlarının 
geliştirilmesine katkıda bulunabilecektir.   
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AMAÇ: Bu çalışmada protein oksidasyonunun bir göstergesi olan serum protein karbonil grubu düzeylerinin sağlıklı kontrol 
grubu, meme kanserli hastalarda kemoterapi öncesi ve 3 kür kemoterapi sonrası değişimleri incelenmiştir. 
METOD: Yeni tümör tanısı almış 24 hastanın başlangıçta ve 3 kür kemoterapi sonrasında ve sağlıklı kontrol grubundaki 10 
kişiden kan örnekleri alınmıştır. Serum protein karbonil grubu düzeyleri, karbonil grubuyla reaksiyona giren 2,4-
dinitrofenilhidrazinin bir sonucu olarak 2,4-dinitrofenilhidrazonun varlığına dayanan spektrofotometrik yönteme göre 
belirlenmiştir. 
BULGULAR: Kemoterapi öncesi ve sonrası meme kanseri hastalarında serum protein karbonil grubu düzeyleri ile istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulundu (p <0.05). Sağlıklı kontroller ve kemoterapi öncesi düzeyler arasında da anlamlı bir fark 
bulundu (p <0.001). Ancak kontrol grubunun serum protein karbonil grubu düzeyleri ile kemoterapi sonrası meme kanseri 
hastaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05). 
SONUÇ: Serbest radikal birikimi ve proteinlerin oksidasyonu meme kanserinde hasara neden olabilir. Serum protein 
karbonil grubu seviyeleri meme kanseri tedavisi ile ilişkili olabilir. 
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AIM: The aim of this study was to examine the changes in serum protein carbonyl group levels, which is an indicator of 
protein oxidation, in patients with breast cancer before and after 3 cycles of chemotherapy compared to healthy control 
groups. 
METHODS: Blood samples were obtained from 24 newly diagnosed patients with active tumor before treatment and after 3 
cycles of chemotherapy, and from 10 patients in the control group. Serum protein carbonyl group levels were determined 
according to the spectrophotometric method based on the presence of 2,4- dinitrophenylhydrazone as a result of 2,4-
dinitrophenylhydrazine reacting with the carbonyl group. 
RESULTS: A statistically significant difference was found between serum protein carbonyl group levels of breast cancer 
patients before and after chemotherapy (p< 0.05). A significant difference was also found between healthy controls and 
pre-chemotherapy levels (p< 0.001). However, there was no statistically significant difference between the serum protein 
carbonyl group levels of the control group and breast cancer patients after chemotherapy (p> 0.05). 
CONCLUSION: Free radical accumulation and oxidation of proteins can cause damage in breast cancer. Serum protein 
carbonyl group levels may be associated with treatment of breast cancer. 
 
Keywords: protein oxidation, protein carbonyl groups, breast cancer 
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Amaç: Bu çalışmanın amacı farklı beyazlatıcı ağız gargaralarının, bir nanohibrid kompozit rezinin renk parametreleri üzerine 
olan etkilerini değerlendirmektir. 
Materyal ve Method 
GrandioSO (Voco GmbH, Cuxhaven, Almanya) kulanılarak 40 adet kompozit rezin disk (8 mm x 2mm) hazırlandı. Kompozit 
rezin disklerin ilk renk tespiti bir spektrofotometre (VITA Easyshade Compact VITA Zahn-fabrik, Bad Säckingen, Germany) ile 
yapıldı. Kompozit rezin diskler kullanılan 3 farklı beyazlatıcı gargara (Grup1: Signal White Now, Grup 2: Crest 3D White, 
Grup3:Colgate Optik Beyaz) ve kontrol grubu (Grup 4: distile su) olmak üzere rastgele 4 gruba ayrıldı (n=10). Renk tespiti 24 
saat sonunda tekrar edildi. Veriler 0,05 anlamlılık düzeyinde tek yönlü varyans analizi ve Tukey post hoc çoklu karşılaştırma 
testi kullanılarak analiz edildi. 
Bulgular 
Spektrofotometrik analiz sonucunda, test edilen tüm örnekler renk değişimi gösterdi ancak grupların hiçbirinde göz ile 
farkedilebilir bir değişiklik oluşmadı ∆E>3.3. Beyazlatıcı ağız gargaralarında 24 saat bekletilen örneklerde Grup 1’ e ait renk 
değişim değerinin (∆E=2.59) istatistiksel olarak anlamlı ölçüde diğer gruplardan (Grup 3, ∆E =1.57) ve (Grup 4, ∆E =1.13) 
farklı olduğu saptandı (p<0.05). 
Sonuç 
Bu in vitro çalışmanın sınırları dahilinde çalışmada test edilen beyazlatıcı ağız gargaralarının kompozit rezin örneklerin renk 
değişimi üzerine etkisininin göz ardı edilecek seviyede olduğunu belirtebiliriz. 
 
Anahtar Kelimeler: beyazlatıcı ağız gargarası, kompozit rezin, renk 
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Aim: The aim of this study was to evaluate the effects of different whitening mouth rinses on the color parameters of a 
nanohybrid composite resin. 
Materials and Methods 
40 composite resin discs (8 mm x 2 mm) were prepared by using GrandioSO (Voco GmbH, Cuxhaven, Germany). The initial 
color determination of the composite resin discs was performed with a spectrophotometer (VITA Easyshade Compact VITA 
Zahn-Fabrik, Bad Säckingen, Germany). Composite resin discs were randomly divided into 4 groups which were 3 different 
whitening mouthwash (Grup1: Signal White Now, Grup 2: Crest 3D White, Grup3: Colgate Optic White) and a control group 
(Group 4: Distilled water). Color determination was repeated after 24 hours. Statistical analyzes were performed using one 
way analysis of variance and Tukey's multiple comparison test. 
Results 
As a result of spectrophotometric analysis, all samples tested showed color change, but no noticeable change occurred in 
any of the groups ∆E> 3.3. The color change value of Group 1 (∆E = 2.59) was found to be statistically different from the 
other groups (Group 3, ∆E = 1.57) and (Group 4, ∆E = 1.13) in bleaching mouthwashes for 24 hours (p <0.05). 
Conclusions 
Within the limits of this in vitro study, we can state that the effect of whitening mouthwashes tested in the study on the 
color change of a nanohybrid composite resin samples was negligible. 
 
Keywords: whitening mouthwash, composite resin, color 
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Tablo 1. 

Ağız 
Gargarası 

İçerik Üretici Firma 

Signal White 
Now 

Su, Sorbitol, PEG-40, Trisodyum fosfat, PVM/MA Kopolimer, Sodyumlauril Sülfat, 
Aroma, Benzil Alkol, Fenoksietanol, Sodyum Florit, Sodyum Sakarin, Lestin, 

Gliserin, Limon, CI74160. 

Cosmint Spa Via, Olgiate 
Comasco, Italy. 

Crest 3D 
White 

Su, Gliserin, Hidrojen Peroksit, Propilen Glikol, Sodyum Heksametafosfat, 
Poloksamer 407, Sodyum Sitrat, Tatlandırıcılar, Sodyum Sakarin, Sitrik Asit 

Procter & Gamble, 
Cincinnati, OH, USA 

Colgate Optik 
Beyaz 

Su, Gliserin, Sorbitol, Piropilen Glikol, PVM/MA Kopolimer, Tetrapotasyum 
Pirofosfat, Polisorbat 20, Sodyum Florit, Sodyum Sakarin, CI42051 

GABA International AG, 
Therwil, Switzerland. 

Çalışmada kullanılan ağız gargaraları ve içerikleri 
 
 

Table 1. 

Mouthwashes Chemical composition Manufacturer 

Signal White 
Now 

Aqua, sorbitol, PEG‐40 hydrogenated castor oil, trisodium phosphate, PVM/MA 
copolymer, sodium lauryl sulfate, aroma, benzyl alcohol, phenoxyethanol, sodium 

fluoride, sodium saccharin, lecithin, glycerin, limonene, CI74160. 

Cosmint Spa Via, 
Olgiate Comasco, Italy. 

Crest 3D White 
Water, glycerin, hydrogen peroxide, propylene glycol, sodium 

hexametaphosphate, poloxamer 407, sodium citrate, flavor, sodium saccharin, 
citric acid 

Procter & Gamble, 
Cincinnati, OH, USA 

Colgate Optik 
White 

Aqua, glycerin, sorbitol, propylene glycol, PVM/MA copolymer, tetrapotassium 
pyrophosphate, polysorbate 20, sodium fluoride, sodium saccharin, CI 42051. 

GABA International 
AG, Therwil, 
Switzerland. 

Mouthwashes used in the study and their chemical compositions 
 
 

FARKLI BEYAZLATICI GARGARALARIN BİR NANOHİBRİD KOMPOZİTİN RENK DEĞİŞİMİNE ETKİSİ: IN VİTRO ÇALIŞMA 
 

Giriş 
Gelişen teknoloji ile dental ürünlerdeki ilerleme ve çeşitlilik artmıştır. Hastaların artan ilgi ve talepleri, sonucunda diş 
hekimleri için estetik amaçlı uygulamalar vazgeçilmez olmuştur.

1
Diş rengindekikompozitrezin materyaller, dişhekimliğinde 

hastaların estetik taleplerini karşılamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.
2
Bu materyallerdeki renk değişikliği içsel ve dışsal 

faktörlerden kaynaklanabilir.
3
Kompozitrezin materyalinin, rezinmatriks ve doldurucularında meydana gelen renk değişimi 

içsel;
4
kahve, çay, sigara, renklendirici içecekler ve ağız gargaraları gibi renklendiricilerin adsorpsiyonu sonucu oluşanlar ise 

dışsalfaktörlerolarak sınıflandırılır.
5
 Renk uyumu optimal olan estetik bir kompozitrezin restorasyon zamanla renk uyumunu 

kaybedebilir ve yenilenmesi gerekebilir.
6
 

Ağız gargarası kullanımında öncül hedef dental plak akümülasyonunu sınırlamak, dişeti hastalıklarının ve çürüğün 
önüne geçmektir

7
 ancak günümüzde hastalar ağız gargaralarını beyazlatma amacıyla da bir hekim önerisi olsun ya da 

olmasınrahatlıkla satın alabilmektedir.
8
 Beyazlatıcı ağız gargaraları düşük maliyet, kolay ulaşılabilirlik ve uygulama gibi 

sebeplerden dolayı oldukça popülerdir. Genellikle düşük konsantrasyonlarda hidrojen peroksit (%1-%2) ve diş yüzeylerini 
yeniden lekelenmeye karşı koruyan sodyum heksametafosfat içerirler.

9
 

Hekim kontrolünde kullanılan beyazlatıcı ajanların rezin esaslı restoratif materyaller üzerine etkilerinin araştırıldığı 
birçok çalışma mevcutken,

10,11,12
hastaların kolaylıkla ulaşabildiği beyazlatıcı ağız gargaralarının kompozitrezinlerinrenk 

değişimine etkisinin araştırıldığı çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmanın hipotezi; beyazlatıcı ağız gargaralarının nanohibrid bir 
kompozitrezinde gözle görülür bir renk değişikliği oluşturmayacağıdır. 
Materyal ve Method 

Bu çalışmada nanohibrid bir kompozitrezin olan GrandioSO (VocoGmbH, Cuxhaven, Almanya) kullanıldı. A2 renk 
seçildi. Kompozitrezin örneklerin hazırlanmasında 8 mm çapında, 2 mm kalınlığında silikon kalıp kullanıldı. Kompozitrezin bir 
cam üzerine konulmuş silikon kalıp içineyerleştrilipfazlalıkları alındı ve sonra üzerine başka bir stripband yerleştirilerek bir 
ışık cihazı yardımıyla (3M Freelight S10, 3M ESPESt.Paul, MN, USA) ışık ucu cam kalıba değecek şekilde sabit tutularak, 
üretici firmanın önerisi doğrultusunda20 snpolimerize edildi. Bitirme ve polisaj işlemleri içinSof-Lex Disk Sistemi (3M ESPE, 
3M ESPE, St Paul, Minnesota, ABD) en kalın grenli (50-90 µm) olan diskten başlanarak, sırasıyla orta grenli (10-40 µm), ince 
grenli (3-9 µm) ve süper ince grenli (1-7 µm) diskler olmak üzere kullanıldı.Diskler yüzeye 10 sn süre ile uygulandı. Yüzeyinde 
defekte sahip örnekler çalışma dışı bırakıldı. Tüm örneklerpolimerizasyonun tamamlanması için karanlık bir ortamda, 37°C 
sıcaklıkta distile suda 24 saat bekletildi. 

Renk tespiti için bir spektrofotometre olan VITA Easyshade Compact (VITA Zahn-fabrik, BadSäckingen, Germany), 
beyaz bir zemin üzerinde kullanıldı. VITA Easyshade Compact ile renk tespiti yapılırken cihazın uç kısmı örneklere dik olacak 
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şekilde tutuldu. Her bir renk tespiti için, 3 ölçüm yapıldı ve ortalama değerler kaydedildi. Cihazın kalibrasyonuher 3 ölçüm 
sonrasında tekraredildi.Sonuçlar L, a, b ve ∆E değerleri olmak üzere kaydedildi. ∆E değerlerinin hesaplanmasında aşağıdaki 
formül kullanıldı. 
ΔE*=[(ΔL*)

2
+(Δa*)

2
+(Δb*)

2
]

1/2 

ΔL*=L(son)-L(başlangıç) and Δa*=a(son)-a(başlangıç) and Δb*=b(son)-b(başlangıç).  
Kompozitrezin diskler her bir grupta 10 örnek olacak şekilde rastgele 4 gruba ayrıldı (n=10). Toplamda 3 farklı ağız 

gargarası [Grup1: Signal White Now (CosmintSpaVia, OlgiateComasco, Italy), Grup 2: Crest 3D White (Procter &Gamble, 
Cincinnati, OH, USA), Grup3: Colgate Optik Beyaz GABA International AG, Therwil, Switzerland)] ve kontrol grubu (Grup 4) 
olarak ise distile su kullanıldı.Çalışmada yer alan ağız gargarlarının içerik ve detayları Tablo 1'de gösterilmektedir. 
Örnekler 2'şer ml ağız gargarası olan cam şişeler içinde 1 saat ve 24 saat bekletildikten sonra musluk suyu altında 10 saniye 
yıkandı ve hava spreyi ile kurutuldu. Aynı spektrofotometre kullanılarak ikincirenk ölçümleri yapıldı. Her bir örneğe ait L, a, b 
değerleri kaydedilerek, gargara uygulaması sonrasında örneklerin renk değişim miktarları hesaplandı.Örneklerin renk 
değişimine ait ∆E değerleri istatistiksel olarak analiz edildi. 
İstatistiksel Analiz 
Verilerin analizinde SPSS yazılımı (SPSS 20.0 sürümü; SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) kullanıldı. 0,05 anlamlılık düzeyinde tek 
yönlü varyans analizi ve Tukey post hoc çoklu karşılaştırma testi kullanılarak analiz edildi. 
Bulgular 

Bu çalışmada, kullanılan her üç beyazlatıcı ağız gargarasının,24 saatlik ölçüm sonunda, kompozitrezin örneklerin 
rengini fark edilebilir eşik değeri (ΔE=3,3)'den daha fazla değiştirmediği gözlendi (Tablo 2).Beyazlatıcı ağız gargaraları 
arasında en fazla etkiyi Grup 1 gösterdi (ΔE=2,59). Solüsyonlarda 24 saat bekletilen örneklerde Grup 1’ e ait renk değişim 
değerinin, istatistiksel olarak anlamlı ölçüde diğer gruplardan [(Grup 2, ∆E =1.49), (Grup 3, ∆E =1.57) ve (Grup 4, ∆E =1.13)]  
farklı olduğu saptandı (p<0.05). 
 
Tablo 2. İstatistiksel Analiz 

   
Ortalama için %95 güven aralığı Tek Yön ANOVA 

Gruplar Ortalama Standart Sapma Alt Sınır Üst Sınır F Değeri P Değeri 

Grup 1 
(Signal White Now) 

2.59
A 

0.74 2.06 3.12 

8.118 <0.000 

Grup 2 
(Crest 3D White) 

1.49
B 

0.78 0.93 2.05 

Grup3 
(Colgate Optik Beyaz) 

1.57
B 

0.74 1.04 2.09 

Grup4 
(Distile su) 

1.13
B 

0.50 0.77 1.49 

 
Tartışma 

Beyazlatma sırasında kullanılan kimyasal ajanlar sadece diş dokusuna değil aynı zamanda mevcut restorasyonlara 
da temas etmektedir.

2
Nanopartikül yapısı ile üretilen kompozitrezinlerinmekanik özellikleri ve polisajlanabilirliği armış, 

polimerizasyon büzülmesi ise azalmıştır.
13

Rezinmatriks, yüksek rezin içeriği ve su emilimi sebebiyle renk stabilitesi için kritik 
önem taşımaktadır.

5
 Ayrıca beyazlatıcı ajanlar, diğer restoratif materyallerle kıyaslandığında organik matriks içeriği 

sebebiyle kompozitrezinler üzerinde kimyasal değişiklik oluşturmaya daha yatkındırlar.
10

Bu sebeplerle çalışmamızda klinik 
kullanımı yaygın, yüksek (%89) doldurucu içeren olan bir nanohibridkompozitrezin kullanılmıştır. 

ElEmbaby
1
restoratifrezin materyallerin ağız gargaraları kullanımında renk değişimini değerlendirmiş ve 

kompozitlerinbileşimininin, doldurucu büyüklüğü ve tipinin renk değişimini direk olarak etkilediğini belirtmiştir. Ayrıca ağız 
gargarasının formülasyonuna bağlı olarak anlamlı bir renk değişimi de oluşabilir. Çalışmamızda tek tip kompozitrezin 
kullanılmıştır.  

Birçok araştırmacı, 1 ila 3 arasında değişen ΔE değerlerinin çıplak gözle algılanabilir ve klinik olarak kabul edilebilir 
olduğunu; 3.3'ten büyük ΔE değerlerinin ise klinik olarak kabul edilemez olduğunu bildirmiştir.

14,15
Çelik ve arkadaşları, farklı 

ağız gargaralarına maruz bırakılan kompozitrezin örneklerinin klinik olarak algılanacak boyutta olmamasına rağmen renk 
değiştirdiğini belirtmiştir.

16
 Çalışmamızda, 24 saat sonunda tüm gruplarda renk değişikliği oluşmuş ancak klinik olarak kabul 

edilebilir ΔE değerleri elde edilmiştir. Bu sonuçlar diğer araştırmacıların bulguları ile parelellik göstermektedir.
16,17

 
Günümüzde, beyazlatıcı ağız gargaraları peroksitler, pirofosfatlar, sodyum heksametafosfat, sodyum sitrat ve 

enzimler gibi çeşitli beyazlatıcı ajanları içerir. Literatürde, peroksitin beyazlatma etkinliği iyi bilinmektedir.
2
 Bu çalışmada 

Crest 3D White, formülünde hidrojen peroksit içermektedir. Lima ve arkadaşları, %2 ve %1,5 hidrojen peroksit içeren iki 
farklı ağız gargarası kullanmış ve dişler üzerinde gözle farkedilebilir, istatistiksel olarak anlamlı renk değişimi tespit 
etmiştir.

9
Karadas ve arkadaşları,

7
 hidrojen peroksit içeren ağız gargaralarının,çay ile renklendirilmiş olan 

kompozitrezinlerüzerindeki etkisini değerlendirmiş ve her grubun renk değişikliğinin zamanla azaldığını bildirmiştir.Harorli 
ve arkadaşları,

17
 üç hidrojen peroksit içeren ve üç hidrojen peroksit içermeyen ağız gargarasının nanohibrid bir 

kompozitrezinin renk değişimine etkisini araştırmış ve çalışmamıza benzer şekilde kullanılan beyazlatıcı ağız gargaralarının, 
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hidrojen peroksit içermesine bağlı olmaksızın kompozitrezin örnekler üzerinde göz ile fark edilebilir bir beyazlatma etkisi 
göstermediğini saptanmıştır. 

Diş renginin daha beyaz algılanması için, sarıdan mavi renge doğru bir renk değişimi (b değerinde azalma) bazı in 
vivo ve in vitro çalışmalarda bildirildiği gibi etkili olabilmektedir.

18
 Bu çalışmada, Signal White Now mavi kovarin (CI74160) 

ve Colgate Optik Beyaz, bileşimlerinde Patent Blue V (CI42051) içermektedir. Beyazlatıcı ağız gargaralarında bulunan 
boyalar, optik bir illüzyon sağlayarak estetik bir algı oluşmasına katkıda bulunurlar. Çalışmamızda kullanılmış olan Signal 
White Now beyazlatıcı ağız gargarasının, diğer gruplara göre anlamlı ölçüde renk değişikliği göstermesi bu şekilde 
açıklanabilir. 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, beyazlatıcı ağız gargaraların kompozitrezinlerüzerinde belirgin 
renklenmeye neden olabileceği klinik uygulamalarda dikkate alınmalıdır. Bu çalışmanın limitasyonları, (1) tek tip ve tek renk 
bir kompozitrezin materyali kullanılması, (2) oral kavitenin in vitro olarak taklit edilemeyen birçok faktör içermesidir.Farklı 
ağız gargaralarının kompozitrezinler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için klinik çalışmalar gereklidir. 
Sonuç 
Bu in vitro çalışmanın sonuçlarına göre: (1) Beyazlatcı ağız gargaraları, renklendirici solüyonlar olarak düşünülebilir; (2) Her 
beyazlatıcı ağız gargarasının kimyasal formülasyonu, gargaranın boyama kabiliyetini etkiler; (3) Beyazlatıcı ağız 
gargaralarının, estetik restoratif materyaller üzerinde etkileri düşünülerek, hekim kontrolünde kullanımının etkili olacağı 
söylenebilir. 
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Yoğun bakım ve servis hastalarında prokalsitonin ve C-reaktif protein 
düzeyleri arasındaki ilişki 

 
Ünsal Gündoğdu 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
AMAÇ: Akut faz proteinleri olan C-Reaktif protein (CRP) ile Prokalsitonin (PCT), bakteriyel enfeksiyon esnasında dolaşıma 
salınan,enflamatuar moleküllerdir. PCT, bakteriyel enfeksiyon belirteci olarak son zamanlarda yoğun bakım hastalarında 
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu iki test ile beraber yoğun bakım ve servis hastalarında ayrıca albumin, prealbumin, total protein 
ve glomerüler filtrasyon hızı (GFR) gibi testlerin de takibi yapılmaktadır.Bu çalışmada, PCT düzeyi normal olan hastalar ile 
PCT düzeyi yüksek olan hastaların CRP, albumin, prealbumin ve GFR sonuçları arasındaki ilişki araştırılmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Hastanemiz laboratuvarına Ocak 2019 - Ekim 2019 tarihleri arasında başvuran hastalara ait eş zamanlı 
gelen PCT, CRP, albumin, prealbumin, total protein ve GFR test verileri değerlendirmeye alınmıştır. Verileri toplanan 203 
hastanın 174’ü yoğun bakım, geri kalan 39’u ise servis ve poliklinik hastasıdır. Veriler normal dağılım göstermediğinden; PCT, 
CRP ve diğer testler arasındaki korelasyonların hesaplanmasında Spearman’s korelasyon testi, ikili gruplar arasındaki farkın 
saptanmasında ise Nonparametrik Mann-Whitney U testi kullanıldı. 
BULGULAR: Nonparametrik Mann-Whitney U testi kullanıldığında, PCT düzeyi normal olan hasta grubu ile PCT düzeyi 
yüksek olan hasta grubuna ait testler arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0,001). PCT test sonucu normal 
olarak kabul edilen (< 0,12ng/ml) hasta grubunda CRP test ortalaması 68,7 mg/dl’dir. PCT düzeyi yüksek olan hastaların ( 
ortalama 22,59 ng/ml) CRP test ortalaması ise 171,9 mg/dl olarak bulunmuştur. PCT düzeyi yüksek olan bu grupta 
Spearman’s korelasyon testi uygulandığında, CRP ve PCT testleri arasında yüksek bir korelasyon saptanmıştır (r = 0,78 p < 
0.001). 
SONUÇ: PCT düzeyi yüksek olan hasta grubunda, PCT ile CRP arasında anlamlı bir korelasyon görülmektedir. Ancak, normal 
PCT düzeyine sahip grupta CRP test ortalamasının yüksek olması (68.7 mg/dl) CRP’nin sensivititesinin daha yüksek olduğunu 
düşündürmektedir. Bu nedenle, maliyet-etkin düşünecek olursak CRP düzeyinin yükseldiği hastalarda, PCT düzeyine 
bakmanın daha akılcı olduğu düşünülebilir. 
Anahtar Kelimeler: CRP, Enfeksiyon, Prokalsitonin 
 
 

Relationship between procalcitonin and C-reactive protein levels in intensive 
care units patients 

 
Ünsal Gündoğdu 

Health Sciences University Izmir Bozyaka Training and Research Hospital 
 

 
OBJECTIVE: Acute phase proteins C-Reactive protein (CRP) and Procalcitonin (PCT) are inflammatory molecules that are 
released into the circulation during bacterial infection. PCT has recently been used frequently as an indicator of bacterial 
infection in intensive care patients. In addition to these two tests, albumin, prealbumin, total protein and glomerular 
filtration rate (GFR) are also monitored in intensive care and other clinical patients. In this study, the relationship between 
CRP, albumin, prealbumin and GFR results of patients with normal PCT levels and patients with high PCT levels was 
investigated. 
MATERIALS-METHODS: Simultaneous PCT, CRP, albumin, prealbumin, total protein and GFR test data of patients admitted 
to our hospital between January 2019 and October 2019 were evaluated. Of the 203 patients whose data were collected, 
174 were in intensive care unit and the remaining 39 were in service and outpatient clinics. As the data did not show a 
normal distribution, Spearman’s correlation test was used to calculate the correlations between PCT, CRP and other tests, 
and Nonparametric Mann-Whitney U test was used to determine the difference between the two groups. 
RESULTS: When the non-parametric Mann-Whitney U test was used, a statistically significant difference was found 
between the patients with normal PCT levels and those with high PCT levels (p <0.001). The mean CRP test was 68.7 mg / dl 
in the patient group whose PCT test result was accepted as normal (<0.12ng / ml). Patients with high PCT levels (mean 
22.59 ng / ml) had a mean CRP test of 171.9 mg / dl. When Spearman’s correlation test was applied in this group with high 
PCT levels, a high correlation was found between CRP and PCT tests (r = 0.78 p <0.001). 
CONCLUSION: There was a significant correlation between PCT and CRP in patients with high PCT levels. However, in the 
group with normal PCT, the higher CRP test average (68.7 mg / dl) suggests that CRP has a higher sensitivity. Therefore, if 
we consider cost-effective, it may be considered rational to look at PCT levels in patients with elevated CRP levels. 
Keywords: CRP, Infection, Procalcitonin 
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Klinik ve laboratuvar iletişimi tıbbi hataları azaltabilir: Akılcı Laboratuvar 
Kullanımı Projesi ve Laboratuvar Konsültasyon Hizmetleri 

 
Banu Isbilen Basok, Elif Merve Girgin, Anil Baysoy, Inanc Karakoyun, Fatma Demet Arslan 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, İzmir 
 
 
GİRİŞ-AMAÇ: Konsültasyon hasta teşhis ve tedavi yönetiminde farklı tıp disiplinlerinin iş birliği açısından önemli bir tıbbi 
uygulamadır. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 
"Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi" kapsamında klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık 
ve bilgi alışverişi sağlamak amacıyla “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü (Ek-1)” Şubat 2018 
tarihinde yayınlanmıştır. Amacımız hastanemizde başlattığımız konsültasyon çalışmalarını ve bu çalışmalar üzerinden 
laboratuvar konsültasyonunun önemini vurgulamaktır. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM: 992 yataklı SBÜ İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi çocuk ve erişkin yan dalları, özelleşmiş tanı, 
tedavi, cerrahi ve yoğun bakım hizmetleri veren İzmir ve bölgesinin en büyük hastanelerinden biri olup, 2019 yılı günlük 
polikliniğe (Acil başvuru dışı) ve kan alma ünitesine başvuran hasta sayıları sırasıyla yaklaşık 7500 ve 1500, yıllık (2018) yatan 
hasta sayısı 52679, acil muayene sayısı 371480 ve ameliyat sayısı 60201 olarak gerçekleşmiştir. 2019 ve öncesi 
istatistiklerinden de anlaşılacağı üzere oldukça yoğun sağlık hizmetini etkin ve kaliteli verebilmek için konsültasyon süreçleri 
klinikler arasında halihazırda yürütülmekteydi. Ancak laboratuvar disiplinleri için resmi konsültasyon prosedürleri 
tanımlanmamıştı. Akılcı laboratuvar projesi kapsamında konsültasyon süreçlerine laboratuvarların dahil edilmesi ile beraber 
Ocak 2019 tarihinden itibaren Tıbbi Biyokimya Kliniği laboratuvarımızda diğer kliniklere resmi konsültasyon hizmeti 
verilmeye başlandı. Kliniğimiz uzmanlarının konsültasyon hizmetlerini standardize etmek üzere istenen konsültasyonlar, 
konsültasyonu isteyen klinikler ve gerekçeleri değerlendirildi. 
 
BULGULAR: Ocak-Ekim 2019 tarihleri arasında kliniğimiz tarafından gerçekleştirilmiş toplam konsültasyon sayısı 9'dur. 
Vakaların çoğunluğu (7; %77) endokrinoloji branşlarından olup bunun 4'ü çocuk endokrinoloji (%44), 3'ü yetişkin 
endokrinoloji (%33) hastasıydı. Çocuk gastroenteroloji ve çocuk onkoloji branşlarından birer hasta (%12) için konsültasyon 
istendi. Konsültasyon istem gerekçeleri incelendiğinde en sık izole alkalen fosfataz (ALP) yüksekliği (%44) ve makroprolaktin 
şüphesi (%44) nedeniyle konsültasyon talep edildiği görüldü. Sadece 1 hastadan klinikle uyumsuz tiroid fonksiyon testleri 
nedeniyle konsültasyon istendiği ve bu istemin yetişkin endokrin branşından yapıldığı görüldü. Konsültasyon istemlerinin 
ağırlıklı olarak çocuk kliniklerinden yapıldığı, çocukluk çağında en sık laboratuvar konsültasyonunu gerektiren durumların 
kemik izoenzimlerini ve makroALP varlığını belirlemek üzere izole ALP yüksekliği ile klinikle uyumsuz hiperprolaktinemi 
durumu olduğu tespit edildi. Ayrıca klinikle uyumsuz test sonucu durumunda interferans olasılığını değerlendirme açısından 
konsültasyon istemi de yapıldığı gözlendi. Bu nedenle bu konsültasyon gerekçelerinde laboratuvar uzmanının izlemesi 
gereken adımları içeren süreçleri standardize eden konsültasyon işleyişi talimatı oluşturularak hasta anamnez formu ile 
algoritmalar hazırlandı. Prosedür algoritmaları hazırlanırken laboratuvarımızın alt yapısı, cihaz konfigürasyonu, mevcut 
malzemeler ve imkanlar göz önüne alındı. İlk algoritmada bir makro-molekül varlığı şüphesinde (ALP, prolaktin, vb.) asgari 
olarak yapılması gerekli çalışmalar özetlenmektedir (Şekil 1). İkinci algoritmada klinikle uyumsuz test sonuçlarına yol 
açabilecek interferans varlığının belirlenmesi için yapılması gereken asgari çalışmalara yer verilmektedir (Şekil 2). 
 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Konsültasyon bilimsel boyutuna ek olarak etik, finansal ve yasal boyutlara sahip hastaya özel bir tıbbi 
süreçtir. ancak laboratuvar açısından bazı konsültasyon gerekçeleri daha fazla istendiğinden, asgari süreçleri içeren 
konsültasyon algoritmalarının yaratılması mümkündür. Kliniğimizde makromolekül varlığı ve interferans şüphesi en sık 
gerekçeler olduğundan, tanımlanan konsültasyon talimatı sayesinde izlenmesi gereken adımlar standardize edilmiştir. Ancak 
bu ve farklı gerekçelerle istenen konsültasyonlarda laboratuvar uzmanının bilgi ve deneyimleri doğrultusunda oluşturulan 
algoritmaların güncellenmesi ve yeni algoritmaların oluşturulması önerilir. 
 
Anahtar Kelimeler: "Akılcı Laboratuvar Kullanımı", laboratuvar konsültasyonu, algoritma, interferans, makromolekül. 
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Communication between clinics and laboratory can reduce medical errors: 
"Wisely Use of Medical Laboratory Service" Project and Laboratory 

Consultation Services 
 

Banu Isbilen Basok, Elif Merve Girgin, Anil Baysoy, Inanc Karakoyun, Fatma Demet Arslan 
Department of Medical Biochemistry, Health Sciences University Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey 

 
 
INTRODUCTION and OBJECTIVE: Consultation is an important medical practice for interdisciplinary cooperation in diagnosis 
and treatment. Within the scope of the project titled as "Wisely Use of Medical Laboratory Service (WUMLS)" carried out by 
the Ministry of Health, Directorate of Health Services, Department of Etude and Diagnosis Services, the "Consultation 
Procedure (Annex-1)" was published in February 2018 in order to provide communication, technical consultancy, and 
information exchange among clinicians and medical laboratory specialists. We aim to emphasize the importance of this 
novel consultation process through our consultation experiences. 
 
METHODS: As a tertiary hospital with 992-beds, our hospital is one of the largest hospitals in Izmir that provides diagnosis, 
treatment, surgical, and intensive care services for both children and adult patients. The numbers of out-patients (except 
ER) and who admitted to the phlebotomy units in 2019 were approximately 7500 and 1500 per day, respectively. For 2018, 
inpatients', emergency interventions', and operations' numbers were 52679, 371480, and 60201, respectively. To provide 
the intensive service with a certain quality, the consultation procedure was already carried out among several clinics. 
However, a formal laboratory consultation procedure was not defined. Within the scope of the WUMLS project, an official 
consultation service has started in our clinic since January 2019. To standardize our consultation service, relevant 
information on consultations such as the clinics requesting consultations, and the purposes of consultations were 
evaluated.  
 
RESULTS: The total number of consultations requested between January-October 2019 was 9. The majority of the cases 
(7;77%) were from endocrinology, of which 4 were pediatric endocrinology (44%). The other 2 consultations were 
requested from pediatric gastroenterology and pediatric oncology (12% of each). When the purposes for consultations 
were examined, the most frequent consultation was regarding that elevated alkaline phosphatase (ALP)(44%) and suspicion 
of macroprolactin (44%) due to possible macromolecule interference that requested by pediatrics. Only one adult patient 
from endocrinology was requested to consult for incompatible thyroid function tests. The consultation procedures and 
algorithms were prepared to standardize the processes including the steps that the laboratory specialist should follow in 
addition to the patient anamnesis form. Laboratory infrastructure, device and equipment, and available materials were 
taken into consideration while preparing the algorithms. The first algorithm summarizes the studies that should be done as 
a minimum in case of suspicion of a macromolecule (ALP, prolactin, etc.)(Figure 1). In the second algorithm, the 
indispensable steps to determine the presence of interference that may lead to clinical discordant test results are 
presented (Figure 2). 
 
DISCUSSION AND CONCLUSION: Consultation is a case-tailored medical process with ethical, financial, and legal dimensions 
in addition to its scientific aspect. Still, it is possible to create the consultation algorithms that involve grounded processes, 
as some consultations more requested. Since the presence of a macromolecule and the suspicion of interference are the 
most common consultation requests in our practice, the algorithms that define the minimum standardized steps to be 
followed have been standardized. Yet, it is recommended to update the algorithms to create even new algorithms for 
further consultations. 
 
Keywords: "Wisely Use of Medical Laboratory Service", laboratory consultation service, algorithm, interference, 
macromolecule. 
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Serum Bazlı Çinko Analizi İçin Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması 

 
Sema Kardeşler, Fatma Demet Arslan, İnanç Karakoyun, Banu İşbilen Başok, Ayfer Çolak 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye 
 
Giriş ve Amaç 
Ölçüm belirsizliği, ölçülen sonucun gerçek değeri ne ölçüde temsil ettiğini gösterir ve birçok bileşene sahiptir. Çalışmamızda 
amacımız büyüme geriliği, immum yetmezlik, infertilite, nörolojik bozukluk, akrodermatitis enteropatika gibi klinik amaçlarla 
sık değerlendirilen çinko testinin tekrarlanabilirlik, bias ve kalibratör izlenebilirliğinden kaynaklanan ölçüm belirsizliğini 
tespit etmek ve hesaplanan bu değeri %total izin verilen hata (%TEa) değerleriyle karşılaştırmaktır. 
Gereç ve Yöntem 
Çinko için tekrarlanabilirlik, bias ve kalibratör izlenebilirliğinden kaynaklanan ölçüm belirsizliği hesaplandı. Tekrarlanabilirlik 
çalışması için 6 aylık iç kalite kontrol verilerinin (n=135) değişim katsayısı (coefficient of variation%=CV%) değeri hesaplandı. 
Bias çalışması için 6 periyodik dış kalite kontrol örneğine ait bias değerlerinin ortalaması kullanıldı. Kalibratör belirsizliği için 
izlenebilir referans materyal ölçüm belirsizliği dikkate alındı. Tüm bu standart belirsizlik değerleri tespit edildikten sonra, 
bileşik belirsizlik bulundu. Genişletilmiş ölçüm belirsizliği (U), bileşik belirsizliğin kapsam faktörü(k) ile çarpımından elde 
edildi. %95 güven düzeyi için k değeri 2 idi. Elde edilen U, hedef değerine göre (%TEa=%15) değerlendirildi. 
Bulgular 
Yapılan hesaplamalarda tekrarlanabilirlik, bias ve kalibratör izlenebilirliğinden kaynaklanan ölçüm belirsizliği sırasıyla % 4.32, 
% 5.97, % 0.10 bulundu. Sonrasında çinko testi için hesaplanan U (% 14.74), %TEa’ e göre kabul edilebilirdi. 
Tartışma ve Sonuç 
Laboratuvarlar hedefledikleri %TEa değerlerini geçmeyecek biçimde sonuç vermeli ve özellikle kritik karar limitindeki test 
sonuçları değerlendirilirken ölçüm belirsizliği göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: çinko, ölçüm belirsizliği, serum 
 
 

Calculation of Measurement Uncertainty for Serum Based Zinc Analysis 
 

Sema Kardeşler, Fatma Demet Arslan, İnanç Karakoyun, Banu İşbilen Başok, Ayfer Çolak 
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Introduction and Objective 
The measurement uncertainty indicates the extent to which the measured result represents the actual value and has many 
components. The aim of this study was to determine the measurement uncertainty due to the reproducibility, bias and 
calibrator traceability of the zinc test which is frequently evaluated for clinical purposes such as growth retardation, 
immunodeficiency, infertility, neurological disorder, acrodermatitis enteropathica and to compare this value with the total 
allowable error% (TEa%) values. 
Materials and Methods 
For zinc, the measurement uncertainty was calculated from reproducibility, bias and calibrator traceability. For the 
repeatability study, the coefficient of variation% (CV%) of the 6-month internal quality control data (n=135) was calculated. 
The average of bias values of 6 periodic external quality control samples was used for bias study. The measurement 
uncertainty of traceable reference material was taken into account for the uncertainty of the calibrator. 
After all these standard uncertainty values were determined, combined uncertainty was found. The expanded 
measurement uncertainty (U) was obtained by multiplying the combined uncertainty with the coverage factor (k). The k-
value for the 95% confidence level was 2. The obtained U was evaluated according to the target value (TEa%=15%). 
Results 
In the calculations, the measurement uncertainty resulting from reproducibility, bias and calibrator traceability was 4.32%, 
5.97%, 0.10%, respectively.U (14.74%) calculated for the zinc test was then acceptable according to theTEa%. 
Discussion and Conclusion 
Laboratories should provide results that do not exceed the target TEa% values, and measurement uncertainty should be 
taken into account, especially when evaluating test results at the critical decision limit. 
 
Keywords: measurement uncertainty, serum, zinc 
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GİRİŞ-AMAÇ: 
Astım, solunum yollarının duyarlılığının artmasına bağlı olarak gelişen kronik enflamatuvar bir hastalıktır. Günümüzde 
yaklaşık olarak 300 milyon kişi astım hastasıdır. Çocukluk döneminde teşhis edilen astım hastalığının tedavisi geri dönüşü 
olmayan akciğer fonksiyon bozukluklarının önlenmesi için önem taşımaktadır. 
Nazal sıvı örneğinin elde edilmesi non-invaziv olduğundan, kan örneği alımına göre özellikle çocuk hastalardan örnek alımını 
kolaylaştırabilecek, daha konforlu, gerginlik ve korkuya sebep olmayan bir yöntemdir. Bu araştırmada çocuk astım 
hastalarında astım tanısı ve takibini kolaylaştırmak için kan örneği ve nazal sıvı içeriğindeki İnterlökin-4 (IL-4) sitokin 
düzeyinin belirlenmesi ve IL-4 düzeyinin astım biyobelirteçliği açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: 
Çalışma grupları 20’şer çocuktan oluşan astım hastası ve sağlıklı kontrol grubu olarak belirlendi. Araştırma katılımcılarının 
kişisel ve demografik bilgileri kaydedildi. Kan örneklerinin toplanması için boş kan tüpleri, nazal sıvı örnekleri için özel dizayn 
edilen tasarım kullanıldı. Laboratuvara soğuk zincirle taşınan kan örnekleri bekletilmeden 5000 g’de 10 dakika santrifüj 
edildi, nazal sıvı örnekleri için özel bir ekstraksiyon işlemi uygulandı. Ön işlemler sonucu elde edilen örnekler -80oC’de 
muhafaza edildi. Bir sonraki aşamada ELISA yöntemi ile kan ve nazal sıvı örneklerinin içeriğindeki IL-4 konsantrasyonu 
ölçüldü ve istatistiksel analizi SPSS üzerinde gerçekleştirildi, p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: 
Serum IL-4 düzeyleri hasta grubunda ortalama 4.92 ± 9.27 pg/µL kontrol grubunda ortalama 1.15 ± 1.11 pg/µL olarak 
ölçülmüştür. Bu sonuçlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlam ifade etmemektedir. Nazal sıvıdaki IL-4 düzeyleri hasta 
grubunda ortalama 14.88 ± 13.17 pg/µL, kontrol grubunda 11.46 ± 10.14 pg/µL olarak ölçülmüştür. Bu sonuçlar arasındaki 
fark istatistiksel olarak anlam ifade etmemektedir. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: 
Astım hastalığı tanısında invaziv olmayan yöntem kullanımı özellikle çocuk hastaların konforu açısından önem taşır. Nazal 
sıvı alma işlemi non-invazivdir. Nazal sıvı içeriğinden biyobelirteç özelliğinde bir parametrenin tayini, tanının kolaylaşmasını 
sağlayabilir. Bu amaçla hareket ettiğimiz araştırmamızda IL-4’ün biyobelirteç olarak değerlendirilemeyeceği gösterildi. Ön 
araştırma olarak tasarlanan bu çalışmamız nazal sıvı içeriğindeki potansiyel biyobelirteçlerin daha detaylı değerlendirilmesi 
için ilk adım niteliğindedir. Th2 enflamatuvar yanıtı sırasında salgılanan diğer sitokin ve moleküllerin böyle bir araştırma 
çerçevesinde değerlendirilmesi yeni bir biyobelirtecin keşfi için çok büyük önem taşımaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: çocuk, astım, IL-4; ELISA, serum, nazal sıvı 
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INTRODUCTION & OBJECTIVE: 
Asthma is a chronic inflammatory disease that develops due to increased sensitivity of the respiratory tract. Approximately 
300 million people have asthma today.. The treatment of asthma diagnosed in childhood is important to prevent 
irreversible lung function disorders. Since nasal fluid sampling is non-invasive, it is a method that can facilitate sampling, 
more comfortable, without tension and fear especially from pediatric patients, compared to blood sampling. The aim of this 
study was to determine the level of interleukin-4 (IL-4) cytokine in blood sample and nasal fluid to facilitate diagnosis and 
follow-up of asthma and IL-4 levels are evaluated for asthma biomarker in pediatric asthma patients. 
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MATERIALS-METHODS: 
The study groups were 20 asthma patients and 20 healthy controls. Personal and demographic information of the 
participants were recorded. Empty blood tubes were used for collecting blood samples and specially designed tubes were 
used for nasal fluid samples. Blood samples that were transported to the laboratory by cold chain were centrifuged at 5000 
g for 10 minutes without waiting and a special extraction procedure was performed for nasal fluid samples. The resulting 
samples were stored at -80 oC. In the next step, IL-4 concentration in blood and nasal fluid samples was measured by ELISA 
method and statistical analysis was performed on SPSS, p <0.05 was considered statistically significant. 
RESULTS: 
The mean serum IL-4 levels were 4.92 ± 9.27 pg / µL in the patient group and 1.15 ± 1.11 pg / µL in the control group. The 
difference between these results is not statistically significant. The mean IL-4 level in the nasal fluid were 14.88 ± 13.17 pg / 
µL in the patient group and 11.46 ± 10.14 pg / µL in the control group. The difference between these results is not 
statistically significant. 
DISCUSSION and CONCLUSION: 
The use of non-invasive methods in the diagnosis of asthma is especially important for the comfort of pediatric patients. 
Nasal swab specimen taken from the nose is non-invasive. Determination of a biyomarker parameter from nasal fluid 
content may facilitate diagnosis. In this study, IL-4 cannot be evaluated as a biomarker. This study, designed as a 
preliminary research, is the first step for a more detailed evaluation of potential biomarkers in nasal fluid content. The 
evaluation of other cytokines and molecules secreted during the Th12 inflammatory response in such a research is of great 
importance for the discovery of a new biomarker. 
 
Keywords: child, asthma, IL-4, ELISA, serum, nasal fluid 

 
 

İNTERLÖKİN-4’ÜN ASTIM HASTASI ÇOCUKLARDA BİYOBELİRTEÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Giriş ve Amaç 
Astım, solunum yollarının duyarlılığının artmasına bağlı olarak gelişen kronik enflamatuvar bir hastalıktır. Bu hastalık 
öksürük ve hışıltı ile karakterizedir(1). Astım hastalığının %30’u yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkar ve hava yollarında daralma 
ve ataklar şeklinde görülür. Günümüzde yaklaşık olarak 300 milyon kişi astım hastasıdır(2). Çocukluk döneminde teşhis 
edilen astım hastalığının tedavisi geri dönüşü olmayan akciğer fonksiyon bozukluklarının önlenmesi için önem taşımaktadır. 
Astımla ilişkili çok sayıda mediyatörün olduğu bilinmektedir. Astım patogenizinde önemli olan mediyatörlerden biri sitokin 
moleküllerinden İnterlökin-4 (IL-4)’tür(3). Sitokinlerin, çeşitli hastalıkların tedavisi için, biyolojik cevabı modifiye edici olarak 
klinik kullanımı bulunmaktadır ve IL-4 astım hastalığında makrofajlar ve Th2 hücreleri tarafından üretilen bir sitokindir(4).  
Nazal sıvı örneğinin elde edilmesi non-invaziv olduğundan, kan örneği alımına göre özellikle çocuk hastalardan örnek alımını 
kolaylaştırabilecek, daha konforlu, gerginlik ve korkuya sebep olmayan bir yöntemdir. Bu araştırmada çocuk astım 
hastalarında astım tanısı ve takibini kolaylaştırmak için kan örneği ve nazal sıvı içeriğindeki IL-4 düzeyinin belirlenmesi ve IL-
4 düzeyinin astımdabir biyobelirteç olup olamayacağınındeğerlendirilmesi amaçlanmıştır.  
 
Gereç ve Yöntem 
Kan örneklerinin toplanması için boş kan tüpleri, nazal sıvı örnekleri için özel dizayn edilen tasarım kullanıldı. Laboratuvara 
soğuk zincirle taşınan kan örnekleri bekletilmeden 5000 g’de 10 dakika santrifüj edildi, nazal sıvı örnekleri için tek 
kullanımlık steril pamuk uçlu çubuklar kullanıldı. Örnek alma işlemi için bu çubuklar burun içerisine yerleştirildikten sonra 20 
saniye beklendi. Çubuklar nazal sıvı örneği alındıktan sonra, önce uçları kesilerek UV ile sterilize edilmiş 2 ml’lik santrifüj 
tüpleri içerisine yerleştirildi. Örnek alınır alınmaz steril kan tüpüne aktarıldı. Soğuk zincir kurallarına uygun olarak örnek 
tüplerininiçi buz dolu bir tank içerisinde klinikten laboratuvara transferleri gerçekleştirildi. Laboratuvar aşamasındaki 
işlemlerin ilki tüp içerisine 300 µL serum fizyolojik ekleme işlemidir. Tüp laboratuvara gelir gelmez serum fizyolojik ekleme 
işlemini takiben 3000 g’de 5 dakika santrifüj gerçekleştirildi. Böylece pamuktaki örneğin eklenen serum fizyolojik içerisinde 
çözünmesi sağlandı.Ön işlemler sonucu elde edilen nazal sıvı ekstraktları-80

o
C’de muhafaza edildi. Bir sonraki aşamada 

ELISA yöntemi ile kan ve nazal sıvı örneklerinin içeriğindeki IL-4 konsantrasyonu ölçüldü. IL-4 Human ELISA kit 
ThermoFisherScientific firmasından satın alındı.İstatistiksel analiz, ortalama ve standart sapma hesaplamalarıSPSSversion 22 
üzerinde gerçekleştirildi, p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  
 
Bulgular 
 
Astım Hastası Çocuklar ile Sağlıklı Kontrol Grubu Çocukların Demografik Özelliklerinin Karşılaştırılması  
Astım hastası grubunu oluşturan çocuklar ile sağlıklı kontrol grubunu oluşturan çocukların sayısı her bir grup için 20’şer kişi 
olarak belirlenmiştir. Kontrol grubundaki çocukların 11 tanesinin cinsiyeti kız, 9 tanesinin cinsiyeti erkek iken, hasta 
grubundaki çocukların 8 tanesi kız 12 tanesi erkektir. Kontrol grubunun yaş ortalaması 9,1 ± 1,3, hasta grubundaki 
çocukların yaş ortalaması 8,6 ± 1,6’dır. 
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Astım Hastası Çocuklar ile Sağlıklı Kontrol Grubu Çocuklarda IL-4 Karşılaştırılması: 
Serum IL-4 düzeyleri hasta grubunda ortalama 4.92 ± 9.27 pg/µL kontrol grubunda ortalama 1.15 ± 1.11 pg/µL olarak 
ölçülmüştür. Bu sonuçlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Nazal sıvıdaki IL-4 düzeyleri hasta grubunda 
ortalama 14.88 ± 13.17 pg/µL, kontrol grubunda 11.46 ± 10.14pg/µL olarak ölçülmüştür. Bu sonuçlar arasındaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı değildir. 
 

 
 

Tablo 1: Araştırmaya katılımcıların cinsiyet ve yaş ortalamaları 

Özellikler Sağlıklı kontrol Astım Hastası 

Sayı 20 20 

Cinsiyet (Kız/Erkek) 11/9 8/12 

Yaş 9,1 ± 1,3 8,6 ± 1,6 

 
 
 

Tablo 2: Serumdaki IL-4’ün gruplar arası konsantrasyonlarının karşılaştırılması 

Özellikler Hasta 
sayısı Sağlıklı Kontrol Astım Hastası P değeri 

Serum IL-4 (pg/µL) n=20 1.15 ± 1.11 4.92 ± 9.27 0.16 

 
 
 

 
Tablo 3: Nazal sıvıdaki IL-4’ün gruplar arası konsantrasyonlarının karşılaştırılması 

Özellikler Hasta 
sayısı Sağlıklı Kontrol Astım Hastası P değeri 

Nazal IL-4 (pg/µL) n=20 11.46 ± 10.14 14.88 ± 13.17 0.36 

 
 
 
 
 

 
 

Grafik 1:Serumdaki IL-4sitokininin ortalama konsantrasyon değerleri 
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Grafik 2: Nazal sıvıdaki IL-4’ünortalama konsantrasyon değerleri 

 
 
Tartışma ve Sonuç: 
Serum IL-4 düzeyleri hasta grubunda ortalama 4.92 ± 9.27 pg/µL kontrol grubunda ortalama 1.15 ± 1.11 pg/µL olarak 
belirlenmiştir. Bu sonuçlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlam ifade etmemektedir. Nazal sıvıdaki IL-4 düzeyleri hasta 
grubunda ortalama 14.88 ± 13.17 pg/µL, kontrol grubunda 11.46 ± 10.14pg/µL olarak ölçülmüştür. Bu sonuçlar arasındaki 
fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Lin ve ark. araştırmalarında 3 farklı tedavi grubu üzerinde IL-4 seviyelerini ölçtüklerinde tedavi öncesinde 
istatistiksel anlam bulunmazken, serum IL-4 seviyeleri arasında tedavi sonrası gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark 
oluştuğunu belirtmiştir(5).Li ve ark.araştırmalarında, kontrol grubu olarak remisyon dönemi astım hastaları seçilmiş ve iki 
farklı tedavi stratejisinin uygulandığı 3 farklı grupta serum IL-4 düzeyinin istatistiksel anlamlı düştüğünü 
göstermişlerdir(6).Bizim araştırmamızda IL-4’ün tek başına serum veya nazal sıvıda birbiyobelirteç olarak 
değerlendirilemeyeceği gösterildi. Ancak çalışmaya alınan olgu sayısının az olması böyle bir sonuca neden olmuş olabilir. 
Ancak, IL-4 konsantrasyonunun diğer sitokinlerin ve enflamasyonla ilişkili salınan moleküllerin konsantrasyonu ile 
korelasyonu da biyobelirteçlik açısından değerlendirilmelidir. 

Ön araştırma olarak tasarlanan bu çalışmamız nazal sıvı içeriğindeki potansiyel biyobelirteçlerin daha detaylı 
değerlendirilmesi için ilk adım niteliğindedir. Th2 enflamatuvar yanıtı sırasında salgılanan diğer sitokin ve moleküllerin böyle 
bir araştırma çerçevesinde değerlendirilmesi yeni bir biyobelirtecin keşfi için çok büyük önem taşımaktadır. 
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OBJECTIVES: Diabetes mellitus is known for the most common metabolic disease worldwide. HbA1c levels are another 
important test used to evaluate blood glucose levels in the past 3 months of patients with diabetes. Vitamin D seems likely 
to indirectly affect insulin secretion and insulin sensitivity through beta cells and tissues that are insulin targets. The 
immunomodulatory effects of vitamin D concerning T cell activity play an important role in some immune processes that 
lead to type1 diabetes. Based on the evidence showing the effects of vitamin D on diabetes, we aimed to examine whether 
there was a correlation with HbA1c and 25 hydroxyvitamin D (25OHD) levels in diabetic patients. 
MATERIALS-METHODS: A retrospective descriptive study was conducted on 1661 patients who have simultaneous test 
requests for HbA1c and 25OHD. The normality of data was analyzed by the Shapiro Wilk test. Patients were divided into 3 
groups according to 25OHD results. Group 1 25OHD <20 ug/L; 20 ug/L < Group 2 < 30 ug/L and Group 3> 30 ug/L. 
Differences between the groups were evaluated by Mann Whitney or t-test according to distribution. Results were given as 
a median 25-75 percentile or mean ± SD. The relation between the results of HbA1c and 25OHD was evaluated by 
Spearman or Pearson correlation test according to the distribution. P value<0.05 was considered statistically significant. 
RESULTS: Since the test results were not normally distributed, Spearman's correlation test was applied. When the whole 
group was evaluated a weak negative correlation was found between HbA1c and 25OHD results (r=−0.142 and p<0.005). In 
groups 1, 2, and 3 median levels of HbA1c(%) values were 6.3 (5.7-8.2), 6.0 (5.4-7.1), and 5.9 (5.5-6.7), respectively. There 
was a statistically significant difference according to the Mann-Whitney U test between groups 1 and 2 (p≤0.001) and 1 and 
3 (p≤0.001). But there was no statistically significant difference according to the Mann-Whitney U test between groups 2 
and 3 (p=0.356). 
CONCLUSION: Given the role of the vitamin on secretion and the effect of insulin, it seems useful to monitor the serum 
25OHD level in a diabetic patient and prescribe its supplements if necessary. However, in our work, the absence of a 
statistically significant difference between HbA1c% values between groups 2 and 3 was interesting for us. We think that 
there may be an different finding in the discussion about which 25OHD level is sufficient. Therefore, we think that 
interesting findings have been reached on how useful it is to increase the 25OHD level to support diabetic treatment in 
these patients. 
Keywords: 25OHD, HbA1c%, correlation 
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Kan gazı cihazı ve otoanalizörde ölçülen elektrolit sonuçlarının glukoz ve 
albümin düzeylerine göre karşılaştırılması 

 
Ayşegül Keser 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, İzmir 
 

Giriş ve Amaç: Tıbbi biyokimya laboratuvarlarındaki rutin testlerin büyük bir yüzdesini elektrolitler oluşturur. En önemli 
ekstrasellüer iki iyon olan sodyum ve potasyum sıklıkla birlikte ve acil olarak istenir. Özellikle acil servis ve yoğun bakım 
ünitelerinde yatan kritik hastaların takibinde son derece önemli testlerdir. Plazma sodyum ve klorür konsantrasyonu, 
doğrudan (direkt) veya dolaylı (indirekt) bir iyon spesifik elektrot (ISE) kullanılarak rutin olarak ölçülür. Direkt ISE, kan gazı 
cihazında kullanılan tekniktir, indirekt ISE ise biyokimya analizörlerinin çoğunda kullanılır. Kritik hastalarda, iki teknikle 
ölçüldüğünde, genellikle plazma sodyum ve/veya potasyum konsantrasyonlarında bir fark olabilmektedir. Bu nedenle, bu 
çalışmada eşdeğer olup olmadıklarını belirlemek için bir kan gazı analiz cihazı (direkt yöntem) ve bir otoanalizör (indirekt 
yöntem) kullanılarak elde edilen sodyum ve potasyum iyon seviyelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca direkt ve 
indirekt sodyum ve potasyum ölçümleri arasındaki farkın plazma albümin ve glukoz konsantrasyonlarıyla ilgili olabileceği 
hipotezini test etmeyi amaçladık. 
Gereç ve Yöntem: İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvar’ında Beckman Coulter AU 680 
otoanalizöründe çalışılmış serum ve Radiometer ABL800 kan gazı cihazında çalışılmış tam kan sodyum ve potasyum test 
sonuçları laboratuvar bilgi sisteminden alınmıştır. Eylül 2019-Kasım 2019 tarihleri arasında aynı anda hem rutin biyokimya 
elektrolit analizi için, hem de kan gazında çalışılmak üzere kan örneği alınmış 18-65 yaş hastaların sonuçları karşılaştırma 
yapmak üzere çalışmaya dahil edilmiştir. Toplam 375 örnekteki sodyum ve potasyum sonucu karşılaştırılmıştır. Ayrıca glukoz 
ve albümin seviyesine göre hasta sonuçları hipoalbüminemik, normoalbüminemik, hiperglisemik ve normoglisemik gruplara 
ayrılarak direkt ve indirekt sodyum ve potasyum ölçümleri arasındaki farkın plazma albümin ve glukoz konsantrasyonlarıyla 
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ilgili olup olmadığı değerlendirilmiştir. Veriler Spearman'ın korelasyon katsayısı analizi, Bland-Altman grafiği, Deming 
regresyon analizi ve çok değişkenli lojistik regresyon analizi kullanılarak değerlendirildi.  
Bulgular: 375 numunenin 76 ‘sı (% 20,2) hipoalbüminemik numunelerden oluşmaktaydı. 208 hasta (%55.4’ü) hiperglisemik 
idi. Kan gazı ve otoanalizör cihazlar arasındaki sodyum iyon seviyelerinin Deming regresyon analizi aşağıdaki formülü verdi: 
otoanalizör Na (mmol / L) = 20.97 + (0.85 x kan gazı Na [mmol / L]). Potasyum için otoanalizör K (mmol / L) = 0.93 + (0.79 x 
kan gazı Na [mmol / L]) 375 hastada regresyon analizinde sodyum ve potasyum değerleri arasında güçlü bir korelasyon 
bulunmuştur (sodyum R:0,7 potasyum R:0,888). Hipoalbüminemik ve normoalbüminemik numunelerde sodyum ve 
potasyum değerleri arasında güçlü bir korelasyon bulunmuştur (R:0,820 ve R:0,924), (R:0,822) Glukoz değerleri normal 
aralıkta olan hastalarda (R: 0,799 ve R:0,878) ve hiperglisemik numunelerde (R: 0,810 ve R:0,888) sodyum ve potasyum 
değerleri arasında güçlü bir korelasyon bulunmuştur. Özellikle hipoalbüminemik ve hiperglisemik hastalarda korelasyon 
daha güçlü bulunmuştur. 
Tartışma: Çalışmamızda kan gazı analizi ve otoanalizör ile ölçülen K+ ve Na değerleri arasındaki uyumu araştırdık. Kan gazı 
ve otoanalizör kullanılarak belirlenen sodyum ve potasyum korelasyon katsayısı güçlü derecede anlamlı olmasına rağmen 
iyonu sodyum ve potasyum iyon dengesizliğini teşhis ederken ve tedavi uygularken klinisyenler dikkatli olmalıdırlar. Kan gazı 
analizlerinin sıvı heparinle yıkanmış injektörler ile çalışılmış olması ve bu durumun dilüsyona neden olabileceği, otoanalizör 
ve kan gazı elektrolit sonuçları arasındaki uyumsuzlukta rol oynayabilir. Numunelerin alınması ve taşınması sırasındaki 
olumsuzluklar, örnek tipi ve ölçüm yöntemi arasındaki farklılıklar sonuca katkıda bulunmuş olabilir. 
Anahtar Kelimeler: Elektrolit, kan gazı, otoanalizör 
 
 
 

Comparison of electrolite results measured in blood gas device and 
autoanalizer according to glucose and albumin levels 

 
Ayşegül Keser 

Health Sciences University Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Medical Biochemistry Laboratory, Izmir, Turkey 
 

Introduction: Electrolytes constitute a large percentage of routine tests in medical biochemistry laboratories. The two most 
important extracellular ions, sodium and potassium, are frequently and urgently desired. They are especially important in 
the follow-up of critical patients hospitalized in emergency and intensive care units. Plasma sodium and chloride 
concentration is routinely measured using a direct or indirect ion-specific electrode (ISE). Direct ISE is the technique used in 
blood gas devices, and indirect ISE is used in most biochemistry analyzers. The aim of this study was to compare the sodium 
and potassium ion levels obtained using a blood gas analyzer (direct method) and an autoanalyser (indirect method) to 
determine whether they were equivalent. We also aimed to test the hypothesis that the difference between direct and 
indirect sodium and potassium measurements may be related to plasma albumin and glucose concentrations.  
Methods: Serum and Radiometer ABL800 blood gas device were studied in Beckman Coulter AU 680 autoanalyser in Izmir 
Biochemistry Training and Research Hospital Medical Biochemistry Laboratory and whole blood sodium and potassium test 
results were obtained from laboratory information system. The results of 18-65 years old patients who were taken blood 
samples for routine biochemistry electrolyte analysis and blood gas analysis were included in the study for comparison. 
Sodium and potassium results of 375 samples were compared. Data were evaluated using Spearman's correlation 
coefficient analysis, Bland-Altman graph, Deming regression analysis and multivariate logistic regression analysis.  
Results: Of the 375 samples, 76 (20.2%) consisted of hypoalbuminemic samples. 208 patients (55.4%) were hyperglycemic. 
Deming regression analysis of sodium ion levels between blood gas and autoanalyser devices gave the following formula: 
autoanalyser Na (mmol / L) = 20.97 + (0.85 x blood gas Na [mmol / L]). Autoanalyser for potassium K (mmol / L) = 0.93 + 
(0.79 x blood gas Na [mmol / L]) In 375 patients, a strong correlation was found between the sodium and potassium values 
in the regression analysis (sodium R: 0.7 potassium R: 0.888). There was a strong correlation between sodium and 
potassium values in hypoalbuminemic and normoalbuminemic samples (R: 0.820 and R: 0.924), (R: 0.822) in patients with 
normal glucose values (R: 0.799 and R: 0.878) and hyperglycemic samples (R: 0.88). and R: 0,888) sodium and potassium. In 
our study, we investigated the correlation between K + and Na values measured by blood gas analysis and autoanalyser. 
Conclusion: Although the sodium and potassium correlation coefficient determined using blood gas and autoanalyser is 
strongly significant, clinicians should be careful when diagnosing ion sodium and potassium ion imbalance and 
administering treatment. The fact that blood gas analyzes have been studied with injectors washed with liquid heparin and 
that this may cause dilution may play a role in the discrepancy between the autoanalyser and blood gas electrolyte results. 
The adversities during sampling and transportation, differences between sample type and measurement method may have 
contributed to the result. 
 
Keywords: Electrolyte, blood gas, autoanalyser 
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D Vitamini Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değerlendirilmesi 
 

Öznur Asil 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Lab. İzmir 

 
 
AMAÇ: Bu çalışmada laboratuvarımızda 2019 yılı Ocak - Ekim ayları arasında çalışılan hastalarda yaş,cinsiyet ve mevsimlere 
göre vitamin D(25-OH D) düzeyleri arasında fark olup olmadığının değerlendirilmesi amaçlandı. 
 
MATERYAL-METOD: 2019 yılında Ocak- Ekim ayları arasında İzmir SBÜ Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesine başvuran 25-
OH D düzeyi çalışılan 3986 hasta retrospektif olarak değerlendirildi ve D vitamini düzeyleri yaş, cinsiyet ve aylara göre 
gruplara ayrıldı.Yaşlarına göre 1-17 yaş,18-65 yaş 66-79 yaş ve 80-99 yaş olarak 4 grup, D vitamini düzeylerine göre <20 
ng/ml, 20-30 ng/ml ve 30-100 ng/ml olmak üzere 3 grup, ölçüm yapıldığı mevsime göre yaz ve kış olarak 2 grup oluşturuldu. 
 
BULGULAR: Çalışmamızda 30331 (%76,09) kadın ve 9529 (%23,91) erkek yer aldı.Hastaların D vitamin düzeyleri ortalaması 
21,51 ng /ml (11,35± ) olup kadınlarda 21,16 ng/ml (11,84 ±), erkeklerde 21,85 ng/ml (10,86 ±) bulunmuştur.D vitamini 
düzeyleri yaş grupları arasında hem erkek hem de kadın hastalarda istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,001).Hem 
kadınlarda hem de erkeklerde D vitamini düzeyleri kış mevsiminde düşük,yaz mevsiminde yüksek düzeyde bulunmuş olup 
mevsimler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi (p<0,001). 
 
SONUÇ: Bu çalışmamızda hastanemize başvuran hastalarda yaş, cinsiyet ve mevsimlere göre D vitamini düzeylerinde fark 
bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: D vitamini,yaş,cinsiyet,mevsimler. 
 
 
 

Assessment of Vitamin D Levels by Age, Sex and Seasons 
 

Öznur Asil 
Health Sciences University Bozyaka Training and Research Hospital Medical Biochemistry Lab. Izmir 

 
 

OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate the differences between vitamin D (25-OH D) levels in our laboratory 
between January and October 2019 according to age, sex and seasons. 
 
MATERIALS-METHODS: 39860 patients with 25-OHD levels who applied to Izmir SBU Bozyaka Training and Research 
Hospital between January-October 2019 were evaluated retrospectively and vitamin D levels were divided into groups 
according to age, sex and months. According to the age of 1-17 years, 18-65 years 66-79 years and 80-99 years, 4 groups 
according to vitamin D levels <20 ng / ml, 20-30 ng / ml and 30-100 ng / ml 3 group, summer and winter according to the 
season was formed 2 groups. 
 
RESULTS: 30331 (76.09%) women and 9529 (23.91%) men were included in the study. The mean vitamin D levels of the 
patients were 21.51 ng / ml (11.35 ±) and 21.16 ng / ml (11.84 ±) in women and 21.85 ng / ml (10.86 ±) in men. Vitamin D 
levels were statistically significant in both male and female patients among age groups (p <0.001). Vitamin D levels in both 
men and women were low in winter and high in summer and showed statistically significant difference between seasons (p 
<0.001). 
 
CONCLUSION: In this study, vitamin D levels were found to be different according to age, sex and season. 
 
Keywords: D vitamin, age, sex, seasons. 
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Yalancı karabiber (Schinus molle) ve yalancı portakal (Maclura pomifera) bitki 
ekstraktlarının insan meme kanseri hücre serileri üzerinde sitotoksik etkileri 

 
Bilge Kuru 

İzmir Demokrasi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir 
 
AMAÇ: Schinus molle tohum ve yapraklarının, Maclura pomifera meyve ve tohumlarının methanol ekstraktlarının, farklı 
konsantrasyonlarda insan meme kanseri hücre serileri (MCF7,MDA) üzerinde sitotoksik etkilerinin belirtilmesi amaçlandı. 
 
YÖNTEM: Bitkilerden elde edilen örnekler laboratuar ortamında ekstraksiyon için hazırlandı ve kurutuldu. Kurutulan 
örnekler farklı methanol solventlerde ekstre edilerek liyofilize edildi. Sitotoksisite için kullanılacak olan MCF7,MDA meme 
kanseri hücre serileri ve HEK kontrol hücre serisi denemeler için belirli sayıya ulaşana kadar pasajlandı ve kültivasyonu 
yapıldı.MCF7,MDA ve HEK hücre serileri 48 saat süreyle farklı konsantrasyonlardaki ekstraktlara maruz bırakıldı. Süre 
sonunda MTT testi ile hücre canlılıkları yüzde olarak hesaplandı. 
 
BULGULAR: Hücre serisi ve bitki çeşidine bağlı olan değişken sitotoksisite verileri elde edildi.MCF7 hücre serisi üzerinde 
Schinus molle methanol ekstratlarının MDA hücre serisine göre daha yüksek in vitro sitotoksisite gösterdiği gözlendi. Ancak 
HEK kontrol hücre serisinde sitotoksisite gözlenmedi. Maclura pomifera methanol ekstraktlarının da MCF7 ve MDA üzerinde 
sitotoksisite gösterdiği HEK hücre serisinde ise göstermediği gözlendi. (Tablo: 1 ve Tablo: 2) 
 
SONUÇ: Yalancı karabiber ve yalancı portakal methanol ekstratları MCF7 ve MDA hücre kültürleri için yüksek sitotoksik 
etkiye sahiptir.Bu durum Schinus molle ve Maclura pomifera’nın, MCF7 ve MDA insan meme kanseri hücre serileri üzerinde 
anti-kanserojen etkiye sahip olduğunun göstergesi olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yalancı karabiber,yalancı portakal,meme kanseri,sitotoksisite,ekstrakt 
 
 
 

Cytotoxic effects of California pepper tree (Schinus molle) and Osage orange 
tree (Maclura pomifera) plant extracts on human breast cancer cell series 

 
Bilge Kuru 

Faculty of Medicine, Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 
 

 
PURPOSE: The cytotoxic effects of different concentrated methanol extracts of Schinus molle seeds and leaves, Maclura 
pomifera fruits and seeds on human breast cancer cell series (MCF7, MDA) were aimed to be specified. 
 
METHOD: Samples from the plants were prepared for extraction and got dried. Dried samples were extracted on different 
methanol solvents and got lyophilized. MCF7, MDA breast cancer cell series and HEK control group cell series which were 
going to be used for cytotoxicity were passaged and cultivated. MCF7, MDA and HEK cell series were exposed to different 
concentrations of extracts for 48 hours. Afterwards cell survival percentage was calculated by MTT test. 
 
RESULTS: Due to the variety of cell series and plants variable cytotoxicity data were obtained. Schinus molle methanol 
extracts were observed to have shown higher in vitro cytotoxicity on MCF7 cell series than MDA cell series. However 
cytotoxicity was not observed on HEK control group cell series. Maclura pomifera methanol extracts were observed to have 
shown cytotoxicity on MCF7 and MDA but not on HEK cell series. (Table: 1 and Table: 2) 
 
CONCLUSION: California pepper tree and Osage orange tree methanol extracts have high cytotoxic effect on MCF7 and 
MDA cell cultures. This situation can show that Schinus molle and Maclura pomifera have an anti-cancerogenic effect on 
MCF7 and MDA human breast cancer cell series.  
 
Keywords: California pepper tree,Osage orange tree, breast cancer, cytotoxicity, extract. 
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L-Glutamik asit-g-p(HEMA) polimerik nanopartikülün in vivo toksisite ve 
biyoakümülasyon potansiyeli 
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GİRİŞ-AMAÇ: Polimerik nanopartiküller, ilaç ve gen taşınımı gibi amaçlarla kullanılmak üzere çok farklı metotlarla 
sentezlenmektedir. Bu partiküllerin nanotıp alanındaki kullanımları dikkate alındığında, doza bağlı olarak vücut içerisindeki 
davranışlarının ve farklı sistemler üzerinde gösterdikleri etkinin bilinmesi çok önemlidir. Bu çalışmada, yeni sentezlenen L-
glutamik asit-g-p(HEMA) polimerik nanopartikülün in vivo tek doz toksisitesi ve biyoakümülasyon potansiyelinin ortaya 
konması amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Sürfaktansız emülsiyon polimerizasyon tekniği ile ilaç taşınım sistemlerinde yaygın olarak kullanılan HEMA 
(2-hydroxyethyl methacrylate) kullanılarak p(HEMA) sentezlenmiş ve bir aminoasit olan L-glutamik asit bu yapıya 
graftlanarak L-glutamik asit-g-p(HEMA) polimerik nanopartikülü sentezlenmiştir [1,2]. Partikülün karakterizasyon analizleri 
SEM, AFM, ZETA boyut/potansiyel ve FT-IR spektroskopi ile ortaya konmuştur. In vitro testleri ile biyouyumluluğu 
gösterilmiş olan partikülün tek doz toksisite denemesi, Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu onayı (2015-044) 
ile OECD Guideline No: 425’e göre 6-7 haftalık Balb/c farelerde gerçekleştirilmiştir [3]. Deney hayvanlarının deney öncesi ve 
sonrasında biyokimyasal ve hematolojik parametreleri ile deney sonrasındaki vücut ve organ ağırlıkları hesaplanmıştır. 
Partikülün in vivo biyoakümülasyon potansiyelini belirlemek amacıyla L-glutamic acid-g-p(HEMA), IRD800-CW boyası ile 
bağlanma reaksiyonuna sokulmuştur [4]. IRD800CW-L-glutamikasit-g-p(HEMA) Balb/c farelere intravenöz olarak enjekte 
edilmiş ve belirli zaman aralıklarında ve deneyin sonunda ex vivo olarak In vivo Görüntüleme Sistemi (IVIS Spectrum) ile 
görüntüleme gerçekleştirilmiştir. 
BULGULAR: Karakterizasyon analiz sonuçlarına göre ±194.6 nm boyutunda olan L-glutamik asit-g-p(HEMA), -18 Mv yüzey 
yüküne sahip bulunmuştur. Partikülün SEM görüntüleme ile yaklaşık olarak küresel formda olduğu, AFM görüntülemede ise 
pürüzlü bir yüzey topografyasına sahip olduğu görülmüştür. Tek doz toksisite test sonucuna göre partikülün akut oral LD50 
değeri ≥ 2.000 mg/kg olarak belirlenmiştir. Deneme sonunda deney hayvanlarının total vücut ve organ ağırlıkları ile 
hematolojik ve biyokimyasal parametreleri bakımından herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir. In vivo görüntüleme 
çalışmasında, partikülün vücutta zamana bağlı olarak dağılım gösterdiği, 12. ve 24. saatte ise vücuttan atıldığı görülmüştür. 
Hayvanlardan diseksiyon sonrasında alınan organ ve kemik iliğinin ex vivo görüntülemede 6. saatte karaciğer ve bağırsakta, 
12. saatte karaciğer ve midede, 24. saatlik ölçümde ise bağırsaklarda düşük miktarda ışıma yaptığı görülmüştür. Kemik iliği 
hücreleri ile alınan ölçümlerde ise partikülün varlığına dair herhangi bir ışıma yapmamıştır. Bu da partikülün zamana bağlı 
olarak atılımının gerçekleştiğini göstermektedir. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: L-glutamik asit-g-p(HEMA) polimerik nanopartikülün akut toksik etki göstermediği, vücutta organlar 
tarafından alındığı, zamana bağlı olarak atılımının gerçekleştiği ve ilaç taşınım sistemlerinde kullanılma potansiyeli olduğu 
ortaya konmuştur. 
Anahtar Kelimeler: nanopartikül, sentez, karakterizasyon, toksisite, in vivo görüntüleme 
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INTRODUCTION and PURPOSE: Polymeric nanoparticles are synthesized by many different methods to be used for drug and 
gene delivery purposes. Considering the use of these particles in the nanomedicine area, it is very important to know their 
behavior in the body and their effect on different systems dose-dependent. The aim of this study was determine the in vivo 
single dose toxicity and bioaccumulation potential of newly synthesized L-glutamic acid-g-p(HEMA) polymeric nanoparticle. 
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MATERIALS-METHODS: p(HEMA) was synthesized with using HEMA (2-hydroxyethyl methacrylate), which is widely used in 
drug delivery systems by surfactant-free emulsion polymerization technique, and L-glutamic acid-g-p(HEMA) polymeric 
nanoparticle was synthesized by grafting of L-glutamic acid to this structure [1,2]. Particle characterization were analyzed 
by SEM, AFM, ZETA size/potential and FT-IR spectroscopy. The single dose toxicity assay of the particle, which has been 
demonstrated to be biocompatible by in vitro tests, was performed in 6-7 weeks old Balb/c mice according to OECD 
Guideline No.425 with the approval of Ege University Animal Experiments Local Ethics Committee (2015-044) [3]. 
Biochemical and hematological parameters with body and organ weights of the animals were calculated before and after 
the experiment. In order to determine in vivo bioaccumulation potential of the particle, L-glutamic acid-g-p(HEMA) was 
reacted to the binding with IRD800-CW dye [4]. IRD800CW-L-glutamic acid-g-p(HEMA) was injected intravenously into 
Balb/c mice and imaging was performed at specified time intervals and at the end of the experiment as ex vivo with In vivo 
Imaging System (IVIS Spectrum). 
RESULTS: According to the characterization analysis results, it was found that L-glutamic acid-g-p(HEMA) was ± 194.6 nm 
size and -18 Mv a surface load. The particle was approximately spherical in shape with SEM imaging and a rough surface 
topography in AFM imaging. According to the single dose toxicity test, the acute oral LD50 value of the particle was 
determined as ≥ 2,000 mg/kg. At the end of the experiment, no changes were observed in total body and organ weights, 
hematological and biochemical parameters of the animals. In the in vivo imaging study, it was found that the particle was 
distributed depending on the time in the body and was excreted from the body at 12 and 24 hours. In measurements taken 
with bone marrow cells, there was no fluorescent signal of the presence of the particle. This shows that the particle is 
excreted over time. 
DISCUSSION and CONCLUSION: It was revealed that L-glutamic acid-g-p(HEMA) polymeric nanoparticle has no acute toxic 
effect, it is taken up by organs in the body, excreted over time and it has a potential to be used in drug delivery systems. 
Keywords: nanoparticle, synthesis, characterization, toxicity, in vivo imaging. 

 
 

Şekil 1, Figure 1 

 
Tek doz toksisite testi şematik gösterimi 

Schematical illustrations of single dose toxicity test 
 

Şekil 2, Figure 2 

 
In vivo görüntüleme çalışması şematik gösterimi 
Schematical illustration of in vivo imaging study 
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GİRİŞ-AMAÇ: Ankilozan spondilit (AS), oldukça sık görülen ve seronegatif spondiloartropati olarak adlandırılan kronik 
romatizmal hastalık grubunun prototipidir. AS, potansiyel olarak zayıflatıcı, yapısal ve fonksiyonel bozukluklara, yaşam 
kalitesinde azalmaya ve önemli miktarda sağlık hizmeti kaynaklarının harcanmasına ve ciddi oranda işgücü kaybına, 
dolayısıyla ülke ekonomisinin negatif etkilenmesine neden olabilen bu hastalığın patogenezi tam olarak bilinmemektedir. Bu 
nedenle hastalığın seyrini değiştirebilecek etkili biyolojik tedavi yöntemleri henüz mevcut olmayıp, varolan tedavi 
yöntemleri sadece hastalığın semptomlarını rahatlatmaktadır. Bu nedenle hastalığın patogenezinin anlaşılmasına katkı 
sağlamayı amaçlayan bu çalışmada, hücrelerarası iletişimde görev alan ve taşıdığı biyomoleküller ile alıcı hücrenin gen 
ekpresyonunu düzenleyebilen bir ekstrasellüler vezikül tipi olan eksozomların AS hastalığı ile bir ilişkisi olup olmadığı ve bu 
eksozomların inflamasyonu yaratan bağışıklık hücrelerinden türevlenip türevlenmediklerine dair veri elde edilmeye 
çalışılmıştır. 
YÖNTEM: 10 sağlıklı ve 10 AS hastası toplam 20 katılımcıdan onam formu imzalatıldıktan sonra alınan periferik kan 
örneklerinden serum elde edilmiştir. Serum içerisindeki eksozomlar, SEC (size-exclusion chromatography) yöntemine dayalı 
ticari bir izolasyon kiti kullanılarak izole edilmiştir. İzolatlar içindeki eksozomların varlığını göstermek ve izolatın saflık 
derecesini belirlemek için çift sandviç ELISA yöntemi uygulanmıştır. Daha sonra hasta ve sağlıklı katılımcılardan elde edilen 
eksozomlar, NTA (nanoparticle tracking analysis) yöntemi ile konsantrasyon ve boyut aralığı bakımından karşılaştırılmıştır. 
Ayrıca, eksozomların kökenini ortaya koyabilmek amacıyla, her iki gruba ait eksozomların yüzeyindeki bağışıklık hücrelerine 
spesifik yüzey belirteçlerinin ekspresyon seviyesi multicolour flow sitometri yöntemi ile karşılaştırılmıştır. 
BULGULAR: Kontrollerin serumlarındaki eksozom konsantrasyonu ortalama 4,04x1010 ±3,25/ml iken, AS hastalarında 
ortalama 22,4x1010±1,2/ml olarak bulundu. AS’de elde edilen pik floresan yoğunluğunun normallere oranı IL-17RA için 
3.29±0.51, IFNGR1 için 4.03±0.72 ve TNFR2 için 2.07±0.34 olarak bulundu. 
SONUÇ: 2 grubun eksozom konsantrasyonları arasındaki fark, AS haslığının patogenezinde eksozomların rol oynadığına dair 
önemli bir işarettir. Ayrıca, periferik kan mononükleer hücrelere ait IL-17R, TNFR2 ve IFNGR1 antijenlerinin ekspresyon 
seviyeleri arasındaki fark, hastalığın patogenezinde görev alan eksozomların immün hücrelerden köken aldıklarını 
destekleyen önemli bir veridir. 
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Introduction and PURPOSE: Ankylosing spondylitis (AS) is a prototype of a very common chronic rheumatic disease group 
called seronegative spondyloarthropathy. The pathogenesis of this disease, which can cause potentially debilitating, 
structural and functional disorders, a decrease in quality of life and significant expenditure of healthcare resources and a 
significant loss of labor and thus negatively affect the national economy, is not fully known. Therefore, there are no 
effective biological treatment modalities that can change the course of the disease, and the existing treatment modalities 
only relieve the symptoms of the disease. Therefore, in this study, which aims to contribute to the understanding of the 
pathogenesis of the disease, exosomes, a type of extracellular vesicle which is involved in intercellular communication and 
can regulate the gene expression of the recipient cell and carry the biomolecules, and whether these exosomes are derived 
from the derived immune cells. It was studied. 
METHOD: Serum was obtained from peripheral blood samples taken after consent form was signed from a total of 20 
healthy and 10 AS patients. Exosomes in serum were isolated using a commercial isolation kit based on the SEC (size-
exclusion chromatography) method. Double sandwich ELISA method was used to show the presence of exosomes in the 
isolates and to determine the purity of the isolates. Afterwards, exosomes obtained from patients and healthy participants 
were compared with NTA (nanoparticle tracking analysis) method in terms of concentration and size range. In addition, the 
expression level of surface markers specific for immune cells on the surface of exosomes belonging to both groups was 
compared with multicolour flow cytometry method in order to reveal the origin of exosomes. 
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RESULTS: While the mean exosome concentration in the sera of the controls was 4.04x1010 ± 3.25 / ml, it was found to be 
22.4x1010 ± 1.2 / ml in AS patients. The ratio of peak fluorescence intensity in AS to normals was 3.29 ± 0.51 for IL-17RA, 
4.03 ± 0.72 for IFNGR1, and 2.07 ± 0.34 for TNFR2. 
RESULT: The difference between exosome concentrations of the 2 groups is an important sign that exosomes play a role in 
the pathogenesis of AS fastness. Furthermore, the difference between the expression levels of IL-17R, TNFR2 and IFNGR1 
antigens of peripheral blood mononuclear cells is important data supporting the origin of exosomes involved in the 
pathogenesis of the disease from immune cells. 
Keywords: ankylosing spondylitis, exosome, immune cells 
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Giriş: Bipolar bozukluk (BB), mani / hipomani ve depresyon dönemleri ile seyreden psikiyatrik bir hastalıktır. Popülasyonda 
% 1.3 oranında görülmektedir. Her ne kadar bu hastalığın etiyolojisi açık bir şekilde gösterilemese de, genetik ve çevresel 
faktörlerin birlikte önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Hipotezimiz, endoplazmik retikulum zarı ve hücre zarında bulunan 
ve hücrelerde kalsiyum homeostazını düzenlemede önemli rol oynayan CALHM1 gen ürününün fonksiyonunu 
etkileyebilecek mutasyon veya polimorfizmlerin BB ile ilişkili olabileceği yönünde idi. 
Metod: Bu çalışmada, BB’un genetik temeli CALHM1 (kalsiyum homeostaz düzenleyici faktör 1) geninin 2 ekzonundaki 
mutasyonlar ve polimorfizmler açısından PCR amplifikasyonu ve direkt sekanslama ile incelenmiştir. Hedefimiz, CALHM1'in 
BB ile ilişkisini yorumlamaktır. DSM-IV-TR'nin BB kriterlerine göre tanı konmuş hastalar, birinci derece akrabaları ve sağlıklı 
gönüllüler çalışmaya alınmıştır. 
Bulgular: CALHM1 geninde daha önce literatürde bulunan 6 ve bu çalışmada ilk kez saptanan 9 SNP bulunmuştur. Bu 
SNP'lerden, 360G> GA SNP'nin allel frekansı, hasta ve kontrol grupları arasında anlamlı derecede fark göstermiştir. Bu yeni 
360G> GA SNP’i 4 bipolar bozukluk hastasında saptanmıştır. Bu SNP proteinin sitoplazmik bölgesinde (75. aminoasit 
üzerinde) yer almaktadır ve ayrıca amino asit değişikliğine (Valin ≤ Metionin) neden olmaktadır.  
Tartışma: Sonuçlarımız, CALHM1 genindeki 360G> GA SNP'nin BB ile ilişkili olabileceğini yönündedir. 
Anahtar Kelimeler: Bipolar Disorder, CALHM1, Mutation, SNP 
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Introduction: Bipolar disorder (BD) is a psychiatric disease with the periods of mania/hypomania and depression. It has 
been seen 1.3 % in population. Although the etiology of this disorder hasn’t been clearly shown yet it is thought that 
genetic and environmental factors play crucial role together. Our hypothesis was, ‘ Mutation or polymorphisms that might 
affect the function of CALHM1 gene product which exist in endoplasmic reticulum membrane and cell membrane and plays 
an important role on modulating calcium homeostasis in cells can be related to BD’. 
Method: In this study, we investigated the genetic basis of BD in terms of mutations and polymorphisms on 2 exons of 
CALHM1 (calcium homeostasis modulator factor 1) gene by PCR amplification and direct sequencing. We aimed to interpret 
the association of CALHM1 with BD.  
Results: Patients which have been diagnosed according to BD diagnosis criteria of DSM-IV-TR, their first degree-relatives 
and healthy volunteers were being taken to study. In CALHM1 gene, 6 previously found in the literature and 9 novel SNPs 
was determined. Of these SNPs, allele frequency of 360G>GA SNP indicated a significant difference between case and 
control groups. This novel 360G>GA SNP were found in 4 bipolar disorder patients. It was located on proteins cytoplasmic 
region (75. amino acid) and also causes amino acid alteration (Valine ≤ Metionine) in protein.  
Discussion: Our results showed that the 360G>GA SNP in the CALHM1 gene might be related with BD. 
 
Keywords: Bipolar Bozukluk, CALHM1, Mutasyon, SNP 
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Bipolar Bozukluk Hastalarında CALHM1 (Kalsiyum Homeostaz Düzenleyici Faktör 1) Geni Mutasyon/SNP Analizi 
 
Introduction and Aim 
Bipolar disorder is a psychiatric disease in which the periods of mania,hypomania,euthymia and depression follow each 
other. It starts on the ages of twenties in men and women[Kennedy, 2005] and it is seen in society at the rate of 1, 3 
%[Vega, 2011]. [Szczepankiewicz, 2013].      Studies over family,twins and adoption has enlightened the genetic etiology of 
bipolar disorder[Dick, 2003].Risk ratio of first degree relatives in bipolar disorder is seven times higher than the risk ratio of 
general population[Sullivan, 2012].The ratio of inheritance of bipolar disorder on twins is 85%[Bienvenu, 2011] and 
between 40%-70% on monozygotic twins[Craddock, 1999].This ratio on dizygotic twins is lower than monozygotic twins. In 
the light of these information genetics factors might be thought to play a crucial role in the development of bipolar 
disorder.  Linkage and Association studies on candidate genes are the most frequently used methods to determine affected 
genes on BD [Niculescu, 2002].The most studied candidate genes which giveconsistent results are SLC6A4/5-HTT(Serotonin 
Transporter) BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factors), COMT(Catechol-O-methyltransferase), DISC1(disrupted NRG1 
szchiophrenia), DTNBP1(dystrobrevin binding protein 1), DAOA(D-amino acid oxidase activator) and NRG1 (neuregulin1) 
[Szczepankiewicz, 2013]. 

Calcium homeostasis is vital for neurons. It is known that Ca2+ signaling pathway has been disrupted in the 
development of BD.CALHM1 gene, known as FAM26C located in the q24.3.3 locus of 10th chromosome consists of two 
exon and one intronand encodes homohekzamer structured CALHM1 protein that is 40Kd size voltage-ported functional 
calcium ion channel.This protein has been found in ER membrane and cell membraneas a multi-pass membrane 
protein.CALHM1 ion channel regulates cytosolic calcium concentration and ion calcium transmittance [Nacmias, 2010], 
[Marnero2005], [Ma, 2012], [Siebert, 2013]. It has 346 amino acid.CALHM1 protein shows structural similarity withthe ion 
selectivity region of NMDA (N-methyl-D-aspartate)receptor which is relevant to pathophysiology of bipolar 
disorder[Fountoulakis, 2012], [Green, 2008]. 
           Some studies and meta-analyzes assert that CALHM1 gene variants,especially  P86L SNP, increase susceptibility of 
Alzheimer Disease with Late Onset,increase production of Aβ (amyloid β)and decrease calcium transmittance[Dreses-
Werringloer, 2008],[ Gallego-Sandin, 2011],[Dreses-Werringloer, 2013], [Cui P.J, 2010], [Boada, 2010], [Aqdam, 
2010],[Shibata, 2010].However,this association with Alzheimer disease could not be corroborated with the studies made in 
different populations [Beecham, 2009], [Bertram, 2008], [Minster, 2009], [Sleegers, 2009], [Tan, 2011], [Inoue, 2010], 
[Feher, 2011], [Lambert, 2010] 

In the literature, there is no study regarding the relation between CALHM1 geneand BD.Therefore,in this study 
our main objective is to investigate mutations and polymorphisms that can be found in the protein-coding region of 
CALHM1 gene which alter thestructure of CALHM1 ion channel and to interpret association between bipolar disorder and 
CALHM1. 
 

Table 1. Sequence of primers 
 

 
 
Materials and Methods 
Subjects 
 In this study conducted in the Turkish population, 40 patients diagnosed by DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, Fourth Edition) bipolar disorder criteria and 10 patients' relatives, 39 volunteer control 
subjects for exon 1,38 volunteer control individuals for exon 2 were being taken to study. Peripheral blood samples 
obtained from each other atFaculty of Medicine Internal Medicine Department of Psychiatry, Dokuz Eylül University, İzmir, 
were used for the study. Blood sample were stored at -20 °C in EDTA tubes. 
Genetic analysis 
DNA was extracted via RTA®Genomic DNA isolation Kit from Blood. DNA samples quality were examined by Pico drop. DNA 
samples that have OD (260/280) values between 1,8-2,0 was considered appropriate for this study. CALHM1 gene sequence 
was obtained from www.ensembl.org. Two pairs of primer to amplify both exon 1 and exon 2 of the gene were designed as 
shown in Table 1. 
 PCR optimization was carried out for both primer pairs.PCR was performed for all samples. PCR products were 
examined by agarose gel electrophoresis in 1.5% agarose gels with SybrGreen staining. PCR product bands examined under 
UV light by transilluminator. Samples that had enough band density and contained non-specific band are used for DNA 
sequence analysis. DNA sequence analysis of PCR products was performed by forward primers in MacroGen 
(www.macrogen.com).DNA sequence analysis results was evaluated taking as a reference of NCBI (National Center for 
Biotechnology Information). Sequences obtained from MacroGenwas examined via Mutation Surveyor V4.0.9 programto 
determine homozygote and heterozygote mutation/SNP. 

 

First pair of primer : Forward 5’ATCTGCATCCTCTCAGCCAG 3’ 

 Reverse 5’ACCTTGATCTGCCAGGGAGA 3’ 

Second pair of primer: Forward 5’GCTTTGGGAGTCTGAACAGG 3’ 

 Reverse 5’TGGATCTGCCTAGGGGAGTA 3’ 
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Statistical analysis of the data was carried out by SHEsis program on internet [Shi, 2005]. Minor allelefrequencies 

(MAF), chi2 and P values of SNPs was calculated for case and control groups on statistical program. Population was analyzed 
in terms of SNPs whether the population is complied with Hardy–Weinberg equilibrium or not. The SNPs determined was 
investigated whether they have statistically significant difference between case and control groups. 
 
Results 

We identified 15 SNPs in the CALHM1. 11 of them was identified in exon 1 and 4 of them was identified in exon 2. 
Although we identified 15 SNPs in this study, only 360G>A SNP exhibited significant increase in case group than in control 
group (p=0,046). 

 
 

 
Figure 1. Sequence including heterozygote 360G>A SNP 

Figure 2. Homozygote reference sequence of 360. base of CALHM1 
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Table 2. Homozygousandheterozygous distribution of 360G>A SNP in case, control and relative groups 

 

 
 

Table 3. Allele and genotype frequencies of 360G>A SNP in bipolar patients, first-degree relatives and healthy controls 
 

Nov
el 

SNP 

Minor 
allele 

MAF 
The group with 
bipolar disorder 

MAF 
Contr

ol 
group 

Major 
allele 

PValu
e 

The number of  
allele 

The number of genotype 

360
G>G

A 

A 0.050 0.000 G 0.046 Bipolar 
4(A)/76(G) 

Bipolar 
4(A/G)/-36(G/G)/-0(A/A) 

Control 
0(A)/78(G) 

Control 
0(A/G)/-39(G/G)/-0(A/A) 

Relative 
0(A)/20(G) 

Relative 
0(A/G)/-10(G/G)/-0(A/A) 

 
 
Discussion and conclusion  

In this well characterized Turkish population-based study of bipolar disorder we investigated an association 
between bipolar disorder and CALHM1 gene which encodes a voltage-gated ion channel that controls cytosolic Ca

2+
 

concentrations that is known to be disrupted in bipolar disorder. [Işık, 2003],[Goodnick, 2000].  
3 of 11 SNPs in exon 1 have been previously reported (rs2986018, rs4918016, rs2986017).  8 of 11 SNPs in exon 1 

are novel. 3 of 4 SNPs in exon 2 have been previously reported (rs41287502, rs2986016, rs729211) and one of them is 
novel. Rs4918016 and rs729211 are the most frequently seen SNPs in our study with 32, 02 %MAF value. All SNPs have 
similar %MAF values to European population except rs41287502.Although our number of subjects were few, except one of 
them,whole SNPs were complied with Hardy–Weinberg equilibrium.    

The statistical analysis of allelefrequencies of SNPs that are determined in CALHM1 indicated that no SNP minor 
allelefrequency shows a statistically significant difference between case and relative groups. Bipolar disorder does not exist 
in relatives so this result gives us there might not be anyassociation between these SNPs and the disease.360G>GA SNP is 
not found in relative group so that statistical program doesn’t give us a p value.  

This SNP has not been reported on literature yet. İt is a novel SNP with a %MAF= 2, 25 value.In case group 360G>A 
SNP shows more statistically significant increase than control group. This SNP is in region which encodes 75. aminoacid and 
leads to GTG→ATG alteration and also transform valine aminocid into methionine aminoacid.360G>A SNP is in cytoplasmic 
region on topological domain of protein[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/].  

Based on our findings on this study we may conclude that there might be an association between 360G>A SNP and 
the disease. We will be able to study our findings bioinformatically and observe the changes in three dimensional structure 
of protein that SNPs can cause. We can find new treatment options according to the changes in protein.To evaluate the 
association between SNPs on CALHM1 and bipolar disorder, the number of subject must be expanded and also we must 
repeat this study on different population.We can’t compare our findings with the literature because the association of 
CALHM1 and bipolar disorder has not been investigated before. 
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Spirulina platensis’ ten İzole Edilen C-Fikosiyaninin Karakterizasyonu ve 
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GİRİŞ-AMAÇ: Siyanobakteriler yüksek düzeyde kimyasal ve farmasötik değere sahip önemli organizmalardır. Bu organizmalar 
fikobiliproteinler adı verilen ve gıda, kozmetik, tıp gibi alanlarda çok çeşitli uygulamaları olan pigment proteinleri içermektedirler. Bir 
siyanobakteri olan Spirulina platensis son 20 yıldır model organizma olarak kullanılmakta, yüksek algal biyomas üretim potansiyeli ve 
protein içeriği nedeniyle yoğun olarak kültürü yapılmaktadır [1]. Bu çalışmada S.platensis’ten bir fikobiliprotein olan C-Fikosiyanin 
izolasyonu, karakterizasyonu ve biyolojik aktivitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: C-Fikosiyanin, protein saflaştırma ve kolon kromatografisi kullanılarak S. Platensis’ten izole edilmiş ve proteinin 
karakterizasyonunda, amino asit kompozisyonu HPLC metodu ile ve proteinin ikincil yapısı FTIR spektroskopisi yöntemiyle belirlenmiştir. C-
Fikosiyaninin; antioksidan aktivitesi DPPH yöntemi [2] ile, genotoksik etkisi Ames Testi [3] ile ve sitotoksik etkisi ise MTT yöntemi [4] ile 
değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Protein miktarı tayininde, 1 g liyofilize saflaştırılmış proteinde yaklaşık 67 mg C-Fikosiyanin belirlenmiştir. Karakterizasyon 
çalışmaları kapsamında, C-Fikosiyanin’in içerdiği aminoasitlerin oranı belirlenerek aminoasit kompozisyonu ortaya konmuştur. FTIR 
spektroskopi yöntemiyle C-Fikosiyaninin Amid-1 bandının ikincil türevi oluşturulmuş ve C-Fikosiyaninin ikincil yapısınının yaklaşık %78 
oranında α-Heliks yapısında olduğu tespit edilmiştir. C-Fikosiyaninin DPPH radikal inhibisyon kapasitesi, 0.025 mg/mL protein için % 7.06 
ölçülmiş ve DPPH radikali için IC50 değeri, 0.386 mg/mL protein olarak belirlenmiştir. Genotoksisite testi sonucunda 2000 mg/mL 
konsantrasyonda uygulanan C-Fikosiyaninin, S. typhimurium TA 98 ve TA 100 suşları üzerinde mutasyona neden olabilecek herhangi bir etki 
göstermediği ortaya konmuştur. HEK-293, A549 ve HeLa hücre hatları üzerinde C-Fikosiyaninin uygulamasının hesaplanabilir bir IC50 değeri 
oluşturmadığı ve sitotoksik etkiye neden olmadığı belirlenmiştir. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak S. platensis’ ten izole ve karakterize edilen C-Fikosiyaninin yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğu, 
sitotoksik ve genotoksik etkisinin bulunmadığı ortaya konmuş olup, biyolojik aktivite sonuçları bu proteinin farklı sektörlerdeki insan 
tüketim ürünlerinde kullanıma uygun olabileceğini göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Siyanobakteri, C-Fikosiyanin, Karakterizasyon, Antioksidan aktivite, Mutajenik etki, Sitotoksik etki 
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INTRODUCTION and PURPOSE: Cyanobacteria are important organisms having high level of chemical and pharmaceutical value. They 
contain various pigment proteins called phycobiliproteins which are wide range of applications in food, cosmetics and medical fields. A 
cyanobacterium Spirulina platensis, has been used as model organism for last 20 years and extensively cultured due to its high algal 
biomass production and protein content [1]. This study aimed to determine the characteristics and biological activities of C-Phycocyanin 
isolated from S.platensis. 
MATERIALS-METHODS: C-Phycocyanin was isolated from S.platensis according to protein purification and colon chromatography. For the 
characterization of the protein, the amino acid composition was determined by HPLC method and the secondary structure of protein was 
defined by FTIR spectroscopy. Antioxidant activity, genotoxicity and cytotoxic effects of C-Phycocyanin were evaluated by DPPH method 
[2], Ames test [3] and MTT assay [4] respectively. 
RESULTS: C-Phycocyanin content was found approximately 67 mg in 1 g of lyophilized powder of purified protein. According to the 
characterization studies, amino acid composition was determined by the calculating the percentile of each amino acid in C- Phycocyanin. 
The secondary derivative of the amide-1 band of C- Phycocyanin was investigated by FTIR spectroscopy. The secondary structure of C- 
Phycocyanin showed approximately 78% of α-helix structures. DPPH radical inhibition capacity of C- Phycocyanin was measured as 7.06% 
for 0.025 mg/mL protein. IC50 value for DPPH radical was determined as 0.386 mg/mL protein. As a result of genotoxicity test, C- 
Phycocyanin applied at 2000 mg/mL concentration did not show any effect to lead mutation on S.typhimurium TA 98 and TA 100 strains. 
The cytotoxicity of C- Phycocyanin was tested on healthy cell line HEK-293 and cancer cell lines of human origin A549 and HeLa for 2000 
mg/mL and no computable IC50 value and a cytotoxic effect were detected. 
DISCUSSION and CONCLUSION: In conclusion, the isolated and chacterized C-Phycocyanin protein has high antioxidant activity with no 
genotoxicity and cytotoxicity and the biological activities of the protein indicated that it is appropriate for using human consumption in 
different sectors. Keywords: Cyanobacteria, C-Phycocyanin, Characterization, Antioxidant activity, Mutagenic effect, Cytotoxic effect 
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AMAÇ: Bu çalışmanın amacı şizofreni tanılı bireylerde katekol-O-metiltransferaz (COMT) geni ekspresyon seviyelerinin Real 
Time PCR tekniği ile araştırılması, ilgili genin transkripsiyonel düzeydeki ifadelerinin incelenmesi ile verilerin elde 
edilmesidir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Psikiyatri Kliniği’ nde tedavi gören ve 
kronik şizofreni tanısı konmuş sekiz birey hasta grubunu oluşturdu. Ailesinde kronik şizofreni öyküsü bulunmayan, sağlıklı 
gönüllü sekiz birey kontrol grubunu oluşturdu. Örneklem grubundaki her birey için kandan RNA izolasyonundan sonra, 
COMT genindeki ekspresyon seviyeleri Real Time PCR tekniği kullanılarak belirlendi. 2-∆∆CT metodu kullanılarak, relatif gen 
ekspresyon analizi yapıldı. 
BULGULAR: Araştırmamızın sonuçlarına göre, şizofreni tanılı olguların üçünde COMT geni ekspresyon seviyelerinin anlamlı 
down regülasyonu olduğu belirlendi. 
SONUÇ: Çalışmamızda şizofreni tanılı olgularda COMT geni ekspresyon seviyelerini belirlemek için Real Time PCR yöntemi 
kullanıldı ve COMT geni ekpresyon seviyesinin azaldığı tespit edildi. Bu sonuçlar, COMT gen ekspresyonu down 
regülasyonunun şizofrenide önemli bir rol oynayabileceğini gösterebilir. 
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OBJECTIVE: The aim of this study is to investigate the expression levels of catechol-O-methyltransferase (COMT) gene in 
individuals who were diagnosed with schizophrenia by using Real Time PCR technique and to obtain data by examining the 
transcriptional expression of the gene. 
MATERIALS-METHODS: In our study, eight individuals who were diagnosed with chronic schizophrenia and treated at the 
Psychiatry Clinic of Hafsa Sultan Hospital, Manisa Celal Bayar University, consisted the patient group. Eight healthy 
volunteers individuals who didn't have a family history of chronic schizophrenia consisted the control group. After RNA 
isolation from blood for each individual in the sample group, expression levels in the COMT gene were determined by using 
Real Time PCR technique. Relative gene expression analysis was performed by using 2-∆∆CT method. 
RESULTS: According to the results of our study, it was determined that COMT gene expression levels had significant down 
regulation in three of the individuals who were diagnosed with schizophrenia. 
CONCLUSION: In our study, Real Time PCR method was used to determine COMT gene expression levels in patients with 
schizophrenia and it was found that the expression level of COMT gene decreased. These results may indicate that down 
regulation of COMT gene expression may play an important role in schizophrenia. 
 
Keywords: COMT, Gene Expression, Real Time PCR, RNA, Schizophrenia 
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Eskişehir Şehir Hastanesinde Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar 
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GİRİŞ-AMAÇ: Sepsis, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm dünyada önceliği olan küresel sağlık sorunu hastalık olarak 
tanımlanmıştır. Sistemik bir infeksiyonun sepsis tablosuna gitmesi enfeksiyonun şiddeti ve hastanın durumuna bağlı olarak 
ölüme kadar gidebilen ciddi sonuçlar doğurur. Sepsisli hastaya yaklaşımda kan kültüründe üreyen patojenlerin doğru ve hızlı 
tanımlanması, böylece hastada etkene yönelik tedaviye bir an önce başlanması hastanın sağ kalımı açısından kritik öneme 
sahiptir. Mantar enfeksiyonları yüksek morbidite, mortalite ve tedavi maliyetlerinde artışa yol açan enfeksiyonlardır. Bu 
çalışmada, hastanemizde kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmaların dağılımı araştırılarak, bunlar arasından kandidemi 
etkenlerinin tür düzeyinde tanımlanması ve direnç durumlarının saptanarak mantar enfeksiyonlarının ampirik tedavisinde 
klinisyenlerimize yol gösterici olması ayrıca kan kültürlerinde üremesi olan mantar enfeksiyonlarının neden olduğu yüksek 
mortalite oranlarına dikkati çekmek amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda 1 Kasım 2018–31 Ekim 2019 tarihleri arasında çeşitli kliniklerden laboratuvarımıza 
gönderilen kan kültürlerinin sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Her hastaya ait veriler çalışmaya bir kere dahil 
edilmiştir. BacT/ALERT 3D Sisteminde (bioMerieux, Paris, Fransa) beş gün inkübe edilen örnekler sinyal vermesi durumunda 
kan kültür şişelerinden koyun kanlı agar, Eozin-metilen mavisi (EMB) agar, çikolata agar ve Sabouraud dekstroz agar (SDA) 
besiyerlerine ekim yapıldı. 37°C’de 24-48 saat inkübe edildi. Mikroorganizmaların identifikasyonu ve antimikrobiyal 
duyarlılıkları tam otomatize sistem olan Vitek 2 Compact (bioMerieux, Fransa) ile çalışılarak belirlendi. 
BULGULAR: Laboratuvarımıza gönderilen 5481 adet kan kültürünün yapılan değerlendirmesinde, kan kültürü şişelerinin 
%32.8 (1799/5481)'inde üreme olduğu saptandı; üreyen mikroorganizmaların %80.7 (1452/1799)'i etken, %19.3 
(347/1799)'ü kontaminant olarak tanımlanlandı. Üreyen mikroorganizmaların %76.1’i gram (+) bakteri, %22.5’i gram (-) 
bakteri ve %1.4’ü maya mantarı olarak saptandı. Kan kültürlerinden izole edilen mayaların %50’si Candida albicans, %20’si 
C.parapsilosis, %15’i C.glabrata, %10’u Candida spp. ve %5’i C.kefyr olarak bulundu. Çalışmamızda en sık saptanan izolat 
Candida albicans’tır, Onu sırası ile C.parapsilosis, C.glabrata izlemektedir. Candida glabrata türleri hariç hiçbirinde direnç 
saptanmadı (Tablo 1). Kan kültürlerinde mantar üreyen 20 hastadan dokuz hastanın ex olduğu tespit edildi ve 
hastanemizde, kan kültüründe mantar üremesi olanlarda mortalite %45 olarak bulundu. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mantar enfeksiyonlarının neden olduğu mortalite ve morbidite oranlarının azaltılması için optimum 
hasta yönetiminin sağlanması gereklidir. Etkenin tür düzeyinde tanımlanması ve antifungal duyarlılık profillerinin hızlı tespit 
edilmesi, doğru tedavinin erken başlamasını sağlar. Böylece tedavi başarısı artar, morbidite ve mortalite oranları düşer. 
Hastalara uygulanan ampirik tedavi süresi ve hastanede yatış süresi kısalır, maliyetler azalır. Çalışmamızda literatür ile 
uyumlu olarak en sık izole edilen tür C.albicans olmakla beraber non albicans türlerin sıklığı artmaktadır. 
Her merkezin düzenli olarak kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalarını ve onların duyarlılık profillerini raporlayarak 
takip etmesi, ampirik tedavi uygulamak zorunda kalan klinisyenlerimize etkin tedaviyi uygulama konusunda katkıda 
bulunması açısından ciddi önem taşır. Kan kültürlerinde üreyen maya izolatlarından Candida glabrata dışında hiçbirizolatta 
direnç saptanmamış olması sevindirici olmakla birlikte bunun izolat sayımızın düşük olmasına bağlı da olabileceği akılda 
tutulmalıdır. Kan kültürlerinde üreyen mikroorganizlar ve duyarlılık profilleri ülkelere, şehirlere, hatta kuruımlara göre 
değişiklik gösterebildiğinden, bu çalışmanın sonuçları henüz 1 yıllık olan hastanemiz için ilk epidemiyolojik verileri olma 
özelliğini de taşıması yönünden önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: Antifıngal duyarlılık, Candida albicans, Kandidemi, non albicans Candida, 
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BACKGROUND and AIMS: Fungal infections are associated with high morbidity, mortality and increased treatment costs. 
The aim of this study was to investigate the distribution of microorganisms in blood cultures in our hospital, to identify the 
causative agents of candidaemia at the species level, to determine the resistance status and to guide the clinicians in the 
empirical treatment of fungal infections and to draw attention to the high mortality rates caused by the growth of fungal 
infections in blood cultures. 
MATERIALS-METHODS: In this study, the results of blood cultures sent to our laboratory from various clinics were 
retrospectively analyzed. Samples were incubated for five days in BacT / ALERT 3D System (bioMerieux, Paris, France). 
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Identification and antimicrobial susceptibility of microorganisms were determined by working with Vitek 2 Compact 
(bioMerieux, France), a fully automated system. 
RESULTS: In the evaluation of 5481 blood cultures sent to our laboratory, 32.8% (1799/5481) of the blood culture bottles 
were found to be positive. 80.7% (1452/1799) of the growing microorganisms were identified as the causative agent and 
19.3% (347/1799) were the contaminant. Microorganisms were of the 76.1% gram (+) bacteria, 22.5% gram (-) bacteria and 
1.4% yeast. Of the yeasts isolated from blood cultures, 50% Candida albicans, 20% C.parapsilosis, 15% C.glabrata, 10% 
Candida spp. and 5% were found as C. kefyr. The most common isolate in our study was Candida albicans, followed by C. 
parapsilosis and C. glabrata, respectively. No resistance was found in any of the species except Candida glabrata (Table 1). 
Nine out of 20 patients with fungal growth in blood cultures were found to be ex, and in our hospital, mortality was 45% in 
those with fungal growth in blood culture. 
DISCUSSION and CONCLUSION: Optimal patient management is essential to reduce mortality and morbidity rates caused 
by yeast infections. Identification of the agent at the species level and the rapid detection of antifungal susceptibility 
profiles ensure early initiation of the correct treatment. Thus, treatment success is increased at the other hand morbidity 
and mortality rates decrease. Empirical treatment and hospitalization time are shortened and costs are reduced. 
In our study, C.albicans was the most frequently isolated species in accordance with the literature, but the frequency of 
non-albicans species increased. It is important that each center regularly reports and monitors the microorganisms that 
grow in blood cultures and their susceptibility profiles in order to contribute to the effective treatment of clinicians who 
have to undergo empirical treatment. None of the yeast isolates that reproduce in blood cultures except Candida glabrata 
showed no resistance. While such a result is pleasing, it should be kept in mind that it may also be due to the low number of 
isolates. Since the microorganisms and susceptibility profiles in blood cultures may vary according to countries, cities, and 
even establishments, the results of this study are important in terms of being the first epidemiological data for our hospital 
which is only one year old. 
Keywords: Antifingal susceptibility, Candida albicans, Candidemia, non albicans Candida, 
 

 
Kan Kültürlerinde Üreyen Mayalar ve Antifungal Duyarlılık Sonuçları 

Tür Düzeyinde Dağılım Dağılımı Fukonazol Vorikonazol Caspofungin Mikafungin Amfoterisin B Flusitozin 

Candida albicans 0.5 0.12 0.12 0.06 0.5 1 

Candida albicans 0.5 0.12 0.12 0.06 0.5 1 

Candida albicans 0.5 0.12 0.12 0.06 0.5 1 

Candida albicans 0.5 0.12 0.12 0.06 0.5 1 

Candida albicans 0.5 0.12 0.12 0.06 0.5 1 

Candida albicans 0.5 0.12 0.12 0.06 1 1 

Candida albicans 0.5 0.5 0.12 0.06 0.5 1 

Candida albicans 0.5 0.5 0.12 0.06 0.5 1 

Candida albicans 0.5 0.12 0.12 0.06 1 1 

Candida albicans 0.5 0.12 0.12 0.06 1 1 

Candida parapsilosis 1 0.12 0.25 0.5 0.5 1 

Candida parapsilosis 1 0.12 0.12 0.06 0.25 1 

Candida parapsilosis 0.5 0.12 1 0.5 0.5 1 

Candida parapsilosis 0.5 0.12 0.5 0.5 0.5 1 

Candida glabrata - - 0.12 0.12 8 1 

Candida glabrata - - 0.25 0.06 0.5 1 

Candida glabrata - - 0.5 0.06 0.25 1 

Candida kefyr 1 - 0.12 0.06 - 2 

Candida spp. 0.5 0.12 0.12 0.06 0.5 1 

Candida spp. 0.5 0.12 0.12 0.06 0.5 1 

Antifungal İlaçların MİK (Minimal İnhibitör Konsantrasyon) Değerleri_(µg/ml) 
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Yeast Reproduction in Blood Cultures and Antifungal Sensitivity Results 
 

Species Fuconazole Voriconazole Caspofungin Micafungin Amphotericin B flucytosine 

Candida albicans 0.5 0.12 0.12 0.06 0.5 1 

Candida albicans 0.5 0.12 0.12 0.06 0.5 1 

Candida albicans 0.5 0.12 0.12 0.06 0.5 1 

Candida albicans 0.5 0.12 0.12 0.06 0.5 1 

Candida albicans 0.5 0.12 0.12 0.06 0.5 1 

Candida albicans 0.5 0.12 0.12 0.06 1 1 

Candida albicans 0.5 0.5 0.12 0.06 0.5 1 

Candida albicans 0.5 0.5 0.12 0.06 0.5 1 

Candida albicans 0.5 0.12 0.12 0.06 1 1 

Candida albicans 0.5 0.12 0.12 0.06 1 1 

Candida parapsilosis 1 0.12 0.25 0.5 0.5 1 

Candida parapsilosis 1 0.12 0.12 0.06 0.25 1 

Candida parapsilosis 0.5 0.12 1 0.5 0.5 1 

Candida parapsilosis 0.5 0.12 0.5 0.5 0.5 1 

Candida glabrata - - 0.12 0.12 8 1 

Candida glabrata - - 0.25 0.06 0.5 1 

Candida glabrata - - 0.5 0.06 0.25 1 

Candida kefyr 1 - 0.12 0.06 - 2 

Candida spp. 0.5 0.12 0.12 0.06 0.5 1 

Candida spp. 0.5 0.12 0.12 0.06 0.5 1 

Antifungal drugs MIC (Minimal Inhibitor Concantration) values_(µg/ml) 
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Giriş: Günümüzde gelişmelere rağmen Tüberküloz (TB) komplike bir hastalık durumundadır ve antitüberküloz ilaç direnci 
önemli bir sorun oluşturmaktadır. Uzun süreli tedavinin ve Mycobacterium tuberculosis basilinin (Mtb) özelliklerinden 
dolayı, hiç tedavi almamış hastalarda (primer) ve tedavi almışlarda zamanla gelişen (sekonder) direnç önemlidir. İzoniyazid, 
Rifampisin, Pirazinamid, Etambutol birinci seçenek zorunlu antitüberküloz ilaçlardandır. Rifabutin, Rifapentin ve 
Streptomisin kabul edilebilir toksitelerinin yanı sıra oldukça etkili birinci seçenek tamamlayıcı ilaçlardır. Antibiyotiğe dirençli 
TB tedavisi güç ve maliyetli olup hasta yaşam kalitesini azaltır. Çoklu ilaç direnci (ÇİD) için antibiyotik karışımları ile hastalık 
tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Ancak tedavide yeterli etki sağlanmadığı için yeni arayışlar gerekmektedir. Kök hücre (KH) 
farklı doku kaynaklarından kolayca elde edilip çok miktarda üretilerek tedavide kullanılacak bir üründür. Yağ Kökenli 
Mezenkimal Kök Hücre (YKMKH) rejeneratif tıpta özellikle enflamasyonda ve otoimmün hastalıklarda giderek artan önem 
kazanmaktadır. Osteomiyelit ve kistik fibrosis gibi hastalıklarda bakterinin yavaş üremesine ve koloni oluşturma yeteneğinin 
azalmasına neden olduğu düşünülmektedir. İn vitro ile in vivo çalışmaların büyük çoğunluğu faz çalışmalarına geçmekte ve 
alınan sonuçlar klinik kullanımlarına neden olmaktadır. KH ile Mtb’nin in vivo ortamda etkileşmesinin, basil üremesinin 
inhibisyonu ile sonuçlandığı önceki çalışmalarda ortaya konmuştur. Bu çalışmada amaçlanan kültür ortamında Mtb’nin KH 
ve Nişi ile girdiği etkileşiminin üremenin gecikme etkisine antibiyotik katkısının incelenmesidir. 
Yöntem: YKMKH kültür ortamında çoğaltılıp konflüent hale getirilerek kendileri ve iki günlük besiyerleri Niş olarak kullanıldı. 
BD Bactec 960 SIRE kiti 4-13 günde sonlanan kalitatif bir testtir. Test Mtb izolatlarının ilaçlı ve ilaçsız tüplerdeki üremelerinin 
karşılaştırılması esasına dayanır. MGIT 960 cihazı tüplerde ki floresans artışını sürekli izler. Cihaz yardımıyla ilaçlı ve ilaçsız 
tüplerdeki floresans analizleri karşılaştırılarak duyarlılık sonuçları belirler. Bu test kullanılarak antibiyotik eklenmiş ilaçlı 
MGIT tüp ortamlarda MDR ve H37Rv suşlarında üreme etkisine bakıldı. KH, Niş ve birliktelikleri ile MDR ve H37Rv suşlar tek 
tek ve birlikte sıvı besiyerlerine ekildi. On günlük üreme sonrasında üreme sinyali sonucu duyarlı veya dirençli olarak 
değerlendirildi. Yayma yapılarak tüplerdeki hücre ve bakteri durumu test edildi. 
Bulgular: KH için MGIT sıvı besiyerinde yaşadığı görüldü. MDR ve H37Rv suşlarında antibiyotik testlerinde özellikle Niş ve Niş 
ile KH birlikteliliğinin TB basilinin üremesini durduğu ayrıca KH tek başına uygulanmasında yine üremenin tamamen durduğu 
bulundu. KH ve özellikle Niş etkisinin sıvı besiyerlerinde Mtb üremesini antibiyotikli ortamda tamamen durdurması tedavide 
bir ürün olabileceğini düşündürdü. Antibiyotiksiz hazırlanan SIRE 8 li uygulamada, Niş ve Niş ile KH birlikteliği de bakterinin 
üremesini durdurdu. 
Sonuç: İn vitro çalışmalarda bulunan bu etkinin hayvan modeli deneylerde doğrulanması ve faz çalışmaları ile klinik kullanım 
bulması ÇİD-TB tedavisi için önemli bir katkı sağlayacaktır. Güvenirliği çok yüksek ve maliyeti çok az olan KH ve Nişinin hasta 
yaşam kalitesinin arttırılmasında çok önemli olabileceği düşünüldü. 
 
Anahtar Kelimeler: Mtb, Kök hücre, Niş, MGIT, İn vitro, Antibiyotik 
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Introduction: Tuberculosis (TB) is still a complicated disease and antituberculosis drug resistance is an important problem. 
Due to the long-term therapy and characteristics of Mycobacterium tuberculosis bacillus (Mtb), rezistance that develops 
over time in patients who have never received treatment and received treatment is important. Isoniazid, Rifampicin, 
Pirazinamide, Ethambutol are the first choice mandatory antituberculosis drugs. Rifabutin, Rifapentin and Streptomycin are 
the most effective first-choice complementary drugs with acceptable toxicities. Antibiotic-resistant TB treatment is difficult 
and costly and reduces patient quality of life. It is tried to treat the disease with antibiotic mixtures for multidrug resistance 
(MDR). However, new investigations are needed because there is insufficient effect in treatment. Stem cell (SC) is a product 
that can be easily obtained from different tissue sources with produced in large quantities and used in treatment. Adipose 
Derived MSC (ADMSC) are gaining increasing importance in regenerative medicine, especially in inflammation and 
autoimmune diseases. It is thought to cause slow growth of bacteria and decrease colony formation ability in diseases such 
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as osteomyelitis and cystic fibrosis. The majority of in vitro and in vivo studies go through phase studies and the results lead 
to clinical use. It has been demonstrated in previous studies that the interaction of KH and Mtb in vivo results in inhibition 
of bacillus growth. The aim of this study is to investigate the contribution of Mtb interaction with MSC and Niche in the 
culture medium to the effect of antibiotics on the inhibition of proliferation.  
Method: ADMSC was grown in culture medium and became confluent which their two-day media used as niches. The MGIT 
960 instrument continuously monitors the increase in fluorescence in the tubes. The fluorescence analyzes in the tubes 
with and without antibiotics are compared and the sensitivity results are determined with the help of the device. Using this 
test, the growth effect of MDR and H37Rv strains in antibiotic-supplemented MGIT tube media was examined. KH, Niche 
and coexistence and MDR and H37Rv strains were planted individually and together in liquid media. After 10 days of 
reproduction, the reproductive signal was evaluated as susceptible or resistant. Cell and bacterial status of the tubes were 
tested by smear. 
Results: MSC was found to be living in MGIT medium. In the antibiotic tests of MDR and H37Rv strains, it was found that 
the combination of MSC and MSC with Niche stopped the growth of Mtb. The fact that the effect of MSC and especially 
Niche stopped the growth of Mtb in antibiotics media suggested that it may be a new product in the treatment. In the 
application of SIRE 8 prepared without antibiotics, the association of Niche and Niche with MSC also stopped the growth of 
the bacteria. 
Conclusion: Verification of this effect found in vitro studies with the future animal model experiments and finding clinical 
use with phase studies will make an important contribution to MDR-TB treatment. It was thought that MSC and Niche, 
which has high reliability and low cost, can be very important in improving patient quality of life. 
Keywords: Mtb, Stem cell, Niche, MGIT, In vitro, Antibiotic  
 
HÜCRESEL TEDAVİNİN İN VİTRO KOŞULLARDA ANTİBİYOTİK DİRENÇLİ MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS ÜZERİNE ETKİSİ 
 
 GİRİŞ 
TB komplikasyonları ile tedavisi zor bir hastalık olup tedavisinde daha etkili ürünler arayışı sürmektedir (1). Son zamanlarda 
ortaya çıkan bir başka problem ise basil için kullanılan antibiyotik dirençliliği olup özellikle İzoniazid ve Rifampisin gibi 
ilaçların kullanıldığı Çoklu ilaca dirençli tüberküloz (ÇİD-TB, multi drug resistance, MDR) görülmesidir (2). Dünya Sağlık 
Örgütü günümüzde dünya genelinde yaklaşık 500.000 ÇİD-TB olgusunun bulunduğunu tahmin etmektedir. Birinci basamak 
ilaçlara ek olarak ikinci basamak ilaçlardan herhangi birine direnç gelişmesi şeklinde tanımlanan yaygın ilaca dirençli 
tüberkülozun (YİD-TB) ortaya çıkışı, özellikle ÇİD-TB hastalarının tedavisini daha da önemli hale getirmiştir. En son olarak 
dünyada henüz birkaç olguda saptanan tüm birinci ve ikinci basamak anti-TB ilaçlara dirençli yeni bir TB formu, tüm ilaçlara 
dirençli (TİB) TB şeklinde tanımlanmış olup bu form TB direnç sorununun da en uç noktasıdır. Ülkemizde de farklı zaman ve 
bölgelerde yapılan yayınlarda ÇİD-TB oranı %4-6 arasında değişmektedir (3). Bu sebeplerden dolayı tedavilerde yeni 
arayışlar sürmekte ve bunlardan bir tanesi KH ile hücresel tedavi olasılığıdır (4, 5, 6). ÇİD-TB için KH ve niş etkisini ortaya 
koymak amaçlı MGIT SIRE duyarlılık testinin kullanılarak çalışmamızda amaçlanan KH ve Niş’inin Mtb inhibisyonuna ve 
üremenin gecikmesine antibiyotik katkısının incelenmesidir.  
YÖNTEM 

TB antibiyotik tüpü ve ortamı: Bactec Mycobacterium Growth Indicator Tube (MGIT) 960 SIRE kiti (BD 
Biosciences,Sparks, MD) sistemi kültürde izole edilen Mtb’yi test etmek için non-radyometrik bir duyarlılık testi ile 
Middlebrook 7H9 sıvı besiyeri kullanıldı (7,8). Mezenkimal Kök Hücre Kültürü: Çalışmamızda -800C’de dondurularak 
saklanmış dördüncü pasajdaki YDMKH kullanıldı. Klasik besiyerinde kültür ortamına bırakıldı ve 370C’ de ve %5 CO2 
koşulunda inkübe edildi. Morfolojik olarak faz kontrast ataçmanlı inverted mikroskopta incelenerek fotoğrafı çekildi (9, 
10,11).  

Kit protokolü: Antibiyotikler (streptomisin, izoniazid, rifampin ve ethambutol) Bactec MGIT SIRE kiti içinde liyofilize 
halde üretici firma tarafından sağlandı. Firmanın protokolü doğrultusunda işlemler gerçekleştirildi (12). Bu çalışmada 
antibiyotik dirençli MDR ve bütün primer ve sekonder ilaçlara duyarlı H37 Rv ile normal prosedür çalışılıp direnç ve duyarlılık 
tekrar gösterildi. Ayrıca ilaveten KH, KH ile Niş ve Niş uygulamaları yapıldı. Ayrıca bu çalışmada MGIT SIRE duyarlılık test 
prosedürüne göre sekizlik iki adet AST set taşıyıcısı kullanıldı. Bu setlere kontrol ve yedi MGIT tüpü yerleştirilerek, yeni 
gruplar oluşturuldu. Burada tek fark antibiyotik yerine sırasıyla 100μl Niş, 100μl kök hücre,100μl kök hücre ve Niş, MTB, 
500μl Niş, 500μl kök hücre, 500μl kök hücre ve Niş eklenerek MGIT SIRE duyarlılık testte olduğu gibi kontrol tüpüne kontrol 
süspansiyonu, diğerlerine ilaçlı tüplere koyduğumuz inokulum süspansiyonundan eklendi. Birinci sette, MTB H37Rv ikinci 
sette MDR suş kullanıldı. 
BULGULAR 
Kök hücre ve Nişinin oldukça anlamlı ve belirgin bir üreme gecikmesine  neden olması antibiyotik direnci ile olan ilişkisinin 
incelenmesi amaçlı MGIT tüplerinde benzer uygulama yapılmasına neden oldu. H37Rv (Tablo 1) ve MDR (Tablo 2) için 
yapılan testlerin valid olduğu bulundu. H37Rv ile yapılan uygulamalarda tüm testlerde duyarlılık devam ettiği saptandı. MDR 
ile yapılan uygulamalarda tüm gruplarda test sonuçlarında direnç beklenirken duyarlı olduğu gösterildi. Antibiyotiksiz SIRE 
8li gruplarında H37Rv ile yapılan uygulamalarda (Tablo 3). Üreme günlerinin growth kontrole göre erken üreme gösterdiği 
grafikte izlendi. Erken üremenin nedeni olarak bakteri konsantrasyonunun growth kontrol konsantrasyonundan fazla 
olmasına bağlandı. Özelikle Niş ve Niş ile KH birlikteliğinin 100 ve 500uI konsantrasyonlarda duyarlı sonuç vererek bakterinin 
üremesini geciktirdiği saptandı. Antibiyotiksiz SIRE gruplarında MDR ile yapılan uygulamalarda tüm testlerde duyarlılık 
devam ettiği saptandı (Tablo 4). Üreme günlerinin Growth kontrole göre erken üreme gösterdiği grafikte izlendi. Erken 
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üremenin nedeni olarak bakteri konsantrasyonunun Growth kontroldekine oranla fazla olmasına bağlandı. Özelikle Niş ve 
Niş ile KH birlikteliğinin işe yaradığı ve bakterinin üremesini geciktirdiği saptandı. Ayrıca growth kontrol ve RIF içeren 
besiyerlerinden yapılan Ph kontrolü sonucu Ph 7 bulundu. Growth kontrol besiyerlerinin hepsi Kinyoun boyama ile ARB 
yönünden pozitif bulundu. Dirençli bulunan H37Rv ve MDR suşları içeren besiyerlerininkontrolü Kinyoun boyama ile ARB 
yönünden pozitif bulundu. 

Tablo 1 MGIT 960 Antibiyotikli SIRE grupları 

Growth Kontrol 

Streptomicine İzoniazid Rifampisin Etambutol  

H37Rv H37Rv H37Rv H37Rv duyarlı 

H37Rv+KH H37Rv+KH H37Rv+KH H37Rv+KH duyarlı 

H37Rv+Niş H37Rv+Niş H37Rv+Niş H37Rv+Niş duyarlı 

H37Rv+KH+Niş H37Rv+KH+Niş H37Rv+KH+Niş H37Rv+KH+Niş duyarlı 

Tablo 2 MGIT 960 Antibiyotikli SIRE grupları 

Growth Kontrol 

Streptomicine İzoniazid Rifampisin Etambutol  

MDR MDR MDR MDR dirençli 

MDR+KH MDR+KH MDR+KH MDR+KH dirençli 

MDR+Niş MDR+Niş MDR+Niş MDR+Niş duyarlı 

MDR+KH+Niş MDR+KH+Niş MDR+KH+Niş MDR+KH+Niş duyarlı 

Tablo 3 MGIT 960 Antibiyotiksiz SIRE grupları ve Grafiği 

H37Rv Üreme Gün 

Growth Kontrol H37Rv 1/100  5.6 

Streptomicine 1.0 ug/ml H37Rv 1/5+Niş 100 ul Duyarlı 0 

Streptomicine 4.0 ug/ml H37Rv 1/5+KH 100 ul Dirençli 3.9 

İsoniazid 0.1 ug/ml H37Rv 1/5+KH 100 ul +Niş 100 ul Duyarlı 0 

İsoniazid 0.4 ug/ml H37Rv 1/5 Dirençli 3.2 

Rifampisin 0.1 ug/ml H37Rv 1/5+Niş 500 ul Duyarlı 0 

Etambutol 5.0 ug/ml H37Rv 1/5+ KH 500 ul Dirençli 5.0 

Etambutol 7.5 ug/ml H37Rv 1/5+ KH 500 ul+ Niş 500 ul Duyarlı 0 

 
Tablo 4.MGIT 960 Antibiyotiksiz SIRE grupları ve Grafiği 

MDR Üreme Gün 

Growth Kontrol MDR 1/100  9.2 

Streptomicine 1.0 ug/ml MDR 1/5+Niş 100 ul Duyarlı 0 

Streptomicine 4.0 ug/ml MDR 1/5+KH 100 ul Dirençli 4.7 

İsoniazid 0.1 ug/ml MDR 1/5+KH 100 ul +Niş 100 ul Duyarlı 0 

İsoniazid 0.4 ug/ml MDR 1/5 Dirençli 5.5 

Rifampisin 0.1 ug/ml MDR 1/5+ Niş 500 ul Duyarlı 0 

Etambutol 5.0 ug/ml MDR 1/5+ KH 500 ul Duyarlı 0 

Etambutol 7.5 ug/ml MDR 1/5+ KH 500 ul+ Niş 500 ul Duyarlı 0 
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TARTIŞMA 

Tüberküloz tüm dünyada sorun olarak devam eden bakteriyel bir enfeksiyon olup önemli bir insan sayısını 
etkilemektedir (13). Mtb en önemli ölüm sebebi olan bir etken olup RIF ve İZN için rezistans giderek artmaktadır (14). 
Yapılan çalışmalarda KH transplantasyonu yapılmış hastalarda TB hastalığının 10 kat daha az görülmesi TB gelişen bu 
hastalarda tedavinin daha etkin biçimde gerçekleşmesi ve KH ‘nin immunmodülatör etkisi KH ve Nişinin TB kliniğinde 
kullanılabileceğine işaret etmektedir (15). Viral enfeksiyonlar ve diabetik durumlar ilaca karşı rezistansında geliştiği ciddi 
problemlerdir (16). Bu çalışmada KH ve salgıladığı faktörler olan Niş uygulamasının TB basili üzerindeki etkisi incelendi. 
Önceki çalışmamızda özellikle Niş başta olmak üzere KH, KH ve Niş birlikte uygulamalarının TB basilinin üremesini geciktirdiği 
saptandı. Bu anlamlı ve belirgin etkinin antibiyotik dirençli basil için yapacağı katkı MGIT tüplerinde gerçekleştirilen analizler 
ile incelendi. KH, Niş ve birlikte uygulamalarının antibiyotik ve antibiyotiksiz MDR suşlarında etkin bir üremeyi durdurduğu 
görüldü. Bu bulgular doğrultusunda yapılacak ileri çalışmalarda ve deney hayvanı modelinde doğrulandığında faz çalışmaları 
için cesaret verici olduğu düşünüldü. 

Mtb enfeksiyonu hem hayvan modelinde hem de insan modelinde gecikmiş hipersensitiviteye neden olduğu 
bilinmektedir. Özellikle lenf nodlarında Mtb Ag spesifik çoğalma cevabı görülür. Eğer enfeksiyon yoksa o organda kök hücre 
tarafından immün supresyon yapılamamaktadır. İmmünsupresif etki kök hücrenin T hücresi ile direkt ilişkisine bağlıdır. 
Basile karşı immünitede rol oynayan IFN-gama üreten T lenfositler makrofajları aktifleyerek reaktif nitrik oksit üretmektedir.  
MKH’in enfeksiyon sahasında bulunduğunda T hücre cevabını baskılar. Farelere KH verilmesi Mtb enfeksiyonunu engeller. 
Farelere yapılan MKH infüzyonunda FoxP3 regülatörü Tcells (Tregs) üretimini ortak bir havuz olan CD4 T hücrelerinden 
üretir. Bunun Nitrik oksit üzerinden gerçekleştiği ve Mtb üremesini azalttığını düşünülmektedir. Histolojik olarak 
granülomanın periferinde bulunan MKH hem T hücrelerini Mtb’den uzak tutmakta hem de güvende olmalarını 
sağlamaktadır. Bir çalışmada C57BL/6 farelerinde aerosol rolde virülen H37Rv kullanılarak TB oluşturuldu. T hücre mitogen 
Con A cevap olarak splenositlerde azalma ve immünsupresyon görüldü. Mtb ile enfekte olmuş dalaklarda immün sistem 
baskılanmasında kemik iliği hücrelerin KH karakteri içerdiği ve Sca-1 ile işaretlendiği görülmüştür. Mtb ile infekte akciğerde 
MKH varlığı Sca -1 ile gösterildi. Mtb ile enfekte edilmiş organlarda enfeksiyonun 60. gününde dalakta akciğerin iki katı 
olacak şekilde hücre saptanmıştır. MKH olduklarına dair bir diğer kanıt bu hücreleri adipozitlere kolayca farklılaşmasıdır. Son 
zamanlarda yapılan bir çalışmada TGF içeren hayvanlarda Mtb enfeksiyonuna rezistansların arttığı görülmüştür. Mtb’nin 
TGF'i arttırarak Th1 azalttığı bilinmektedir (17). 

KH, kemik iliğinde bulunan ve hasarlı dokuya göç ederek burada immünsupresif hücrelerle etkileşir. Bu etkisi 
ürettikleri NO’ya bağlıdır. İndüklenebilir NO sentaz (iNOS) inhibitörü L-NMMA NO üretimini baskılayıp enfekte farelerde T 
hücre çoğalma problemini geriye çevirmektedir. Enfekte dalaklarda KH uzaklaştırıldığında çok belirgin NO azalması 
görülmektedir. NO aynı zamanda KH’nin enfekte alana göç etmesi ile ilgilidir. Mtb bovis in kemik iliği kökenli makrofajlarda 
çok yüksek miktarlarda IL6 salgılattığı ve böylece T hücre proliferasyonunu inhibe etttiği gösterilmiştir. IF-gama’nın MKH ile 
indüklenmiş T hücre supresyonunda gerekli olduğu anlaşılmıştır (18). 

ÇİD-TB olgularında tedavi edici etkisi olan, erken bakterisidal aktivite gösterdiği ve sterilizan aktivitesinin olduğu 
için TMC-207’nin kullanıldığı hayvan modeli TB enfeksiyonunda özellikle rifampisinle birleştiğinde etkin tedavi 
gerçekleşmiştir. Akciğerde koloni formasyonu üzerinden karşılaştırma yapılan H37Rv enfeksiyonunda TMC-207’ye ek olarak 
verilen rifampisinin izoniazidden daha etkili olduğu görülmüştür (19). Bir karşı çalışmada Mtb’nin insan kemik iliği kökenli 
CD271 /+/CD45- MKH içinde uzun süre canlı kaldığı bulunmuştur. Fare modeli dormant TB enfeksiyonunda Mtb’nin benzer 
şekilde yaşadığı gösterilmiştir. Bir başka çalışmada bireysel CD271+/45- KH verilmiş ve uzun süre ilaç tedavi görmüşlerde de 
canlı bakteri saptanmıştır (20). Bir çalışmada KH için Mtb yaşamının devam etmesini sağlayacak bir çevre oluşturarak 
bakterinin dormant kalmasını mümkün kıldığını önermiştir.  Buna karşılık KH olumlu etkilerine işaret eden çalışmalara örnek 
olarak, transplantasyon sonrası ÇİD-TB oluşan akciğer ve kalp transplantlarında allojenik kemik iliği uygulamalarında 
hastalarda tedaviye cevap veren sonuçlar oluşmuştur (21).  

KH ve Nişinin çoğalma ve farklılaşma davranışına, doku ve organizmadan gelen sinyallerine cevabına, bölünen 
hücrelerin gelecekteki davranışlarına ve oluşan mutasyonel hatalara etki edebileceği düşünülmüştür (22). Kanser 
hücrelerinde oluşan çevrenin etkisine benzer bir şekilde ortam oluşturmakta ve hücreyi etkileyici faktörler sağlamaktadır. 
KH ve Niş’inin hem in vitro ve hem de in vivo ortamda Mtb enfeksiyonun da immun modülasyonu sağlayan hücreler kadar 
çevredeki hücreleride etkileyen bir şekilde sinyal oluşturdukları anlaşılmıştır (23). TB da hücresel immünitede makrofaj ve 
dentritik hücreler IL12 yi salgılayarak Th1 hücreden IF-gamma salınımını sağlayarak IL10 ve IL4 azalmasına neden olurlar. 
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TNF-alfa ve TNF-gamma birlikteliği makrofaj aktivasyonu ve iNOS salınımını arttırarak Mtb yi sınırlandırır. CD1 Ag üzerinden 
diğer T hücrelerini etkileyen faktörler NK T hücreleri ile birlikte immün cevabı organize ederler (24). 

KH için MGIT sıvı besiyerinde yaşadığı görüldü. MDR ve H37Rv suşlarında antibiyotik testlerinde özellikle Niş ve Niş 
ile KH birlikteliliğinin TB basilinin üremesini durduğu ayrıca KH tek başına uygulanmasında yine üremenin tamamen durduğu 
bulundu. KH ve özellikle Niş etkisinin sıvı besiyerlerinde Mtb üremesini antibiyotikli ortamda tamamen durdurması tedavide 
bir ürün olabileceğini düşündürdü. Antibiyotiksiz hazırlanan SIRE 8 li uygulamada, Niş ve Niş ile KH birlikteliği de bakterinin 
üremesini durdurdu. İn vitro çalışmalarda bulunan bu etkinin hayvan modeli deneylerde doğrulanması ve faz çalışmaları ile 
klinik kullanım bulması ÇİD-TB tedavisi için önemli bir katkı sağlayacaktır. Güvenirliği çok yüksek ve maliyeti çok az olan KH 
ve Nişinin hasta yaşam kalitesinin arttırılmasında çok önemli olabileceği düşünüldü. Bu çalışmada alınan umut verici 
sonuçlar ve kök hücre ile nişinin bakteri ile ilişkisi gelecekte oluşacak biyomühendislik çalışmaları ile önemli gelişmelere izin 
verecektir. Kök hücre   ile   nişinin   bakteri   üzerindeki   davranışa   katkıları   hayvan   modellerinde   üç   boyutlu irdelenip 
faz çalışmaları ile doğrulanarak Mtb sorununun eradike edilmesine ve hasta yaşam kalitesinin arttırılmasına hizmet 
edecektir. 
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Giriş ve Amaç: Hepatit E Virus (HEV), Hepeviridae ailesinde Orthohepevirus genusu, Orthohepevirus A türüne dahil zarfsız, 
pozitif polariteli bir RNA virusudur. Kontamine yiyecek veya suların tüketilmesi, transfüzyon ve anneden bebeğe vertikal 
yolla bulaşabilen akut viral hepatit etkenidir. Türkiye’de HEV enfeksiyonu sporadik olarak görülmektedir. Prevalans 
bölgelere göre değişkenlik göstermekle birlikte %0-73 seroprevalansın %6.3 olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada 
hastanemiz Viroloji Laboratuvarına gönderilen serum örneklerinde anti-HEV enzim immunoassay test sonuçlarını 
değerlendirdik ve güncel seroprevalans sonuçları ve yaş grupları ile ilişkisini belirlemeyi amaçladık. 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 1 Ağustos 2018 - 30 Ağustos 2019 tarihleri arasında Tıbbi Mikrobiyoloji Viroloji 
Laboratuvarı’na gönderilen serum örneklerinde anti-HEV tetkiki çalışılmış 130 hasta dahil edildi. Serum örneklerinde anti-
HEV antikor taraması ticari enzim immunoassay kiti (Dia.Pro Diagnostic Bioprobes Srl, Milano, İtalya) ile üretici firmanın 
tavsiyelerine uygun çalışıldı. Sonuçlar spektrofotometrik (450 nm’de) okunarak değerlendirildi. 
Bulgular: Bu çalışmada median yaşları 36 olan 130 hastanın (yaş aralığı: 2-97), %36’sı (47/130) erkek, %64’ü (83/130) 
kadındı. Anti-HEV seropozitifliği %17.7 (23/130) bulundu. Seropozitiflik erkek ve kadın hastalarda sırasıyla %14.9(7/47) ve 
%19.3(16/83) olarak saptandı (Şekil 1) (p=0.53). Seropozitiflik oranları <20, 20-39, 40-59, 60 ve üstü yaş grubunda sırasıyla 
%0 (0/9), %1.6 (1/64), %10 (3/30), %70.4 (19/27) idi (p<0.001). En fazla seropozitiflik erkeklerde (%63.6 ) ve kadınlarda da 
(%75) 60 yaş ve üstünde tespit edildi (Şekil 2) (sırasıyla p<0.001, p<0.001). 
Tartışma ve Sonuç: Yakın zamanda HEV'in zoonotik bulaş özelliğinin anlaşılması, gelişmiş ülkelerde de enfeksiyonlara neden 
olduğunun belirlenmesi ve gebelerde ve immün yetmezliği olan kişilerde kronik enfeksiyonlara yol açtığının gösterilmesi ile 
HEV enfeksiyonu yeniden önem kazanmıştır. Bu nedenle epidemiyolojik veri çalışmaları giderek artmaktadır. Anti-HEV 
seropozitiflik oranı gelişmiş ülkelerde %3.2-22.4 arasında iken hastalığın endemik olduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Orta ve 
Güneydoğu Asya’daki bazı ülkelerde ise %19.7-49.6 olarak tespit edilmiştir. Ülkemizde ise çeşitli bölgeleri kapsayan 
çalışmalar yapılmıştır ve bu çalışmalarda %0 ile %73 arasında değişen oranlar bildirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında 
çalışmamızda bulunan Anti-HEV seropozitiflik oranı %17.7 olarak bulunmuş ve gerek endemik ve gerekse endemik olmayan 
bölgelerle karşılaştırıldığında sonuçlarımızın uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: HEV, anti-HEV, Seroprevalans 
 
 
 

Evaluation of Hepatitis E Virus Seroprevalence in Ankara Gülhane Training 
and Research Hospital 

Mustafa Güney 
Health Sciences University, Gülhane Medicine Faculty, Department of Medical Microbiology, ANKARA 

 
Background: Hepatitis E virus (HEV) is classified into Orthohepevirus genus and Orthohepevirus A species, which are 
included in the family of Hepeviridae. It is nonenveloped and has a positive-sense viral RNA genome. Vertical parental 
transmission to the infant, consumption of contaminated food and water, and blood transfusion are the causes of acute 
viral hepatitis. In Turkey, HEV infections are observed sporadically and overall prevalence is 6.3% (0-73%). The aim of this 
study is to investigate current prevelance of HEV infection and its possible relations with age groups, by evaluating serum 
anti-HEV enzyme immunoassay test results in our facility. 
Materials and Methods: A total of 130 patients, whose serum samples were admitted to our virology laboratory in order to 
test anti-HEV antibodies between 1-30 August 2019, were included to the study. The tests were performed by enzyme 
immunoassay (Dia.Pro Diagnostic Bioprobes Srl, Milan, Italy) according to manufacturer’s recommendations. 450 nm 
spectrophotometry were used for evaluations. 
Results: The median age of the patients was 36 (2-97), 36% of patients were male (n=47) and %64 of patients (n=83) were 
female. The overall anti-HEV seropositivity was 17.7% (n=23); 14.9% (n=7) of male patients and 19.3% (n=16) of female 
patients had positive results (Figure 1) (p=0.53). According to <20, 20-39, 40-59, 60+ age groups, the positive results were 
0% (n=0/9), 1.6% (n=1/64), 10% (n=3/30), 70.4% (n=19/27), respectively (p<0.001). The highest positive rates were 
detected in 60+ age group for both genders, with results of 63.6% and 75% for male and female patients, respectively 
(Figure 2) (p<0.001 and p<0.001, respectively). 
Discussion and Conclusions: HEV has just regained importance due to its recently understood zoonotic transmission, its 
ability to cause chronic infections during pregnancy and in immunocompromised individuals, even in developed countries; 
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hence, epidemiologic studies have been increased and widened. Anti-HEV seropositivity is 3.2-22.4% in developed 
countries, despite much higher rates (19.7-49.6%) in endemic areas such as Middle East, North Africa, Central and 
Southeast Asia. In Turkey, there are some regional studies, indicating a wide range between 0-73%. In this study, the 
seropositivity rate was 17.7%, which seems to be compatible with results of studies in both endemic and non-endemic 
areas. Keywords: HEV, anti-HEV, Seroprevalence 

 
 

 
Şekil 1. Erkek ve kadınlarda anti-HEV seropozitiflik oranları 
Figure 1. Anti-HEV seropositivity rates in men and women 

 
 

 
Şekil 2. Yaş gruplarına göre anti-HEV seropozitiflik dağılımı 

Figure 2. Distribution of anti-HEV seropositivity according to age groups 
 
 

 
 
 



623 
 
 

OP-280 

Acinetobacter baumannii Klinik İzolatlarında Kolistin Duyarlılığının Sıvı 
Mikrodilüsyon ve Gradyan Difüzyon Yöntemleri ile Araştırılması 

Tuğrul Hoşbul, Sinem Kaya, Sercan Tekin, Ramazan Gümral, Orhan Bedir 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara 

 
GİRİŞ-AMAÇ: Acinetobacter baumannii (A.baumannii) başta olmak üzere Acinetobacter türleri; bakteriyemi, pnömoni gibi 
hastane kökenli ciddi sistemik enfeksiyonlarda sıklıkla soyutlanan, karbapenemler de dahil olmak üzere çoklu ilaç dirençli 
patojendirler.Kolistin tek başına ya da kombine şekilde özellikle karbapenem dirençli etkenlerin tedavisinde en önemli silah 
olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüzde çok sayıda çalışmada kolistin ile yaşanan yüksek tedavi başarısızlık oranları ve artan 
direnç oranları bildirilmektedir. 
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) ve Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 
kolistinin duyarlılığının saptanmasında referans yöntem olarak sıvı mikrodilüsyon (SMD) yöntemini önermektedir. 
Çalışmamızın amacı A. baumannii klinik izolatlarında, gradyan difüzyon yöntemi (GDY) ile referansyöntem olan sıvı 
mikrodilüsyon yöntemini kullanarak kolistin duyarlılığının saptanması ve elde edilen sonuçların karşılaştırılmasıdır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Hastanemiz yatan hastalarına ait klinik örneklerden izole edilmiş 74 A. baumannii stok suşu çalışmaya 
dahil edildi. GDY ile kolistin minimum inhibisyon konsantrasyon (MİK) değerleri saptanmasında üretici firma (“MIC Test 
Strip”, Liofilchem, İtalya) önerilerine dikkat edildi. Her iki yöntem EUCAST kriterlerine göre yürütülmüş ve 
değerlendirilmiştir. Buna göre, MİK değeri ≤ 2 μg/mL olan izolatlar duyarlı; ≥ 4 μg/mL olan izolatlar dirençli olarak 
yorumlanmıştır. 
BULGULAR: MIC Test Strip sonuçlarına göre izolatların %87.8’si (65/74) duyarlı, %12.2’si (9/74) dirençli saptanırken; 
referans yöntem ile izolatların %71.6‘sı (53/74) duyarlı, %28.4’ü (21/74) kolitsine dirençli olarak bulunmuştur (Tablo 1). 
İzolatların duyarlılık sonuçları ISO 20776-2 kriterlerine göre analiz edilmiştir. Yöntemler arası esansiyel uyum (EU) %23, 
kategorik uyum (KU) %83.8, çok büyük hata (ÇBH) %57.1, büyük hata (BH) oranı ise %0 olarak saptanmıştır. 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız kolistin duyarlılığının saptanmasında GDY’nin uygun olmadığını göstermektedir. Gradyan 
difüzyon yönteminin ISO 20776-2 standartları doğrultusunda (EU≥ %90, KU ≥ %90, ÇBH≤ %3.0, BH≤% 3.0) altın standart 
yöntem ile karşılaştırılması sonucuna göre, GDY testi performans değerleri kabul edilebilir sınır aralığında değildir. 
Laboratuvarların Acinetobacter türlerinin kolistin MİK değerlerinin saptanması amacıyla uyguladıkları duyarlılık testlerinde 
referans yöntemi kullanması önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, kolistin, sıvı mikrodilüsyon, gradyan difüzyon yöntemi 
 

Investigation of Colistin Susceptibility against Acinetobacter baumannii Clinical Isolates 
with Broth Microdilution Method and Gradient Diffusion Method 

Tuğrul Hoşbul, Sinem Kaya, Sercan Tekin, Ramazan Gümral, Orhan Bedir 
Department of Medical Microbiology, Health Science University Gülhane Research and Training Hospital, Ankara, Türkiye 

 
BACKGROUND and AIMS: Acinetobacter species, particularly Acinetobacter baumannii (A. baumannii), are multidrug-
resistant pathogens, including carbapenems, which are frequently isolated in severe systemic infections such as bacteremia, 
pneumonia, and nosocomial infections. Colistin alone or in combination, especially in the treatment of carbapenem 
resistant agents emerge as the most important weapon. Recently, high rate of treatment failure with colistin and increasing 
resistance rates have been reported in many studies. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 
(EUCAST) and the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) recommend broth microdilution as a reference method 
for the detection of colistin susceptibility. The aim of this study is to determine the sensitivity of colistin in clinical isolates 
of A. baumannii by using gradient diffusion method (GDM) and broth microdilution (BMD) method and to compare the test 
results. 
MATERIALS-METHODS: 74 A. baumannii stock collection strains isolated from clinical samples of inpatients were included 
in the study. In GDM tests, the recommendations of the manufacturer (“MIC Test Strip”, Liofilchem, Italy) were taken into 
consideration in determining the minimum inhibition concentration (MIC) values of colistin. Both methods were performed 
and evaluated according to EUCAST criteria. Accordingly, isolates with MIC value ≤ 2 μg/mL were susceptible and isolates 
with ≥ 4 μg / mL were interpreted as resistant. 
RESULTS: According to MIC Test Strip results, 87.8% (65/74) of the isolates were susceptible and 12.2% (9/74) were 
resistant; 71.6% (53/74) of the isolates were found to be sensitive and 28.4% (21/74) of them were resistant to colistin by 
reference method (Table 1). The susceptibility results of the isolates were analyzed according to ISO 20776-2 criteria. 
Essential agreement (EA) was 23%, categorical agreement (CA) was 83.8%, very major error (VME) was 57.1%, and major 
error (ME) was 0%. 
DISCUSSION and CONCLUSION: Our findings indicate that GDM is not suitable for detecting colistin sensitivity. According to 
ISO 20776-2 standards (EU≥ 90%, KU ≥ 90%, MDG≤ 3.0%, BH≤ 3.0%), the performance values of the GDM are not within the 
acceptable limit range compared with the gold standard method. It is important that laboratories use the reference method 
in the susceptibility tests to determine the colistin MIC values for Acinetobacter species. 
Keywords: Acinetobacter baumannii, colisitin, broth microdillution, gradient diffusion method 
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İzolatların Sıvı Mikrodilüsyon ve Gradyan Difüzyon Yöntemleri ile Kolistine Olan Duyarlılıkları 
 Susceptibilities of Isolates to Colistin by Broth Microdilution Method and Gradient Diffusion Method 

Yöntem Method % Duyarlı/ Susceptible (n) % Dirençli/ (Resistant  (n) 

Sıvı Mikrodilüsyon 
Yöntemi 

Broth Microdilution 
Method 

71.6 (53/74) 28.4 (21/74) 

Gradyan Difüzyon 
Yöntemi 

Gradient Diffusion 
Method 

87.8 (65/74) 12.2 (9/74) 

Yöntemler arası esansiyel uyum %23, kategorik uyum %83.8, çok büyük hata oranı %57.1, büyük hata oranı ise %0 olarak 
saptanmıştır / In the comparison between the methods, essential agreement (EA) was 23%, categorical agreement (CA) was 

83.8%, very major error (VME) was 57.1%, and major error (ME) was 0% 
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Kan donörlerinde paraziter enfeksiyon etkenlerinin araştırılması 

Zeynep Gülden Sönmez Tamer 
Department of Microbiology, Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 

 
Giriş:  Toxoplasma gondii, Plasmodium spp., Babesia spp gibi kan ve kan ürünleriyle bulaşan paraziter enfeksiyon etkenleri 
özellikle immün yetmezlikli hastalarda büyük önem taşımaktadır.  Dünyada kan donörlerinde paraziter enfeksiyon 
seroprevalansı  ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Ancak ülkemizde bu konuda yapılan çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışmanın 
amacı kan donörlerinde paraziter enfeksiyon etkenlerinin seroprevalansını araştırmaktır. 
Gereç ve Yöntem: Kocaeli Üniversitesi Kan Bankasına başvuran ve yaşları 19 ile 60 arasında değişen  toplam 225 donör 
çalışma kapsamına alınmıştır. Alınan kan ve serum örneklerinde paraziter etkenler araştırılmıştır. Sıtma açısından ince/kalın 
yayma ve immunokromotografik dipstick test, (OptiMAL, DiaMed), babezyoz  yönünden ince yayma ve IFAT (Fuller, USA) ile 
etkenler incelenmiştir. Toksoplazmoza karşı IgG ve Ig M antikorları ELISA (DRG, Germany) yöntemiyle araştırılmıştır. Ayrıca 
çalışmaya alınan tüm olgular anket formu dağıtılarak risk faktörleri açısından (Endemik bölgede yaşama, endemik bölgeye 
yapılan seyahat öyküsü vs.) sorgulanmıştır. 
Bulgular: Araştırmaya alınan 225 donörün 193’ü erkek, 32’si kadın olup, yaş ortalamaları 34.6 idi. Anti-Toxoplasma IgG 
antikorları 131 (%58.3), anti-Toxoplasma IgM antikorları ise 13 (%5.6) örnekte seropozitif olarak saptanmıştır. Örneklerin hiç 
birinde babezyoz ve sıtma açısından pozitifliğe rastlanılmamıştır. 
Sonuç: Kan ve kan ürünleriyle bulaşan paraziter etkenler özellikle bağışıklığı baskılanan hastalarda transfüzyon sonrası 
oluşabilecek enfeksiyonlar açısından önemlidir. Güvenli bir kan transfüzyonu açısından parazitlerin risk oluşturabileceği göz 
önünde bulundurularak özellikle bu etkenler açısından endemik bölgelerde donörler uygun yöntemlerle taranmalıdır. 
Anahtar kelimeler: Transfüzyon, bulaşma paraziter hastalıklar 
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Introduction and AIM: Infectious factors such as Toxoplasma gondii, Plasmodium spp. and Babesia spp. which are 
transmitted by blood and blood products transfusion are very important especially in immunsuppressed individuals. 
Many studies have been done about the seroprevalance of parasitic infections in donors worldwide. However, studies were 
limited in Turkey. The aim of this study is to investigate the seroprevelance of parasitic infections in blood donors. 
MATERIALS-METHODS: A total of 225 donors, aged between 19 and 60 year-old, were admitted to Kocaeli University Blood 
Bank. Serum samples were stored at -80 ° C. thin / thick smear and immunochromotographic dipstick test for malaria 
(OptiMAL, DiaMed), thin smear for babesiasis and IFAT (Fuller, usa) were investigated. IgG and Ig M antibodies against 
Toxoplasmosis were investigated by ELISA (DRG, Germany). In addition, the questionnaire was distributed to all subjects 
included in the study and questioned in terms of risk factors (living in endemic area, travel to endemic area, etc.). 
Results: Of the 225 donors included in the study, 193 were male and 13 were female. The mean age of the donors was 34.6 
year-old. Anti-Toxoplasma IgG antibodies were found to be seropositive in 131 (58.3%) and anti-toxoplasma IgM antibodies 
in 13 (5.6%) samples. None of the samples were positive for babesiasis and malaria. 
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Conculusion: Parasitic agents transmitted by blood and blood products are important in terms of infections after 
transfusion especially in immunosuppressed patients. Donors should be examined by appropriate methods, especially in 
endemic areas where parasites may pose a risk for safe blood transfusion. 
Keywords: Blood Donors, Parasitic Infections, Toxoplasma 

 
KAN DONÖRLERİNDE PARAZİTER ENFEKSİYON ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Giriş: Kan ve kan ürünleri nakli, enfeksiyöz hastalıkların bulaşması için kolay ve basit bir yoldur. Bakteriyel, viral, parazitik ve 
fungal pek çok enfeksiyöz etken kan ve kan ürünleri nakli ile bulaşabilmektedir. transfüzyonu ile bulaşabilen paraziter 
etkenler Plasmodium spp, Babesia microti, Toxoplasma gondii, Leishmania spp. ve  Trypanasoma cruzi ‘dir. Bu etkenler 
özellikle immün sistemi baskılanmış hastalarda büyük önem taşımaktadır. Transfüzyona bağlı sıtma insidansı sıtmanın 
endemik olduğu bölgelerde 50/1.000.000 kişiye çıkmaktadır. Plasmodiumların bütün türleri bu yolla bulaşabilmektedir. 
Eritrositlere yerleşmiş aseksüel formları içeren asemptomatik vericilerden yapılan transfüzyon sonucu bulaşmaktadır (1-3).  
Babesia  eritrosit içeren ve eritrositle kontamine olmuş kan ve kan ürünleri ile bulaşır. Donmuş kan ürünleri de 
eritildiklerinde bu etken açısından enfektivitelerini korur. Babezyoz ABD. de transfüzyonla bulaşan hastalıklar arasında ikinci 
sıradadır. Asplenik ve immün sistemi baskılanmış hastalarda transfüzyon sonrası hemolitik anemi ve böbrek yetmezliği ile 
karakterize bir tablo ortaya çıkabilmektedir (4,5). Toxoplasma gondii zorunlu hücre içi parazitidir. Lökositlerin içinde uzun 
süre canlı kalabildiği ve +4 C de 4-7 hafta kadar canlılıklarını korudukları bilinmektedir (6).  Dünyada kan donörlerinde 
paraziter enfeksiyon seroprevalansıyla ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Ancak ülkemizde bu konuda yapılan çalışmalar 
kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı kan donörlerinde Plasmodium spp, Toxoplasma gondii ve  Babesia microti seroprevalansını 
araştırmaktır. 
Gereç ve Yöntem: Kocaeli Üniversitesi Kan Bankasına başvuran ve yaşları 19 ile 60 arasında değişen  toplam 225 donör 
çalışma kapsamına alınmıştır. Alınan kan örneklerinde sıtma açısından ince/kalın yayma ve immunokromotografik dipstick 
test, (OptiMAL, DiaMed), babesiasis yönünden ince yayma ve IFAT (Fuller, USA) ile etkenler incelenmiştir. Toksoplazmoza 
karşı IgG ve Ig M antikorları ELISA (DRG, Germany) yöntemiyle araştırılmıştır. Ayrıca çalışmaya alınan tüm olgulara anket 
formu dağıtılarak risk faktörleri açısından (Endemik bölgede yaşama, endemik bölgeye yapılan seyahat öyküsü vs.) 
sorgulanmıştır.  
Bulgular: Araştırmaya alınan 225 donörün 193’ü erkek, 32’si kadındır. Yaşları 19-58 arasında olup, yaş ortalamaları 34.6 idi. 
Anti-Toxoplasma IgG antikorları 131 (%58.3), anti-Toxoplasma IgM antikorları ise 13 (%5.6) örnekte seropozitif olarak 
saptanmıştır. Anti - Toxoplasma IgM + Toxoplasma IgG antikorları pozifliği sadece bir (%0.4) örnekte bulunmuştur. 
Örneklerin hiç birinde babezyoz ve sıtma açısından pozitifliğe rastlanılmamıştır. 
Tartışma ve Sonuç: Kan transfüzyonu ile bulaşabilen paraziter etkenler Plasmodium spp, Babesia microti, Toxoplasma 
gondii, Leishmania spp. ve  Trypanasoma cruzi  olarak bilinmektedir. Sıtma transfüzyonla geçtiği bilinen ilk hastalıklardan 
biridir. ABD.de transfüzyona bağlı sıtma insidansı 0.18-0.25 / 1.000.000 kişi olarak, Avrupa da ise 1/3.000.000 olarak rapor 
edilmiştir (1,2). Ülkemizde 1997 tarihli genelge ile sıtma yönünden verici ayrımı yapılması, rutin sıtma paraziti arama 
tetkiklerinin yapılmaması bildirilmiştir. Ülkemizde sıtma açısından  kan donörlerinde yapılan  çeşitli çalışmalarda 
Plasmodium spp. rastlanmamıştır (7-9). Toksoplazmoz etkeni olan Toxoplazma gondii zorunlu hücre içi etkenidir.  IgM 
antikoru taşıyan vericilerden yapılan lökosit transfüzyonu sonrasında bağışıklık sistemi baskılanan hastalarda ciddi akut 
toksoplazmoz geliştiği bilinmektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada 414 kan donörünün 176 (%42.4) sında Sabin-Feldman 
Dye testi pozitif olarak saptanmıştır (10). Babezyoz kan transfüzyonu ile bulaşan paraziter hastalıklar arasında ikinci 
sıklıktadır. ABD.de 2010 ve 2011 yıllarında kan donörlerinde yapılan araştırmada B. microti seroprevalansı sırasıyla %1.23 ve 
2.0 olarak bulunmuştur (4, 5). Araştırmamızda kan donörlerinde B. microti ye rastlanılmamıştır. Kan ve kan ürünleriyle 
bulaşan paraziter etkenler özellikle bağışıklığı baskılanan hastalarda önemli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Güvenli 
kan ve kan ürünleri  transfüzyonu açısından parazitlerin risk oluşturabileceği göz önünde bulundurularak özellikle endemik 
bölgelerde donörlerinin uygun yöntemlerle taranması önemlidir. Ayrıca kan ürünleri gerçek endikasyonlarında ve enfektif 
etkenlerden arındırılarak hastalara verilmelidir. 
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Giriş ve amaç: Streptococcus agalactiae (S. agalactiae), yetişkinlerde idrar yolu enfeksiyonuna (İYE) neden olan önemli bir 
bakteridir Çalışmamızda, idrar yolu enfeksiyonu etkeni olarak tanımlanan S. agalactiae izolatlarının kapsül polisakkaritlerine 
göre polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile serotiplendirilmesi, ST-17 klonunun araştırılması, çıkan sonuçların hasta profili ve 
antibiyogram duyarlılıkları ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
Gereç ve yöntem: İdrar yolu enfeksiyon etkeni olarak tanımlanan toplam 120 S. agalactiae izolatı multipleks PZR ile 
serotiplendirilmiştir. ST-17 klonu standart PZR yöntemi ile araştırılmıştır. Elde edilen izolatların penisilin, vankomisin, 
levofloksasin, tetrasiklin, klindamisin ve eritromisin antibiyotiklerine duyarlılıkları değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Serotip III’te 39, Ia’da 23, V’de 21, Ib’de 18, II’de 15, VI’da üç ve IV’de bir izolat tanımlanmıştır. Serotip VII, VIII ve 
IX hiçbir izolatta saptanmamıştır (Tablo 1). Hipervirulan klon ST-17, 15 izolatta belirlenmiştir ve en çok gebelerden izole 
edilmiştir. Çalışmada kullanılan bütün izolatlar değerlendirildiğinde penisilin ve vankomisin antibiyotiğine direnç 
gözlenmemiş, levofloksasin, tetrasiklin, klindamisin ve eritromisin antibiyotiklerine sırasıyla %22,5, %98,8, %38,4 ve %27,5 
direnç saptanmıştır. İndüklenebilir klindamisin direnci 31 izolatta bulunmuştur. Gebe, diyabet ve kronik böbrek hastaları 
GBS (Grup B Streptokok) enfeksiyonunun en sık rastlandığı gruplar arasındadır. Serotip III ve V’in tetrasiklin, levofloksasin, 
klindamisin ve eritromisin antibiyotiklerine duyarlılığı karşılaştırılmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 
(p<0.05). 
Sonuç: S. agalactiae izolatlarının PZR yöntemiyle serotiplendirilmesi ve ST-17 klonunun araştırılması ulaşabildiğimiz 
kaynaklara göre ülkemizde ilk defa yapılmıştır. S. agalactiae’ ya ait güncel aşı çalışmalarında serotiplerin dağılımı önem 
taşımaktadır. Bu konuda detaylı araştırmalar aşı çalışmalarının önünü açacak ve gelişimine katkı sağlayacaktır. Ülkemizde S. 
agalactiae serotiplerinin dağılımı ve hipervirulan ST-17 klonunun saptanması ile daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: PZR, serotipler, Streptococcus agalactiae, ST-17 
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INTRODUCTIN and AIM: Streptococcus agalactiae (S. agalactiae) is an important bacterium which causes urinary tract 
infection (UTI) in adults. In this study, it was aimed to serotype the S. agalactiae isolates identified as urinary tract infection 
agent by polymerase chain reaction (PCR) according to capsule polysaccharides, to investigate the ST-17 clone, to compare 
the results with patient profile and antibiogram sensitivity. 
METOD: A total of 120 S. agalactiae isolates identified as urinary tract infection agents were serotyped by multiplex PCR. 
ST-17 clone was investigated by standard PCR. The susceptibility of the isolates to penicillin, vancomycin, levofloxacin, 
tetracycline, clindamycin and erythromycin antibiotics were evaluated. 
RESULTS: As a result of typing with PCR, 39 (32.5%) of serotype III, 23 (19.2%) of serotype Ia, 21 (17.5%) of serotype V and 
18, 15 (12.5%) of serotype II, 3 (2.5%) of serotype VI and one (0.8%) of serotype IV were identified (Table 1). Serotypes VII, 
VIII and IX were not found on any isolates. The hyperviruled clone ST-17 was identified in 15 strains and was isolated from 
most of the pregnants. No resistance to penicillin and vancomycin antibiotics was observed and resistance of levofloxacin, 
tetracycline, clindamycin and erythromycin to antibiotics was 22.5%, 98.8%, 38.4% and 27.5% respectively on the isolates 
that investigated in this study.. Inducible clindamycin resistance was found in 31 isolates. Pregnancy, diabetes, and chronic 
kidney disease are among the most frequent groups of GBS infections. Serotypes III and V were compared with tetracycline, 
levofloxacin clindamycin and erythromycin antibiotics susceptibility and statistically significant differences were found (p 
<0.05). 
CONCLUSION:According to the sources we have reached, the first study of S. agalactiae serotypes and ST-17 clones by PZR 
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method was performed in this study. The distribution of serotypes is important in current vaccine studies of S. agalactiae. 
Detailed research on this subject will lead up the way for vaccine studies and contribute to its development. Further studies 
are needed with the distribution of S. agalactiae serotypes and detection of hypervirulan ST-17 clone in our country. 
Keywords: PCR, serotypes, Streptococcus agalactiae, ST-17 

 
Serotyping of Streptococcus agalactiae Isolates Isolated from Urine Specimens and Investigation of ST-17 Clone 

 
Introduction and Aim:  
 
Group B Streptococcus (GBS) emerged as a causative agent of newborn infection in 1930s and was considered as an 
important pathogen for pregnant and infant health. However, recently published researches show that GBS cause 
infections not only in newborns and pregnant women, but also in men and non-pregnant women (Vigliarolo et.al., 2019). 
Streptococcus agalactiae (S. agalactiae) is an important bacterium causes urinary tract infection (UTI), including 
asymptomatic bacteriuria, cystitis, pyelonephritis, urethritis and urosepsis complication in adults. In addition, S. agalactiae 
also causes sepsis, pneumonia and soft tissue infection such as cellulitis and arthritis (Piccinelli et.al., 2015, Saad et.al., 
2017, Rosini and Margarit 2015, Ruppen et.al., 2018).  S. agalactiae are divided into serogroups according to capsules 
polysaccharide antigens (Brimill et.al., 2006). Different geographical regions, race, sex and underlying diseases affect the 
distribution of S. agalactiae infection and serotypes. Serotypes Ia, II, III and V in America and Europe, VI and VIII in Japan, III, 
Ia, Ib, V in China, III, V and Ib in Africa are more common appeared (Wang et.al., 2015, Belard et.al., 2015). There are nearly 
500 sequence type (ST) of S. agalactiae.The ST-17 clone is usually associated with neonatal meningitis and invasive disease. 
Because of this effect, it is defined as ‘hypervirulan clone’. HvgA is a surface protein specific for the ST-17 clone, it is an 
important virulence factor and thought to be specific in the intestinal cell and blood-brain barrier (Jones et.al., 2003, 
Sørensen et.al., 2010). The aim of this study was to investigate the serotyping of S. agalactiae isolates defined as urinary 
tract infections, by polymerase chain reaction (PCR) according to capsule polysaccharide genes, to investigate the ST-17 
clone, to compare the results with patient profile and antimicrobial susceptibility. 
 
Material and Methods:  
 
A total of 120 S. agalactiae isolates identified as urinary tract infection agents were serotyped by multiplex PCR and ST-17 
clone was investigated by classical PCR method. In addition, broth microdilution method was used to determine penicillin 
susceptibility of isolates and their susceptibility to vancomycin, levofloxacin, tetracycline, clindamycin and erythromycin 
antibiotics were investigated by disc diffusion method. D-zone test was performed to determine inducible clindamycin 
resistance. 
 
Results:  
 
Serotypes III, Ia, V, Ib, II, VI ve IV were identified, among which types III 39, Ia 23, V 21, Ib 18, II 15, VI three and IV one were 
the predominant serotypes. Serotypes VII, VIII and IX were not detected in any isolates (Table 1). The hypervirulan clone ST-
17 was detected in 15 isolates and most of them isolated from pregnant women. No resistance to penicillin and vancomycin 
antibiotics was observed. It was determined resistance to levofloxacin, tetracycline, clindamycin and erythromycin 
antibiotics was 22.5%, 98.8%, 38.4% and 27.5% respectively. Inducible clindamycin resistance was found in 31 isolates 
(Table 2). Pregnant, diabetes and chronic kidney patients are the most common group among the GBS infection. 
Susceptibility of serotypes III and V to tetracycline, levofloxacin, clindamycin and erythromycin antibiotics were compared 
and a statistically significant difference was found (p<0.05). The serotyping of S. agalactiae isolates by PCR method and the 
investigation of ST-17 clone were performed for the first time in our country according to the available sources. It is thought 
that detection of serotypes by PCR may be more useful because of is low cost and less serotypes cannot be typed compared 
to latex agglutination method. In addition, current vaccine studies of S. agalactiae are performed according to the 
distribution of serotypes. Vaccine studies will provide effective prevention of both side effects of intrapartum antimicrobial 
prophylaxis and neonatal and maternal diseases. However, new serotypes, undetectable isolates and changes in serotypes 
adversely affect vaccine studies (Li et.al., 2018). This study is important for the detection of S. agalactiae serotypes 
distribution and ST-17 clone in our country. Further studies are needed to determine the distribution of S. agalactiae 
serotypes and the detection of hypervirulan ST-17 clone in Turkey. 
 
Discussion and Conclusion 
 
S. agalactiae is responsible for approximately 2.3% of urinary tract infections and is more common in women aged 15-49 
years. This infection is frequently seen in patients with diabetes, patients, chronic renal failure and people with a history of 
urinary tract infection (Ulett et.al., 2009). In our study, S. agalactiae was isolated from urine samples of pregnant women, 
patients with diabetes and chronic renal failure (Table 3). Serotype III, Ia, Ib and V in China (Wang et al. 2015) and serotype 
Ib, V, III, VI in Japan (Morozumi et.al., 2016) were more common as a result of molecular serotypes. In a study conducted in 
Istanbul, serotype V was the most common S. agalactiae isolate isolated from latex agglutinated serotyped urine samples, 
and serotypes II, la, III were less frequent and close to each other (Baba and Aydın 2016). In our study, serotype III was 



628 
 
 

determined the most common serotypes, and Ia, V, Ib and III were found to be similiar and less frequent. In recently it was 
reported that antimicrobial susceptibility of penicillin decreases (Longtin et.al., 2011), but macrolide resistance increases 
(Mousavi et.al., 2016). In our study, there was no decrease in penicillin susceptibility but macrolide resistance was higher 
compared to literature. 
 
References 
 
 
1. Baba S, Aydın MD. Investigation of the serotype distribution, biofilm production and antibiotic susceptibilities of group 

B streptococci isolated from urinary samples. Mikrobiyoloji bulteni, 2016; 50(3):353-360. 
2. Li S, Wen G, Cao X ve diğ. Molecular characteristics of Streptococcus agalactiae in a mother-baby prospective cohort 

study: Implication for vaccine development and insights into vertical transmission. Vaccine, 2018; 36(15): 1941-1948. 
3. Longtin J, Vermeiren C, Shahinas D ve diğ. Novel mutations in a patient isolate of Streptococcus agalactiae with 

reduced penicillin susceptibility emerging after long-term oral suppressive therapy. Antimicrobial agents and 
chemotherapy, 2011; 55(6): 2983-2985. 

4. Morozumi M, Wajima T, Takata M ve diğ. Molecular characteristics of group B streptococci isolated from adults with 
invasive infections in Japan. Journal of clinical microbiology, 2016; 54(11): 2695-2700. 

5. Mousavi SM, Nasaj M, Hosseini SM ve diğ. Survey of strain distribution and antibiotic resistance pattern of group B 
streptococci (Streptococcus agalactiae) isolated from clinical specimens. GMS hygiene and infection control, 2016; 11. 

6. Ulett KB, Benjamin WH, Zhuo F ve diğ. Diversity of group B streptococcus serotypes causing urinary tract infection in 
adults. Journal of clinical microbiology, 2009; 47(7): 2055-2060. 

7. Vigliarolo, L., Arias, B., Suárez, M., van Haute, E., Kovacec, V., Lopardo, H., ... & Mollerach, M. (2019). Argentinian 
multicenter study on urinary tract infections due to Streptococcus agalactiae in adult patients. The Journal of Infection 
in Developing Countries, 13(01), 77-82. 

8. Wang P, Tong JJ, Ma XH ve diğ. Serotypes, antibiotic susceptibilities, and multi-locus sequence type profiles of 
Streptococcus agalactiae isolates circulating in Beijing, China. PLoS One, 2015; 10(3): e0120035. 

9. Piccinelli G, Biscaro V, Gargiulo F ve diğ. Characterization and antibiotic susceptibility of Streptococcus agalactiae 
isolates causing urinary tract infections. Infection, Genetics and Evolution, 2015; 34: 1 -6 

10. Saad EJ, Baenas D, Boisseau CS. Streptococcus agalactiae bacteremia in non-pregnant adult patients at two teaching 
hospitals. Revista Argentina de microbiologia, 2017. 

11. Rosini R, Immaculada M. Biofilm formation by Streptococcus agalactiae: influence of environmental conditions and 
implicated virulence factors. Frontiers in cellular and infection microbiology, 2015; 5(6). 

12. Ruppen C, Notter J, Strahm C ve diğ. Osteoarticular and skin and soft-tissue infections caused by  
Streptococcus agalactiae in elderly patients are frequently associated with bacteremia. Diagnostic microbiology and 
infectious disease, 2018; 90(1): 55-57. 

13. Sørensen UBS, Poulsen K, Ghezzo C ve diğ. Emergence and global dissemination of host-specific Streptococcus 
agalactiae clones. MBio. 2010; 1 (3): e00178-10. 

14. Jones N, Bohnsack JF, Takahashi S ve diğ. Multilocus sequence typing system for group B 
streptococcus. Journal of clinical microbiology, 2003; 41(6): 2530-2536. 

15. Belard S, Toepfner N, Capan-Melser M ve diğ. Streptococcus agalactiae serotype distribution and 
antimicrobial susceptibility in pregnant women in Gabon, Central Africa. Scientific reports, 2015; 5: 17281. 

16. Brimil N, Barthell E, Heindrichs U ve diğ. Epidemiology of Streptococcus agalactiae colonization in 
Germany. International Journal of Medical Microbiology, 2006; 296(1): 39-44. 

 
 

Tablo 1 Incidence of S. agalactiae serotypes 

Serotypes Patients number n (%) 

Ia 23 (19,2%) 

Ib 18 (15%) 

II 15 (12,5) 

III 39 (32,5%) 

IV 1  (0,8%) 

V 21 (17,5%) 

VI 3   (2,5%) 

VII Undetected 

VIII Undetected 

IX Undetected 

Total 120 (100%) 
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Tablo 2 Antimicrobial susceptibility results of S. agalactiae isolates by Disk Diffusion method 

 VA LEV TET E DA D-zone E+DA 

 S R S R S R S R S R Positive R 

Ia (n=23) 23 - 23 - 5 18 18 5 21 2 2 2 

Ib (n=18) 18 - 18 - 3 15 14 4 14 4 2 2 

II (n=15) 15 - 14 1 1 14 12 3 11 4 1 2 

III (n=24) 24 - 15 9 2 22 14 10 15 9 10 5 

ST-17 
(n=15) 
(serotype 
III) 

15 - 7 8 1 14 2 13 7 8 8 7 

IV (n=1) 1 - 1 - - 1 1 - 1 - - - 

V (n=19)  21 - 12 9 - 21 10 11 15 6 8 4 

VI (n= 3) 3 - 3 - 2 1 3 - 3 - - - 

Total 
(n=120) 

120 - 93 27 14 106 74 46 87 33 31 22 

VA: Vancomycin; LEV: Levofloxacin; T: Tetracycline; E: Erythromycin; DA: Clindamycin. 
S: Susceptible; R: Resistant. 

 
 
 
 

Tablo 3 Distribution of patients according to S. agalactiae serotypes 

 Ia Ib II III IV V VI 

Diabetes mellitus 4 3 4 5 0 1 1 

Chronic kidney disease 2 2 2 6 0 4 1 

Patients with 
gastrointestinal system 
disease 

1 1 1 1 0 1 0 

Pregnant 5 7 3 9 0 4 0 

Patients with haematologic 
disease 

1 1 0 0 0 2 0 

Patients with cardiological 
disease 

* 0 0 0 0 1 0 

Patients with malignancy 2 0 1 3 0 0 0 

Patients with autoimmune 
patients 

2 0 1 1 0 1 0 

Patients with respiratory 
system disease 

0 1 1 0 0 0 0 

non-diabetic endocrine 
disorders 

0 0 0 2 1 2 0 

Patients with other urinary 
system disease 

2 2 1 8 0 2 1 

Patients without underlying 
disease 

4 1 1 4 0 3 0 
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Giriş ve Amaç: Helicobacter pylori (H. pylori), gram negatif, mikroaerofilik, spiral, dört ila altı unipolar polar flagellaya sahip 
bir bakteridir. Dünya nüfusunun yaklaşık %50’si yaşamın ilk beş yılında H. pylori ile enfekte olmaktadır. Dünya’da, prevalans 
oranları %1.2 ile %12.2 arasında değişmekte iken gelişmekte olan ülkelerde bu oran çok daha yüksektir. H. pylori gastrit ve 
peptik ülser hastalığının başlıca nedenidir. Enfeksiyon, endoskopi ve biyopsi gibi invaziv girişim gerektiren yöntemler ile ya 
da üre nefes testi, dışkıda H. pylori antijeninin, serum, idrar ve tükürükte ise antikorlarının tespiti gibi invazif olmayan 
yöntemler ile teşhis edilebilir. Bu çalışmada pediatrik yaş grubu hastalarda H. pylori prevalansı, dışkı antijen testleri ile 
araştırılarak epidemiyolojik veri elde edilmesi amaçlandı. 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Ocak 2017 ile Ağustos 2019 tarihleri arasında dışkı örneklerinde H. pylori antijeni 
araştırılmak üzere gönderilmiş yaşları 0-18 arasında değişen 1798 hasta dahil edildi. Dışkı örneklerinde H. pylori antijeni 
varlığı kromatografik immunassay yöntemiyle kitin (Acro Biotech Inc, USA) prosedürüne uygun olarak araştırılmıştır. 
Bulgular: Toplam 1798 hastanın 169’unda (%9.4) H. pylori pozitif saptandı. H. pylori pozitifliği 748 erkek çocuğun 66’sında 
(%8.8), 1050 kız çocuğun 103’ünde (9.8) tespit edildi. Her iki cinsiyet arasında H. pylori saptanma oranları açısından 
istatistiksel anlamlı farklılık yoktu (p=0.48). H. pylori pozitif erkek ve kız çocukların median yaşı sırasıyla 11 (yaş aralığı= 2-18) 
ve 15 (yaş aralığı= 3-18) yıl bulundu (p<0.001). Çalışmaya alınan hastaların yaş gruplarına göre H. pylori pozitifliği 0-5 yaş, 6-
10 yaş, 11-15 yaş, 16-18 gruplarında sırasıyla %6.4, %7.5, %10.2 ve %11.7 idi. 16-18 yaş grubunda H. pylori pozitiflik oranı en 
yüksek ve 0-5 yaş grubunda ise en düşük bulunurken fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.05) (Şekil 1). 
Tartışma ve Sonuç: H. pylori enfeksiyonu büyük oranda çocukluk çağında kazanılmaktadır. Bu mikroorganizma ile çocukluk 
çağında karşılaşma, erişkin yaşlarda atrofik gastrit, gastrik adenokarsinom ve mukoza ilişkili lenfoid doku (MALT) lenfoması 
gibi ciddi hastalıkların gelişme riskini arttırmaktadır. Ülkemizde yapılmış pek çok çalışmada prevalansı %19.6 ile %56.6 
arasında bulunmuştur. Her ne kadar bu çalışmada %9.4 olarak tespit edilse de H. pylori enfeksiyonlarının erken yaşlarda 
tespit edilerek tedavi edilmesi komplikasyonlardan korunmada önemlidir. Bu da H. pylori enfeksiyonlarının epidemiyolojik 
verilerinin takibi ile mümkündür. 
Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, Prevalans, Çocuk 
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Background and Purpose: Helicobacter pylori (H. pylori) is a gram-negative, microaerophilic and spiral bacterium with 4-6 
unipolar polar flagella. About 50% of the world population is infected with H. pylori in the first five years of life. While the 
prevalence rates range from 1.2% to 12.2% in the developed world, this rates are much higher in developing countries. H. 
pylori is the main cause of gastritis and peptic ulcers. The infection can be diagnosed with invasive methods such as 
endoscopy and biopsy or non-invasive methods such as urea breath test, the detection of H. pylori antigen in stool and the 
detection of H. pylori antibodies in serum, urine and saliva samples. This study aimed to investigate the prevalence of H. 
pylori with stool antigen tests in pediatric patients and obtain epidemiological data. 
Material and Method: This study included 1798 patients between the ages of 0-18 whose stool samples were examined for 
the presence of H. pylori between January 2017 and August 2019. The presence of H. pylori antigen was investigated with 
chromatographic immunoassay method in accordance with the procedure of the kit (Acro Biotech Inc., USA). 
Results: Out of 1798 pediatric patients, 169 (9.4%) were positive for H. pylori infection. H. pylori positivity was found in 66 
(8.8%) out of 748 male patients and 103 (9.8%) out of 1050 female patients. There was no statistically significant difference 
between the genders in terms of the detection rates of H. pylori (p=0.48). Median ages of H. pylori positive boys and girls 
were 11 (range: 2-18) and 15 (range: 3-18) respectively (p<0.001). H. pylori positivity according to the age groups of the 
patients included in the study were 6.4%, 7.5%, 10.2% and 11.7% in the age of groups of 0-5, 6-10, 11-15 and 16-18 
respectively. While the highest rate of H. pylori positivity was in the age group 16-18 and the lowest rate was in the age 
group of 0.5, the difference was statistically significant (p=0.05) (Fig. 1). 
Discussion and Conclusion: H. pylori infection is largely acquired in childhood. Confrontation with this microorganism in 
childhood increases the risk of developing serious diseases such as atrophic gastritis, gastric adenocarcinoma and mucosa 
associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma. The prevalence rate was found between 19.6% and 56.6% in many studies 
performed in our country. Although this rate was found as 9.4% in this study, the detection and treatment of H. 
pylori infections in the early ages are important for protection from complications, which is possible with the follow-up of 
the epidemiological data of H. pylori infections. Keywords: Helicobacter pylori, Prevalence, Children 
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Şekil 1. H. pylori enfeksiyonunun yaş gruplarına göre pozitifliği, 

Figure 1. Positivity rates of H. pylori infection according to the age groups 
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İndirekt immunofloresans yöntem ile Anti –Nötrofil Sitoplazmik Antikor 
(ANCA) varlığının araştırılmasında granülosit mozaik slaytların kullanılması 

Eğemen Usta, Aslı Gamze Şener 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir, Türkiye 

 
Giriş: Antinötrofil sitoplazmik antikorlar (ANCA) nötrofillerin sitoplazmik komponentlerine karşı gelişen otoantikorlardır. 
Birkaç antijenik hedef vardır ancak Proteinaz 3(PR3) ve Miyeloperoksidaz(MPO) klinik olarak en önemli olanlardır. ANCA 
ilişkili vaskülitler küçük damarlarda nekroz ve inflamasyon ile karakterize sistemik hastalıklardır. ANCA ilişkili vaskülitleri 
klinik özelliklerine göre mikroskobik polianjiitis (MPA), granülomatozis polianjiitis (GPA) ve eozinofilik GPA (EGPA) olarak 
isimlendilir. ANCA bu hastalıklar için prognostik bir belirteçtir ve indirekt immünfloresan (IIF) yöntem ile tespit edilir. IIF 
yöntem ile değerlendirmede sitoplazmik (cANCA), perinükleer (pANCA) ve atipik (aANCA) patern olmak üzere üç farklı ANCA 
tipi tanımlanır. Çalışmamızda ANCA ilişkili vaskülitlerin hem patogenezinde hem de tanısında önemli olan ANCA test 
sonuçları değerlendirildi.  
Metod: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına, Mart 2019-
Kasım 2019 tarihleri arasında, farklı kliniklerden ANCA testi çalışılması için gönderilen 1585 hasta sonucu retrospektif olarak 
tarandı. IIF ile ANCA değerlendirilmesi "Granülosit Mozaik 32" (Euroimmun Mozaik ANCA Biochip, Lübeck, Almanya) 
kullanılarak yapıldı. " Granülosit Mozaik-32 " slaytları, etanolde sabitlenmiş insan granülositleri, formalinde sabitlenmiş 
insan granülositleri, Hep-2 hücreleri ve karaciğer dokusu (maymun), MPO EUROPLUS ve PR3 EUROPLUS biyoçipleri 
içermektedir. Slaytlar alanında uzman araştırmacılar tarafından 400’lük büyütmede floresan mikroskobu (Eurostar II, 
Lübeck, Almanya) ile değerlendirildi. 
Bulgular: Sekiz aylık sürede toplam 1585 örnek incelenmiştir. Örnekleri Romatoloji, Dahiliye, Nefroloji, Nöroloji, Göğüs 
Hastalıkları ve diğer kliniklerinden gelen numuneler oluşturmaktadır. Tablo 1’de gösterildiği gibi değerlendirilen örneklerin 
1555’si negatif, 8’ü borderline pozitif ve 22’si pozitif olarak raporlanmıştır. Tablo 2’de sonuçların kliniklere göre pozitiflik 
oranları gösterilmiştir. Pozitif ve borderline pozitif olarak tespit edilen örneklerden 16’sı Romatoloji kliniğinden, 4’ü Nefroloji 
kliniğinden, 2’si Dermatoloji kliniğinden, 2’si Dahiliye kliniğinden, 5’i Göğüs hastalıkları kliniğinden ve 1’i Nöroloji kliniğinden 
gönderilmiştir. Pozitif ve borderline pozitiflik tespit edilen 19 örneğin tanısı granülomatozis polianjitis (GPA) ve 1 örneğin 
tanısı mikroskobik polianjitis (MPA)’tir.  
Tartışma: Uluslararası konsensusa göre ANCA testi küçük damar vasküliti şüphesi olan olgularda bakılmalıdır. Ayrıca 
periferal nötrofillerin kullanıldığı IIF metod ve PR3 ve MPO-antijenlerine spesifik ELISA kombinasyonu kullanılmalıdır. 
Laboratuvarımızda kullandığımız granülosit mozaik slaytlarında geleneksel hücre substratları ve antijenik mikrodotlar (MPO 
ve PR3) beraber incelenir. Granülosit mozaik slaytlarının kullanımı ile ANCA reaktivitesinin saptanması büyük ölçüde 
kolaylaşmıştır. Tek çalışma ile hem ANCA paterni hem de boyanmaya sebep olan spesifik antijen (MPO yada PR3) tespit 
edilebilmektedir. ANCA reaktivitesi tek inkübasyon ve sadece IIF metod ile saptanmış olur. Ek testlere gerek kalmaz ve ANCA 
ilişkili vaskülit tanısı erken koyulmuş olur. ANCA ilişkili vaskülitlerde erken tedavi, organ yetmezliği ve mortaliteyi önlemek 
için önemlidir.  
Anahtar Kelimeler: Antinötrofil sitoplazmik antikor (ANCA), indirekt immünfloresan (IIF), mozaik granülosit slayt 
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Use of granulocyte mosaic slides to investigate the presence of Anti-
Neutrophil Cytoplasmic Antibody (ANCA) by indirect immunofluorescence 

method 
Eğemen Usta, Aslı Gamze Şener 

İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, Medical Microbiology Laboratory, İzmir, Turkey 
 
Aim: Antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) are autoantibodies, directed to the cytoplasmic component of 
neutrophils. There are several antigenic targets but Proteinase 3(PR3) and Myeloperoxidase(MPO) are the most important 
ones. Anti-neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) associated vasculitis are systemic diseases characterized by necrosis and 
inflammation of small vessels. ANCA associated vasculitis is called microscopic polyangiitis (MPA), granulomatosis 
polyangiitis (GPA) and eosinophilic GPA (EGPA) according to clinical features. ANCA is a prognostic marker for these disease 
and is detected by indirect immunofluorescence (IIF) method. Three different types of ANCA are identified as cytoplasmic 
(cANCA), perinuclear (pANCA), and atypical (aANCA) patterns. In our study, ANCA test results which are important in both 
pathogenesis and diagnosis of ANCA associated vasculitis were evaluated.  
Methods: A total of 1585 patients with ANCA-requested were screened between March 2019 and November 2019 in the 
Laboratory of Medical Microbiology, Atatürk Training and Research Hospital, Izmir Katip Celebi University. IIF-ANCA was 
performed using ‘Granulocyte Mosaic 32’(Euroimmun Mosaic ANCA Biochip, Lübeck, Germany). Granulocyte mosaic-32 
slides contained biochips with human granulocytes fixed in ethanol, human granulocytes fixed in formalin, Hep-2 cells and 
liver (monkey), MPO EUROPLUS and PR3 EUROPLUS. Patterns were evaluated by fluorescence microscope (Eurostar II, 
Lübeck, Germany) at a magnification of x400 by the expert researcher. 
Results: A total of 1585 serum samples were screened in eight months. Samples are from Rheumatology, İnternal Medicine, 
Nephrology, Neurology, Chest Diseases and other departments. As shown in Table 1, 1555 samples were reported as 
negative, 8 borderline positive and 22 positive. Table 2 shows the positivity rates of the results compared to the clinics. Of 
these samples with positive and borderline positivity were 16 from the Rheumatology, 4 from the Nephrology, 2 from the 
Dermatology, 2 from the Internal Medicine, 5 from the Chest Diseases and 1 from the Neurology department. Of these 
patients with positive and borderline positivity, 19 had granulomatosis polyangiitis (GPA) and 1 had microscopic polyangiitis 
(MPA). 
Conclusion: According to the international consensus, ANCA test should be performed in cases of suspected small vessel 
vasculitis. Additionaly the IIF method using peripheral neutrophils and the ELISA combination in which PR3 and MPO 
antigens are investigated should be used. In the granulocyte mosaic slides which we use in our laboratory, conventional cell 
substrates and antigenic microdotes (MPO and PR3) are examined together. The granulocyte mosaic slides greatly 
facilitates the identification of ANCA reactivity. In a single study, both the ANCA pattern and the specific antigen causing 
staining (MPO or PR3) can be detected. ANCA reactivity was determined by single incubation and only IIF method. 
Additional tests are not needed and ANCA-associated vasculitis is diagnosed early. This is particularly important for 
generalized ANCA associated vasculitis because early treatment is often mandatory to prevent organ failure and mortality. 
Keywords: Antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA), indirect immunofluorescence (IIF), mosaic granulocyte slide 

 
ANCA test sonuçlarının cinsiyete göre dağılımı, Distribution of ANCA test results by gender 

 
Kadın/ Female Erkek/ Male Toplam Total 

Negatif Negative 815 (%51,4) 740 (%46,6) 1555 (%98,1) 

Pozitif Positive 8 (%0,5) 14 (%0,8) 22 (%1,3) 

Borderline 2 (%0,1) 6 (%0,3) 1585 (%100) 

 
ANCA test sonuçlarının kliniklere göre dağılımı, Distribution of ANCA test results by clinics 

KLİNİKLER/ CLINICS Toplam/ Total Negatif/ Negative Borderline Pozitif/ Positive 

Romatoloji/ Rheumatology 352 336 4 12 

Nefroloji/ Nephrology 208 204 1 3 

Dermatoloji/ Dermatology 62 60 - 2 

Dahiliye/ Internal medicine 290 288 - 2 

Göğüs Hastalıkları/ Chest Diseases 172 167 3 2 

Nöroloji/ Neurology 234 233 - 1 

Gastroenteroloji Gastroenterology 74 74 - - 

Diğer/ Other 193 193 - - 
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Araştırılması 

Emine Müge Karakayalı, Zeynep Gülden Sönmez Tamer 
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, İzmir 

 
AMAÇ: Enfeksiyöz ishaller arasında viral gastroenteritler önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde de çocuk ölümlerinin % 
8.4’ünden ishalli hastalıklar sorumludur. Bunlar başta Rotavirus olmak üzere, Adenovirus, Norovirus ve Astroviruslerdir. Bu 
çalışmada akut gastroenterit kliniği ile başvuran çocuk hastalardan alınan dışkı örneklerinde Norovirus sıklığının yaş, cinsiyet 
ve mevsimlere göre araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: Çalışmamız Ocak 2017- Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Toplam 145 akut viral gastroenterit ön 
tanısı alan çocuk hastaların etkene yönelik tanısı için Kocaeli Üniversitesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen 
dışkı örneklerinde Norovirus antijen pozitifliği araştırılmıştır. Tanıda Genogrup 1(GGI) ve Genogrup 2(GGII)’ye ait 
Norovirusları saptamaya yönelik immünokromatografik bir test (RIDA QUICK Norovirus Test ® R-Biopharm, Germany) 
kullanılmıştır. Ayrıca bu örneklerde Rotavirus, Adenovirus saptanması için; yine immunokromatografik bir kaset test (Vikia®-
Rota-Adeno bioMérieux Diagnostic) üretici firma önerileri doğrultusunda çalışılmıştır. Veriler SPSS 20.0 programı ile çapraz 
tablo durumundaki değişkenler için Ki-Kare Testi (Pearson Ki-Kare/Likelihood Ratio) kullanılarak değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Akut gastroenterit ön tanısı alan 145 çocuk hastanın (%54 erkek, %46 kız) % 9’unda (n=13) Norovirus antijen 
pozitifliği saptandı. Hastaların yaş aralıkları 23 ay ile 15 yaş (medyan 18 ay) arasındaydı. Diyare, bulantı-kusma ve karın ağrısı 
en sık rastlanan semptomlar olup Norovirus saptanan olguların tamamında görüldü. Norovirus enfeksiyonları en sık beş yaş 
altında (n=8) saptandı. En yüksek orana Şubat ve Mayıs ayları arasında ulaşıldı. Mikst enfeksiyon Rotavirus ve Adenovirus 
pozitifliği şeklinde iki olguda görüldü. Bu dönemde Rotavirus sıklığı % 15, iken Adenovirus sıklığı % 10.4 olarak bulundu. 
Mikst enfeksiyon oranı %1.4’dür. Hastalarda saptanan Norovirus pozitifliği ile cinsiyet, yaş ve mevsim ilişkisi incelendiğinde, 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
SONUÇ: Araştırmamızda çocuklarda -özellikle beş yaş altı- viral etken araştırılması için gönderilen dışkı örneklerinde 
Norovirus sıklığına üçüncü sıklıkta rastlanılmıştır. Rotavirus aşı programlarından sonra çocukluk çağında Norovirus’un akut 
gastroenteritlerde önemli enterik patojen haline gelebileceği düşünülerek viral antijen taramasında bu etkenin de 
araştırılması gereklidir. Ayrıca ülkemizde viral gastroenterit ile ilgili epidemiyolojik çalışmaların artırılarak gereksiz 
antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi büyük önem taşımaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Norovirus, Gastroenterit, İmmunokromotografi, Viral antijen, İn vitro 
 

Investigation of The Prevalence of Norovirus in Children with Pre-diagnosis of 
Acute Viral Gastroenteritis 

Emine Müge Karakayalı, Zeynep Gülden Sönmez Tamer 
Izmir Democracy University Faculty of Medicine, Medical Microbiology, Izmir, Turkey 

 
PURPOSE: Viral gastroenteritis has an important role among infectious diarrhea. In our country, diarrheal diseases are 
responsible for 8.4% of child deaths. These are mainly Rotavirus, Adenovirus, Norovirus and Astrovirus. The aim of this 
study was to investigate the frequency of norovirus in fecal samples taken from pediatric patients presenting with acute 
gastroenteritis according to age, sex and season. 
METHOD: Our study was conducted between January 2017 and December 2018. Norovirus antigen positivity was 
investigated in fecal samples sent to Kocaeli University Central Microbiology Laboratory for the diagnosis of causative agent 
of 145 pediatric patients with acute viral gastroenteritis. An immunochromatographic test (RIDA QUICK Norovirus Test ® R-
Biopharm, Germany) was used to diagnose Noroviruses of Genogroup 1 (GGI) and Genogroup 2 (GGII). In addition, 
Rotavirus and Adenovirus detection in these samples; again an immunochromatographic cassette test (Vikia®-Rota-Adeno 
bioMérieux Diagnostic) was studied according to the manufacturer's recommendations. The data were analyzed by using 
SPSS 20.0 program for chi-square variables (Pearson Chi-Square / Likelihood Ratio). immunochromatographic cassette test 
(Vikia®-Rota-Adeno bioMérieux Diagnostic) was studied according to the manufacturer's recommendations. The data were 
analyzed by using SPSS 20.0 program for chi-square variables (Pearson Chi-Square / Likelihood Ratio). 
FINDINGS: Norovirus antigen positivity was found in 9% (n = 13) of 145 children (54% male, 46% female) with a preliminary 
diagnosis of acute gastroenteritis. The age range of the patients ranged from 23 months to 15 years (median 18 months). 
Diarrhea, nausea and vomiting and abdominal pain were the most common symptoms and were seen in all cases with 
Norovirus. Norovirus infections were most commonly detected under five years of age (n = 8). The highest rate was reached 
between February and May. Mixed infection was seen in two cases as rotavirus and adenovirus positivity. In this period, the 
frequency of Rotavirus was 15%, while the frequency of adenovirus was 10.4%. Mixed infection rate is 1.4%. When the 
relationship between Norovirus positivity and gender, age and season were examined, no statistically significant difference 
was found. 
CONCLUSION: In our study, the frequency of Norovirus was found to be the third frequency in fecal samples sent for 
investigation of viral agents in children, especially under five years of age. After Rotavirus vaccination programs, it is 
necessary to investigate this factor in viral antigen screening considering that norovirus may become an important enteric 
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pathogen in acute gastroenteritis in childhood. In addition, epidemiological studies on viral gastroenteritis in our country 
should be increased to prevent unnecessary antibiotic use. 
Keywords: Norovirus, Gastroenteritis, Immunochromotography, Viral antigen, In vitro 
 

Akut Viral Gastroenterit Ön Tanılı Çocuklarda Norovirus Sıklığının Araştırılması 
 
GİRİŞ 
Gelişmekte olan ülkelerde ishal nedeniyle her beş çocuktan biri ölmektedir. Akut enfeksiyöz gastroen-teritler, bakteri, 
parazit veya virus kaynaklı olabilmektedir. Viral gastroenteritlerin oluşturduğu hastalık yükü özellikle gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde belirgin olarak artmaktadır. İleri sağlık koruma önlemleri, bakter-iyel ve paraziter etkenlere bağlı 
gastroenteritlerde azalma sağlarken viruslara bağlı gastroenteritlere daha az etkili olmaktadır.  
Noroviruslar tüm yaş guruplarında akut gastroenteritlerin nedeni olabilmektedir. Viral gastroenteritler genellikle soğuk, 
yağmurlu aylarda görülmektedir. Genellikle fekal oral yolla yayılmaktadır (1,2). Norovirus beş genogrup içermektedir. 
Bunlardan G1, G2 ve G4 insan kaynaklı hastalıklara neden olmaktadır. Enfeksiyonların çoğunda G2 genogrup etkili 
olmaktadır. Özellikle G2.4 genotipi antijenik varyasyonundan dolayı yüksek pan-demik potansiyele sahiptir (1, 11,13). 
Norovirus tanısını koymak için antijen saptama yöntemleri içerisinde güvenilir bir yöntem olan immunokromatografik 
yöntemler kullanılmaktadır (3). Basit, hızlı ve ucuz olan bu yöntemin duyarlılığı da yüksek olarak bildirilmektedir. Bu 
çalışmada akut gastroenterit ön tanısı konan çocuklarda norovirus gastroenterit sıklığının belirlenmesi, etkenin yaş, cinsiyet 
ve mevsimsel olarak dağılımının araştırılması amaçlanmıştır.  
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
Çalışmamız Ocak 2017- Aralık 2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Toplam 145 akut viral gastroenterit ön tanısı alan çocuk 
hastanın Kocaeli Üniversitesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen dışkı örneklerinde norovirus antijen pozitifliği 
araştırılmıştır. Hastaların yaş aralıkları 23 ay ile 15 yaş (medyan 28 ay) arasında değişmekteydi. Bakteri veya parazite bağlı 
barsak enfeksiyonları ile solunum ve üriner enfeksiyonu olan hastalar, ayrıca başka bir hastalığı bulunan çocuklar çalışmaya 
alınmamıştır (24 saat içersinde en az üç kez sulu dışkı, 14 günden fazla olmamak üzere sulu dışkı ile beraber şiddetli kusması 
olanlar akut diyare olarak tanımlanmaktadır.   İki haftadan uzun süren diyare ile enfeksiyöz olmayan gastrointestinal 
hastalıklar çalışmadan çıkarılmıştır). Bir saat içinde laboratuvara getirilen taze dışkı örnekleri değerlendirilmiştir. 
Mikroskobik inceleme ve antijen arama testi en kısa sürede tamamlanmıştır. Tanıda Genogrup 1(GGI) ve Genogrup 
2(GGII)’ye ait norovirusları saptamaya yönelik immünokromatografik bir test (RIDA QUICK Norovirus Test ® R-Biopharm, 
Germany) kullanılmıştır. Ayrıca bu örneklerde rotavirus, adenovirus saptanması için; yine immunokromatografik bir kaset 
test (Vikia®-Rota-Adeno bioMérieux Diagnostic) üretici firma önerileri doğrultusunda çalışılmıştır. Koinfeksiyon varlığını 
ekarte etmek için bakteri ve parazit araştırılmıştır. Demografik ve klinik veriler hastane tıbbi kayıtlarından alınmıştır. 
Norovirus enfeksiyonu yaş gruplarına, mevsimsel dağılıma ve cinsiyete göre değerlendirilmiştir. Veriler SPSS 20.0 programı 
ile çapraz tablo durumundaki değişkenler için Ki-Kare Testi (Pearson Ki-Kare/Likelihood Ratio) kullanılarak 
değerlendirilmiştir.  İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul edilmiştir.  
 
BULGULAR 
Akut gastroenterit ön tanısı alan 145 çocuk hastanın yaş aralıkları 23 ay ile 15 yaş (medyan 28 ay) arasında değişmekteydi. 
Hastaların (%54 erkek, %46 kız) %9’unda (n=13) norovirus antijen pozitifliği saptanmıştır. Diyare, bulantı-kusma ve karın 
ağrısı en sık rastlanan semptomlar olup norovirus saptanan olguların tamamında görülmüştür. Norovirus enfeksiyonları beş 
yaş altında %5,5 olarak (n=8) saptanmıştır. En yüksek orana şubat ve mayıs ayları (Ocak’ta ve Şubat’ta üç olgu, Mart’ta dört, 
Nisan’da iki, Mayıs’ta bir olgu) arasında ulaşılmıştır. Mikst enfeksiyon rotavirus ve adenovirus pozitifliği şeklinde iki (%1,4) 
olguda görülmüştür. Bu dönemde Rotavirus sıklığı %15, iken adenovirus sıklığı %10,4 olarak bulunmuştur. Hastalarda 
saptanan norovirus pozitifliği ile cinsiyet, yaş ve mevsim ilişkisi incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmamıştır.  
 
TARTIŞMA 
Gastroenterite yol açan etkenlerin belirlenmesi tedavi ve prognoz açısından önemlidir (1, 10). İmmunokromotografik 
yöntemler, ELISA gibi immünolojik tetkikler ve RT-PCR gibi tekniklerin kullanılması hastaların tanısının konulmasını 
sağlamaktadır. Elde edilen veriler hasta ve hastalık hakkında yeni değerlendirilmelerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. 
Bizim çalışmamızda akut gastroenterit tanısı alan çocuklarda viral etken olarak en sık rotavirus, adenovirus , üçüncü sıklıkta 
norovirüs saptanmıştır. norovirus pozitifliği ile cinsiyet, yaş ve mevsim ilişkisi anlamlı arasında anlamlı bir fark bulunmadı.  
novovirüslerin beş yaş altı çocuklarda viral nedenli akut gastroenteritlerde en sık raslanılan virüs olduğu bildirilmiştir  (1). 
Bize araştırmamızda rotavirusu en sık etken olarak saptadık. Akut gastroenterite neden olan enterik virüslerin mevsimsel 
dağılımı iklime bağlı olarak değişiklik göstermektedir. norovirüs tüm yıl boyunca görülse de en sık izolasyon oranı kıştan 
bahara doğrudur (1). 

Tanısı için, elektron mikroskobi, ELISA, latex agglütasyonu ve RT-PCR gibi yöntemleri kullanılmaktadır. İm-
munkromotografik yöntemlerin hızlı olması, yüksek duyarlılığı ve güvenilirliği nedeniyle norovirüs antijen ta-ramasında 
kolaylıkla kullanılmaktadır (4, 5, 7, 9). Ancak   yenidoğanlar ve bağırsak hastalığı bulunanlarda yalancı pozitifliği neden 
olduğu bildirilmektedir (1). Noroviruslar, klorlanmaya, donmaya ve ısıtılmaya karşı dirençli olup su ve besin yoluyla salgına 
yol açmaları nedeniyle önem verilmesi gereken etkenlerdir. 
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Novirüslerin iki yaş altında da sık rastlandığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Ko-infeksiyonlar da ise norovirü-sün 
eşlik ettiği olgulara Avrupa ülkelerinde gelişmekte olan ülkelere göre daha az rastlanmaktadır (1, 6, 8). 
Klinik bulgular içinde en sık diyare ve kusma bildirilmektedir. Araştırmamızda norovirus saptanan olguların tamamında 
bulantı-kusma ve karın ağrısı görülmüştür. Norovirüs gastoenterit tanısı alanlarda kusmanın diyareye nazaran daha sık 
olduğu bildirilmektedir. Ateşle ilişkisini gösteren farklı çalışmalar da yapılmıştır (12). Dehidratasyon hastaların yarısında 
görülürken az sayıda olguda intravenöz tedavisi gerekmektedir (1). 
 
SONUÇ 

Akut gastroenterit tanısı alan çocuklarda norovirüsler önemli bir etiyolojik etkendir. Rotavirus aşı pro-
gramlarından sonra çocukluk çağında norovirus’un akut gastroenteritlerde önemli enterik patojen haline gele-bileceği 
düşünülerek viral antijen taramasında bu etkenin de araştırılması gereklidir. Viral gastroenteritler ülkemizde yaygın olarak  
görüldüğünden farklı coğrafi bölgelerde etkenin tanımlanması, görülme sıklığının belirlenmesi ve ona göre tedbir alınması 
önemlidir. Aynı zamanda bu tespit, viral gastroenteritlere karşı gereksiz antiparaziter ve antibakteriyel ilaç kullanımını 
önleyerek doğru tedavinin uygulanmasını sağlayacaktır.  
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Giriş ve Amaç: Alveolar ekinokokkoz (AE), insanlarda Echinococcus multilocularis’in neden olduğu ilerleyici ve ölümcül 
helment enfeksiyonlarından biridir. Yapılan çalışmalarda Türkiye, dünyada üçüncü sırada yüksek endemik ülke olarak 
belirlenmiştir. Laboratuvarlarda duyarlılığı-özgüllüğü yüksek testler kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu 
çalışmada, Em70 ve Em90 bantlarının AE tanı ve takibinde öneminin araştırılması amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 1 Mayıs 2018 - 1 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi 
Parazitoloji Anabilim Dalı Seroloji Laboratuvarı’na AE şüphesi ile gönderilen 53 serum örneğine laboratuvarımızda hazırlanan 
anti-E.multilocularis IgG Western yöntemi uygulanmış ve 70 kDa ile 90 kDa büyüklüğündeki iki bantın (Em70 ve Em90) 
saptandığı örnekler pozitif olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada aynı hastaya ait birden fazla örnek değerlendirme dışı 
bırakılmış ve 53 hastanın sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. 
 
Bulgular: AE serolojisi çalışılan 53 hastanın %58.5’i kadın, %41.5’i erkek olup, 8 tanesinde Em70 ve Em90 bantları 
saptanmıştır. Pozitif saptanan 8 hastanın 4 tanesi erkek, 4 tanesi kadın ve yaş ortancası 44 (30-62)’tür. Bu hastalardan 6 
tanesi radyolojik veya patolojik olarak AE tanısı almış takip hastalarıdır. Hastaların 2 tanesinde ise radyolojik 
görüntülemelerde hepatosellüler kanser ile AE ayırıcı tanısı yapılamamış ve AE serolojisi çalışılması önerilmiştir. Bu iki 
hastaya laboratuvarımızda uygulanan Western yöntemiyle AE tanısı konmuştur. Mayıs 2018 ve Mayıs 2019 tarihleri arasında 
laboratuvarımızda AE tanısı konmuş 8 hastanın 4 tanesine ulaşılabilmiştir: 
 
•Takip hastalarından biri, 2012 yılında karaciğer kisti tanısıyla dış merkezde opere olmuştur. Laboratuvarımıza ilk defa 2014 
yılında başvuran hastanın serum örneğinde spesifik Em70 ve Em90 bantları saptanarak izleme alınmış ve bugüne kadar nüks 
saptanmamıştır. Her kontrolde bir önceki serum örneği ile birlikte Western yöntemi uygulanmış ve antikor düzeyinin 
giderek azaldığı tespit edilmiştir. 
•Diğer bir hasta dış merkezde karaciğer kisti tanısıyla beş kez opere olmuştur. 2017 yılında çekilen bilgisayarlı 
tomografisinde mide ön duvarında hipodens kistik lezyon izlenmiştir. Hastanın 2019 yılında laboratuvarımızda bakılan 
serolojisinde Western testinde E. multilocularis için spesifik olan Em70 ve Em90 bantları saptanmıştır. Hasta şu an mide ön 
duvarındaki kistik lezyondan operasyon için gün bekliyor. 
•2015 yılında bulantı kusma şikayetiyle dış merkeze başvuran ve kist tanısı alarak opere olan başka bir olgunun 2018 yılında 
çekilen bilgisayarlı tomografisinde karaciğerinde kistik lezyon gözlenmiştir. Western testinde Em 70 ve Em 90 bantları 
izlenmiştir. 2018’de genel cerrahi servisinde opere olan hastaya albendazol tedavisi başlanmıştır. Hasta halen albendazol 
kullanmaya devam etmektedir. 
•2017’de hırıltılı solunum, nefes darlığı ve kanlı balgam şikayetleriyle dış merkeze başvuran hastadan biyopsi alınmış ve 
patoloji sonucu kistik lezyon olarak raporlanmıştır. 2017 yılından itibaren albendazol tedavisi kullananan hastanın ameliyat 
sonrası gönderilen serumunda Western testinde Em70-Em90 bantları gözlenmiştir. 
 
Tartışma ve Sonuç: AE Türkiye’de gün geçtikçe önemi artan, yüksek mortalite ve morbiditeye sahip önemli bir halk sağlığı 
sorunudur. Laboratuvarımıza, bu çalışmadan önceki 10 yıllık dönemde (Ocak 2008- Ocak 2018) gönderilen serum 
örneklerinin %6.4’ünde (66/1027) Em70 ve Em90 bantları saptanarak serolojik tanı konmuştur. Hastalara erken dönemde 
tanı konması radikal cerrahi imkanı sunmaktadır. Yapılan çalışmalar tanıda serolojik, radyolojik ve patolojik yöntemlerin 
birlikte kullanılmasını önermektedir. Seroloji, tanıda tamamlayıcı rol üstlendiği gibi takipte de kullanılmaktadır. AE klinisyen 
tarafından mutlaka akılda bulundurulması gereken oldukça önemli bir hastalıktır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: alveolar, bantlar, kanser, radyoloji, western 
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Introduction and purpose: Alveolar echinococcosis(AE) is one of progressive and fatal infections caused by Echinococcus 
multilocularis in humans. Turkey is third high-endemic country in the world. Using highly sensitive tests in laboratories are 
considered to be beneficial. The aim of study was to retrospectively evaluate Em70 and Em90 markers for the diagnosis and 
follow up of human AE. 
 
Materials and Methods: In this study, 53 serum samples sent to our laboratory between May 2018 and May 2019 were 
applied with anti-E.multilocularis IgG Western method prepared in our laboratuary. Samples with two bands (Em70-Em90) 
were evaluated as positive. Multiple samples of same patient were excluded from study and the results of 53 patients were 
analyzed retrospectively. 
 
Results: Of the 53 patients with AE serology, 58.5% were female and 41.5% were male. Em70 and Em90 bands were found 
in 8 patients; 4 were male, 4 were female, and the median age was 44 (30-62). Six patients were diagnosed as AE 
radiologically or pathologically. In 2 patients, differential diagnosis of hepatocellular cancer and AE could not be made on 
radiological imaging and these two patients were diagnosed as AE by Western method in our laboratory. 
We could communicate 4 of the 8 patients diagnosed as AE by Western method.:  
 
• One of patients was operated in the external center with the diagnosis of liver cyst in 2012.In 2014, the patient applied to 
our laboratory specific Em70 and Em90 bands were detected in the serum sample and no recurrence was found to date. In 
each control, Western method was applied together with previous serum sample and it was determined that the antibody 
level decreased gradually. 
• Another patient had gone five operations for cysts in outer center. In 2017, a hypodense cystic lesion on the anterior 
gastric wall was detected on CT scan. Same year Em70-Em90 bands were detected firstly in the Western test in our 
laboratuary. The patient is waiting for the operation for cystic lesion on gastric wall now. 
• One patient applied to outer center with nausea and vomiting and was diagnosed as cyst and operated. CT scan in 2018 
showed cystic lesion in the liver. Em 70-Em 90 bands were observed in the serology. The patient was operated in general 
surgery in 2018. 
• The other was admitted to outer center with wheezing, shortness of breath and bloody sputum. Biopsy was taken and the 
pathology result was reported as cystic lesion. The patient was treated with albendazole since 2017. Postoperative both 
bands were observed in the serum sample with Western test. 
 
Discussion and Conclusion: AE is a major public health problem with high morbidity and mortality. Em70-Em90 bands were 
detected in 6.4% (66/1027) of serum samples sent to our laboratory in 10-year period between January 2008 and January 
2018. Early diagnosis of patients offers radical surgery. Studies suggest that serological, radiological and pathological 
methods should be used together in diagnosis. Serology has complementary role in diagnosis and is used in follow-up. AE is 
very important and should be kept in mind by clinicians. 
 
Keywords: alveolar, bands, cancer, radiology, western 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



638 
 
 

OP-287 
 

Kan donörlerinde Parvovirus B 19 seropozitifliğinin araştırılması 
 

Gülden Sönmez Tamer
1
, Mürşide Tunçel Başoğlu

2
 

1
* İzmir Demokrasi Ünverstesi, Tıbb Mkrobyoloji Anabilim Dalı,  

2
Ege Yaşam Hastanesi 

 
GİRİŞ-AMAÇ: Kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu ile ortaya çıkan enfeksiyonlar halen önemini korumaktadır. İnsan 
parvovirus B19, tek iplikli DNA virüsü olup gebeler, hemolitik anemi tanısı olan hastalar ve bağışıklığı baskılanan kişilerde 
ciddi klinik tablolara neden olabilmektedir. Ülkemizde parvovirus B19 epidemiyolojisi ile ilgili veriler sınırlıdır. Bu çalışmada, 
kan donörlerinde parvovirus B 19 seroprevalansının araştırılması amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Kan Bankasına başvuran yaşları18 yaş üzeri ve 60 yaş arasında olan sağlıklı kan donörlerinden 165 kişi 
çalışmaya alınmıştır. Serum örnekleri -80 C ‘de saklanmıştır. Örneklerde Parvovirus B 19 karşı IgG ve IgM antikorları, ELISA 
tekniği (DRG, Almanya) ile kit çalışma prensibine uygun olarak çalışılmıştır. Çalışmaya alınan tüm olguların cins ve yaşları 
kaydedilmiş, veriler SPSS 20.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Çalışmaya alınan 165 donörün 47’sinde (%28.3) Parvovirus B19 IgG seropozitifliği, ikisinde de (%1.2) Parvovirus 
B19 IgM seropozitifliği saptanmıştır. Parvovirus B19 IgG antikorlarının yaşlara göre dağılımı incelendiğinde; 
19-29 yaş grubunda %32.3, 30-39 yaşları arasında %48.7, 40-49 yaş grubunda %32.2, 50-59 yaş grubunda %39.5 
seropozitiflik saptanmıştır. Cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p> 0.05). Parvovirus B19 
IgM seropozitifliği yaş aralığı 30-39 arası olan grupta saptanmıştır. 
SONUÇ: Araştırmaya alınan örnek sayısı az olmasıyla ilişkili olarak parvovirus B 19 seroprevalansı düşük oranda saptanmıştır. 
Parvovirus B 19’a karşı IgM antikoru saptanan donörlerin oluşabilecek klinik tablo açısından izlenmesi önemlidir. Bu etken 
açısından riskli kan ve kan ürünlerini alacak özellikle bağışıklığı baskılanan alıcıların transfüzyon sonrası bulaş açısından 
izlenerek oluşabilecek komplikasyonlar açısından değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Kan donörü, Parvo virüs B, seropozitiflik 
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Introduction and AIM: Infections caused by transfusion of blood and blood products are still important. Human parvovirus 
B19 is a single-stranded DNA virus that can cause serious clinical manifestations in pregnant women, patients with 
hemolytic anemia and immunosuppressed individuals. Data on parvovirus B19 epidemiology are limited in Turkey. The aim 
of this study was to investigate the seroprevalence of parvovirus B19 in blood donors. 
MATERIALS-METHODS: 165 healthy blood donors aged 18 years and 60 years who were admitted to the Blood Bank were 
included in the study. Serum samples were stored at -80 ° C. IgG and IgM antibodies against Parvovirus B 19 were studied 
by ELISA technique (DRG, Germany) according to the manufacturer’s instructions. Sex and age of all cases were recorded 
and the data were evaluated by using SPSS 20.0 program. 
RESULTS: Parvovirus B19 IgG seropositivity was detected in 47 (28.3%) and Parvovirus B19 IgM seropositivity in two (1.2%) 
of 165 donors. When parvovirus B19 IgG antibodies were examined according to age distribution; seropositivity was 32.3% 
in the 19-29 age group, 48.7% in the 30-39 age group, 32.2% in the 40-49 age group, and 39.5% in the 50-59 age group. 
There was no statistically significant difference between the genders (p> 0.05). Seropositivity of Parvovirus B19 IgM was 
found in the age group 30-39. 
CONCLUSION: Parvovirus B 19 seroprevalence was found to be low in relation to the small sample size. It is important to 
monitor the presence of IgM antibodies against Parvovirus B 19 in terms of clinical picture. It is of great importance to 
monitor especially immunosuppressed recipients in terms of complications after blood and blood products transfusion for 
B19 seropositivity. 
Keywords: Blood Donors, Parvovirus B, seropositivity 

 
Parvovirus B 19 seropositivity in Blood Donors 

Introduction and objective: Parvovirus B19 was first discovered by Cossart et al. in 1975 during the screening of serum 
taken from healthy blood donors for hepatitis B virus surface antigen with immunoelectrophoresis (1). Parvovirus B19, 
which is widely found all over the world, is transmitted mainly by respiratory secretions but also by blood transfusion, organ 
transplantation and transplacental pathway. Parvovirus B19, which is the causal agent of erythema infectious diseases in 
childhood, causes arthropathies in adults, especially in women (2,3). Since the virus particularly affects the immature cells 
of the erythrocyte series, erythrocyte production stops and can lead to aplastic crisis, especially in patients with chronic 
hemolytic anemia (4). IgM-type antibodies and IgGs can be seen three days and one week after the symptoms associated 
with viremia, respectively. IgM antibodies disappear during two to three months, while IgGs may be detected throughout 
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life (5, 6). Infections caused by transfusion of blood and blood products still remain important. Since Parvovirus B19 is a 
highly resistant and enveloped virus, the risk of infection with blood and blood products is frequent. It has been highly 
isolated and has been shown to cause infection in solvent-detergent treated blood products (7). Human Parvovirus B19 is a 
single-stranded DNA virus that can cause serious clinical manifestations in pregnant women, patients with hemolytic 
anemia, and immunosuppressed individuals. In our country, data on the epidemiology of parvovirus B19 are limited. In this 
study, we aimed to investigate parvovirus B 19 seroprevalence in blood donors. 
Materials and Methods: 165 healthy blood donors between the ages of 18 and 60 who were admitted to the Blood Bank 
were included in the study. Serum samples were stored at -80 ° C. In the samples, IgG and IgM antibodies against Parvovirus 
B 19, were studied in accordance with the recommendations of the manufacturer with ELISA technique (DRG, Germany). 
The sex and ages of all the cases were recorded and the data was evaluated using the SPSS 20.0 program. Chi-square test 
was used in cross-group comparisons. For statistical significance, the value of p <0.05 has been accepted. 
Results: Parvovirus B19 IgG seropositivity was detected in 47 (28.3%) and Parvovirus B19 IgM seropositivity was detected in 
2 of the 165 donors (1.2%).  Seropositivity rates were 85 (51.5%) for males and 80 (48.5%) for females, with no statistically 
significant difference between the sexes (p> 0.05).  When the distribution of Parvovirus B19 IgG antibodies by age is 
examined; seropositivity was found to be 32.3% in the 19-29 age group, 48.7% between the ages of 30-39, 32.2% in the 40-
49 age group and 39.5% in the 50-59 age group. Parvovirus B19 IgM seropositivity was observed n the age group of30-39. 
Discussion: A prevalence study of children and blood donors in the Netherlands showed that parvovirus B19 IgG was 
detected in 23% of children under 10 years of age, 53% in 11-20 years, 57% in 21-30 years and 80% in 30 years of age (8). 
Noyola et al. (9) investigated the prevalence of parvovirus in blood donors and medical school students during the 
parvovirus B19 outbreak in Mexico in 2002, and found 45.9% of seropositivity in medical school students and 47.5% in 
donors. In China, a prevalence study was performed in healthy blood donors to evaluate the epidemics of parvovirus B19 
virus and 55.43% seropositivity was detected. It was found that the rate was higher in women than in men and peaked 
between the ages of 35-45 (88). In our study, the distribution of parvovirus B19 IgG antibodies by age was found to be 
32.3% in the 19-29 age group, 48.7% in the 30-39 age group, 32.2% in the 40-49 age group, and 39.5% in the 50-59 age 
group. Infrastructure and socio-cultural differences affect the age of people encountering infectious agents. In total, 28.3% 
parvovirus B19 IgG antibodies were detected in our study. Seropositivity rates were 51.5% in men and 48.5% in women. 
Parvovirus B19 IgM seropositivity was observed in the group with an age range of 30-39. No statistically significant 
difference were found between the genders. Lower results were obtained compared to other studies conducted in our 
country (11). Since the prevalence of Parvovirus B19 increases in proportion to age and varies according to risk groups and 
according to the immune status of the patients, prevalence studies with different groups are needed in different regions of 
our country. 
According to current legislation, hbsAg, anti-HCV, Anti-HIV-1/2, VDRL/RPR screening is mandatory for each blood donation 
to prevent transmission of infectious agents (12). It is known that the blood transfused to immunosuppressed recipients 
causes aplastic anemia in the patient if it is infected with parvovirus B19. Hence, it is recommended to search for IgM-type 
antibodies against parvovirus B19 before blood and blood component transfusions to immune-suppressed receptors (13, 
14). In light of data from multicenter research, it will be foreseen to include the Parvovirus B19 IgM scan in  legislation to 
prepare safe blood products. 
Conclusions: Parvovirus B 19 seroprevalence was found to be low in relation to the low number of samples included in the 
study. It is important to monitor donors with IgM antibodies against Parvovirus B 19 in terms of the clinical picture that may 
occur. In terms of this factor, it is of great importance that the recipients who will receive risky blood and blood products, 
especially those who are immunosuppressed, should be monitored for post-transfusion transmission and evaluated for 
complications that may occur. 
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Giriş ve Amaç: Kistik ekinokokkozis, E. granulosus larvalarının etken olduğu, dünyada ve ülkemizde görülen önemli bir 
paraziter enfeksiyonudur. Tanıda ve tedavi sonrası takiplerde görüntüleme yöntemleri ve klinik bulguların yetersiz olduğu 
olgularda serolojik testler değerlidir. Bu çalışmanın amacı E. granulosus antikorlarını aramaya yönelik immünokromatografik 
bir testin kistik ekinokokkozis tanısındaki değerini araştırmaktır. 
Gereç ve Yöntem: ELISA ve immünokromatografik testler üretici firmanın önerisi doğrultusunda çalışılmıştır. Kistik 
ekinokokkozis açısından 135’i seronegatif, 75’i seropozitif olmak üzere toplam 210 serum örneği immünokromotografik bir 
test olan VIRapid HYDATIDOSIS (Vircell, spain) ile çalışmaya alınmıştır. 
Bulgular: ELISA yöntemi referans alındığında immunokromatografik testin duyarlılığı %95.2, özgüllüğü %97.7, pozitif 
prediktif değeri %96.3 negatif prediktif değeri %95.8 olarak hesaplanmıştır. Seropozitif olan 75 örneğin 73’ü VIRapid 
HYDATIDOSIS immünokromotografik testinde pozitif olarak saptanırken, seronegatif olan 135 örneğin 133’ünde test 
çizgisinde reaktivasyon görülmemiştir. 
Tartışma: İmmunokromatografik yöntem test sonuçları ile ELISA yöntem test sonuçları birbiriyle uyumlu bulunmuştur. 
İmmunokromatografik yöntem çalışma kolaylığı sağlaması, hızlı sonuç vermesi, alet ve özel saklama koşulları 
gerektirmemesi ve düşük maliyeti nedeniyle avantajlıdır. 
Anahtar Kelimeler: Echinococcus granulosus, ELISA, İmmunokromatografik test 
 
 
 
 
 

The Comparison of Immunochromatographic and ELISA Methods on the 
Diagnosis of Cystic Echinococcosis 

Zeynep Gülden Sönmez Tamer
1
, Bayram Pektaş

2
 

1
Izmir Democracy University, Department of Medical Microbiology, Izmir, Turkey 

2
Atatürk Training and Research Hospital,Medical Microbiology Laboratory, İzmir Turkey 

 
 
Introduction and Aim: Cystic Echinococcosis (CE), which is caused by E. granulosus larvae, is one of the most important 
zoonotic parasitic infections in our country and all over the world. Serology is a valuable method when the clinical 
symptoms and screening methods are insufficient after the treatment. The aim of this study was to investigate the 
diagnostic value of an immunochromatographic test (ICT) specific fort he detection of E. granulosus antibodies in cystic 
echinococcosis. 
Materials and Methods: Anti-Echinococcus IgG antibodies were investigated by ELISA and Immunochromatographic 
methods in serum samples of the patients by following the manufacturers’ advice and suggestions. In terms of CE 135 
seronegative, 75 seropositive totaly 210 serum samples were includeded in the study of VIRapid HYDATIDOSIS (Vircell, 
Spain) which is an immunochromatographic test. 
Results: The sensitivity, specifitiy and positive and negative predictive values of ICT were 95.2%, 97.7 %, 96.3% and 95.8%, 
respectively. 73 of 75 seropositive samples is determined positive at VIRapid HYDATIDOSIS Immunochromatographic tests. 
133 of 135 seronegative samples are determined rectivation on test line. 
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Conclusions: No significant differences and high degrees of agreement were found between ELISA and 
immunochromatographic test for cystic echinococcosis. Immunochromatographic tests have some advantages, such as 
their performance within a short time, obtaining rapid results, their lower costs, and no need for any special equipment or 
storage conditions. 
Keywords: Echinococcus granulosus, ELISA, Immunochromatographic test 

 
 
 

Comparison of ELISA and Immunochromotographic Methods in Diagnosis of Cystic Echinococcosis 
 
Introduction and Objective 
 
Cystic echinococcosis (CE) is a disease caused by Echinococcus granulosus larvae and especially in areas where rural animal 
breeding is widespread. In the worldwide, 1.2 milion people are affected from CE which is the main host of the life cycle is 
canidae, while the intermediate host is herbivorous mammal. In addition, human are coincidental intermediate hosts (1).  
The diagnosis of CE is basically; ultrasound, computed tomography, and magnetic resonance imaging. Serological tests are 
valuable in the diagnosis and follow-up after treatment, in cases where imaging methods and clinical findings are 
insufficient. In addition, it is reported that it is important to support the pre diagnosis with serological methods (2). 
Serological results vary depending on many factors such as; quality of the antigen, the techniques which is used, affected 
organ, number of cyst lesions, and variability of the immune response (3-5). The most commonly used tests are Enzyme 
Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Indirect Hemagglutination Assay (IHA) and Indirect Fluorescent Antibody Test (IFAT). 
Antigen B (AgB) and Antigen 5 (Ag5) are expressed at every stage in life cycle of the parasite (6). AgB, in particular, is known 
to be the main antigen of cyst fluid with high specificity and sensitivity in the serological diagnosis of CE (7-10). The aim of 
this study was to detect the value of an immunochromatographic (ICT) test for the detection of E. granulosus antibodies in 
the diagnosis of CE.  
 
Material and Method  
In the study, seventy-five patients were included (40 males, 35 females, age range 3-87) which applied to Kocaeli University 
Medical Faculty Hospital with clinic and radiological diagnosed of CE. In addition, 35 seropositive blood sera (15 
toxoplasmosis, 12 leishmaniosis, 8 tenyasis) including other parasitic diseases and 100 healthy subjects were included in the 
study. Serum samples were stored at -20 ° C until to analyses.  In order to investigate anti-Echinococcus IgG antibodies in 
serum samples brought to room temperature before the study, ELISA method (DRG, Germany) and ICT method (VIRapid 
HYDATIDOSIS, Vircell Microbiologists, Spain) were studied according to the recommendations of the manufacturer. 
VIRapid®HYDATIDOSIS (Vircell, Spain), an immunochromatographic test, which can be used to evaluate serum and plasma 
samples using E. granulosus AgB and Ag 5 and the results can be visually evaluated within 30 minutes. ELISA was used as a 
reference method to detect E.granulosus-specific IgG antibodies. The cut off-value in the ELISA method was 10 IU, and 
results less than this value were considered negative and results greater than this value were considered positive. In the ICT 
method, the formation of only the control band on the antigen test card was considered negative and the formation of a 
second band alongside the control band was considered as positive (Figure 1). Results were evaluated statistically using 
SPSS 20.0 (Chicago, IL, USA) program. The performance of ELISA and ICT test was calculated for sensitivity and specificity 
according to true positive, true negative, false positive and false negative values. The compatibility of the ICT test with the 
ELISA test was determined with the kappa value. Kappa value between 0.75 - 1.0 was evaluated as very good.    
 
Finding  
There was no statistically significant difference between ELISA and VIRapid® HYDATIDOSIS, an ICT test used in the diagnosis 
of CE (McNemarQiare P = 0.71) and the results were highly similar (Kappa = 0.79). In this study, the sensitivity, specificity, 
positive predictive value and negative predictive value of ICT test were 95.2%, 97.7%, 96.3% and 95.8%, respectively. IgG 
anti-Echinococcus antibodies were not detected by ELISA in toxoplasmosis, leishmaniosis and tenyasis seropositive sera, 
while reactivation was detected in two samples by ICT and evaluated as positive. VIRapid HYDATIDOSIS was found to be 
positive in ICT assay in 73 of 75 serum samples that were detected seropositive in ELISA. On the other hand, VIRapid 
HYDATIDOSIS ICT test was negative in 133 out of 135 seronegative ELISA tests.  
  
Results and Discussion  
In rural areas which are CE widespread and where primary health care systems are inadequate, and difficult to access, it is 
important to use accurate and sensitive, rapid diagnostic tests (11-14). Delgado et al., (2010) obtained 94.7% sensitivity and 
99.5% specificity by an ICT test based on E.granulosus Ag5 and AgB enriched antigen purified by high performance liquid 
chromatography method (15). Tamarozzi et al., (2016) reported that sensitivity and specificity of VIRapid (74%, 96%) and 
ADAMU-CE (57%, 100%) were not different from ELISA, respectively, in a study comparing rapid diagnostic tests and other 
serological diagnostic methods in the diagnosis of CE (11). In another study, sensitivity, specificity, positive predictive value 
and negative predictive values for ICT were found to be 96.8%, 87.5%, 98.9% and 70%, respectively, when comparing the 
VIRapid HYDATIDOSIS ICT test with the ELISA method (16). In this study, VIRapid® HYDATIDOSIS, an 
immunochromatographic test, showed high sensitivity and specificity in detecting antibodies against E.granulosus in human 
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serum samples. It is important that rapid diagnostic tests have high sensitivity and specificity and have high positive and 
negative predictive values. In addition, it has the advantages of performing these tests in a short time, getting fast results, 
low cost, and not requiring equipment, tools and special storage conditions. However, further and comprehensive studies 
are needed on this subject. It should be considered that rapid diagnostic tests can be used together with ultrasonography to 
support clinical diagnosis and screening for areas where echinococcosis is endemic.   
 
 
 

 
Figure 1. ICT test result with patient serum samples. 

A. Negative serum sample; only control line is reactive B. Positive serum sample; control line and test line are reactive. 
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Giriş ve Amaç: Toksoplazmoz, immun sistemi baskılanmış hastalarda, gebelerde ve konjenital enfeksiyonlu yenidoğanlarda 
tıbbi önemi olan yaygın bir paraziter hastalıktır. Primer enfeksiyon genellikle asemptomatiktir ancak bazı hastalarda ciddi 
komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir. Toxoplasma gondii enfeksiyonunun tanısı genellikle serolojik testler, polimeraz 
zincir reaksiyonu (PZR), parazitin izolasyonu ve histolojik incelemeye dayanmaktadır. Her bir klinik kategori için uygun tanı 
yöntemlerinin seçilmesi ve yorumlanması farklı olabilmektedir. Parazitin doğrudan saptanması çoğu zaman zordur ve 
toksoplazmoz tanısında spesifik IgG ile IgM varlığını saptayan serolojik testler önemli bir rol oynamaktadır. Anti-T.gondii IgG 
tespit edildiğinde, enfeksiyonun zamanlamasını belirlemek için IgG avidite testi kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 1 Ocak 2016 
- 31 Ekim 2019 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı Seroloji 
Laboratuvarı’na toksoplazmoz şüpheli hastalardan gönderilen serum örneklerinde, beş farklı klinik duruma göre anti-
T.gondii IgG ve IgM seropozitifliği ile IgG avidite sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 1 Ocak 2016 - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi 
Parazitoloji Anabilim Dalı Seroloji Laboratuvarı’na gönderilen 17.114 toksoplazmoz şüpheli hastaya ait toplam 15.799 serum 
örneğine laboratuvarımızda hazırlanan anti-T. gondii IgG Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) ve IgG avidite testleri 
ile anti-T. gondii IgM Enzyme-linked fluoresan assay (ELFA) yöntemleri uygulanmıştır. Birden fazla kan örneği gönderilen 
hastaların sadece ilk serum örneklerinin serolojik test sonuçları değerlendirmeye alınmıştır. Serolojik sonuçlar; immun 
sistemi sağlıklı kişiler, immun sistemi baskılanmış kişiler, gebeler, yenidoğan ve infantlar (0-1 yaş) ile göz kliniğinden gelen 
hastalar olmak üzere beş farklı klinik duruma göre değerlendirilmiştir. Dış merkezde toksoplazmoz serolojisi çalışılıp, 
doğrulanması veya anti-T. gondii IgG avidite testi çalışılması amacıyla laboratuvarımıza gönderilmiş olan gebelere ait serum 
örneklerinin sonuçları da ayrıca verilmiştir. 
 
Bulgular: Toksoplazmoz şüpheli hastaların kliniğe göre dağılımı incelendiğinde, en geniş grupların immun sistemi sağlıklı 
kişiler (%53) ve gebeler (%30) olduğu belirlenmiştir. En yüksek anti-T. gondii IgG (%82) ve IgM (%35) seropozitifliği, 
beklendiği gibi dış merkezden doğrulama amacıyla laboratuvarımıza gönderilen gebe serum örneklerinde saptanmıştır. Bu 
grup dışındaki klinik durumlar arasında anti-T. gondii IgM pozitifliği immun sistemi sağlam olan grupta en yüksek iken (%3), 
anti-T. gondii IgG göz kliniğinden gelen hastalarda en yüksek (%38) saptanmıştır. Anti-T. gondii IgG avidite testi ile tüm 
gruplarda yüksek aviditeli IgG’lerin çoğunlukta olduğu gözlenmiştir. 
 
Tartışma ve Sonuç: Çok farklı ve nonspesifik klinik tablolara neden olabilen toksoplazmozun tanısında her bir klinik duruma 
uygun tanı yöntemlerinin seçilmesi ve yorumlanması farklı olabilmektedir. Serolojik tanıda spesifik IgG ile IgM varlığının 
araştırılması ve enfeksiyonun edinilme zamanının belirlenmesi için IgG avidite testinin uygulanması önerilmektedir. 
Çalışmamızda tüm gruplarda yüksek IgG antikorların baskın olduğu saptanmış ve bu hastalarda enfeksiyonun 16 haftadan 
önce herhangi bir zamanda edinilmiş olduğu söylenebilmiştir. Toksoplazmoz serolojik tanısında spesifik IgG ile IgM saptayan 
testlerle birlikte IgG avidite testinin de çalışılması ve sonuçların hastanın yaşı ile kliniğine göre yorumlanması gerektiği 
kanaatine varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: IgG avidite, {Toxoplasma gondii}, seroloji 
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Introduction and PURPOSE: Toxoplasmosis is a common parasitic disease of medical importance in immunocompromised 
patients, pregnant women and in newborns with congenital infection. Primary infection is usually 
asymptomatic; however, serious complications may occur in some patients. Diagnosis of Toxoplasma gondii infection is 
usually based on serological tests, polymerase chain reaction (PCR), isolation of the parasite and histological examination. 
Selection and interpretation of appropriate diagnostic methods for each clinical category may be different. The direct 
detection of the parasite is often difficult in the diagnosis, so to detect the presence of spesific IgM and IgG play an 
important role. Anti-IgG avidity test is used to determine the timing of infection when T.gondii IgG is detected. 
In this study we aimed to evaluate IgM, IgG positivity and IgG avidity scores in toksoplasmosis suspected patients seperated 
five clinical categories. 
 
Materials and Methods: In this study, between January 1, 2016 - October 31, 2019 anti-T. gondii IgG by Enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA) and IgG avidity test, anti-T. gondii IgM Enzyme-linked fluorescence assay (ELFA) methods 
were applied to 15.799 serum samples belong to 17.114 toxoplasmosis suspected patients sended to Ege University Faculty 
of Medicine Hospital Medical Parasitology Department Serology Laboratory. Serological test results of only the first serum 
samples of patients whom were sent more than one blood sample evaluated. People were seperated five clinical 
categories: people with healthy immune system, immunocompromised people, pregnant women, newborns and infants (0-
1 years) and eye clinic patients. The results of pregnant women whose toxoplasmosis serology studied outside and 
confirmed with anti-T. gondii IgG avidity test in our laboratuary are also given. 
 
Results: Immunocompetent individuals (53%) and pregnant women (30%) are wider groups when examined clinical 
categories of patients with suspected toxoplasmosis. Highest anti-T. gondii IgG (82%) and IgM (35%) seropositivity was 
detected in pregnant serum sent to our laboratory for confirmation from the external center as expected. Clinical 
categories outside this group include anti-T. gondii IgM positivity was highest in the immune system competan group (3%), 
whereas anti-T. gondii IgG was the highest (38%) in patients coming from the eye clinic. Mostly high avidity IgGs were 
observed in all groups. 
 
Discussion and Conclusion: The selection and interpretation of appropriate diagnostic methods for the different and 
nonspecific clinical situation may be different in the diagnosis of toxoplasmosis. It is adviced to investigate the presence of 
spesific IgM and IgG and IgG avidity test to determine the time. In our study, high IgG antibodies were found to be 
dominant in all groups and in these patients infection was acquired at any time before 16 weeks. Consequently in the 
serological diagnosis of toxoplasmosis spesific IgM and IgG must be studied in each patient with IgG avidity and the results 
must be interpreted according to patients‘ age and clinical status. 
 
 
Keywords: IgG avidity, {Toxoplasma gondii}, serology 
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Yenidoğan ve İnfantlarda Toksoplazmozun Serolojik Tanısı ve Western 
Yönteminin Önemi 

 
Nurhadiye Kuru, Özlem Ulusan Bağcı, Aylin Babaoğlu, Derya Dirim Erdoğan, Metin Korkmaz 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı,İzmir 
 
 
Giriş ve Amaç: Toksoplazmoz, Toxoplasma gondii'nin neden olduğu dünyada yaygın görülen paraziter bir enfeksiyondur. 
Gebelikte geçirilen primer enfeksiyon plasenta yoluyla fetüse geçerek konjenital enfeksiyona neden olabilmektedir. 
Konjenital toksoplazmozun laboratuvar tanısında serolojik ve moleküler testlerden yararlanılmaktadır. En çok T. gondii’ye 
özgül IgG ve IgM antikorları ve enfeksiyon zamanının belirlenmesinde IgG aviditesini tespit eden serolojik testler 
kullanılmaktadır. Ancak bazı durumlarda western yöntemi ve/veya PZR ile doğrulama gerekmektedir. 
Bu çalışmada, konjenital toksoplazmoz şüphesi ile yenidoğan ve infantlardan (0-1 yaş) gönderilen serum örneklerinde anti-
T.gondii IgG ve IgM seropozitifliği ile IgG avidite sonuçlarının değerlendirilmesi ve western yönteminin konjenital 
toksoplazmoz tanısındaki öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 1 Ocak 2007 - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi 
Parazitoloji Anabilim Dalı Seroloji Laboratuvarı’na gönderilen konjenital toksoplazmoz şüpheli bebeklerden alınan 1408 
serum örneğine laboratuvarımızda hazırlanan anti-T.gondii IgG Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) ve IgG avidite 
testleri ile ticari anti-T.gondii IgM Enzyme-linked fluoresan assay (ELFA) yöntemleri uygulanmıştır. Anti-T.gondii IgM 
pozitifliği saptanan bebeklerin serum örneklerine, eş zamanlı alınan anne serum örneği ile birlikte laboratuvarımızda 
hazırlanan anti-Toxoplasma IgG western yöntemi uygulanmıştır. 
 
Bulgular: Çalışılan 1408 serum örneğinin % 26’sında (365/1408) anti-Toxoplasma IgG, % 0.5’inde (8/1408) anti-Toxoplasma 
IgM pozitifliği saptanmıştır. Anti-Toxoplasma IgG pozitifliği saptanan 365 serum örneğinin %97’sinin (353/365) yüksek, 
%3’ünün (12/365) ara değerde aviditeli olduğu belirlenmiş ve saptanan IgG antikorların pasif geçişe bağlı olabileceği 
düşünülmüştür. Anti-Toxoplasma IgM pozitifliği saptanan 8 serum örneğinin 7’sinde IgG antikorları da pozitif saptanmıştır. 
Anti-Toxoplasma IgM ve IgG pozitifliği saptanan 7 serum örneğine, anne serum örneği ile birlikte anti-Toxoplasma IgG 
western yöntemi uygulanmış ve konjenital toksoplazmoz tanısı doğrulanmıştır. Ayrıca, bilateral korioretinit ve intrakranial 
kalsifikasyonu olan konjenital CMV enfeksiyonu tanılı 3 aylık bir bebeğin toksoplazmoz serolojisinde anti-Toxoplasma IgG 
pozitif (ara değerde avidite), IgM negatif saptanmıştır. Uygulanan CMV tedavisiyle bebeğin kliniğinin düzelmemesi nedeniyle 
anneden istenen serum örneğinde, anti-Toxoplasma IgG pozitif (yüksek avidite) ve anti-Toxoplasma IgM pozitif 
saptanmıştır. Bebek ve anne serum örneklerine anti-Toxoplasma IgG western yöntemi uygulandığında bebek serum 
örneğinde anneden farklı ekstra bir bandın saptanması ile konjenital toksoplazmoz tanısı konmuştur. 
 
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda % 0.6 oranında (9/1408) konjenital toksoplazmoz tanısı konmuştur. Gebelik 
dönemi/öncesinde toksoplazmoz serolojisi çalışılarak, konjenital toksoplazmozun önlenebileceğini düşünmekteyiz. 
Konjenital toksoplazmoz tanısı için anne ve bebekten eş zamanlı alınan serum örneklerinde anti-T.gondii IgG ve IgM 
antikorları araştırılmalı ve IgG avidite testi uygulanmalıdır. Özellikle anti-T.gondii IgM antikorları negatif saptanan ve klinik 
şüphesi olan bebeklerde western yöntemi çalışılmalıdır. Konjenital toksoplazmoz tanısında bebek ve anne serolojik 
testlerinin birlikte değerlendirilerek yorumlanması ve uygulanabiliyorsa western yöntemi ile doğrulanması gerektiği 
kanaatine varılmıştır 
 
Anahtar Kelimeler: Konjenital toksoplazmoz, serolojik yöntem, western yöntemi. 
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Importance of Western Method 
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Introduction: Toxoplasmosis is a common parasitic infection caused by Toxoplasma gondii. Primary infection during 
pregnancy can pass to fetus through placenta and cause congenital infection. Serological and molecular tests are used in 
laboratory diagnosis of congenital toxoplasmosis (CT). Serological tests as IgG and IgM antibodies specific for T. gondii that 
detect IgG avidity are the most commonly used tests to determine the time of infection. However, in some cases 
verification by western method and/or PCR could be required. The aim of this study was to evaluate the anti-T.gondii IgG 
and IgM seropositivity and IgG avidity results in neonates and infants (0-1 years) with suspicion of congenital toxoplasmosis 
and to determine the importance of western method in the diagnosis of CT. 
 
Materials and Methods: Between January 1, 2007 and October 31, 2019; 1408 serum samples were taken from infants with 
suspected CT and were sent to Ege University Medical Parasitology Department Serology Laboratory. Anti-T.gondii IgG 
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and IgG avidity tests and commercial anti-T.gondii IgM Enzyme-linked 
fluorescent assay (ELFA) were performed to these samples. Anti-Toxoplasma IgG western method prepared in our 
laboratory was applied to serum samples of infants which had anti-T.gondii IgM positivity together with the mothers’ serum 
sample taken simultaneously. 
 
Results: Anti-Toxoplasma IgG and anti-Toxoplasma IgM were detected in 26% (365/1408) and 0.5% (8/1408) of serum 
samples, respectively. Of 365 serum samples with anti-Toxoplasma IgG positivity, 97% (353/365) and 3% (12/365) were 
found to be high and intermediate avidity, respectively and it was thought that IgG antibodies could be found due to 
passive passage. In 8 serum samples that had Anti-Toxoplasma IgM antibodies, 7 of them were also positive for IgG 
antibodies. 7 infant serum samples (anti-Toxoplasma IgM and IgG positive) together with mothers’ serum samples were 
processed with anti-Toxoplasma IgG western method and the diagnosis of CT was comfirmed. In addition, toxoplasmosis 
serology of a 3-month-old infant diagnosed with congenital CMV infection with bilateral chorioretinitis and intracranial 
calcification was found to be anti-Toxoplasma IgG positive (intermediate avidity) and IgM negative. Since the clinical status 
of the baby did not improve with CMV treatment, anti-Toxoplasma IgG (high avidity) and anti-Toxoplasma IgM positivities 
were found in the serum sample of the mother. When anti-Toxoplasma IgG western method was applied to infant and 
mother serum samples, an extra band different from the mother was detected in the infant serum sample and the 
diagnosis was done as CT. 
 
Conclusion: In our study, 0.6% (9/1408) of the samples were diagnosed as CT. We think that CT could be prevented by 
investigating toxoplasmosis serology during and/or before pregnancy. For the diagnosis of CT, anti-T.gondii IgG and IgM 
antibodies should be searched and serum IgG avidity test should be performed in serum samples taken from mother and 
baby simultaneously. Western method should be studied especially in infants with suspected clinical infection and who had 
negative anti-T.gondii IgM antibodies. In the diagnosis of CT, serological tests of baby and mother should be interpreted 
simultaneously and confirmed by western method if applicable. 
 
Keywords: Congenital toxoplasmosis, serology, western method 
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Çocuklarda Toksokaryazis Sıklığının Araştırılması 
Zeynep Gülden Sönmez Tamer 

İzmir Demokrasi Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anablim Dalı 
 
Giriş: Toksokariazis dünyada ve ülkemizde sık görülen zoonotik enfeksiyonlarından biridir. Klinik semptomlar hastalığa 
özgün olmadığı için tanıda ELISA, western blot gibi çeşitli serolojik testler kullanılmaktadır. Çalışmamızda çocukluk yaş 
grubunda toksokariazis sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.  
Gereç ve Yöntem: Ocak- Ekim 2017 tarihleri arasında toksokariazis açısından asemptomatik 258 çocuktan toplanan kanlar 
araştırmaya alınmıştır.  Aynı kan örneklerinde otomatik kan sayım cihazı (KEll-dyn 3500) ile eozinofil sayımları yapılmıştır. 
Serum örneklerinde Toxocara IgG (ELISA Cellabs, Avustralya) kiti kullanılarak anti-Toxocara IgG seropozitifliği araştırılmıştır. 
ELISA da düşük seropozitiflik saptanan olgular western blotla (LDBIO, Fransa) değerlendirilmiştir. 
 
Bulgular: Anti-Toxocara IgG seropozitifliği 258 çocuğun 75’inde (%29) tespit edilmiştir. Seropozitiflik oranı yaşla birlikte 
artmış, 12-16 yaş aralığında %26 oranına ulaşmıştır. ELISA ile sınır değerde olan bir örnek western blotla pozitif olarak 
değerlendirilmiştir. Toxocara seropozitifliği açısından eozinofilisi olan çocuklarla (%25, P=0.01), eozinofilisi olmayan çocuklar 
kıyaslandığında (%12) istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Yüksek seropozitiflik kırsal alandaki çocuklarda %17.2 
oranında saptanırken, en düşük seropozitiflik %11.8 ile şehir merkezlerinde görülmüştür. 
 
Sonuç: Kırsal kesim ve şehir merkezindeki farklılık hijyenik koşullarına ve yaşla artan toprak kontaminasyonuna bağlı olarak 
değişmektedir. Western blot tekniği ELISA ile sınır değerdeki anti-Toxocara IgG değerlerini doğrulamak için önemlidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Toksokariazis, Toxocara canis, Toxocara cati 
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Objective: Toxocariasis is one of the most common zoonotic helminthiasis that is frequent in Turkey. Clinical signs are often 
non-spesific, thus, its diagnosis is made by spesific serology, such as ELISA and Western blot (WB). The serological diagnosis 
remains the main tool for the diagnosis of toxocariasis. The objectives of our study was to determine the frequency and 
distribution of toxocara seroprevalence in the paediatric population. 
Methods: From January to October 2017, a total of 258 sera were collected from children with asymptomatic for 
toxocariasis. Eosinophilia counts were performed by using automatic blood cell counter (Kell-dyn 3500). Toxocara 
seroprevalence was measured with ELISA IgG kit (ELISA, Cellabs, Australia). In cases where low-positive values obtained by 
ELISA, the results were confirmed by WB (LDBIO, France). 
Results: The sera of 75 people of 258 asymptomatic individuals were found to be positive for Toxocara IgG antibody (29%). 
Seropositivity rapidly increased by age reaching 26% at the age of 12-16 years. The borderline anti-Toxocara IgG ELISA 
results were positive with WB. A significantly higher percentage (25, P=0.01) of Toxocara seropositivity was found in 
children with eosinophilia when compared with 12% seropositivity measured in children without eosinophilia. The highest 
positivity (17.2%) were found mostly under-developed regions and lowest positivity (11.8%) were found in and around the 
center of city. 
Conclusions: Probably, this reflects the differences in hygienic conditions. This can be explained by the frequent contact of 
children with contaminated soil. The western blot technique was very useful in conforming the borderline anti-Toxocara IgG 
values obtained by ELISA method. 
Key Words: Toxocariasis, Toxocara canis, Toxocara cati 
 

 
ÇOCUKLARDA TOKSOKARİAZİS SIKLIĞI 

 
Giriş:   
İnsanlarda toksokariazise, genellikle köpeklerin nematodu Toxocara canis (T.canis) ve kedilerin nematodu Toxocara cati 
(T.cati) neden olmaktadır. Enfektif yumurtalarının insanlar, tarafından ağız yoluyla alınmasıyla hastalık ortaya çıkar. 
Hipereozinofili, hepatomegali, ateş, geçici pulmoner infiltrasyon ve hipergammaglobulinemi ile karakterizedir (1). Enfektif 
yumurtalar ağızdan alındığında; bağırsakta serbest kalan larvalar bağırsak mukozasına invaze olup kan dolaşımına geçer. 
Akciğer döngüsünü tamamlayamadığı için erişkin şekline ulaşamaz. İnsanda en önemli klinik form; visseral larva migrans 
(VLM) ve oküler toksokariazisdir (2, 3). Bu hastalık bütün dünyada görülmekle birlikte, sanitasyon koşullarının yetersiz 
olduğu bölgelerde yaşayanlar daha yüksek risk altındadır. Özellikle çocuklar, köpek dışkısıyla kontamine olmuş toprakta 
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bulunan embriyonlu yumurtaların kazara yutulmasıyla enfekte olmaktadır. Çocuklar; toprak yeme alışkanlıkları, hijyene 
dikkat etmemeleri ve köpeklere daha sık temas etmeleri nedeniyle en riskli grubu oluşturmaktadır. Hastalığın tanısı, 
genellikle T.canis’in ikinci dönem larvalarına ait ekskretuar sekretuar antijenlerin kullanıldığı serolojik testlerle konur. ELISA 
ve western‐blot, anti‐ T.canis antikorlarının saptanmasında sık kullanılan yöntemlerdir. ELISA tanıda oldukça duyarlı (%86‐
100) ve özgül (%80‐100) bir testtir. Bu çalışmada çocukluk yaş grubunda toksokariazis sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.  
 
Gereç ve Yöntem: Araştırmamıza, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına Ocak ‐ Ekim 2017 tarihleri 
arasında çeşitli kliniklerden başvuran 258 çocuktan alınan kanlar dahil edilmiştir. Kan örneklerinde otomatik kan sayım 
cihazı (KEll-dyn 3500) ile eozinofil sayımları yapılmıştır.  Alınan kanlar 3000 devir/dak. da santrifüj edilerek serumlara 
ayrılmıştır. Bu örneklerde Toxocara IgG (ELISA Cellabs, Avustralya) kiti kullanılarak anti-Toxocara IgG seropozitifliği 
araştırılmıştır. ELISA da düşük seropozitiflik saptanan olgular Western blotla (LDBIO, Fransa) değerlendirilmiştir. 
 
Bulgular: Anti-Toxocara IgG seropozitifliği 258 çocuğun 75’inde (%29) tespit edilmiştir. Kızlarda bu oran %17.4 (n=45), 
erkeklerde 5%11.6 (n=30) olarak saptanmıştır. Seropozitiflik oranı yaşla birlikte artmış, 12-16 yaş aralığında %26 oranına 
ulaşmıştır. ELISA ile sınır değerde olan bir örnek western blotla pozitif olarak değerlendirilmiştir. Toxocara seropozitifliği 
açısından eozinofilisi olan çocuklarla (%25, P=0.01), eozinofilisi olmayan çocuklar kıyaslandığında (%12) istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık saptanmıştır. Yüksek seropozitiflik kırsal alandaki çocuklarda %17.2 oranında saptanırken, en düşük 
seropozitiflik %11.8 ile şehir merkezlerinde görülmüştür. 
 
Tartışma ve Sonuç:  

Toksokariazis gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık problemidir. Hastalığın seroprevalansı; ülke, çalışma 
grubu, yaş ve sosyo‐kültürel düzeye bağlı olarak %2‐58 arasında değişmektedir (4). Danimarka’da 3.247 serumun %2,4’ünde 
ELISA ile seropozitiflik saptanmıştır. Bu değerin diğer Avrupa ülkelerine göre daha düşük olduğu bildirilmiştir (5). Yaşları 1‐15 
arasında değişen 338 çocukta %26,9 seropozitiflik bulunmuştur (6).  Sviben ve ark (7). Hırvatistan’da, yaşları 3‐18 arasında 
eozinofilisi  olan asemptomatik 142 çocukta ELISA ve WB ile %32,1’lik seropozitiflik saptamışladır. Ülkemizde toksokariazis 
prevalansı ile ilgili az çalışma yapılmıştır. Bir çalışmada  Veteriner Fakültesi çalışanları ve öğrencilerinin %6’sında, köpeklerle 
yakın teması bilinen kişilerin %10’unda, hipereozinofilisi olan hastaların %5’inde seropozitiflik saptanmıştır (8). Diğer bir 
araştırmada ise T.canis’in seroprevalasını araştırmak amacıyla 571 çocukta %12,95 oranında seropozitiflik bulunmuştur (9).  
Biz de araştırmamızda %29 seropozitiflik saptadık.  

Sonuç olarak;toksokariazis özellikle çocukluk yaş grubunda göz önünde bulundurulması gereken bir paraziter 
hastalıktır.  
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araştırılması 
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AMAÇ: Babesia, Babesia microti ve Babesia divergens'in insanlara bulaştığı en sık rastlanan iki tür olduğu protozoan 
parazittir. Diğer Babesisa türlerinin enfeksiyonları insanlarda çok nadir görülmektedir. Kene habitatlarının genişlemesi ve 
parazitlerin yeni coğrafi alanlara yayılmasına yol açan hayvan hareketliliğinin artması nedeniyle dünya genelinde artan bir 
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar dünyadaki babezyoz hakkında çok fazla epidemiyolojik çalışma yapılsa da, 
Türkiye'de bu alanda az araştırma vardır. Araştırmanın amacı, kene ısırığına maruz kalan kişilerin serumunda Babesia 
antikorlarını araştırmaktır. 
 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma grubu Kocaeli ilinin kırsal bölgesinde yaşayan 147 kişiden (112 erkek, 35 kadın) oluşmaktaydı. 
Bunlarda IgM ve IgG anti-Babesia microti antikorları immünofloresan yöntemiyle araştırılmıştır. Aynı grupta, Borrelia 
burgdorferi karşı antikor varlığı iki aşamalı serolojik testle (ELISA ve Western blot) incelenmiştir. İstatistiksel analiz için SPSS 
20.0 programı kullanılmıştır. Çapraz değişkenler Ki-Kare testi (Pearson Ki-Kare/Olasılık) kullanılarak karşılaştırılmıştır. 
 
BULGULAR: Anti-Babesia microti IgG antikorları 11 kişide (% 7.2) seropozitif olarak değerlendirilmiştir. Sadece bir olguda (% 
0,7) anti-Babesia microti IgM antikoru saptanmıştır. Borrelia burgdorferi iki aşamalı serolojik testle araştırılmış ve 9 kişide (% 
6,1) pozitif olarak bulunmuştur. Anti-Babesia microti antikorları sadece anti-Borrelia burgdorferi antikorları saptanan kişide 
görülmüştür. Cinsiyetlere, yaş gruplarına ve mesleklere, kene sokma öyküsüne bağlı olarak antikor seropozitiflik oranlarında 
istatistiksel bir fark saptanmamıştır. 
 
SONUÇ: Tekrarlanan kene ısırma riski yüksek olan kırsal bölgede yaşayanlar, Babesia microti ile asemptomatik olarak 
enfekte olabilir. Babezyoz, Türkiyede sığır, koyun gibi evcil hayvanlarda yaygın bir hastalık olduğundan, bu bölgede 
yaşayanlar için risk her zaman vardır. Diğer Babesia spp. içinde ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: Babesia microti, Babesiosis, Ixodes ricinus, Kene kaynaklı enfeksiyonlar, Keneler 
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villagers 
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Intoduction: Babesia is protozoan parasite of which Babesia microti and Babesia divergens are the two species most 
frequently found to infect humans. Infections from other species of Babesia have been documented in humans, but are not 
regularly seen. It is an increasing problem worldwide because of the expansion of tick habitats and the increased mobility of 
animals, which promote the spread of parasites into new geographical areas. Although numerous epidemiologic studies 
were carried out about babesiosis around the world, there are only a several studies presented in Turkey. The objective of 
our study was to measure frequency of presence of ant-Babesia microti antibodies in serum of people exposed to tick bite. 
 
MATERIAL-METHODS: Study group consisted of 147 villagers (112 men, 35 women) working in rural area of Kocaeli, in 
whom IgM and IgG anti-Babesia microti antibodies were detected by immunofluorescent method. In the same group, 
antibodies aginst Borrelia burgdorferi were searched for with two-step procedure (ELISA and Western blot). SPSS 20.0 
prgramme was used for statistical analysis. Cross variables were compared usinig Ki-Kare test (Pearson Ki-Karel/Likelihood 
Ratio). 
 
RESULTS: Anti-Babesia microti IgG antibodies were found 11 person (7.2%) in the analyzed group. In only one case(0.7%) 
anti-Babesia microti IgM antibodies were found. Borrelia burgdorferi were searched for with two-step procedure and found 



650 
 
 

in 9 person (6.1%). Anti-Babesia microti antibodies were found only in person with detectable anti-Borrelia burgdorferi 
antibodies. There was no statistical difference in antibody seropositivity rates accırding to sex groups, age groups 
occupational groups and recall of tick bites. 
CONCLUSION: Villagers, who are at high risk of repeted tick bites, may be asymptomatically infected with Babesia microti. 
Babesiosis is a common disease in domestic animals such as cattle, sheep in Turkey province so, there is a risk fort he 
population living in this region. Detailed studies are necessary to elucidate other Babesia spp. 
 
Keywords: Babesia microti, Babesiosis, Ixodes ricinus, tick borne diseases, Ticks 
 
 

KIRSAL BÖLGEDE YAŞAYAN İNSANLARDA ANTİ-BABESİA MİCROTİ ANTİKORLARININ ARAŞTIRILMASI 
 
Giriş:  
 
Babesia türleri, hayvanlardan insanlara keneler aracılığıyla bulaşmaktadır. Nadiren kan nakli ile de geçiş olabilmektedir. 
İnsanda hastalık yapan başlıca türler B.bovis, B. divergens ve B. microti dir. Taşıyıcı kenelerin çoğu Ixodes cinsine aittir. B. 
microti, birçok Avrupa ve Asya ülkesinde Ixodes ricinus ve Ixodes persulcatus türü kenelerden izole edilmiştir. Avrupa’da 
yaşayan insanlarda da B. microti antikor seropozitifliği saptanmıştır (1-3). Ülkemizde  özellikle sahil bölgeleri başta olmak 
üzere birçok yerinde I. ricinus türü kenelere rastlanılmıştır (4-6). Babezyoz  gençlerde ve sağlıklı kişilerde genellikle hafif bir 
hastalık oluştururken, asplenik kişilerde, immün yetmezlikliği olanlarda ve yaşlılarda ölümcül seyredebilmektedir (2). 
Babezyoz insanlarda belirtisiz, hafif ve şiddetli olmak üzere üç klinik şekilde görülür.Kene ısırmasından bir - beş hafta sonra 
klinik belirtiler ortaya çıkar. Hafif seyirli vakalarda titreme, terleme, baş ağrısı, artralji, kas ağrısı, iştahsızlık ve öksürük sık 
görülür. Şiddetli formda akut solunum yetmezliği, yaygın damar içi pıhtılaşma, konjestif kalp yetmezliği, koma, letarji ve 
böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar ortaya çıkmaktadır (2). Rutin laboratuvar tanısı, genellikle şüpheli hastadan alınan 
kan örneğinden hazırlanan preparatın giemsa boyamayla incelenmesi ile konmaktadır. İndirekt Floresan Antikor Testi (IFAT), 
Enzimli linkend ımmunosorbent assay (ELISA) ve Immunoblot (IB) testler gibi serolojik yöntemler de kullanılmaktadır. 
Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) direk tanıda duyarlı bir yöntem olmakla birlikte rutinde sık kullanılmamaktadır. Babezyoz 
tanısında IFAT ve sık kullanılmaktadır. B. microti enfeksiyonlarında IFAT‘ın %90 - 100 oranında özgüllüğe sahip olduğu 
bildirilmektedir. Parazitin kronik enfeksiyonlarının tanısında olduğu gibi seroepidemiyolojik çalışmaları için de uygun bir 
yöntemdir (7, 8).  Ülkemizde babezyozun insanlarda görülme sıklığı üzerine yapılan çalışma sayısı oldukça azdır. B. microti 
varlığını araştıran epidemiyolojik çalışmalar ihtiyaç vardır. Araştırmanın amacı, kırsal kesimde yaşayanlarda B. microti 
antikor sıklığını  araştırmaktır. 
 
Gereç ve Yöntem:  
 
Çalışma grubu Kocaeli ilinin kırsal bölgesinde yaşayan hayvancılıkla uğraşan 147 kişiden (112 erkek, 35 kadın) oluşmaktaydı. 
Bunlarda IgM ve IgG anti-B. microti antikorları indirekt immünofloresan (Fuller Laboratorları, ABD) yöntemiyle üretici 
firmanın önerileri doğrultusunda çalışılmıştır. Test serumlarının PBS ile 1/64 oranında, pozitif kontrol serumunun ise 1/1024 
oranında sulandırımları yapılmıştır. IFAT yöntemi ile boyanan preparatlar floresan mikroskobunda incelenmiştir. Pozitif 
kontrol serumlarının 1/512 sulandırımdaki immunofloresan görünümü cut-off olarak kabul edilerek, preparatlar buna göre 
değerlendirilmiştir. Pozitif kontrollere benzer floresan veren 1/64 titrasyondaki test serumları pozitif olarak alınmıştır ve bu 
serumlarının 1/1024’e kadar ileri sulandırımları yapılarak tekrar çalışılmıştır. Aynı grupta, B. burgdorferi karşı antikor varlığı 
iki aşamalı serolojik testle (ELISA ve Western blot) araştırılmıştır. İstatistiksel analiz için SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. 
Çapraz değişkenler Ki-Kare testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. 
 
Bulgular:  
 
Bu çalışmada kırsal kesimde yaşayan kişilerde 112 erkek, 35 kadın olmak üzere toplam 147 serum örneğinde IFAT yöntemi 
ile B. microti IgG antikorları araştırılmıştır. 1/64 sulandırımda floresan görüntü saptanan test serumları pozitif olarak 
değerlendirilmiş olup, 147 kişinin 11’inde (%7.2) B. microti antikor pozitifliği saptanmıştır. Sadece bir olguda (% 0,7) anti-B. 
microti IgM antikoru saptanmıştır. B. burgdorferi iki aşamalı serolojik testle araştırılmış ve 9 kişide (% 6,1) pozitif olarak 
bulunmuştur.  Meslek olarak çobanlıkla uğraşan 48 (%28.5) kişide, hayvancılıkla uğraşan 55 (%37.4) kişide, orman işçisi olan 
50 (%34) kişide sırasıyla 3 (%27), 4 (%36), 4 (%36) olmak üzere seropozitiflik saptanmıştır. Kene tutma öyküsü 80 (%54.4) 
kişide yokken, 67 (45.6) kişide olumlu olarak bildirilmiştir. Yaş gruplarına ve mesleklere, kene tutma öyküsüne bağlı olarak 
antikor seropozitiflik oranlarında istatistiksel bir fark saptanmamıştır.  
 
Tartışma ve Sonuç:  
 
I. ricinus türü keneler Avrupa ve bir kısım Asya ülkelerinde B. divergens, B. burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum gibi bir 
çok enfeksiyon etkeninin vektörüdür.  Bu kenelere Türkiye’nin sahil bölgeleri başta olmak üzere ülkemizde de 
rastlanmaktadır (4, 9). Özellikle kemiriciler Ixodes türlerinin kan emdiği küçük memeliler B. microti’nin rezervuarları 
olmaktadır (11). Türkiye’de koyun, keçi, sığır ve at gibi evcil hayvanlarda Babesia türleri konusunda serolojik ve moleküler 
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düzeyde araştırmalar yapılmış olup bu çalışmaların bazılarında B. microti ile antijenik yönden benzerliği olan B. divergens 
saptanmıştır (3, 4, 10). Çiçek ve ark.’ları Anadolu tarla sincaplarında B. microti saptamışlardır (4). Avrupa’da insanlardaki B. 
micrroti ve B. divergens’in seroprevalansı sırasıyla %1,5 ve %12 arasındadır. Bu konuda yapılan serolojik çalışmalar, birçok 
Avrupa ülkesinde B. microti seroprevalansının B. divergens ile benzer düzeyde olduğunu göstermektedir  (11-14). Ankara’da 
yaşayanların %8’inde B. divergens antikor pozitifliği saptanmıştır (9). Türkiye’de insanlarda B. microti konusunda olgu 
sunumu mevcuttur. Ayrıca Sinop’ta 273 kişinin %6,23’ünde B. microti antikor seropozitifliği saptanmış olup, Avrupa’daki   
seroepidemiyolojik araştırmalara benzerlik göstermektedir (15). Biz de araştırmamızda 147 kişinin 11’inde (%7.2) B. microti 
antikor seropozitifliğini saptadık. Çalışmamızda, kırsal kesimde yaşayan kişilerde B. microti IgG seroprevalansının yaş ve 
meslek gruplarına göre dağılımlarında istatistiksel açıdan bir farklılık görülmemiştir (p>0.05). Bunun nedeni olarak farklı 
grupların benzer oranda kene tutmasına maruz kalması düşünülmüştür. Kene tutması öyküsü olan ve olmayanlarda benzer 
seroprevalansın görülmesinin olası bir nedeni de kenelerin nimf formlarından kaynaklanan kene tutmalarının insanlar 
tarafından hissedilememesidir. Farklı Babesia türleri arasında ve Babesia ile Plasmodium türleri arasında immünolojik 
testlerde çapraz reaksiyon olasılığı bulunmaktadır (5). IFA testinde çapraz reaksiyon genellikle akut hastalık döneminde ve 
serumun düşük sulandırımlarında ortaya çıkmaktadır. Araştırmada test serumlarının ileri sulandırımlarında da (1%128, 
1/258 ve 1/512) B. microti’ye karşı antikor seropozitifliği saptanmakla birlikte, hem insanlarda hem de kenelerde B. 
microti’nin varlığı PCR testleriyle de doğrulanması önem taşımaktadır. Kırsal bölgede yaşayanlar, B. microti ile 
asemptomatik olarak enfekte olabilmektedir. Babezyoz, Türkiyede sığır, koyun gibi evcil hayvanlarda yaygın bir hastalık 
olduğundan, bu bölgede yaşayanlar için risk her zaman vardır. Bu konuda geniş kapsamlı ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç 
vardır. 
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GİRİŞ-AMAÇ: Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilere (TAT) olan ilgi son yıllarda artış göstermekle birlikte bu konudaki bilgi 
düzeyi merak konusudur. Geleceğin sağlık profesyonellerinin bu konudaki fikirleri önemlidir. Bu nedenle çalışmamız sağlık 
bilimleri öğrencilerinin TAT’la ilgili bilgi, tutum ve inanışlarını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya yaş ortalaması 20,68±0,43 yıl olan, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Ebelik 
öğrencilerinden oluşan toplam 821 katılımcı dahil edildi. Katılımcıların demografik bilgileri kaydedildikten sonra literatür 
taranarak oluşturulan Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Anketi uygulandı. 
BULGULAR: Katılımcıların %28’i TAT uygulamaları hakkında bilgi sahibiydi ve %92’si de TAT uygulamalarının etkinliğine 
inanmakta idi. Bilgi edinme kaynaklarının çevre (%49) ve internet (%29) olduğu, ayrıca %76’sının TAT yöntemlerinin 
müfredatta yer almasını istediği belirlendi. Katılımcılar diyet (%32,5) ve masaj (%32,5)’ın en etkili yöntem olduğunu 
belirttiler. TAT yöntemlerini kullanma durumları incelendiğinde; %52,4 ile masaj, %40,8 ile bitkisel tedavi, %40,2 ile kaplıca 
ve %38,7 ile diyet olduğu saptandı. Faydalanma durumlarına bakıldığında ise %42 ile masaj, %30 ile bitkisel tedavi, %26 ile 
kaplıca olduğu belirlendi. 
SONUÇ: Sonuç olarak çalışmamızda sağlık bilimleri öğrencilerinin TAT yöntemlerinden en çok diyet ve masaj ile ilgili olumlu 
tutum ve bilgi sahibi iken diğer TAT yöntemleri hakkında bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu, ancak tutum ve inanışlarının 
olumlu olduğu belirlendi. Bilgi edinme kaynakları da göz önünde tutulduğunda sağlık bilimleri müfredatına TAT 
yöntemlerinin eklenmesinin, bilgi düzeyinin artırılması ve yanlış uygulamaların önlenmesi açısından önemli olduğu 
düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı tedaviler, tıp, geleneksel, tutum, sağlık eğitimi 
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OBJECTIVE: Although interest in Complementary and Alternative Therapies (CAT) has increased in recent years, the level of 
knowledge on this issue is a matter of curiosity. The opinions of future health professionals are important about this issue. 
Therefore, our study was conducted to investigate the knowledge, attitudes and beliefs of health sciences students related 
to CAT. 
MATERIALS- METHODS: A total of 821 participants, with a mean age of 20.68±0.43 years, consisting of Physiotherapy and 
Rehabilitation, Nursing and Midwifery students were included in the study. After the demographic information of the 
participants were recorded, the Complementary and Alternative Therapies Questionnaire which was prepared by 
researching the literature was applied. 
RESULTS: Twenty-eight percent of the participants had knowledge about CAT and 92% believed its effectiveness. The 
sources of information were found to be environment(49%) and internet (29%), and 76% wanted CAT methods to be 
included in the curriculum. The participants stated that diet (32.5%) and massage (32.5%) were the most effective methods. 
When the use of CAT methods is examined; Massage with 52.4%, herbal treatment with 40.8%, spa with 40.2% and diet 
with 38.7% were determined. When the utilization status was examined, it was found that massage was 42%, herbal 
treatment was 30%, and spa was 26%. 
CONCLUSION: In our study, it was determined that health sciences students had positive attitudes and knowledge about 
CAT and diet methods. Considering the sources of information, it is considered that adding CAT methods to health sciences 
curriculum is important in terms of increasing knowledge level and preventing malpractice. 
Keywords: Complementary therapies, medicine, traditional, attitude, health education. 
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Amaç Bu derleme de, uluslararası alanda ters yüz sınıf modelinin hemşirelik eğitiminde kullanımı ile ilgili yayınlanmış 
çalışmaların gözden geçirilmesi ve çalışmalardan elde edilen verilerin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
YÖNTEM: Ters yüz sınıf modelinin hemşirelik eğitiminde kullanımını içeren literatürün incelemesi için PubMed, Science 
Direct ve Google Akademik elektronik veri tabanı üzerinden, 2014-2019 yılları arasında yayınlanmış olan, yayın başlığında 
“Flipped Classroom” ve “Nursing Education” anahtar kelimeleri olan, tam metin yayınlar üzerinden tarama yapılmıştır. 
BULGULAR: Belirlenen tarama kriterleri doğrultusunda 62 makaleden 21 makale elenerek 41 makaleye ulaşılmıştır. 
Hemşirelik eğitiminde kullanılan ters yüz sınıfların birinci, ikinci, üçüncü ve son sınıf hemşirelik öğrencileri üzerinde 
uygulandığı saptanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin öz yönetimli öğrenme becerilerini, liderlik becerilerini, bakım 
becerilerini, eleştirel düşünme becerilerini, bağımsız öğrenme becerilerini, öğrenme yaklaşımlarını, psikomotor becerilerini 
geliştirmek amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Ters yüz sınıf modeli, kanıta dayalı hemşirelik, ruh sağlığı hemşireliği, halk 
sağlığı hemşireliği, hemşirelik yönetimi, etik, klinik öğretim, hemşireliğe giriş, kas iskelet sistemleri ve cerrahi hemşireliği, 
sağlık eğitimi, hasta güvenliği, kimya, farmakoloji, anatomi, fizyoloji ve biyokimya derslerinde kullanıldığı saptanmıştır. 
Literatür incelemesi sonucunda, hemşirelik öğrencilerinin zevkli bir ders ortamı bulduklarını ve derse katılımın arttığı ifade 
edilmektedir. Ayrıca öğrencilerin kendini ifade etme, iletişim ve eleştirel düşünme becerisini, problem çözme, düşünme ve 
analiz etme becerisini geliştirdiği, psikomotor becerilerini geliştirdiği, öz yönetimli öğrenme becerilerini geliştirdiği, bağımsız 
öğrenme becerilerini, öğrenme tutum ve yaklaşımlarını olumlu yönde değiştirdiğini, işbirliği ruhunu ve takım çalışmasını 
arttırdığı saptanmıştır. 
SONUÇ: Ters yüz sınıflar öğrenmeyi çok etkili bir şekilde desteklediği ve öğretimin kalitesini arttırdığı saptanmıştır. 
Hemşirelik derslerinin ters yüz sınıflar şeklinde yapılandırılması ve hemşirelik lisans müfredatına entegre edilmesi 
önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Ters Yüz Sınıflar, Hemşirelik, Hemşirelik Eğitimi, Öğretim Stratejisi 
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AIM: This review was carried out in order to review the published studies on the use of the flipped classroom model in 
nursing education in the international field and to examine the data obtained from these studies. 
METHODS: For the review of the literature including the use of the flipped classroom model in nursing education, PubMed, 
Science Direct and Google Academic electronic database, published between 2014-2019, the title of the publication 
"Flipped Classroom" and "Nursing Education" with the keywords, full-text publications screening. 
RESULTS: In line with the determined screening criteria, 21 articles from 62 articles were eliminated and 41 articles were 
reached. It was determined that the flipped classroom used in nursing education were applied to the first, second, third and 
last year nursing students. It is seen that nursing students are used to develop self-directed learning skills, leadership skills, 
caring skills, critical thinking skills, independent learning skills, learning approaches, psychomotor skills. Flipped classroom 
model was used evidence based nursing, mental health nursing, public health nursing, nursing management, ethics, clinical 
teaching, introduction to nursing, musculoskeletal systems and surgical nursing, health education, patient safety, chemistry, 
pharmacology, anatomy, physiology and biochemistry course. As a result of literature review, it is stated that nursing 
students have found an enjoyable course environment and attendance has increased. In addition, students develop self-
expression, communication and critical thinking skills, problem-solving, thinking and analysis skills, develop psychomotor 
skills, develop self-directed learning skills, change independent learning skills, learning attitudes and approaches in a 
positive way, increase cooperation spirit and teamwork. 
CONCLUSION: The flipped classrooms were found to support learning very effectively and improve the quality of teaching. 
It is recommended that nursing courses should be structured as flipped classroom and integrated into the undergraduate 
nursing curriculum. 
Keywords: Flipped classroom, Nursing, Nursing Education, Instructional strategies 
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HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: TERS YÜZ SINIF  

GİRİŞ VE AMAÇ 
Ters yüz sınıf uygulaması Bergmann ve Sams (2007) tarafından geliştirilen bir öğretim stratejisidir

1
. Ters yüz sınıf ders 

içeriğinin öğrenciye sınıfa gelmeden önce çevrim içi olarak sunulmasıyla başlayan bir yaklaşımdır
1,2

. Sınıf içi zamanda ise 
öğrenci merkezli aktiviteler yapılarak öğrenmenin Bloom taksonomisine göre üst seviyelerde gerçekleşmesini sağlar 

1,3,4
. 

Ters yüz sınıf 2007 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde iki lise kimya öğretmeni tarafından başlatılmıştır
1
. Başlangıçta 

öğretmenler spor ve benzeri aktiviteler nedeniyle dersleri kaçıran çocuklara nasıl yardımcı oluruz fikrine yanıt aramışlardır. 
Bu amaçla anlatılan kimya derslerini, kısa videolar halinde çekerek, dersleri kaçıran öğrencilerin izlemesi için internet 
ortamına yüklemişlerdir. Sonraki süreçte bu videoları sadece dersleri izleyemeyen öğrencilerin değil, dersi izlediği halde 
anlamayan öğrencilerinde izlediğini fark etmişlerdir. Zamanla video derslerin ünü yayılarak, diğer liselerdeki öğrenciler, 
hatta öğretmenlerde video dersleri izlemeye başlamışlardır. Bu tecrübe sonrası dersi izledikleri halde ev ödevlerindeki 
uygulamayı yapamayan öğrencilere yardım etmek için  “ters yüz sınıf” fikri bulunmuştur

1,3,4
. Öğrencilerin video derslerden 

kendi kendilerine öğrendiklerini gören öğretmenlerimiz sonraki aşamada ise video derslerin izlenmesini ödev olarak verip, 
ödev olan uygulamaları ise ders saatinde yapmaya başlamışlardır. Böylece ters yüz sınıf öğretim stratejisi ortaya çıkmıştır.

5–

8
. Öğrenme ortamlarını olumlu etkileyen, eğitim teknolojisi ve yüz yüze etkinlikler ile kolaylaştırılan yeni bir öğrenme modeli 

olarak tanımlanan ters yüz edilmiş öğrenme modeli harmanlanmış öğrenme modellerinden biridir
8
. Ters yüz edilmiş 

öğrenme modelinde öğrenci temel düzeydeki bilgiye sınıf dışında ulaşır, sınıf içi zamanı ise tartışma, uygulama ve problem 
çözme gibi üst düzey becerilerle geçirir

1,8
. Özerk benlik kuramı, bilişsel yük kuramı, öz düzenlemeli öğrenme, 

yapılandırmacılık ve aktif öğrenme gibi öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımlarını temel alan ters yüz edilmiş öğrenme 
modelinin geleneksel öğrenme modeline karşı birçok üstün yanı vardır

1,9
. Geleneksel öğrenme modelinde yeni içeriğin 

öğrenciye sunulması ile geçen süre, ters yüz edilmiş öğrenme modelinde üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesini 
hedefleyen bağımsız uygulama etkinlikleri ile değerlendirilmektedir.

8
 

Ters yüz sınıf özellikle üniversite düzeyinde yaygın bir şekilde benimsenmiş olup hemşirelik eğitiminde kullanımı giderek 
yaygınlaşmaktadır 

10–15
 . Bu derleme de uluslararası alanda ters yüz sınıf modelinin hemşirelik eğitiminde kullanımı ile ilgili 

yayınlanmış çalışmaların gözden geçirilmesi ve çalışmalardan elde edilen verilerin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
YÖNTEM 
Ters yüz sınıf modelinin hemşirelik eğitiminde kullanımını içeren literatürün incelemesi için PubMed, Science Direct ve 
Google Akademik elektronik veri tabanı üzerinden, 2014-2019 yılları arasında yayınlanmış olan, yayın başlığında “Flipped 
Classroom” ve “Nursing Education” anahtar kelimeleri olan, tam metin yayınlar üzerinden tarama yapılmıştır.  
BULGULAR 
Belirlenen tarama kriterleri doğrultusunda yapılan tarama sonucunda 62 makaleden 21 makale elenerek 41 makaleye 
ulaşılmıştır (Şekil 1). 
 

 
Şekil 1. Literatür Tarama Akış Diyagramı 
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 Hemşirelik eğitiminde kullanılan ters yüz sınıfların birinci, ikinci, üçüncü ve son sınıf hemşirelik öğrencileri üzerinde 
uygulandığı saptanmıştır.  

 Hemşirelik öğrencilerinin öz yönetimli öğrenme becerilerini, liderlik becerilerini, bakım becerilerini, eleştirel 
düşünme becerilerini, bağımsız öğrenme becerilerini, öğrenme yaklaşımlarını, psikomotor becerilerini geliştirmek 
amacıyla kullanıldığı görülmektedir.  

 Ters yüz sınıf modeli, kanıta dayalı hemşirelik, ruh sağlığı hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, hemşirelik yönetimi, 
etik, klinik öğretim, hemşireliğe giriş, kas iskelet sistemleri ve cerrahi hemşireliği, sağlık eğitimi, hasta güvenliği, 
kimya, farmakoloji, anatomi, fizyoloji ve biyokimya derslerinde kullanıldığı saptanmıştır. 

 Literatür incelemesi sonucunda, hemşirelik öğrencilerinin zevkli bir ders ortamı bulduklarını ve derse katılımın 
arttığı ifade edilmektedir. Ayrıca öğrencilerin kendini ifade etme, iletişim ve eleştirel düşünme becerisini, problem 
çözme, düşünme ve analiz etme becerisini geliştirdiği, psikomotor becerilerini geliştirdiği, öz yönetimli öğrenme 
becerilerini geliştirdiği, bağımsız öğrenme becerilerini, öğrenme tutum ve yaklaşımlarını olumlu yönde 
değiştirdiğini, işbirliği ruhunu ve takım çalışmasını arttırdığı saptanmıştır. 

 
 SONUÇ VE ÖNERİLER 
Uluslararası alanda ters yüz sınıf modelinin hemşirelik eğitiminde kullanımı ile ilgili yayınlanmış çalışmaların gözden 
geçirilmesi ve çalışmalardan elde edilen verilerin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.  Hemşirelik eğitiminde ters yüz 
sınıflar öğrenmeyi çok etkili bir şekilde desteklediği ve öğretimin kalitesini arttırdığı saptanmıştır. Mezuniyet sonrasında 
hemşirelerin yaşam boyu öğrenmeye devam eden, sağlık profesyonelleriyle işbirliği içinde uyumlu bir ekip üyesi olarak 
mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmesi beklenmektedir. Bu beklentilerin karşılanmasında mezuniyet öncesi dönemde ters 
yüz sınıf öğretim stratejisinden yararlanılabilir. Hemşirelik derslerinin ters yüz sınıflar şeklinde yapılandırılması ve hemşirelik 
lisans müfredatına entegre edilmesi önerilmektedir.   
 
 
KAYNAKÇA 
 

1. Bergmann, J., Sams, A., (2012). Flip Your Classroom. First Edit. United States of America: International Society for 
Technology in Education. 

2. Jenkins, L.S., Lee, M.C., Trocky, N.M., Dordunoo, D., Ludeman, E., Njie-Carr, V.P.S., (2016). An Integrative Review 
of Flipped Classroom Teaching Models in Nursing Education. J Prof Nurs, 33(2):133-144. 
doi:10.1016/j.profnurs.2016.07.001 

3. Karaca, C., Ocak, A.M., (2017). Effects of Flipped Learning on University Students’ Academic Achievement in 
Algorithms and Programming Education. Int Online J Educ Sci, 9(2):527-543. doi:10.25151/nkje.2017.59.1.008 

4. Sezer, B., Abay, E., (2018). Looking at the Impact of the Flipped Classroom Model in Medical Education. Scand J 
Educ Res,0(0):1-16. doi:10.1080/00313831.2018.1452292 

5. Kara, C.O., (2015). Flipped Classroom. Toraks Cerrahisi Bul,9(3):224-228. doi:10.5152/tcb.2015.064 
6. Kara, C.O.(2016). Ters Yüz Sınıf. Tıp Eğitimi Dünyası,45:12-26. 
7. Torun, F., Dargut, T.,(2015). Mobil Öğrenme Ortamlarında Ters Yüz Sınıf Modelinin Gerçekleştirilebilirliği Üzerine 

Bir Öneri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilim Derg,6(2):20-29. 
http://dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/. 

8. Hayırsever, F., Orhan, A., (2018). Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin Kuramsal Analizi. Mersin Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Derg, 14(2):572-596. doi:10.17860/mersinefd.431745 

9. O’Shea, E., (2003). Self-directed learning in nurse education: A review of the literature. J Adv Nurs, 43(1):62-70. 
doi:10.1046/j.1365-2648.2003.02673.x 

10. Hanson, J.,(2016). Surveying the experiences and perceptions of undergraduate nursing students of a flipped 
classroom approach to increase understanding of drug science and its application to clinical practice. Nurse Educ 
Pract,16(1):79-85. doi:10.1016/j.nepr.2015.09.001 

11. Bernard, J.S.,(2015). The flipped classroom: Fertile ground for nursing education research. Int J Nurs Educ 
Scholarsh, 12(1):1-11. doi:10.1515/ijnes-2015-0005 

12. Green, R.D., Schlairet, M.C.,(2017). Moving toward heutagogical learning: Illuminating undergraduate nursing 
students’ experiences in a flipped classroom. Nurse Educ Today, 49:122-128. doi:10.1016/j.nedt.2016.11.016 

13. Mikkelsen, T.R., (2015). Nursing students’ experiences, perceptions and behavior in a flipped-classroom anatomy 
and physiology course. J Nurs Educ Pract,5(10):28-35. doi:10.5430/jnep.v5n10p28 

14. Post, J.L., Deal, B., Hermanns, M., (2015). Implementation of a flipped classroom: Nursing students’ perspectives. J 
Nurs Educ Pract,5(6). doi:10.5430/jnep.v5n6p25 

15. Dehghanzadeh, S., (2019). Influence of Flipped Classroom Method on Nursing Students’ Learning Approaches. 
Strides Dev Med Educ,In Press(In Press):1-6. doi:10.5812/sdme.81900 

 
 
 
 
 



656 
 
 

OP-295 

 
Tıbbın Sanatsal Ruhu 

Hulya Parıldar
1
, Dilek Orbatu

2 

1Doç. Dr, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 Aile Hekimliği ve 2Pediatri Kliniği 

 
GİRİŞ- AMAÇ: Tıp eğitiminin düzenlenmesinde önemli rol oynayan Kanadalı hekim Sir William Osler, ‘İnsanlar arasında büyük 
farklılıklar olmasa, tıp, sanat yerine bilim olabilirdi’ diyerek her insanın biricik yani eşsiz olduğunu ve insanı tanımadan hekimlik 
yapmanın insanı tanımaktan geçtiğini vurgulamak istemiştir. Uğraş alan ve hedefleri ‘İnsan ve Yaşam’ olan Tıp ve Sanat bazen yan 
yana, bazen yumak gibidir! Sanat ve Tıp,kaynağını insanı ve yaşamı anlamaktan alır. Her ikisi de çok dikkat ve özen ister. Gözlem ve 
inceleme sanatçısı olan bir Hekim, hastasına dikkat kesilirken (hastalık yok; hasta vardır!) Sanatçı da doğa, toplumsal ilişkiler ve 
insanın iç dünyasına yönelir yani hayatı İNSANİLEŞTİRİR. Gerçek dünyada hastalar, beraberlerinde korku, endişe, acı ve ızdıraplarını 
da getiriyor. Hekimler ancak şefkatli, empatik ve destekleyici tavırlar sayesinde bu durumlar ile başaçıkabilirler; bunun için de en iyi 
kaynaklardan biri sanattır. Sanatın terapötik etkisi yüzyıllardır bilinmektedir ve Anadolu toprakları bu açıdan dünyaya öncülük 
etmiştir. Müziğin beden ve akıl sağlığına etkilerini bilen İbn-i Sina, Galen ve Hipokrat müziği tedavide kullanmışlardır. 
OLGU: Yapılan araştırmalarda, Tıp’ta Sanat uygulamalarının, sağlık çalışanları ve hastaların kendileri ve birbirlerini daha iyi ifade 
etme, gözlemleme ve anlamasına yardımcı olabileceğini göstermektedir. Hekimlerin söz konusu özellikleri edinmesinde roman ve 
öykü okumak, ve yazı yazmak çok yararlı olabilmekte; yaratma, yansıtma ve yorumlama, farklı yaşantılar yoluyla içgörü ve zenginlik 
kazanmaları mümkün olabilmektedir. Cincinnati Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Aile Hekimliği Bilim Dalı ve Sanat Müzesi işbirliği ile 
ikinci sınıf tıp öğrencileri için 8 ay süreli “Gözlem Sanatı” başlıklı seçmeli bir ders geliştirilmiş; kursun edindirdiği düşünülen klinik 
becerileri arasında, Hekim -hasta ilişkisinde,tıp fakültesi eğitimi sürecinde klinik uygulama dönemlerine yansıyan kazanılmış yarar 
ve beceriler yönünden etkisini görebilmek için nitel bir değerlendirme yapılmış ve öğrencilerin üç önemli konu üzerinde durdukları 
belirtilmiştir; kurs, öğrencilerin klinik becerilerini olumlu yönde etkilemiş; mesleki olarak gelişim hissine yol açmıştı. Ayrıca, etkili 
doktor-hasta iletişiminde kullanılan gözlem becerilerini kolaylaştırmıştı. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Hekimliğin tarihsel yolculuğuna bakıldığında, sanatın ağırlıklı olduğu dönemlerden bilim ve teknolojinin 
ağırlıklı olduğu döneme doğru hızla yol aldığı görülebilmektedir. Beden, zihin ve ruh arasındaki bağlantının keşfi ile sağlığın 
sürdürülmesi ve geliştirilmesinde hayal gücü ve yaratıcılığın rolü ve tıpta sanatın önemi ön plana çıkmaktadır. Sanat etkinliklerinin 
sağlık merkezleri ve eğitim ortamına getirilerek uygulanması ve özellikle mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerde kullanımı ile 
sanatın iyileştirici ve geliştirici gücünden daha fazla yararlanılmalıdır çünkü gözlem, yaratıcılık ve içgörü becerileri, eğlencel i ve etkili 
öğrenme yoluyla insanı daha iyi kavrama ve hekimlik sanatını en iyi şekilde icra edilmesini sağlayabilecektir. Tıbbın karanlık yönleri 
de var; bırakalım sanat ışığı ile aydınlık ve umut versin!  Anahtar Kelimeler: Tıp Eğitimi, Sanat, Humanistik Tıp 
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INTRODUCTION: The Canadian physician Sir William Osler, who played an important role in organizing medical education, wanted 
to emphasize that every human being is unique and physicians need to recognise humanbeings very well, by saying 'if there were 
no big differences among people, medicine could be a science instead of art'. Medicine and Art are sometimes side by side and 
sometimes like a ball! Art and Medicine derive from understanding people and life. Both require much attention and care. While a 
physician who is an observer and like an artist, pays attention to his patient (diseases no more; but patients!); the artist turns to 
nature, social relations and the inner world of human beings. In the real world, patients bring with them fear, anxiety, pain and 
anguish. Only through compassionate, empathic and supportive attitudes can physicians cope with these situations; one of the 
best sources for this is art. The therapeutic effect of art has been known for centuries and Anatolian lands have pioneered the 
world in this respect. Knowing the effects of music on physical and mental health, Ibn Sina, Galen and Hippocrates used music in 
treatment of the diseases.  
CASE: Current research shows that the practice of Art in Medicine can help healthcare professional and patients express, observe 
and understand themselves and each other better. The physicians can benefit from reading novels and stories, writing articles to 
have a better understanding of themselves and their patients; these can be very useful in creating, reflecting and interpreting, and 
gaining insight and wealth through different experiences. In collaboration with the Department of Family Medicine and the 
Museum of Art at the University of Cincinnati School of Medicine, an 8-month elective course for the second year medical students 
was developed. Among the clinical skills that are intended to be thought by the course, a qualitative assessment was made in order 
to see the effect of acquired benefits and skills reflected in clinical practice in physician-patient relationship. The students 
emphasized on three important issues; the course positively affected the clinical skills of the students; it led to a sense of 
professional development and it also facilitated observation skills used in effective doctor-patient communication. 
DISCUSSION AND CONCLUSION: When the historical journey of medicine is taken into consideration, it can be seen that it is 
moving rapidly from the periods where art was predominant to the period when science and technology are predominant. By the 
discovery of the connection between body, mind and soul, the role of imagination and creativity in maintenance and development 
of health and the importance of art in medicine come to the fore. The healing and developing power of art could be utilized more, 
because observation, creativity and insight skills, better understanding of human beings through entertaining and effective 
learning would be better to practice the art of medicine by integrating art activities in health centers and educational 
environments and especially in pre-and postgraduate medical education. There are dark aspects of medicine; let the art give light 
and hope!      Keywords: Medical Education, Art, Humanistic Medicine 
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GİRİŞ: Üniversiteye yeni ve genellikle farklı bir şehirde başlayan öğrenciler, kendilerini aniden farklı bir akademik ve sosyal 
çevre içinde bulmaktadır. Bu yeni yaşam boyutu; eğitim yaşantıları, insan ilişkileri ve sosyal yaşam açısından geçmiş 
yaşantılara göre daha bir farklılık göstermektedir. Rol yüklemesi ise özellikle üniversite birinci sınıfta aniden ve daha yoğun 
bir şekilde yaşanmaktadır. Ayrıca uyum güçlükleri de bu aşamada yoğunlaşabilmektedir. 
 
AMAÇ: Bu çalışma İzmir ilinde iki farklı üniversitenin 1.sınıf hemşirelik öğrencilerinin öğretim yılı başlangıcında üniversite 
yaşamına uyum düzeylerini incelemek ve uyumu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlanmıştır. Çalışmanın ikincil 
amacı ise, öğrencilerin uyumunu olumsuz yönde etkileyen durumların fark edilerek kurumsal ve bireysel çözüm sürecini 
başlatmaktır. 
 
YÖNTEM: Araştırma tanımlayıcı nitelikte planlanmış ve anket yöntemi ile uygulanmıştır. Araştırma verileri 2018-2019 
öğretim yılı başlangıcında İzmir’deki iki farklı üniversitenin hemşirelik bölümüne kayıt yaptıran, çalışamaya katılıma onam 
veren toplam 125 öğrenciden elde edilmiştir. Veri toplama araçları, sosyo-demografik form ve Üniversite Yaşamı Ölçeğinden 
oluşmuştur. Çalışmanın verileri SPSS istatistik programı ile analiz edilmiş, sayı ve yüzde, ANOVA ve İndependent Sample t 
testi uygulanmıştır. 
 
BULGULAR: Çalışmaya alınan öğrencilerin yarısından fazlası (% 75,2) kadın olduğu görülmüş ve yaş ortalamaları x=18,92 ± 
1,10 olarak saptanmıştır. Alkol ve sigara alışkanlığı olmayan öğrenciler %76 ‘lık bir oranla yüksek olarak bulunmuştur. 
Öğrencilerin %55,2 ‘si hemşirelik bölümünü kendi isteği ile seçmiştir. Baba ve anne öğrenim durumu en fazla okur-yazar/ 
ilkokul mezunu olan grupta yer almıştır. İlk kez üniversite tercihi yapan öğrenci oranı %97,6 dır. Öğrencilerin %70,4’ü devam 
ettikleri bir sosyo-kültürel etkinlik olmadığını belirtmiştir. Üniversitelerin uyum programları konusunda, öğrencilerin %31,2 
‘si programda eksiklikler olduğunu ifade etmişlerdir. Bu eksikliklerin en fazla barınma ve sosyal etkinlikler konusunda olduğu 
(%66,7) ve şehrin tanıtımı konusunda olduğu (%33,3) belirtilmiştir. Öğrencilerin puan ortalamalarının en yüksek “üniversite 
ortamına uyum” alt ölçeğinde olduğu, en düşük puan ortalamasının “akademik uyum” alt ölçeğinde olduğu görülmüştür. 
Öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerinin ölçek toplam puanı ile ilişkisi incelenmiş ve sadece “mesleği isteyerek seçme” 
değişkeni ile toplam skor puanı arasında düşük düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır ( r:.17 p<0,05 ). 
Mesleği isteyerek seçen öğrencilerin, “üniversite ortamına uyum”, “karşı cinsle ilişkilerde uyum” ve toplam ölçek uyum puan 
ortalamaları isteyerek seçmeyenlere göre daha yüksek bulunmuş ve bu farklılık istatistiksel olarak da anlamlı saptanmıştır.( 
220,202 ± 36,43 P<0,05). Anne eğitim durumu, anne-baba mesleği, öğrencinin kaldığı yer değişkenlerinin öğrencinin 
uyumunu etkilediği istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır. 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER: Üniversite öğrencileri güçlü sosyal ilişkilerin ön planda olduğu bir gruptur. Üniversite çok yönlü 
yaşamı, sosyalliğin baskın olduğu bir dönem olmakta birlikte bu ortamlarda bireyin uyum sağlamasını etkileyen kişilik yapısı 
içinde değerlendirilen benlik kazanımının gerçekleşmeye devam ettiği bir dönem özelliği taşıması ile önemlidir. Bunun için 
öğrenciler topluluklara katılmaya teşvik edilebilir. Uyum programlarına, çalışmamızın önemli bir bulgusu olan, farklı 
bölgelerden gelen öğrenciler için öğrenim görecekleri şehre ilişkin tanıtım gezileri düzenlenmesi eklenebilir. 
Dezavantajlı çevrelerden gelen öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerini iyileştirici sosyal destek projeleri için üniversite, 
belediye ve özel işletmelerle işbirliği protokolleri sağlanabilir. Uyumlaştırılmış cevaplara karar verirken, bireysel ihtiyaçların 
yanı sıra sosyal ve kültürel faktörler de dikkate alınmalıdır. Öğrencilerin uyum düzeyi ve ihtiyaç duydukları hizmetlere göre 
rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile destekleyici sosyal projeler belirlenmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: üniversite yaşamı, uyum, hemşirelik 
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INTRODUCTION: Students who starts university in a new and often different city suddenly find themselves in a different 
academic and social environment.This new life dimension;education, human relations and social life.Role loading is 
happening suddenly and more intensively,especially in the first year of university.Furthermore, adaptation challenges can 
be intense at this stage. 
 
AIMS: The aim of this study was to investigate the adaptation levels of first year nursing students of two different 
universities in Izmir at the beginning of the academic year and to determine the factors affecting the adaptation. 
 
METHODS: The research was descriptive and applied by questionnaire method.The research data were obtained from a 
total of 125 students enrolled in the nursing department of two different universities in Izmir.Data collection tools consisted 
of socio-demographic form and University Life Scale. The data of the study were analyzed with SPSS statistical program and 
number and percentage,ANOVA,Independent Sample t test were applied. 
 
RESULTS: More than half(75.2%)of the students included in the study were female,the mean age was found to be 
x=18.9±1.10.It was found that 76%of the students without alcohol and smoking habits were high.55.2% of the students 
voluntarily chose nursing department.Father and mother education status was the highest in the group ofprimary school 
graduates.The rate of students who chose university for the first time is97.6%. 70.4%of the students stated that there is no 
socio-cultural activity.About university integration programs31.2%of the students stated that there were deficiencies in the 
program.These deficiencies were mostly related to housing and social activities(66.7%)and promotion ofthe city(33.3%). It 
was seen that the mean score of the students was in “the adaptation to the university environment,subscale and the lowest 
score was inthe academic compliance”subscale.The relationship between the socio-demographic characteristics of the 
students and the total score of the scale was examined; a low level and positive relationship was found between the 
voluntarily choosing the profession and the total score (r:.17p<0.05).The mean scores of adaptation to university 
environment, the adaptation in relationships with the opposite sex and total scale were found to be high and this difference 
was statistically significant(220,202±36,43p<0,05) It was found that the variables of mother's education, parenting 
profession and place of residence affect the adaptation of the student. University students are a strong group of social 
relations. 
 
CONCLUSIONS: The multi-faceted life of the university is a period dominated by sociality, but it is a period in which self-
acquisition is evaluated within the personality structure that affects the adaptation of the individual.For this, students can 
be encouraged to join communities. Promotional trips to the city can be added for the students coming from different 
regions,which is the remarkable finding of our study.Collaboration protocols with universities, municipalities and the 
private sector can be provided for social support projects that improve socio-economic status for students from 
disadvantaged backgrounds.Social and cultural factors as well as individual needs should be taken into account when 
deciding on harmonized answers.Guidance and counseling services and supportive social projects should be determined 
according to the level ofadaptation of students and the services they need. 
 
Keywords: university life, adaptation, nursing 
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2017-2018 ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemlerinde IV. Sınıf 
Öğrencilerinden Alınan Geri Bildirimlerin Değerlendirilmesi 

Mehmet Emin Layık, Duygu Korkmaz 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 
GİRİŞ: Eğitimde geri bildirim, ilgilenilen durum üzerinde öğrencilerin fikirlerine verilen önem ile yapılan bir değerlendirme 
şeklidir. Geri bildirim kişinin kendisine veya karşı tarafın kişiye ve/veya üzerinde çalıştığı konuya etkili bir eğilim biçimi olarak 
da tanımlanabilir. Geri bildirim ile ilgilenilen konudan edinilen olumsuz fikirlerle olumlu yönde önlemler alma ve mevcut 
durumun iyileştirilmesi amaçlanır. 
AMAÇ: Bu çalışmada, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, dönem IV öğrencilerine verilen eğitimin; 2017-2018 ve 
2018-2019 dönemlerinde öğrencilerden alınan geri bildirimlerle değerlendirilmesi ve eğitim programında iyileştirme amaçlı 
yapılacak değişikliklere katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 
YÖNTEM: Çalışmada Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-2018 ve 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında dönem IV 
öğrencilerinden klinik uygulamalara katılan 160 öğrenciden geri bildirimler alınmıştır. Öğrencilere: Kadın Hastalıkları ve 
Doğum, Dâhiliye, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Genel Cerrahi ve Kardiyoloji klinik uygulama eğitimlerini 
değerlendirmeye yönelik; yirmibeş sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Anketteki sorulara verilen cevaplar; “Kesinlikle 
Katılıyorum (5)”, “Katılıyorum (4)”, Kararsızım (3), Katılmıyorum (2) ve Kesinlikle katılmıyorum (1) olmak üzere 5 kategoriden 
oluşmuştur. Bu anket sorularından klinik uygulama hakkındaki genel ifadeleri içeren 3 soru (S1: Klinik uygulama Süresi 
yeterlidir, S2: Derslik ve kliniğin imkânlar yeterlidir, S3: Öğrendiklerimi ilerideki meslek yaşamımda kullanacağımı 
düşünüyorum) değerlendirmeye alınmıştır. Her soru için kategoriler ile eğitim alanları arasındaki ilişkileri belirlemek ve bu 
ilişkileri kolay anlaşılır şekilde görsel olarak sunmak amacıyla Çoklu Uyum Analizi yapılmıştır. 
BULGULAR: Dönem 4’te yer alan uygulamalı derslerden; Göğüs hastalıkları ve Kardiyoloji klinik uygulamaları için; birinci 
yılda sürenin yeterli olduğu ifade edilirken, ikinci yılda sürenin yeterliliği hususunda kararsızlık gözlenmiştir. Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları klinik uygulaması için her iki yılda da sürenin yeterli olduğu görüşüne katılınmamıştır. Benzer şekilde Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları klinik uygulaması için “Öğrendiklerimi ilerdeki meslek yaşamımda kullanacağımı düşünüyorum” 
ifadesine de her iki yılda katılınmadığı görülmüştür. 
SONUÇ: Sonuç olarak, değerlendirilen sorular (3 sorunun) bakımından klinik uygulamalarda yer alan uygulamalı derslerin; 
süresinin, dersliklerin ve klinik imkanların yeterliliği ile birlikte, öğrenilenlerin ilerideki meslek hayatında kullanılabilirliğinin, 
yıla ve uygulamalı derse göre değişkenlik gösterdiği gözlenmiştir. Diğer yandan, uygulamalı derslerde yıla göre bazı 
iyileşmeler gözlenmiş olup, bu iyileşmeler, geri bildirimlerin değerlendirilmesi sonucunda sorunlara yaklaşım ve çözüm 
sağlanması ile ilişkilendirilebilir. 
Anahtar Kelimeler: Tıp eğitimi, geri bildirim, Çoklu uyum analizi, Anket 
 

2017-2018 ve 2018-2019 Education Feedback Assestment Received From 
Students of Fourth-Grade 
Mehmet Emin Layık, Duygu Korkmaz  
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INTRODUCTION: In education, feedback is a form of assessment based on the importance given to the students' opinions or 
on the situation of interest. Feedback can also be defined as a form of effective disposition towards the person or the other 
person and / or the subject the person is working on. It is aimed to take positive measures and improve the current 
situation with the negative ideas obtained from the subject of feedback. 
OBJECTIVES: In this study, it is aimed to evaluate the education given to the fourth grade students of Van Yüzüncü Yıl 
University Faculty of Medicine with the feedback received from the students in 2017-2018 and 2018-2019 periods and to 
contribute enhancing the training program. 
METHODS: In the study, feedback was obtained from 160 students who participated in the clinical applications of semester 
fourth-grade students in 2017-2018 and 2018-2019 academic year in Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine. To 
evaluate the clinical practice trainings of Gynecology and Obstetrics, Internal Medicine, Pediatrics, Chest Diseases, General 
Surgery and Cardiology a questionnaire consisting of 25 questions was applied. The answers given to the questions in the 
survey; “Strongly Agree (5)”, Agree (4) ”, Undecided (3), Disagree (2) and Strongly Disagree (1). Three questions (Q1: 
Duration of clinical practice are sufficient, Q2: Classroom and clinic facilities are sufficient, Q3: I think that I will use what I 
have learned in my future professional life) were evaluated. For each question, Multiple Correspondence Analysis was 
conducted in order to determine the relationships between categories and education areas and to present these 
relationships visually in an easy to understand manner. 
RESULTS: Practical courses in semester 4; For chest diseases and cardiology clinical applications; while it was stated that the 
period was sufficient in the first year, there was uncertainty about the adequacy of the period in the second year. The 
opinion that the duration is sufficient in both years for the clinical application of Pediatric Health and Diseases was 
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disagreed. Similarly, Students was disagreed with that statement in both years: I think I will use what I have learned in my 
future career for the clinical practice of Child Health and Diseases. 
CONCLUSIONS: As a result, in terms of the evaluated questions (3 questions); duration, classrooms and clinical facilities, as 
well as the usefulness of the lessons learned in the future professional life, was observed to vary by year and practical 
courses. On the other hand, some improvements have been observed in the applied courses year by year, and these 
improvements can be related to approaching the problems and providing solutions as a result of the evaluation of the 
feedback. 
Keywords: Medical Education, Feedback, Multiple Correspondence Analysis, Survey 

 
grafik 1, grafik 1 

 
S10 “Staj süresi yeterli idi” ifadesine Öğrencilerin verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; Psikiyatri, Genel Cerrahi ve Adli Tıp 
eğitimi için bu ifadeye katıldıklarını belirtirken, diğer eğitim programlarında ise bu ifadeye katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

Q10 “Internship period was sufficient” When the answers given by the students are evaluated; They stated that they agree 
with this statement for Psychiatry, General Surgery and Forensic Medicine education, while they do not agree with this 

statement in other education programs. 
 
 
 

grafik 2, grafik 2 

 
S11 “Stajın verildiği kliniğin imkânları yeterli idi” ifadesine Öğrencilerin verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; Kadın doğum 

ve Pediatri eğitimi için bu ifadeye katılmadıklarını belirtirken kardiyoloji ve Dâhiliye de kararsız kalmışlar, diğer eğitim 
programlarında ise bu ifadeye katıldıklarını belirtmişlerdir. 

Q11 " Internship facilities were sufficient" When the answers given by the students are evaluated; While they stated that 
they did not agree with this statement for obstetrics and pediatrics education, cardiology and internal medicine were 

undecided, and they stated that they agreed with this statement in other education programs. 
 
 

grafik 3, grafik 3 
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S12 “Bu staj sırasında öğrendiklerimi ilerideki meslek yaşamımda kullanacağımı düşünüyorum” ifadesine Öğrencilerin 
verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; Kadın doğum eğitimi için bu ifadeye hiç katılmadıklarını belirtirken kardiyoloji de 

kararsız kalmışlar, diğer eğitim programlarında ise bu ifadeye katıldıklarını belirtmişlerdir. 
Q12 "I think I will use what I have learned during this internship in my future career" When the answers given by the 

students are evaluated; While they stated that they did not agree with this statement for obstetrics education, cardiology 
also remained undecided and stated that they agreed with this statement in other education programs. 
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Objectives; To improve one day hands on course emphasizing “High Quality Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR)” due to 
the quality of CPR impacts on outcome after cardiac arrest and consideration of a compact training might be more 
beneficial. 
Methods; Prehospital based experienced instructors organized a two days’ workshop to discuss the necessity of a specific 
training on “High Quality CPR”, although there are basic and advanced training modules. After literature review Nolan’s 
article selected as a guide because all research findings were summarized in this article. Training planned for 1 day. There is 
only one presentation and 8 skill stations (adult-child-infant CPR, nonstop CPR, ECG and 4 Rhythms, automated external 
defibrillator, basic airway management and intraosseous intervention, technologies in CPR, sim team) and 16 health care 
providers accepted for each courses.  The skill stations prepared on a strategy that emphasizes “no interruption on chest 
compression” is allowed. Training cards distributed to the participants.  
 
Results; 4 training sessions completed for pilot.  64 participants from 15 cities of Turkey evaluated course content 4,5, 
efficiency 4,5, necessity 5 over 5. Average post-test points were 95 over 100.  
Conclusion; High Quality CPR training firstly substantiated in Turkey and drew high interest of the health providers. 
Participant feedbacks showed the necessity of High Quality CPR training.    
 
Key words; Chain of Survival, Uninterrupted CPR, High Quality CPR, Mechanic CPR 
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Yüksek kaliteli kardiyopulmoner resusitasyon eğitimi 
Zeynep SOFUOĞLU*, Turhan SOFUOĞLU** 

*İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
**Acil Ambulans Hekimleri Derneği, SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 
Amaçlar; Kardiyak arrest sonrası elde edilen sonuçlar ve yoğun bir eğitimin daha yararlı olacağı düşüncesi ile “Yüksek Kaliteli 
Kardiyopulmoner Resusitasyon (KPR)” eğitimini vurgulayan bir günlük kursun geliştirilmesi. 
Yöntem; Konu ile ilgili temel ve ileri eğitim modülleri bulunmakla beraber; Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin 
deneyimli eğitmenleri ile “Yüksek Kaliteli KPR” konusunda belirli bir eğitimin gerekliliğini tartışmak için iki günlük çalıştay 
düzenlendi. Literatür araştırmasından sonra Nolan’ın makalesi tüm araştırma bulguları bu makale de özetlendiği için rehber 
olarak seçildi. Aynı zamanda Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve Avrupa Resusitasyon Derneği’nin (ERC) 2015 kılavuzları 
kullanıldı.   1 günlük eğitim planlandı. Sadece bir sunum ve 8 beceri istasyonu (erişkin-çocuk-bebekte KPR, aralıksız KPR, EKG 
ve 4 Ritm, otomatik eksternal defibrilasyon, temel hava yolu yönetimi ve intraosseöz müdahale, KPR'deki teknolojiler, sim 
ekibi) ve her kursa 16 sağlık çalışanı kabul edildi. “Kesintisiz göğüs basısını” vurgulayan bir strateji üzerinde hazırlanan beceri 
istasyonları hazırlandı.  Katılımcılara eğitim kartları dağıtıldı.  
Bulgular: 4 kurs yapıldı. Türkiye’nin 15 ilinden 64 katılımcı kurs içeriğini ve programını değerlendirdi. Buna göre 5 üzerinden 
içeriğe 4.5, etkinliğe 4.5 ve gerekliliğe 5 verildi. Katılımcıların son test ortalaması 100 üzerinden 95 olarak saptandı.  
Sonuç: Türkiye’de ilk kez yapılmış olan “Yüksek Kaliteli KPR” sağlık personellerinin ilgisini çok çekti. Katılımcı geri bildirimleri 
Yüksek Kaliteli KPR eğitiminin gerekli olduğunu göstermiştir.  
Anahtar kelimeler: Yaşam Zinciri, Kesintisiz KPR, Yüksek Kaliteli KPR, Mekanik KPR 
 
GİRİŞ:  
Mary Newman geliştirmiş olduğu “Yaşam Zinciri” metaforunu American Heart Association (AHA) ve International Liaison 
Committee on Resuscitation (ILCOR) 1991 yılında kardiyo pulmoner resüsitasyon (KPR) ve acil kardiyak bakım kılavuzlarında 
kullanmaya başlamıştır (Cummins, 1991). Her yıl dünyada milyonlarca insanın başına beklenmeyen kardiyovasküler kollaps 
bir başka terim ile hastane dışı kardiyak arrest (HDKA) gelmektedir. Ani Kardiak Arrest Avrupa’da da önde gelen ölüm 
nedenidir. Her yıl 350.000-700.000 kişi Ani Kardiak Arrest ile karşılaşmaktadır (Margey ve ark. 2011). Tedavi edilebilen HDKA 
oranı 100.000 kişi de 50-60’dır. Bu hastaların resusitasyonu “Yaşam Zinciri’nde” tanımlanan kurtarıcıların işbirliğine 
gereksinim duyar. Yaşam Zincirinin halkaları kardiak arrestin hemen tanınması ve acil yanıt sisteminin hemen aktive 
edilmesi, erken kardiyopulmoner resusitasyon (KPR), hızlı defibrilasyon, etkin ileri yaşam desteği ve bütünleşik kardiyak 
arrest sonrası bakımdır. Bu eylemler; aile üyeleri, şahit olan kişiler, acil sağlık hizmetleri çağrı karşılayıcıları, hastane öncesi 
acil sağlık hizmetleri çalışanları ve hastane personelinin dahil olduğu geniş spektrumdaki kurtarıcıların katılımını içerir. Her 
gruptaki kurtarıcının kendine özgü sorumlulukları ve becerileri vardır. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın bazı 
bölgelerinde HDKA hastalarından; resusitasyon uygulanıp hastaneye yatışı yapılanlardan ancak %5 ile %10’u hastaneden sağ 
olarak çıkabilmektedir. Yaşam Zincirinin güçlü olduğu toplumlarda bu oran %20’dir (şahit olunmuş kardiyak arrest için ise 
%50). Ülkemiz için bu tür istatistikler bulunmamaktadır.  

Ülkemizde Temel Yaşam Desteği (TYD) “hayat kurtarmak amacı ile hiçbir yaşam belirtisi görülmeyen kişiye dış kalp 
masajı ile kalpten kan pompalanmasını ve yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini sağlamak üzere yapılan ilaçsız 
müdahalelerdir” olarak tanımlanmaktadır. Yaşam Zinciri’nin ikinci halkası olan Kardiyopulmoner Resusitasyon; Kaliteli KPR 
şeklinde uygulandığında Spontan Dolaşıma Geri Dönüş (SDGD) olasılığı artmaktadır. Bu nedenle; kesintisiz KPR’yi hedefleyen 
Kaliteli KPR konusunda eğitim önem kazanmaktadır.  

Hastane dışı kardiyopulmoner arrest etyolojisi erişkinlerde farklı nedenlere bağlıdır.  Tüm dünyada resüsitasyon 
desteği gerektiren kardiyak aciller birinci sırada yer almakla birlikte tüm ölümlerin yaklaşık %40’ı bu grupta görülmektedir. 
(Nolan ve ark., 2010). Hastane dışı kardiyak arrest olgularının sağ kalım oranlarının %3-7 gibi çok düşük oranda olduğu 
tahmin edilmektedir (Margey ve ark. 2011). Tüm bu nedenlerden dolayı zamanında ve doğru uygulanan etkin ve kesintisiz 
bir resüsitasyon, hasta sağ kalım oranını arttırmakta ve nörolojik sekelleri azaltmaktadır (Cunningham ve ark., 2012). 

Son araştırmalardaki bulgular kardiyo pulmoner resüsitasyon kavramını “kardiyo serebral resüsitasyon-CCR”’a 
dönüştürmüştür (Cunningham ve ark., 2012). Cunningham ve arkadaşları (2012), CCR’de göğüs kompresyonunun ritim, 
derinlik, hız, fraksiyon, göğsün geri çekilmesi gibi temel özelliklerinin etkin, doğru ve mümkün olduğu kadar kesintisiz 
uygulanmasını vurgulamıştır. Bu özelliklerle birlikte göğüs kompresyonu sürecinde hemodinamik değerlerin izlenmesi, 
teknik olmayan becerilerin önemi ve resüsitasyonda ekip yaklaşımı, mekanik KPR cihazlarının kullanımı, eğitimlerin tekrarı 
ve debriefing verilmesi KPR kalitesini daha da arttıracaktır (Nolan, 2014). 
 Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri’nde (HÖASH) çalışan sağlık personelinin alması gereken kurslar Sağlık 
Bakanlığı’nca belirlenmiştir. Bu modüller; Temel Eğitim (5 gün), Çocuk İleri Yaşam Desteği (4 gün), Erişkin İleri Yaşam Desteği 
(3 gün) ve Travma Resusitasyon Kursu (5 gün). Adı geçen modüllerin müfredatlarında; KPR bölümleri bulunmakla beraber 
Kaliteli KPR’ye vurgu yapan bir bölüm yer almamaktadır.  
YÖNTEM:  
Yukarıda belirtilen nedenler; 2015 AHA ve ERC rehberlerinin Kaliteli KPR vurgusu ve sık tekrarlanan, kısa ve yoğun 
uygulamalı eğitim önerilerinden yola çıkarak bir kurs geliştirilmesine karar verilmiştir (Robert G. 2015). HÖASH’nde en az 10 
yıl çalışmış ve eğitmenlik yapmış sağlık personelleri ile “Kaliteli KPR Kursu” geliştirilmesi amacı ile iki günlük çalıştay 
yapılmıştır. Çalıştayda;  HÖASH personelinin Kaliteli KPR konusunda becerisinin geliştirmesine yönelik bir günlük uygulamalı 
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bir kursun oluşturulmasına karar verilmiştir. Kaynak olarak ise Nolan’ın 2014 yılında yazdığı “Yüksek Kaliteli KPR” makalesi 
ve AHA ile ERC’nin 2015 rehberleri kullanılması planlanmıştır.  
BULGULAR:  
Kaliteli KPR kurs programı oluşturuldu. Programda ilk ders sözlü sunum olarak, diğer bölümler ise 4 kişilik küçük grup 
çalışmalarında 2 eğitmenin mentörlüğünde gerçekleştirilecek uygulamalar olarak yapılacaktı. Sunum için “Kaliteli KPR’nin 
Bilimsel Yönü” konusu hazırlandı. Her kurs için 16 katılımcı, 8 eğitmen ve 1 koordinatör olması gerekiyordu. Uygulama 
istasyonları; erişkin KPR, çocuk – bebek KPR, kesintisiz KPR, 4 ritmin tanınması ve Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) 
kullanımı, havayolunun sağlanması, interosseöz girişim, KPR’de teknoloji kullanımı ve ekip yaklaşımından oluşuyordu. Ekip 
yaklaşımı bölümünde teknik olmayan beceriler Bütün uygulamalara yönelik beceri rehberleri ve / veya eğitim kartları 
hazırlandı (Şekil 1). Gerekli malzemeler ise; geribildirimli erişkin KPR maketi, çocuk ve bebek KPR maketleri, 4 ritmi gösteren 
mobil uygulama, eğitim OED’si, balon valv maske, çeşitli boylarda orofaringeal airwayler, Intraosseöz girişim maketi, 
intraosseöz enjektör, mekanik KPR cihazı, KPR geribildirim cihazı, HÖASH yönetiminde gereken malzemeler için magnet 
setidir (Şekil 2)  (Tablo 1).  
 Kaliteli KPR kursunun değerlendirmesi üç şekilde planlandı. Katılımcıların değerlendirilmesi; ön test ve son test ile 
kursun değerlendirmesi ise katılımcıların yazılı ve sözlü geri bildirimleri ve eğitmenlerin sözlü geribildirim ile yapılmıştır. İlk 
kurs öncesi deneyimli eğitmenlerden seçilen eğitmenlerle kurs bir kez gerçekleştirildi. Ayrıca eğitmenlere bir günlük eğitici 
eğitimi yapıldı. Her kursta 8 eğitmen ve 1 koordinatör bulundu. Her 4 kişilik katılımcı grubuna 2 eğitmen düşüyordu. Her 
kursa 16 katılımcı kabul edildi. Kurs 4 kez gerçekleştirildi. Kursa 15 şehirden sağlık personelleri katıldı. Toplam 64 katılımcı; 
hekim, paramedik, Acil Tıp Teknisyeni, hemşire, sağlık memuru ve paramedik öğrenciler katıldı. Katılımcıların yazılı 
geribildirimlerinde 5 üzerinden ortalama olarak içeriğe 4.5, etkinliğe 4.5 ve gerekliliğe 5 verildi. Katılımcıların son test 
ortalaması 100 üzerinden 95 olarak saptandı. 
 

Tablo 1. Yüksek Kaliteli KPR Kursu Uygulamalarında Gerekli Malzeme 

Uygulama Adı Beceri 

Rehberi 

Eğitim 

Kartı 

Gerekli Malzeme 

Erişkin KPR + + Geribildirimli erişkin KPR maketi 

Çocuk – Bebek KPR + + Çocuk ve bebek KPR maketleri 

Kesintisiz KPR  +  

4 Ritim ve OED + + 4 ritmi gösteren mobil uygulama, 

Eğitim OED’si 

Havayolunun Sağlanması + + Balon valv maske, çeşitli boylarda orofaringeal 

airwayler 

Interosseöz Girişim + + Intraosseöz girişim maketi, intraosseöz enjektör 

KPR’de Teknoloji Kullanımı + + Mekanik KPR cihazı, KPR geribildirim cihazı 

Ekip Yaklaşımı  + HÖASH yönetiminde gereken malzeme için 

magnet seti 

 

Şekil 1. Erişkin için Yüksek Kaliteli KPR’nun 5 Unsuru Eğitim Kartı 
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Şekil 2. HÖASH Yönetiminde Gereken Malzeme için Magnet Setinden Örnekler 
 
TARTIŞMA: 
Sekiz saatlik kursun yalnızca 1 saati sınıfta eğitim olarak yapılmıştır. Geri kalan tüm sürelerde küçük gruplar şeklinde beceri 
istasyonlarında uygulamalar gerçekleştirildi. Uygulamalarda da küçük grup tartışmaları, uygulayarak öğrenme ve öğrendiğini 
diğer katılımcıya anlatma gibi katılımcı eğitim yöntemleri kullanıldı. Bu yöntemler Edgar Dale tarafından geliştirilmiş olan 
Öğrenme Piramidine göre gerçekleştirildi. Bu nedenle katılımcı eğitim yöntemleriyle öğrenmenin %90’ın üzerine çıkması 
hedeflenmiştir. Kursun sonunda yapılan Yüksek Kaliteli KPR uygulamalarında yüksek puanlar sağlanmış olsa da aradan bir ay, 
iki ay, altı ay vb. belli süreler geçmesiyle ne kadar hafızada kaldığına yönelik bir araştırma yapılmamış olması geliştirilen 
kursun değerlendirilmesi açısından bir kısıtlılıktır. 
 
Avrupa Resusitasyon Derneği’nin (ERC) 2015 yılı kılavuzundaki (Monsieurs KG):  

• Düşük duyarlılıktaki (low fidelity) mankenlerin kullanımının, ERC kurs eğitimlerinin tüm düzeyleri için uygun 
olduğu;  

• Yönlendirici KPR geri bildirim araçları; bası sayısı, derinliği, gevşeme ve el pozisyonunun geliştirilebilmesi için 
kullanışlı olduğu;  

• Sesli aletler bası sayısını arttırırken, kurtarıcı sayıya odaklandığı için bası derinliği gibi diğer değişkenlere 
olumsuz etki gösterebileceği;  

• Eğitim tazeleme aralıkları katılımcıların özelliklerine (örn; toplum ya da sağlık çalışanı) göre farklılık 
gösterebileceği;  

• KPR uygulama becerisi eğitimden sonra aylar içinde bozulacağı ve bu nedenle ‘düşük dozlu’ sık eğitim 
tekrarları faydalı olabileceği ve  

• teknik olmayan becerilerin (örn.; iletişim becerileri, ekip liderliği ve ekip üyeliği rolleri) eğitimi; teknik beceri 
eğitimini tamamlayıcı olarak eklenmesi esas olması gerekliliği tavsiyeleri Yüksek Kaliteli KPR eğitimi 
oluşturulurken dikkate alınmıştır.  

Kursun tamamen uygulamalar üzerinden planlanmış olması nedeniyle iki katılımcıya bir eğitmen düşmektedir. Bu 
nedenle; kursun sürdürebilirliği için çok sayıda eğitmene gereksinim duyulmaktadır. 
SONUÇLAR: Türkiye’de ilk kez yapılmış olan “Yüksek Kaliteli KPR” sağlık personellerinin ilgisini çok çekmiştir. Katılımcı geri 
bildirimleri Yüksek Kaliteli KPR eğitiminin gerekli olduğunu göstermiştir. Kursun tamamen uygulamalar üzerinden planlanmış 
olması nedeniyle iki katılımcıya bir eğitmen düşmektedir. Bu nedenle; kursun sürdürebilirliği için çok sayıda eğitmene 
gereksinim duyulmaktadır.  
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INTRODUCTION: Instagram is a popular on-line photo and video sharing platform. It has 1 billion active users and 71% of 
the users are under the age of 35. In anatomy education Twitter, Facebook and YouTube have been used so far. Although 
Instagram has unique features compared to these three applications, no study exists where it has been used in anatomy 
education whereas there are many accounts related to anatomy education. The flipped classroom is a student-centered 
teaching technique where the students are asked to do some homework prior to the lecture e.g. watching videos, 
answering quizzes. We aimed to analyze the behavioral responses of the medical students towards the flipped classroom 
and compare the interest towards Instagram anatomy quizzes shown by medical students and nursing students. 
MATERIALS-METHODS: 175 first year nursing students were enrolled in the Anatomy course at the Aksaray University 
Faculty of Health Sciences for the Fall Term of this academic year. 149 of them (85%) were followers of the Instagram 
course account called as “hemanatomi” (nursanatomi). 84 second year medical students were taking the Anatomy Course 
at İzmir Democracy University Medical school. 65 students (77%) followed the Insgram course account called as 
“tipanatomi” (medanatomy). The lecturer gave three hours of lecture and two hours of lab to the nursing students and two 
hours. 
FINDINGS: The summary videos of the four lectures were uploaded to the Wordpress Lecture Blog for the medical students 
prior to the lectures with a mean duration of 13 minutes 4 seconds (05:04– 17:09). The quizzes relavant to the videos were 
uploaded on the story feed of the Instagram account so that the students could answer after watching the videos. For the 
“Veins of the upper extremity” lecture a summary video with a duration of 11 minutes and 23 seconds was uploaded two 
days before the lecture. Seven related quiz questions were asked on the Instagram story. Four of these questions were also 
asked to the nursing students on the same day; which corresponded a week after the lecture. The mean response rate of 
the four quizzes was 38% (34%-46%) for the second year medical students and 54% (48%-66%) for the first year nursing 
students. The answeres of the quizzes were later uploaded by using a hashtag for each class. 
DISCUSSION & CONCLUSION: The percantage of medical students who answered the quizzes was less than that of the 
nursing students (38% vs. 54%). There might be several reasons for that difference some of which require further 
investigation:1) exam date (two weeks for the nursing students, one month for the medical students), 2) system of passing 
the class (committee exam for the medical students), 3) possibility of medical students spending less time in Instagram. The 
medical students gave feedback as follows; the summary videos should be 8-15 minutes, and the number of quizzes for 
each lecture might be increased up to 10 quizzes. The flipped classroom by using Instagram and Wordpress seems to 
increase the interest of the students to the lecture. 
Keywords: flipped classroom, student-centered education, new paradigm 
 

FLIPPED CLASSROOM USING INSTAGRAM AND WORDPRESS IN ANATOMY EDUCATION 
 
INTRODUCTION & PURPOSE:  
Instagram is a popular on-line mobile photo and video sharing platform. It has one billion active users and 71% of the users 
are under the age of 35 (1). Instagram started as a photo sharing platform on October 6, 2010 created by Kevin Systrom and 
Mike Krieger (2). Later on, the video sharing feature was also added.  Instagram launched “Instagram stories” in August 
2016 (3).  By using this feature you can upload a photo or a video and it stays in your storyline for 24 hours. If you add your 
story to the highlights section, it stays there until you delete it. In April 2019, Instagram added the Quiz feature/sticker with 
four options into the story section. In anatomy education Twitter (4), Facebook (5) and YouTube (6-7) have been used so 
far. Although Instagram has unique features compared to these three applications, no study exists where it has been used 
in anatomy education whereas there are many accounts related to anatomy education (8-9). Instagram has not been used 
widely in medical education with small number of examples; for example in microbiology education (10) and radiology 
education (9,11).The practical use of Instagram in undergraduate education has been basically in language education (12-
14).  Instagram is among the popular social media platforms among medical students and nursing students. 31.4% -37.4 % 
of the nursing students (15-16) and 30%-50% of the medical students use Instagram (17-18). Only 5.5% of the medical 
students use Instagram for educational purposes  (18). 

New paradigm searches have begun following the developing technology, increased knowledge, open access to 
knowledge and changes in student profile towards student-centered approaches that encourage higher-level thinking and 
active participation of students by moving away from the traditional teaching approaches (19-20).  One of the striking 
student-centered approaches in the 21st century is the flipped classroom approach.  The flipped classrooms can be 
summarized as the learning of basic concepts of a lecture by education tools given as homework (usually virtual reality, 
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videos, lecture notes.etc) and by critical thinking prior to the lecture and using the learned knowledge during the lecture 
time (19,21). First, the course materials are presented to the students by the instructor. The course materials might be 
written documents (book section, article, lecture notes etc..), in the form of videos, quizzes or audio files, and are shared in 
an environment accessible to all students.  Students are expected to come to class by doing this assignment. The continuity 
of knowledge is ensured by providing simple knowledge transfer and interactive learning environment during the course 
hours. Its use in the field of Health Science Education has increased over the past few years (19). The aim of the flipped 
classroom method is to combine courses and technology in line with the interest of the changing student population, to 
reach all students independent of time, to develop students ' self-directed learning and critical thinking skills and to 
increase teacher-learner interaction (19,22-23). 

We aimed to analyze the behavioral responses of the medical students towards the flipped classroom made by 
using Instagram and Wordpress and compare the interest towards Instagram anatomy quizzes shown by medical students 
and nursing students.   
 
MATERIALS AND METHODS:  
175 first year nursing students were enrolled in the Anatomy course at the Aksaray University Faculty of Health Sciences for 
the Fall Term of this academic year. 149 of them (85%) were followers of the Instagram course account called as 
“hemanatomi” (nursanatomi). The Instagram account was announced in the first lecture on September 24th 2019.   84 
second year medical students were taking the Anatomy Course at İzmir Democracy University Medical school. 65 students 
(77%) followed the Insgram course account called as “tipanatomi” (medanatomy). The Instagram account was announced 
prior to the first lecture on October 11th 2019. The lecturer gave three hours of lecture and two hours of lab to the nursing 
students and two hours. 
 
FINDINGS: 
 The summary videos of the four lectures were uploaded to the Wordpress Lecture Blog for the medical students prior to 
the lectures with a mean duration of 13 minutes 4 seconds (05:04– 17:09).  The quizzes relavant to the videos were 
uploaded on the story feed of the Instagram account so that the students could answer after watching the videos. For the 
“Veins of the upper extremity” lecture a summary video with a duration of 11 minutes and 23 seconds was uploaded two 
days before the lecture. Seven related quiz questions were asked on the Instagram story. Four of these questions were also 
asked to the nursing students on the same day; which corresponded a week after the lecture (See Table for the questions 
and number of students who answered each question).  The mean response rate of the four quizzes was 38% (34%-46%)  
for the second year medical students and 54% (48%-66%) for the first year nursing students. The answeres of the quizzes 
were later uploaded by using a hashtag for each class. 
 
DISCUSSION & CONCLUSION:  
The percantage of medical students who answered the quizzes was less than that of the nursing students (38% vs. 54%). 
There might be several reasons for that difference some of which require further investigation:1) exam date (two weeks for 
the nursing students, one month for the medical students), 2) system of passing the class (committee exam for the medical 
students), 3) possibility of  medical students spending less time in Instagram. Although percentage of medical students and 
nursing students using Instagram are close to each other (15-18), no study exists comparing the rates of usage among these 
two groups. Additionally, time spent on Instagram by students is more important than percentages of students having an 
active Instagram account.  
  The medical students gave feedback as follows; the summary videos should be 8-15 minutes, and the number of 
quizzes for each lecture might be increased up to 10 quizzes. The flipped classroom by using Instagram and Wordpress is a 
powerful approach in increasing the interest of the students in the lecture.  
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Table 1. Quiz questions on the “Veins of the Upper Extremity” and number of first year nursing students and second 

year medical students who answered the four quizzes and the percentage of these students in the followers of the 

Instagram course account who are students of the course. 

Quiz question Number of first year nursing students 
who answered the quiz (% of 149 
followers of the Instagram course 

account) 

Number of second year 
medical students who 

answered the quiz (% of 
67 followers of the 
Instagram course 

account) 

Which one of the following is a superficial 
vein of the upper extremity? 

 

77 (% 52) 25 (% 37) 

Which vein is used to obtain blood 
sample? 

 

99 (% 66) 31 (% 46) 

V.axillaris becomes v.subclavia after …. 72 (% 48) 24 (% 36) 

V.subclavia +? = V.brachiocephalica 
 

72 (% 48) 23 (% 34) 
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GİRİŞ-AMAÇ: Türkler, tarih boyunca çeşitli coğrafyalarda farklı medeniyetlerle ilişki kurmuş, savaşlara katılmıştır. Bu 
nedenle çeşitli hastalıklar ve yaralanmalarla karşılaşmışlar, buna bağlı olarak tedavi metotlarını da sürekli olarak 
geliştirmişlerdir (1). Öte yandan Türklerin İslam ile tanışmadan önce farklı coğrafyalardaki tıbbi gelenekleri hakkında az 
sayıda kaynak bulunmaktadır. Bu amaçla biz İslam öncesi Türklerin tıp anlayışını, o dönemdeki toplumsal yapıları, gelenek-
görenekleri ile din ve dünya görüşleri ışığında incelemeye karar verdik. 
GEREÇ-YÖNTEM: Araştırmamızda tarama metodu kullanılarak betimsel bir çalışma yapılmıştır. Literatür taraması sonucunda 
bu dönemdeki tıbbi metodoloji hakkında bir senteze varıldı. 
BULGULAR: İslamiyet öncesi Türkler sağlık ve hijyenle ilgili kurallara sıkı sıkıya uymuşlar, temizlikle ilgili kurallar 
yaşamlarında önemli yer tutmuştur. Suya yakın bölgelere yerleşmeye çalışmışlar ancak suya uzak yerleşim yerlerinde de 
suyu kanallarla yaşadıkları ortama getirmişlerdir. Öte yandan sağlıklarına gösterdikleri önemden dolayı ev ve çadırlarını 
kurdukları yaşam ortamlarını, bulundukları coğrafyaya ve tabiat şartlarına uygun olarak seçmişlerdir (2,3). Dengeli 
beslenmeye özen göstermişler, mayalı ve fermantasyona tabi tutulmuş besinleri tercih etmişlerdir. Gıdalarını korumak için 
ağırlıklı olarak kurutma ve tuzlamayı kullanmışlardır (3). Diğer taraftan hastaların ayrı çadırlarda tedavi edilmesi bulaşıcı 
hastalıklara karşı bir korunma önlemi oluşturmuştur. Ateşin temizleyici olduğu inancı, hastaların eşyalarının ateşten 
geçirilmesine (alazlama) böylece bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemeye yardımcı olmuştur (3). Uygurların yerleşik 
hayata geçmesine kadar eski Türk topluluklarında bilimsel bir tıp anlayışından söz edilemez. Tabiata ve toprağa yakın 
yaşayan göçebe Türk kavimleri sağlık sorunlarını çözmek için büyük ölçüde dini inanışları kullanmışlardır (2). İlkel tababetin 
uygulandığı bu dönemde hekimlik rolünü şaman üstlenmiştir (3). Bu dönemde hastalıkların tedavisi için gök, dağ ve ırmak 
ruhlarına başvurmuşlar bundan dolayı da az sayıda ilaç ve tedavi yöntemi söz konusu olmuştur (2). Türk devletlerinde 
zamanla özellikle Uygurlar döneminde şamanın yerine/yanına tıbbı bilen, eğitim görmüş hekim tipi yani ‘Otacı’ dahil 
olmuştur. Otacı kelimesi otamak (tedavi etmek), ot (bitki, ilaç) kelimelerinden türetilmiştir. Eski Türklerde tıp biliminin 
sırlarını sakladığı düşünülen yılan ve ejderha sembolleri otacının da sembolleri idi (3). 
Tartışma ve SONUÇ: İslam öncesi Türk tıbbı, kendi topluluklarının ihtiyacını karşılamak maksadı ile öncelikle basit hatta 
büyüsel daha sonraki dönemde ise giderek daha maddesel metodlara dayalı bir tıp anlayışı izlediler. 
İslam öncesi Türk tıbbı ile gelen milli özellikler İslam ve yerli kültürler karşısında da korunmuştur. Eski Uygur Türkçesinde 
hastalık ve ağrı anlamındaki ‘‘agrı’’nın günümüzde ‘‘ağrı’’ olarak kullanılması da bu milli özelliklerin izlerindendir (4). 
Anahtar Kelimeler: Eski Türklerde Tıp, İslam Öncesi Tıp, Orta Asya Tıbbı, Uygur Tıbbı, 
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Introduction and PURPOSE: Throughout history, Turks have established relations with different civilizations in various 
geographies and participated in wars. Therefore, they have encountered various diseases and injuries, and accordingly, they 
have continuously developed treatment methods (1). On the other hand, there are few sources about the medical 
traditions of the Turks before they met Islam. For this purpose, we decided to examine the medical understanding of pre-
Islamic Turks in the light of the social structures, traditions and religion and world views of the time. 
MATERIALS-METHODS: In our study, a descriptive study was conducted using the screening method. As a result of the 
literature review, a synthesis was reached about the medical methodology in this period. 
RESULTS: Pre-Islamic Turks have strictly followed the rules related to health and hygiene, cleaning rules have an important 
place in their lives. They tried to settle in areas close to the water, but they also brought water to the environment they live 
in. On the other hand, because of their importance to their health, they have chosen the living environments in which they 
have established their homes and tents in accordance with their geography and natural conditions (2,3). 
They paid attention to balanced nutrition and preferred fermented and fermented foods. They mainly used drying and 
salting to protect their food (3). On the other hand, treatment of patients in separate tents has created a preventive 
measure against infectious diseases. The belief that fever is cleansing has helped to get the patient's things through the fire 
(alas), thus preventing the spread of infectious diseases (3). Until the Uighurs came to settled life, there was no scientific 
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understanding of medicine in the old Turkish communities. The nomadic Turkish tribes living close to nature and land have 
used religious beliefs to a great extent to solve their health problems (2). In this period when primitive medicine was 
applied, shaman assumed the role of physician (3). During this period, they applied to the spirits of the sky, mountains and 
rivers for the treatment of diseases, and therefore a small number of drugs and treatment methods were involved (2). 
Over time, especially in the Uighur period, in Turkish states, yerine Otacı bilen, the type of physician who was educated and 
trained in medicine, was included in the place of the shaman. The word Otacı is derived from the words otamak (herb), 
herb (herb, medicine). Snake and dragon symbols, which were thought to have hidden the secrets of medical science in 
ancient Turks, were also symbols of otacan (3).  
Discussion and CONCLUSION: In order to meet the needs of their communities, pre-Islamic Turkish medicine followed a 
simple and even magical understanding of medicine based on more material methods in the later period. 
The national features that came with pre-Islamic Turkish medicine were also preserved against Islam and indigenous  
cultures. The use of gr ‘pain in the meaning of disease and pain in Old Uighur Turkish as‘ ‘pain günümüzde is one of the 
traces of these national features (4). 
Keywords: Medicine in Ancient Turks, Pre-Islamic Medicine, Central Asian Medicine, Uighur Medicine, 

 

İslamiyet Öncesi Türklerde Sağlık ve Tıp  

Giriş ve Amaç:  
Türkler, tarih boyunca çeşitli coğrafyalarda bulunmuş, farklı medeniyetler kurmuş ve bu süreçte çeşitli savaşlara katılmıştır. 
Bu uzun yıllar boyunca çeşitli hastalıklar ve yaralanmalarla karşılaşmışlar buna bağlı olarak da tedavi metodlarını da sürekli 
olarak geliştirmişlerdir. Çağlar boyunca gelişen bu süreçte Kafkasya, Orta Doğu ve nihayet Anadolu coğrafyasına gelen ve bu 
süreçte İslamın etkisi altına giren Türk tıbbı oldukça iyi incelenmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti ile Anadoluyu saran darüşşifa 
geleneği, Osmanlı Devleri ile de sürmüş ve özellikle imparatorluk fazında büyük eğitim kurumları haline de gelmiştir (1). Öte 
yandan Türklerin İslam ile tanışmadan önce başta Orta Asya olmak üzere farklı coğrafyalardaki tıbbi gelenekleri hakkında az 
sayıda kaynak bulunmaktadır. Bu süreçte önemli devletler kurmuş büyük nüfusa sahip olan Türkler hastalıklara karşı da 
daha derin incelenmeyi hakeden tıbbi metodlar geliştirmiştir. Bu amaçla biz İslam öncesi Türklerin tıp anlayışını, o 
dönemdeki toplumsal yapıları, gelenek-görenekleri ve dünya görüşleri ışığında incelemeye karar verdik.  
Gereç ve Yöntem:  
İslam öncesi Türk topluluklarının tıbbi alışkanlıkları, toplumsal yapıları, gelenek-görenekleri ile din ve dünya görüşleri 
hakkındaki kaynaklar incelenerek bu dönemdeki tıbbi metodoloji hakkında bir senteze varıldı. Araştırmamızda tarama 
metodu kullanılarak betimsel bir çalışma yapılmıştır. Literatür taraması sonucunda araştırma konumuzla ilgili önceden 
yayınlanmış yerli ve yabancı araştırma eserleri, makaleler, bildiriler, tezler ve kitaplar incelenmiştir.  
Bulgular: 
Aynı inanç, gelenek ve göreneklere sahip toplulukların kendilerine has sanat, edebiyat ve kültürel anlayışları olduğu gibi yine 
hastalıklara karşı benzer yaklaşımları ve tedavi alışkanlıkları olması normaldir. Bununla birlikte geniş coğrafyalarda binlerce 
yıl boyunca farklı kültür ve medeniyetlerle harmanlanarak çok zengin bir kültürel mirasa sahip olan Türk toplulukları da ister 
istemez hastalıklara bakışta çok çeşitli görüşlere sahip olmuşlar ve çok farklı tedavi metodları uygulamışlardır. Günümüz 
bilgileri ışığında temelini Orta Asya’dan alan Türk kültür ve medeniyeti, Çin ve Hint uygarlıkları ile Budizm ve Hıristiyanlıktan 
etkilenmiş daha sonra İslamiyetin etkisi ve vatan olarak yerleştikleri coğrafyada da Anadolu ve İran gibi köklü kültürlerle 
karşılaşmışlardır. Bu bağlamda Türk Tıp tarihini de 3 dönemde incelemek mümkündür:  

1. 1.İslam öncesi dönem (Orta Asya)  
2. 2.İslam dönemi (Orta Asya Türkistan Hanlıkları, Yakındoğu Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve 

geleneksel Osmanlı tıbbı)  
3. Batıya yöneliş (Çağdaşlaşma) dönemi (2)  
Türklerin anayurdu kabul edilen Orta Asya, Güney Sibirya, Doğu ve Batı Türkistan’ı içine alan, Tanrı dağlarının 

güneyinde ve Çıngırya steplerinin kuzeyinde kalan bölgenin adıdır. Uygurların yerleşik hayata geçmesine kadar Orta Asya’da 
yaşayan eski Türk topluluklarında tam olarak bilimsel bir tıp anlayışından söz etmek mümkün değildir. Tabiata ve toprağa 
yakın yaşayan göçebe Türk kavimleri sağlık sorunlarını çözmek için büyük ölçüde dini inanışların hakim olduğu halk 
hekimliğini kullanmışlardır (2).  

Bu nedenle İslam öncesi Orta Asya dönemi de kesin sınırlarla ayrılamamakla beraber ilkel tıbbın uygulandığı 
şamanik dönem ile özellikle Uygurların yerleşik hayata geçişi ile gözlenmeye başlanan ve maddi tedavilerin öne çıktığı ve 
otacıların söz sahibi olmaya başladığı dönem olarak ikiye ayrılabilir. Uygurlardan itibaren ise büyüsel tıbbın yerine ya da 
yanına maddi tıbbın eklendiği çok sayıda bitkisel, hayvansal hatta madeni kaynaklı reçetelerin uygulandığı bir tıp anlayışı ile 
daha islam öncesi dönemde bile çok gelişkin bir türk tıbbı oluşturulmuştur (2).  

İslamiyet öncesi Türkler sağlık ve hijyenle ilgili kurallara sıkı sıkıya uymuşlar, temizlikle ilgili kurallar yaşamlarında 
önemli yer tutmuştur. Türklerin hayatlarında su ve temizlik kaçınılmaz olup suya yakın bölgelere yerleşmeye çalışmışlar 
ancak suya uzak yerleşim yerlerinde de suyu kanallarla yaşadıkları ortama getirmişlerdir. Orta Asya’daki Tüto kanalının 
günümüze kadar ulaşan on kilometrelik kısmı bu görüşleri desteklemektedir. Öte yandan sağlıklarına gösterdikleri önemden 
dolayı ev ve çadırlarını kurdukları yaşam ortamlarını, bulundukları coğrafyaya ve tabiat şartlarına uygun olarak 
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seçmişlerdir(3). Türkler dengeli beslenmeye özen göstermişler, mayalı ve fermantasyona tabi tutulmuş besinleri tercih 
etmişlerdir. Gıdalarını korumak için ağırlıklı olarak kurutma ve tuzlama gibi metodları kullanmışlardır (3).  

Şamanik Dönem: İslamiyet öncesi Türk toplumlarında ilkel tababetin uygulandığı dönemlerde hekimlik rolünü 
“şaman’’ üstlenmiştir. Şaman bulunduğu kabilenin sadece hekimi değil aynı zamanda  lideri olmuştur. Türklerin bazı 
boylarında Şaman’ın görevini üstlenen kişiye Kam, Baksı veya Baksa ünvanları verilmiştir. Şaman, esas olarak ilahi güçlerden 
kuvvet alarak,kötü bir ruh ya da tanrı gibi hastalıkların sebebi olduğu düşünülen etkenlerle mücadele ederdi. Şaman 
hastalığı dua, tütsü, müzik ile trans haline geçerek teşhis eder ve korkutmak, soğuk suya sokmak, tütsülemek gibi kendine 
has metotlarla ya da kendi yaptığı ilaçlarla tedavi ederdi. Şaman hastalık tanı ve tedavisinde esas olarak mistik güçlere 
başvururken zamanla iyi ruhlarla ilişki kurarak tedavi eden “Ak Şaman“ ve kötü ruhlarla ilişki kurarak tedavi eden “Kara 
Şaman“ olarak iki ayrı gruba ayrılmıştır (3). Mücadeleci ruha sahip eski Türklerde savaşta ölmek bir onur sayılırken, evde 
hastalıktan ölmek ise bir utanç vesilesi idi. Bu yaklaşımdan ötürü bahsedilen dönemde hastalıkların tedavisi için sınırlı sayıda 
metodlar geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Nitekim tedavi için daha çok gök, dağ ve ırmak ruhlarına başvurmuşlar ve bundan 
dolayı da  az sayıda  ilaç ve tedavi yöntemi söz konusu olmuştur (2).  

Şamanizme gore insan, can (ruh) ve bedebnden oluşur. Beden ise et, kemik ve kan olarak üç yapıdan meydana 
gelir. Hayati fonksiyonları sağlayan tın anne karnında bebeğin yaşamasını sağlarken, Onun canlanması için dağınık hayat 
unsurlarının toplanıp kut yaparak bebeğe üflenmesi gerekir. Can’ın biyolojik varlığı sona eren insanla ölmediği insanda 
varolduğuna inanılan ruhlardan birinin mezarda kaldığı diğerlerinin ise göğe ve yeraltına gittiğine inanılırdı. Bu ruhlardan biri 
yolunu şaşırır veya kötür birr uh tarafından yenirse başıboş dolaşarak insanların hastalanmasına sebep olduğuna inanılırdı 
(2). Kötü ruhların rüzgarla hastalık getirdiği düşünülür bazı rüzgarların kulak hastalıklarına yol açtığına inanılırdı. Divanı 
Lugati’t-Türk’te yel için verilen karşılıklar arasında ‘‘cin çarpması’’ ifadesinin de yer alması bu inanışa bağlanabilir.  

Kötü ruh Erlik salgın hastalıklara neden olur insanları sağlıklarına kavuşmaları için kurban vermeye zorlardı. Öte 
yandan hastalıkların çoğunda tabulara karşı gelme ya da görünmeze karşı bir suç işleme olduğuna inanıldığından büyüsel 
tedavilerin yanında esirleri serbest bırakma, sadaka verme gibi iyi davranışlarda bulunmanın da etkili olduğuna inanılırdı.  
Kötü ruhların sadece hastanın vücudunda kalmadığı, sağlıklı kişilere de geçtiğine inanılırdı. Bu nedenle hastanın tedavisi için 
izole edilmiş özel çadırlar kullanılmaktaydı. Hastanın yanına ekmek ve su konur, yanına yaklaşılmaz, çadırın önüne içeride 
hasta olduğunu belirtmek için mızrak dikilirdi. Orduda biri hastalandığında çadırının etrafına nöbetçiler konur tedavi 
süresince kam hariç hiç kimsenin içeri girişine izin verilmezdi. Hasta ölürse olduğu yerde bırakılır, o bölgeden uzaklaşılır 
terkedilir ve hastanın eşyaları ateşten geçirilirdi (2).  

Diğer taraftan hastaların sağlıklı insanlarla temasının kesilerek ayrı çadırlarda tedavi edilmesi bulaşıcı hastalıklara 
karşı bir korunma önlemi oluşturmuştur. Ateşin temizleyici olduğu inancı, hastaların eşyalarının ateşten geçirilmesine 
(alazlama) yol açmış bu da bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemede bir diğer etken olmuştur (3). Toplumun inançlarına 
yönelik yapılan bu işlemler eski Türk topluluklarında farkında olmadan tecrit şeklinde bir tür karantina işlemi oluşturmuş 
böylece bulaşıcı hastalıkların yayılarak salgınlara dönüşmesinin kısmen önüne geçilmiştir (2). Diğer yandan ihtiyarlık önüne 
geçilemeyen bir hastalık kabul edilmiş ve tedavi için herhangi bir işlem geliştirilmemiştir.  

Otacılar Dönemi: Türk devletlerinde zamanla şamanın yerine/yanına tıbbı bilen, eğitim görmüş ve tedavi eden 
hekim tipi dahil olmuştur. Bu hekimler “Otacı” adı verilmiştir. Otacı kelimesi otamak (tedavi etmek), ot (bitki, ilaç) 
kelimelerinden türetilmiştir. Otacılar iyi bir eğitim almış ve isabetli tedavileriyle  hastalar tarafından büyük saygı 
görmüşlerdir. Altaylar’daki arkeolojik çalışmalar esnasında bulunan bir otacı mezarından çıkan eşyalar bize bu otacının 
devrin hakanının yakın arkadaşı veyasarayda görevli  birisi olduğunu belgelemektedir. İsminin “Akgün Şengün“ olduğunu 
öğrendiğimiz hekimin otacı olduğunu ispat eden gümüş bir kemer ve yemin içtiği kadeh de mezarında bulunanlar 
arasındadır. Eski Türklerde tıp biliminin sırlarını sakladığı düşünülen yılan ve ejderha sembolleri otacının da sembolleri idi 
(3). XI.yüzyılda yazılan “Kutadgu Biliğ” adlı eserden otacı hakkında oldukça geniş bilgi sahibi olunabilmektedir. Bu eserde 
otacıdan başka, hastalıkları dualarla tedavi eden “Efsuncu” ve sağlığın korunması için şuruplar şerbetler hazırlayan “İdişci” 
den bahsedilmektedir. XI. Yüzyılda yazılan bir diğer Türkçe eser Divan-ı Lüğat-it Türk’de de hastalıklar için ilaç hazırlayan bir 
nevi eczacı kabul edilebilecek “Emçi” ve Türkler tarafından kullanılan çok sayıda tıbbi bitki  bildirilmektedir (4).  

Otacılar, müzik, dini ve büyüsel etkenler ve kötü ruhlar üzerine odaklanan kam tedavi anlayışının yerine bitkisel, 
hayvansal hatta madensel ilaç drogları oluşturarak tedavi yolunu seçmişlerdir. Hint tıbbından da faydalanıldığı anlaşılan bu 
dönem özellikle yerleşik hayata geçen Uygurlar’la belirginleşir. Uygurlar’dan itibaren İslam öncesi Türk Tıbbı önceki 
dönemlere gore oldukça aşama kaydetmiş ve farklı hastalıklar için çok sayıda ilaç üretilmiştir. Bu zamanlarda hastalıkları 
tedavi aletlerini ve ilaçları tanımlamak için çok sayıda Türkçe kelime söz konusudur. Günümüze ulaşmış Uygur tıp metinleri 
baş ağrısı, saç kepeklenmesi, göz hastalıkları, kulak ve burun hastalıkları, ağız hastalıkları, diş hastalıkları, boyun hastalıkları, 
ses kaybı, solunum bozuklukları, göğüs ve kalp hastalıkları, yan ağrıları, gnel vücut ağrıları, mesane hastalıkları, kulunç, ateş, 
ayak hastalıkları, deri hastalıkları, eklem çıkıkları ve burkulmaları, akıl hastalıkları, kadın hastalıkları, cinsel organ hastalıkları 
ve iktidarsızlığa karşı kısa reçeteler içermektedir. 29 hastalık için 88 ilacın bulunduğu bu kısa reçeteler 1000 yıl öncesine ait 
ve oldukça sade bir dille yazılmıştır (2).  

Uygurlardan günümüze kadar gelen Uygur harfleriyle yazılmış bir tıp kitabı da vardır. Bu eserde körlük, gece 
körlüğü, göze pus inmesi gibi çeşitli göz hastalıkları, baş ağrısı, kulak hastalıkları, burun hastalıkları, ağız hastalıkları, 
solunumla ilgili hastalıklar, kalp hastalıkları, çocuk ve doğumla ilgili hastalıklar, cinsel organ hastalıkları, zihin hastalıkları, 
kırık çıkıklar, kadın hastalıkları gibi konularda bilgi verilmektedir (4).  

Eski Türk Tıbbından Günümüze Yansımalar: Toplumda önemli bir yere sahip bulunan kamların görevi, ruhun 
yitirilmesi veya kötü ruhların insanın ruhunu çalması ile ortaya çıkan hastalıkları tedavi etmek ve ölenlerin ruhlarının öteki 
dünyaya gidişine eşlik etmekti (2). Hastalıktan arınmak için yapılan ayinlerde hasta ortadaki ateşin yanına yatırlır ve sihirli 
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olduğuna inanılan davulu ile kam hastanın etrafında dönerek ayin yapardı. Davulun sesi ile oluşan müziğin iyileştirici etkisi 
asırlar öncesinden yakın çağlarımıza gelmiştir. Osmanlı döneminde yaptırılan II. Bayezid Darüşşifası müziğin bu iyileştirici 
etkisinin Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Devletleri’nde halen kullanıldığının göstergesidir (5).  

Ayin sürerken kam kendinden geçerek ruhlar alemine gider ve kötü ruh Erlik’ten hastanın tutsak edilen ruhunu 
can yerine can vererek geri isterdi. Ayinde en önemli safha hastanın ruhuna karşılık verilecek kurban seçimi idi. Kurban at 
kılı, boncuk, ağaç gibi kansız ya da etinden sütünden gücünden faydalanılmayan bir hayvan şeklinde kanlı olabilirdi (2). 
Hastalığın başka bir canlı ya da cansız varlığa aktarılması amacını güden bu işlem ‘‘Göçürme’’ olarak adlandırılmaktaydı. Bu 
alışkanlık günümüzde hastalık ya da sıkıntıdan kurtulmak için adak adanma şeklinde halen uygulanmaktadır.  

İslam öncesi Türk tıbbı ile gelen milli özellikler İslam ve yerli kültürler karşısında da korunmuştur. Hastalıkların 
nedeni olarak insan ruhunun kötü ruhlar veya cinler tarafından kaçırılması, halk arasında tutarık denilen epilepsinin 
etiyolojisinde kişinin bedenine cin girmesinin sorumlu tutulması bu özelliklerin yansımasıdır. Yine eski Uygur Türkçesinde 
hastalık ve ağrı anlamındaki ‘agrıg’ın günümüzde ‘ağrı’ olarak kullanılması da bu milli özelliklerin izlerindendir (4). 
Şamanistler tarafından yapılan kut kuyma (kut dökme), saadet unsurunu geri döndürmek için yapılan büyüsel bir işlemdi. Bu 
işlem günümüz Türkiyesinde, cin çarpması, nazar ve büyüye karşı yapılan kurşun dökme işlemi olarak sürmektedir (2).  
Yakutların kut dediği serbest ruhun gelmemesi de hastalık sebeplerinden biriydi. ‘‘Kut’u uçtu’’ veya ‘‘kut’u çıktı’’ dedikleri 
akıl hastalıklarını tedavi etmek için kut’u yerine koyma tedavisi uygulanırdı. Bunun için yapılan işlem günümüz Anadolu 
coğrafyasında da halen bilinen ‘‘kurşun dökme’’ idi (2).  

Öte yandan çocukların iyi ruhlarla doğduğuna ve bu ruhların bir parçasının plasentada son bulduğuna 
inanılmaktaydı. Bu nedenle halen yenidoğanın plasentası atılırsa hastalanacağına inanılmakta, ağaç dibi gibi hürmet edilen 
değerli yerlere gömülürdü (2). Halen Anadolu’nun birçok yöresinde yenidoğan çocukların plasentasını seçili yerlere gömme 
adedi bu inanışların bir devamı niteliğindedir.  
 
 
Tartışma ve Sonuç: 
İslam öncesi Türk tıbbı hakkında az sayıda makale, bildiri ve tez incelendiğin de bile, Türklerin kendi topluluklarının ihtiyacını 
karşılamak maksadı ile öncelikle basit hatta büyüsel daha sonraki dönemde ise giderek daha maddesel metodlara dayalı bir 
tıp anlayışı izlediler. Göçebe toplumlarda hakimiyetini sürdüren şaman Uygurlar’da olduğu gibi yerini Otacı, Emci gibi 
kavramlara bıraktı. Öte yandan bu dönem Çin ve Hint tıbbının etkileri de tedavi edici yöntem ve ilaçların artışına yolaçtı. 
İslam öncesi Türk tıbbı ile gelen milli özellikler İslam ve yerli kültürler karşısında da korunmuştur. Anadoluda halk arasında 
yaygın bazı sağlık anlayışlarıve deyimleri  İslam öncesi tıbbının kalıntılarıdır. Hastalıkların nedeni olarak insan ruhunun kötü 
ruhlar veya cinler tarafından kaçırılması, halk arasında ‘‘tutarık’’ denilen epilepsinin etiyolojisinde kişinin bedenine cin 
girmesinin sorumlu tutulması bu özelliklerin yansımasıdır. Yine eski Uygur Türkçesinde hastalık ve ağrı anlamındaki ‘‘agrı’’ın 
günümüzde ‘‘ağrı’’ olarak kullanılması da bu milli özelliklerin izlerindendir (4). Şamanistler tarafından yapılan kut kuyma (kut 
dökme), saadet unsurunu geri döndürmek için yapılan büyüsel bir işlemdi. Bu işlem günümüz Türkiye’sinde, cin çarpması, 
nazar ve büyüye karşı yapılan kurşun dökme işlemi olarak sürmektedir (2).  
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INTRODUCTION: Dermal fillers have been widely used, especially for breast and buttock augmentation. They are composed 
of 2% of polyacrylamide and 98% of sodium chloride solution. Food and Drug Administration (FDA) has not approved any 
soft tissue filler for augmentation of the breast and buttocks. It is reported that polyacrylamide gels signal characteristics 
are T1 hypo-isointense, T2 hyperintense, T1 fat saturated hyper-isointense, T2 fat saturated hyperintense on magnetic 
resonance imaging (MRI). Herein we present a case with bilateral calf augmentation by gel injections which mimic vascular 
malformations on MRI, and also its differential diagnosis.  
CASE: 30-year-old woman was referred to the radiology department with complaints of abnormal shape, pain and 
erythema of both calves. She had a history of gel injection to the calf 9 months ago. Contrast enhanced MRI was performed. 
On T2 weighted images, there were multilobulated water-like high signal intensities at the medial aspects of both calves. 
On T1 and contrast-enhanced fat suppressed T1 weighted images showed peripheral enhancement and millimetric skin 
defect. The patient and the referring physician did not know the exact amount of the gel injected and there was no prior 
imaging study. We suspected if there was a concomitant vascular malformation or soft tissue infection. We performed 
ultrasound (US) and elastography to differentiate possible complications and concomitant vascular malformations. 
Multilobulated hypoechoic mass-like configurations and subcutaneous edema were seen on US. These hypoechoic areas 
showed higher stiffness ratios (between 4.15 and 5.34) when compared with normal subcutaneous soft tissue. 
Furthermore, a wound culture was performed and P. Aeruginosa proliferation was found. She was diagnosed with 
complicated gel injection with cellulitis. 
DISCUSSION: Dermal fillers are approved by FDA only for facial scars, wrinkles and hand augmentation in cases over the age 
of 21. However, they have been widely used for breast and buttock augmentation and this usage is increasing. 
Complications as foreign body granuloma, abscess and cellulitis can be seen after unauthorized applications. In our case, gel 
injection had been applied to the medial aspects of both calves for augmentation. Celulitis complication was occurred 9 
months after the procedure. The MRI finding of both vascular malformations and injection materials with complications can 
be similar due to high signal intensity on T2 weighted-images and contrast enhancement as in our case. The enhancement 
pattern of vascular malformations can be variable. The history of patient, prior imaging studies, US, Doppler US and 
elastography can be helpful to discriminate them. We performed US and elasography for differancial diagnosis and found 
the strain ratio levels of the abnormal mass-like hypoechoic configurations between 4.15 and 5.34. The benign soft tissue 
lesions have lower levels of strain ratio was mentioned in the literature. Our findings are distinctly higher and not 
compatible with vascular malformations or other benign soft tissue lesions. 
CONCLUSION: 
Dermal fillers are being widely used for soft tissue augmentation. Therefore, the MRI findings of the fillers and their 
complications should be known. Also the possibility of concomitant vascular malformations or benign soft tissue tumors 
should be kept in mind. 
Keywords: Cellulitis, dermal filler, magnetic resonance imaging, vascular malformations 

 
Axial T1 +C 

Axial contrast-enhanced fat suppressed T1-weighted image shows peripheral enhancement of the lesion. Arrow indicates the skin defect. 
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Coronal STIR 

 
Coronal STIR image shows multilobulated high signal intensities at the medial aspects of both calves. 

Coronal T1 

 
Coronal T1-weighted image shows multilobulated low signal intensities at the medial aspects of both calves. 
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GİRİŞ: İzole ACTH eksikliği (İAE); iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı gibi nonspesifik semptomlarla seyreden nadir bir hastalıktır. 
Bu olguda; İAE saptanan yaşlı bir hastayı sunacağız. 
OLGU: Yetmiş iki yaşında erkek hasta, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı ve bayılma yakınmalarıyla başvurdu. Bir yıldır 
yakınmalarının giderek arttığını ve artık yürümekte bile zorlandığını belirtiyor. Özgeçmişinde atriyal fibrilasyon öyküsü olan 
hasta, aspirin ve betabloker tedavisi alıyor. Fizik muayenesinde, genel durumu orta, kan basıncı:90/60, boy:168 cm, vücut 
ağırlığı:48 kg, cilt rengi normal, S1-S2 aritmik. Hiponatremi dışında laboratuar bulgularında patolojik bulguya 
rastlanmadı(Tablo1). Klinik izleminde senkop geçirdi. Senkop sırasında kan glikozu:30 mg/dl saptandı. Hipoglisemi anında 
insülin, c-peptit ve kortizol düzeyleri düşük saptandı (Tablo 2). Ön hipofiz hormonları istendi. ACTH düzeyi düşük, diğer 
hormon düzeyleri yaşa göre olağan saptandı (Tablo 1). Hipofiz MRG da patolojik bulguya rastlanmadı. Poliglandüler 
yetmezlikler açısından otoimmun testleri gönderildi, otoimmun hastalık saptanmadı. Senkop nedeni olabilecek herhangi bir 
nörolojik hastalık ya da malignite saptanmadı. İzole ACTH eksikliği tanısı konulan hastaya steroid tedavisi başlandı. Steroid 
tedavisi sonrası genel durumu düzelen, yakınmaları gerileyen hasta taburcu edildi. 
TARTIŞMA: İAE, sekonder adrenal yetmezlikle karakterize nadir bir hastalıktır. Kortizol üretimi düşüktür veya hiç yoktur. Ön 
hipofiz hormonları ACTH dışında normal seviyelerdedir. Yapısal hipofizer defekt görülmemektedir. Hastalar akut adrenal kriz 
oluşmadan; bizim olgumuzda da olduğu gibi; halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, senkop gibi nonspesifik bulgularla karşımıza 
gelebilirler. Tanıda sabah serum kortizol sevitesi <3mcg/dl’ nin altındadır. Serum kortizol seviyesi 5-18 mcg/dl ise ek 
incelemeler gerekebilir. Tanıda altın standart insülin tolerans testidir(İTT). İTT kontrendike ise ACTH stimülasyon testi 
yapılabilir. Bizim olgumuzdaki bazal ACTH ve kortizol seviyesindeki düşüklük, hipoglisemi anındaki kortizol düşüklüğü; 
kortizol eksikliği ve İAE ile uyumludur. 
SONUÇ: Nonspesifik semptomlarla karşımıza gelmesi nedeniyle İAE, kolaylıkla gözden kaçabilmekte ve hastalara uzun süre 
tanı konamamaktadır. Özellikle yaşlı hastalarda ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulması gereken hastalıklardan biridir. 
Anahtar Kelimeler: izole ACTH eksikliği, senkop, hipoglisemi 
 

Isolated ACTH Deficiency as a Rare Cause of Syncope in an Elderly Patient 
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INTRODUCTION: Isolated ACTH deficiency (IAD) is a rare disease with non-specific symptoms such as anorexia, fatigue and   

weight loss. In this case, we will present an elderly patient with isolated ACTH deficiency. 
CASE PRESENTATION: A 72 year-old-man was admitted to our clinic with complaints of fatigue, loss of appetite, weight loss 
and syncope. One year complaints have become increasingly enhanced and patient cannot walk. In his personal history, he 
had atrial fibrillation and taking beta blocker and aspirin. On clinical examination, height 165 cm, weight: 48 kg, blood 
preassure: 90/60 mmhg, he was a plant view and normally pigmented.There was no abnormality in laboratory findings 
except hyponatremia (Table 1). During the follow up period patient was spent syncope. Meanwhile, blood glucose level was 
measured 30 mg/dl. Cortisol and growth hormone levels were measured. Cortisol deficiency was clearly diagnosed during 
hypoglycemia (Table 2). Patients ACTH response was insufficient. The patient's basal hormone levels were examined. There 
was no decrease in other pituitary hormones of the patient (Table 1).Pituitary MR was taken from the patient and reported 
as normal. Patient were examined for neurological diseases, malignancy and otoimmune disease but not found. Isolated 
ACTH insufficiency diagnosed and the steroid treatment was started. The patient quickly and favorably responded to 
treatment. General condition improved patient was extern. 
DISCUSSION: IAD is a rare disorder, characterized by secondary adrenal insufficiency (AI) with low or absent cortisol 
production, normal secretion of pituitary hormones other than ACTH and the absence of structural pituitary defects. 
Patients with IAD usually fare relatively well during unstressed periods until intervening events spark off an acute adrenal 
crisis presenting with nonspecific symptoms, such as fatigue, loss of appetite, weight loss and syncope. The diagnosis of IAD 
may be done for below 3 μg/dl of morning serum cortisol. Whereas cortisol values comprised between 5-18 μg/dl require 
additional investigations: insulin tolerance test (ITT) is considered the gold standard but—when contraindicated—high or 
low dose-ACTH stimulation test with serum cortisol determination provides a viable alternative. Basal cortisol and ACTH 
levels in this patient and cortisol levels during the hypoglycemia showed cortisol deficiency and IAD. 
CONCLUSION: Due to these silent symptoms IAD is easily overlooked and may escape detection for a long time. It is one of 
the diseases that should be considered in the differential diagnosis, especially in elderly patients. 
Keywords: isolated ACTH deficiency, syncope, hypoglicemia 
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Hastanın Bazal Endokrin ve Biyokimyasal İncelemeleri 
PARAMETRE(birim) DEĞERLER NORMAL ARALIKLAR 

Glukoz (mg/dl) 73 (70-110) 

Na (mmol/L) 128 (136-145) 

K (mmol/L) 4.48 (3.5-5) 

TSH (uIU/ml) 3.99 (0.4-4.2) 

FSH (mIU/ml) 6.78 (1.5-12.4) 

LH (mIU/ml) 8.35 (1.7-8.6) 

Kortizol (ug/dl) 0.51 (6.2-19.4) 

Prolaktin (ng/ml) 26 (4.04-15.2) 

Total Testesteron (ng/ml) 5.31 (1.93-7.4) 

ACTH (pg/ml) 3.2 (5-46) 

 
 

Results of Basal Endocrine and Biochemical Investigations of The Patient 
Parameters (unit) Values Normal Ranges 

Glucose (mg/dl) 73 (70-110) 

Na (mmol/L) 128 (136-145) 

K (mmol/L) 4.48 (3.5-5) 

TSH (uIU/ml) 3.99 (0.4-4.2) 

FSH (mIU/ml) 6.78 (1.5-12.4) 

LH (mIU/ml) 8.35 (1.7-8.6) 

cortisol (ug/dl) 0.51 (6.2-19.4) 

Prolactin (ng/ml) 26 (4.04-15.2) 

Total Testesterone (ng/ml) 5.31 (1.93-7.4) 

ACTH (pg/ml) 3.2 (5-46) 

 
 

Hipoglisemi Anındaki Sonuçlar 
Parametreler (birim) Değerler Normal Aralıklar 

Glukoz (mg/dl) 31 (70-110) 

İnsülin (uIU/ml) 0.20 (2.6-24.9) 

Kortizol (ug/dl) 0.52 (6.2-19.4) 

C-peptit (ng/ml) 0.51 (0.9-7.1) 

GH (ng/ml) 0.45 (0-3) 

 
 

Results during hypoglycemia 
Parameters (unit) Values Normal Ranges 

Glucose (mg/dl) 31 (70-110) 

Insulin (uIU/ml) 0.20 (2.6-24.9) 

Cortisole (ug/dl) 0.52 (6.2-19.4) 

C-peptit (ng/ml) 0.51 (0.9-7.1) 

GH (ng/ml) 0.45 (0-3) 
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GİRİŞ: Antopol-Goldman(AG) oldukça nadir görülen ve renal pelvisin subepitelyal hematomu ile karakterize olan bir 
lezyondur. Klinik ve radyolojik olarak renal parankimal ya da renal pelvik tümörleri taklit edebilir. Etiyolojisi tam olarak 
bilinmemekle beraber uzun dönem anti-koagülan kullanımı, steroid olmayan anti inflamatuvar ilaçların aşırı kullanımı, 
travma ve amiloidoz ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Literatürde oldukça az sayıda AG lezyonu raporlanmış olup 
retroperitoneal kanama ile komplike olgu bulunmamaktadır. Bu olgu sunumunda retroperitoneal kanama ile komplike AG 
lezyonu olan 30 yaşında bir erkek hastanın radyolojik bulgularını tartışmayı amaçladık.  
Olgu Sunumu ve BULGULAR: Bilinen travma öyküsü veya hemorajik diyatezi olmayan 30 yaşındaki erkek hasta, defekasyon 
sırasında ani başlayan sağ yan ağrısı ve makroskopik hematüri şikayetleriyle başvurdu. Ultrasonografik incelemede; sağ 
böbrek normalden büyük ve ödemli görünümde idi. Renal pelvisi dolduran izo-hiperekoik koleksiyon ve pararenal alanda 
minimal sıvı mevcut idi (gösterilmedi). Bilgisayarlı tomografi tetkikinde: Sağ renal pelvis içerisinde subepitelyal alandan 
başlayan, yaklaşık 62x53 mm çapında yüksek dansiteli, kontrastlanmayan lezyon izlenmekteydi. Hematom olarak 
değerlendirildi. Hematom anterior inferior kesimde perirenal fasyaya açılmış görünümde idi. Buna sekonder Gerota ve 
laterokonal fasya düzeyinde kalınlığı 18 mm’ye ulaşan hematom ile uyumlu yüksek dansiteli sıvımevcuttu. Anterior 
pararenal fasyada ise çizgisel hemoraji alanları eşlik etmekteydi (Figür 1-2). Sağ üreter proksimali hematoma bağlı dilate idi 
ancak orta ve distal kesimlerin genişliği normal olarak değerlendirildi. Hasta, mevcut bulgularla üroloji kliniğinde takip 
amaçlı yatırıldı. Yedi günlük klinik takip sürecinde hemodinamik değerleri stabil seyreden hasta kendi isteğiyle hastaneden 
taburcu oldu. 
TARTIŞMA: Antopol-Goldman renal pelvisin subepitelyal kanaması ile karakterize oldukça nadir bir lezyondur. Literatürde 
retroperitona kanama ile komplike vaka bulunmamaktadır. Olgumuz bu açıdan ilk olma niteliğindedir. Ani yan ağrısı ve 
hematüri şikayetleriyle başvuran hastada görülme sıklığı açısından nadir de olsa Antopol-Goldman lezyonu akılda 
tutulmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Antopol, Bilgisayarlı Tomografi, Goldman, Kanama, Üreter 
 

 
Antopol-Goldman Lesion Complicated with Retroperitoneal Bleeding: A Case 

Report 
Kazim Ayberk Sinci, Ezgi Suat Bayraktar, Yusuf Kenan Çetinoğlu, Şebnem Karasu  

Izmir Katip Celebi University Ataturk Traning and Research Hospital 
 
INTRODUCTION: Antopol-Goldman (AG) is an extremely rare lesion that is characterized with subepithelial heamatoma of 
renal pelvis. AG can mimic renal parenchymal or pelvic tumors with its clinical and radiologic features. Although the etiology 
is not certain, AG is mostly associated with long-term anticoagulant theraphy, nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) 
overuse, trauma and amiloidosis. None of reported AG cases is complicated with retroperitoneal hemorrage. The objective 
of this case is to discuss radiologic features of Antapol-Goldman lesion concomitant retroperitoneal hemorrage. 
Case Report and FINDINGS: A 30-year-old male patient with no known history of trauma or hemorrhagic diathesis 
presented with complaints of sudden right side pain and macroscopic hematuria during defecation.  
In ultrasonographic examination; right kidney was larger than normal and edematous. There was an iso-hyperechoic 
collection filling renal pelvis. Pararenal minimal fluid was noted (not shown).  
Computed tomography revealed a high-density, nonenhanced lesion in the right renal pelvis with a diameter of 
approximately 62x53 mm starting from the subepithelial area. The lesion was considered as hematoma. The hematoma was 
seen in the anterior inferior part of the perirenal fascia. In addition, a high density fluid compatible with hematoma 
reaching a thickness of 18 mm at the level of Gerota and lateroconal fascia was present. The anterior pararenal fascia was 
accompanied by linear hemorrhage areas (Figure 1-2). The right proximal ureter was dilated due to hematoma, but the 
width of the middle and distal sections were considered normal.  
The patient was internedby urology clinic for follow-up. The patient's hemodynamic values were stable during 7 days of 
clinical follow-up and he was voluntarily discharged from the hospital.  
DISCUSSION: Antopol-Goldman is a very rare lesion characterized bysubepithelial hemorrhage of the renal pelvis. There is 
no reported case in the literature complicated by retroperitoneal bleeding. Our case is the first reported in this respect. 
Although it is rarely seen, Antopol-Goldman lesion should be kept in mind in a patient presenting with sudden side pain and 
hematuria. 
Keywords: Antopol, Computed Tomography, Goldman, Hemorrhage, Ureter 



677 
 

Figür 1, Figure 1  

 
A. Prekontrast görüntülemesinde sağ böbrek renal hilus düzeyinde hipo-hiperdens lezyon (oklar). B. Aynı lezyonun postkontrast 

görüntülemesinde kontrast tutulumu izlenmiyor. Posterior perirenal alanda kanama alanları görülmektedir (yıldızlar). 
A. Nonenhanced axial CT slice shows a hyper-hypodense lesion within right renal pelvis (arrows). B. Postcontrast axial CT image revealed no 

contrast enhancement. Note the hemorrhagic density at posterior aspect of perirenal space (asterix). 
 
 

Figür 2, Figure 2  

 
Koronal reformat kontrastlı BT görüntüde sağ renal pelvisi dolduran Antopol Goldman lezyonu ile uyumlu hematom(oklar) ve eşlikçi 

perirenal hematom (okbaşı). 
Coronal reformatted contrast-enhanced CT image shows hematoma within right renal pelvis compatible with Antopol Goldman lesion 

(arrows) and concominant perirenal hematoma (arrowhead). 
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Total knee arthroplasty (TKA) is an effective surgery that can help relieve pain and restore function in patients with severe 
osteoarthritis. One of the most important factors in the long-term success of this operation is to make correct planning 
before TKA. The restoration of mechanical axis (Figure 1) and provision of proper knee alignment and implant positioning 
that will result in more successful TKA outcomes and also extend the life of the prosthesis are very important. Preoperative 
evaluation is essential in planning the surgical procedure. Conventional radiographs is most frequently used imaging 
method, but computed tomography (Figure 2) and magnetic resonance imaging may used in required cases. Recently, 
computer-aided systems were come into use and quite successful results were reported. Early repetitive radiography is 
unnecessary after an uncomplicated cemented hip or knee arthroplasty for osteoarthritis. The aim of preoperative imaging 
is to assess the severity of the disease and the reserve bone tissue, to review the relevant anatomy, to decide which 
implant and surgical approach are applied. 
 
Keywords: arthroplasty, imaging, knee, musculoskeleta 

 

 
Figure 1: a.Lower leg standing AP radiograph shows Lower limb mechanical axis. b.The goal of total knee artroplasty is the provision of 

180° mechanical axis and 5-7° tibiofemoral angle with valgus. The lower limb mechanical axis angle(b) is formed between femoral 
mechanical axis(black line) and tibial mechanical axis (blue line). 

 

 
Figure 2: a.Transcondylar axis that is drawn tangentially to the ends of the medial and lateral condyles of the femur in the knee joint is 

shown. b.Transtibial axis that is drawn tangentially to the medial and lateral tibial plateaus is shown on figure. c.Figure shows the the 3-
dimensional image of the knee that is derived from axial sections. 
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Zorlu vasküler erişime sahip dural arteriyovenöz fistülün endovasküler 
tedavisi: uzak mesafeden transarterial balon yardımlı Onyx enjeksiyonu 

Orkun Sarıoğlu, Ahmet Ergin Çapar, Ümit Belet 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye 

 
 

Giriş ve Amaç: İntrakraniyal dural arteriyovenöz fistüller (DAVF'ler), dura içerisinde arter ile venöz sistem arasındaki 
anormal bağlantılardır. Venöz drenaj paterni semptomların şiddetini belirlemekle birlikte Borden ve Cognard sınıflandırma 
şemaları için temel belirteçtir. Hastalar pulsatil tinnitus, oftalmopleji, proptozis, kemozis, retro-orbital ağrı veya azalmış 
görme keskinliği gibi çeşitli semptomlar gösterebilirler. Embolize etmek için zor vasküler erişimi olan bir dural arteriyovenöz 
fistül olgusu sunuyoruz. 
Olgu Sunumu: 54 yaşında erkek hasta acil servise baş ağrısı ve bulanık görme şikâyeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde 
papilödem izlendi. Manyetik Rezonans Görüntülemede (MRG) parsiyel boş sella, genişlemiş Meckel boşluğu, optik sinirlerin 
etrafında genişlemiş subaraknoid boşluk ve dilate kıvrımlı damarlar gözlendi. Dijital Subtraction Anjiyografisi (DSA) ile 
yapılan ileri incelemede, sağ orta meningeal arter ile retrograd kortikal drenajlı superior sagittal sinüs arasında fistülöz 
bağlantı görüldü. Kesin tanı Cognard tip 3 DAVF olarak belirlendi. 
Tartışma ve Sonuç: Günümüzde endovasküler tedavi (transarterial veya transvenöz) dAVF'ler için birincil seçenek haline 
gelmiştir. Retrograd akımlı lezyonlar (Cognard tip IIa + b, III, IV, V; Borden tip II, III), yüksek kanama ve nörolojik defisit riski 
nedeniyle tedavi edilmelidir. Bu olguda Onyx ile fistülün transarteryal embolizasyonu tercih edildi. Transarterial yaklaşımda, 
mikrokateter mümkün olduğunca fistül düzeyine dek ilerletilmelidir. Bu olguda besleyici arterdeki ciddi tortüöziteler 
nedeniyle, mikrokateter fistüle yakın uygun bir pozisyona ilerletilemedi. Bu nedenle, onyx çift lümenli balon mikrokateter 
yardımı ile enjekte edildi. Uzun yol boyunca onyx penetrasyonu ve sonunda fistülde total okluzyon elde edildi. DAVF'lerin 
klinik seyri, besleyici arterin ve drenaj veninin konumuna göre değişiklik gösterir. Sınıflandırma ve tedavi, venöz drenaj 
paternine bağlıdır. Tanı ve tedavi ölümcül komplikasyonlar nedeniyle oldukça kritiktir. Zorlayıcı vasküler erişimi olan 
koşullarda, balon yardımlı Onyx embolizasyonu uygulanabilir bir tedavi şeklidir. 
Anahtar Kelimeler: Dural arteriyovenöz fistül, embolizasyon, endovasküler, girişimsel radyoloji 

 

Endovascular treatment of a dural arteriovenous fistula with challenging 
vascular access: transarterial balloon-assisted Onyx injection from distance 

 
Orkun Sarıoğlu, Ahmet Ergin Çapar, Ümit Belet 
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Introduction and Purpose: Intracranial dural arteriovenous fistulas (DAVFs) are considered an acquired pathology, 
characterized by abnormal connection inside the dura between the arterial and the venous systems. The venous drainage 
pattern determines the severity of symptoms and provides the foundation for the classification of Borden and Cognard et 
al. Patients may present with various symptoms such as pulsatile tinnitus, ophthalmoplegia, proptosis, chemosis, retro-
orbital pain, or decreased visual acuity. We present a case of dural arteriovenous fistula with a challenging vascular access 
to embolize. 
Case Report: A 54-year-old male patient was admitted to the ER with headache and blurred vision. Physical examination 
showed papilledema. Magnetic Resonance Imaging (MRI) illustrated partial empty sella, enlarged Meckel cave, prominent 
subarachnoid space around the optic nerves, and enlarged tortuous vessels. Further evaluation with Digital Subtraction 
Angiography (DSA) displayed fistula between the right middle meningeal artery and superior sagittal sinus with retrograde 
cortical venous drainage. The final diagnosis was Cognard type 3 DAVF.  
Treatment Options and Results: Endovascular treatment (transarterial or transvenous) has become the primary option for 
dAVFs. Lesions with retrograde flow (Cognard type IIa+b, III, IV, V; Borden type II, III) must be treated due to the high risk of 
hemorrhage and neurologic deficit. We preferred transarterial embolisation of the fistula with Onyx. In transarterial 
approach, microcatheter should be advanced to the fistula as much as possible. However, owing to severe tortuosities in 
the feeder artery, we could not achieve a position for the microcatheter close to the fistula. Therefore, we decided to inject 
Onyx by a double-lumen balloon microcatheter assistance. Onyx penetration throughout the long way and total occlusion 
were obtained at the end. Clinical presentation of dAVFs varies by the location of the supplying and draining vessels. 
Classification and management depend on the venous drainage pattern. Diagnosis and treatment are critical because of 
fatal complications. In conditions with compelling vascular access, balloon-assisted Onyx embolisation is an applicable 
choice.  
Keywords: Dural arteriovenous fistula, embolization, endovascular, interventional radiology 
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Ovaryal Kist Tanısında Boş Mesane Değerlendirmesinin Önemi var mı? Geç 
Tanı Konulmuş Laparoskopik Tedavi Edilen Benign Paraovaryan Kist Olgusu 

Jule Eriç, Berna Gencel, Ramazan Bülbül 
N.E.Ü Meram Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Konya, Türkiye 

 
Daha çok 4, ve 5. dekadda görülen paraovaryan ve ovaryan kistler adölesan döneminde sıklıkla görülmektedir (1, 2). 
Paraovaryan kistler, paramezonefrik veya mezonefrik kanal artıklarından gelişen, duvarları ince, non-vaskülarize, homojen 
seröz sıvı içeren, septasyon göştermeyen ve benign natürlü lezyonlardır. Bu olgu sunumunda, 14 yaşında ve virgo olan 
hasta, karında şişlik ve karın ağrısı şikâyeti ile başvurmuştur. Hastanın önceki başka merkezdeki takibinde tanı atlanmış, 
yakınmalarının devam etmesi üzerine MRI istenmiş ve tanı konulduktan sonra bize başvurmuştur. Yapılan muayene ve MRI 
sonucunda yaklaşık 10x11 cm’lik sağ ovaryal kist izlenmesi üzerine hasta kliniğimize yönlendirilmiştir. Sağ ovaryal kist ön 
tanısı laparoskopik yaklaşım ile opere edilen 14 yaşındaki hastada izlenen bening sağ paraovaryan kist olgusu sunulmuştur. 
Histopolojik olarak olguya seröz kistadenom tanısı konulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Adölesan, paraovaryan kist, laparoscopy. 
 

Is Empty Bladder Evaluation Important in the Diagnosis of Ovarian Cyst? A 
Case of Benign Paraovarian Cyst with Late Diagnosed Laparoscopic Treatment 

Jule Eriç, Berna Gencel, Ramazan Bülbül 
N.E.Ü.Meram Faculty of Medicine, Department of Obstetric Gynecology, Konya, Türkiye 

  
Paraovarian and ovarian cysts, mostly seen in the 4th and 5th decades, are frequently seen in adolescence (1,2). 
Paraovarian cysts are benign lesions with thin, non-vascularized, homogenous serous fluid, non-septating walls that develop 
from paramonephric or mesonephric canal residues. In this case report, a 14-year-old virgo patient presented with 
abdominal distention and abdominal pain. In the previous follow-up of the patient, the diagnosis was skipped, MRI was 
requested due to the persistence of his complaints and he was admitted to us after the diagnosis. The patient was referred 
to our clinic because of a 10x11 cm right ovarian cyst. We report a case of benign right paraovarian cyst in a 14-year-old 
patient who underwent laparoscopic approach for the diagnosis of right ovarian cyst. Histologically, the patient was 
diagnosed as serous cystadenoma. 
Keywords: Adolescent, paraovarian cyst, laparoscopy. 
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Sol parafarengeal ve temporal fossa yerleşimli sessiz derin AVM:                           
nadir bir olgu 

Mehmet Yağtu 
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Baş ve boyun'un vasküler kitleleri, histolojik yapısı, klinik seyri, görüntüleme bulguları ve tedavi seçenekleriyle 
farklı alt tipleri bulunan damarsal yapılardan kaynaklanan heterojen lezyonlardandır. Doğumsal ve sonradan 
kazanılmış 2 farklı alt grupları vardır. Vaskuler malformasyon ve hemanjiomlar doğumsal, anevrizma ve tumoral 
lezyonlar sonradan kazanımlar olarak isimlendirilir. Bu vaka sunumumuzdaki amacımız; sadece baş ağrısı 
nedeniyle hastanemize başvurmuş, daha önce tanısı bulunmayan kranial Mr çekimi sırasında saptanan 
doğumsal AVM kitlesel lezyonunun BT ve MR bulgularını göstermektir. Yirmi altı yaşındaki kadın olgunun baş 
ağrısı nedeniyle elde olunan kranial MR incelmesinde özellikle aksiyel T2 ağırlıklı ve FLAİR imajlarda dikkat 
çeken sol parafarengeal ve temporal fossa yerleşimli heterojen hiperintens şekilsiz kitlesel lezyon 
izlenmektedir. (Resim 1) Bu bulgu üzerine kontrastsız maksilofasial BT tetkik edilmiş olup, değerlendirmede 
içerisinde amorf kalsifikasyon içeren (phelobolit), sol parafarengeal yağlı planları silen anteriorda sol maksiller 
sinüs posterioruna, kranialde ise sol parotis bezi kuyruğunda yerleşmiş şekilsiz, izodens kitle benzeri imaj dikkati 
çekmektedir (Resim 2). Buraya kadar elde olunan bulgular vaskuler kaynaklı olabilecek kitlesel lezyonları 
düşündürdüğü için olgumuzu bir de kontrastlı maksillofasial MR inceleme ile değerlendirdik. Aksiyel T2A 
imajlarda akılma bağlı sinyal kaybı gösteren tubuler tortuoz yapılar mevcut olup, post kontrast çalışmalarda 
belirgin kontrastlandığı görülmektedir. (Resim 3). Bu aşamada AVM ön tanısı düşünülüp dinamik incelme için 
doppler USG yapıldı. Doppler USG' de tubuler yapı içerisinde hızlı arterialize akımlar ve B-mode incelmede 
kalsifikasyonlara ait akustik gölgelenmeler dikkati çekti. 
 
Anahtar Kelimeler: Baş ve boyun, AVM, MR 
 
 

The client deep AVM of the left parafarengeal and temporal fossa: a rare case 
 

Mehmet Yağtu 

Deparment of radiology, Private Doğus Hospital, Manisa, Turkey 

Vascular masses of the head and neck are a heterogenous group of lesions derived from blood vessels with 
differing histology clinical course, imaging appearances and treatment options. They may be classified as 
congenital or acquired. Vasculer malformation and hemangiomas could be classified as congenital, besides 
aneurisma and tumoral lesions could be classified as acquired. With our case presentation we aimed presenting 
incidental findings of MRIs and CT of female patient with only headache. She was 26. The finding of cranial MR 
was heterogenic hiperintens, especially on T2 and FLAIR sequences, amorf mass like lesion which located in the 
left parafeangeal and temporal fossa (Picture 1). After that mass evaluated with maxillofacial CT that showed 
were two oval or ring shaped calcification that named phlebolite, one located posterior left maxiller sinus wall 
and other nearby left parotid gland. On Ct images, whole mass was isodens to muscle (Picture 2). With these 
findings, we thougt that mass could be originated from blood vessel, so it was evaulated with contrasted 
maxillofacial MRI. There was tubuler tortuoz structures showed signal voiding because of related fast flow on 
T2 images, and also showed significiant contrasting (Picture 3). At this stage mass was thought to be AVM, and 
then evaulted with dinamic imaging method, doppler US. There was a large vasculer tubuler structure with 
arterialize fast flows on doppler imaging and acustic shading of calsification of phelobolitis on B-mode imaging. 
 
Keywords: The head and neck, AVM, MRI 
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Resim 1, Picture 1  

 
FLAIR ve T2A aksiyel Kraniyel MRG: Sol parafarengeal fossa yerleşimli yüksek sinyal özellikli flebolitlere ait sinyal kayıpları da içeren şekilsiz 

kitle benzeri lesion 
FLAIR axial and T2W cranial MRI: The mass-like lesion located in the left parafarengeal fossa has high signal and also focal less signal 

intensity because of calsified phlebolith 

 
 
 

Resim 2, Picture 2  

 
Aksiyel BT kesitleri: Sol parafarengeal, temporal fossa yerleşimli izodens kitelesel lezyon ve sol maksiller sinüs hemen posteriorunda, parotis 

bezi medial komşuluğundaki kalsifiye flebolitler (Mavi oklar) 
Axial CT images: Izodens mass like lesion located in the left parafareangeal, temporal fossa and also calsific phlebolith located posterior left 

maxiller sinus and medial parotid gland (Blue arrows) 
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Resim 3, Picture 3  

 
Maksilofasial MRG ile yağ baskılı aksiyel T2 de hiperintens, koronal kontrastlı yağ baskılı T1 kontrastlanan ve pre-postkontrast aksiyel yağ 

baskılı T1 imajlarda kontrastlanan sol parfarengeal ve temporal tubuler tortuoz AVM (Mavi oklar)  
Located in the left parafarengeal and temporal AVM hiperintens in fat-sat T2W axial images and izointens non-contrasted T1W images, 

hiperintens contrasted T1W images (Blue Arrows)  
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Siyatik sinir dağılımında ağrı olması siyatalji olarak tanımlanır. Siyatiğin en yaygın nedeni lomber disk hernisi nedeniyle 
radikülopatidir. Diğer nedenler doğuştan, edinilmiş, bulaşıcı, neoplastik veya enflamatuar olabilir. Piriformis sendromu 
başka bir siyatik nedenidir. Siyatik ağrısı varlığında ayırıcı tanıdaki patolojiler akılda tutulmalıdır. Siyatik nedeni ekstraspinal 
bir tümör olduğunda ağrı sinsi bir şekilde başlar. İlk başta aralıklı olmakla birlikte, tüm hastalarda yavaş yavaş ve pozisyonla 
birlikte azalmayan veya durmayan, ilerleyen bir ağrı gelişir. Bir karın içi veya pelvik kitle olasılığı her zaman göz önünde 
bulundurulmalı ve siyatik sebebi açıklanamadığında ayırıcı tanılar unutulmamalıdır. 83 yaşında erkek hasta sırt ağrısı, sol 
bacak ağrısı ve sol bacakta kuvvet kaybıyla tarafımıza başvurdu. Ağrı tıbbi tedaviye dirençliydi ve istirahatle düzelmedi. Sol 
Lasegue testi nörolojik muayenede 40 derecede pozitif bulundu. Sol femur gerilme testi pozitifti. Sol diz ekstansiyonu gücü 
4/5 idi ve sol ayak bileği dorsifleksiyonu 3/5. Sol patella hipoaktifdi ve sol L3, L4, L5 dermatomlarında hipoestezi vardı. 
Lomber MR’ da kliniği açıklayacak patoloji saptanmadı. Kesitler ayrıca sol psoas kasının belirgin atrofisini ve iliakus kasında 
düşük T2 sinyallerini ortaya çıkardı. Bu nedenle pelvik bilgisayarlı tomografi (BT) istendi ve görüntüler sol iliakus kasında 
hematom ile uyumluydu. Hastada düzensiz warfarin kullanımı mevcuttu ve protrombin zamanı 34 sn idi. Hasta 
intraabdominal hematom için genel cerrahi bölümüne yönlendirildi. Ek sistemik problemler nedeniyle cerrahi tedavi 
planlanmadı. Sol adduktor kasında warfarin sodyum kullanımının ardından geniş bir hematom nedeniyle travmatik-vasküler 
olmayan lumbosakral pleksopatisi olan 83 yaşında bir erkek hasta sunuyoruz. Siyatik ağrısı varlığında yaygın nedenler 
bulunamadığında ayırıcı tanıdaki diğer patolojiler akla gelmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Lumbosakral pleksopati, pelvik hematom, siyatik ağrısı. 
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Sciatica is defined as pain in the sciatic nerve distribution. The most common reason of sciatica is radiculopathy due to 
lumbar disc hernia. Other causes can be congenital, acquired, infectious, neoplastic, or inflammatory. The piriformis 
syndrome is another cause. The pain starts in an insidious manner when the cause of sciatica is an extraspinal tumor. It is 
intermittent at first but a constant and progressive pain that does not decrease with position or rest gradually develops in 
all patients. The possibility of an intraabdominal or pelvic mass should always be considered and the relevant tests 
requested when the cause of the sciatica cannot be explained. An 83-year-old man presented with back pain, left leg pain 
and loss of strength in the left leg. The pain was resistant to medical treatment and did not resolve with rest. The left 
Lasegue test was positive at 40 degrees on neurological examination. The left femoral strain test was positive. The left knee 
extension strength was 4/5 and left ankle dorsiflexion 3/5. Lumbar MR did not reveal an operative pathology. The sections 
also revealed marked atrophy of the left psoas muscle and low T2 signals in the iliacus muscle. Pelvic computerized 
tomography (CT) was therefore requested and the images were consistent with hematoma in the left iliacus muscle. The 
patient was on irregular warfarin and prothrombin time was 34 sec. The patient was referred to the general surgery 
department for the intraabdominal hematoma. Surgery was not planned due to the additional systemic problems. We 
present an 83-year-old male who presented with non-traumatic and non-vascular lumbosacral plexopathy due to a large 
hematoma in the left adductor muscle following the use of warfarin sodium. 
 
Keywords: Lumbosacral plexopathy, pelvic hematoma, sciatica. 
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pp-08: Figür 1, Figure 1 

  
Figür 1: MRG'de iliakus kasında düşük T2 sinyalleri. 

Figure 1: Low T2 signals in the iliacus muscle in MRI. 
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Enfeksiyon hastalıklarında konağın savunmasında yer alan makrofaj ve nötrofiller; yaranın iyileşmesinde de etkin olarak rol 
almaktadır. Bu hücrelerden özellikle nötrofillerden sentezlenen Hipokloröz asitin (HOCl) uzun yıllar önce keşfedildiğinde çok 
önemli bir antimikrobiyal ajan olabileceği düşünülmüş ve ilk kez Faraday tarafından 1800’lü yılların sonuna doğru in vitro 
koşullarda elektrofizyolojik yöntem ile sentezlenmiş ve Birinci Dünya Savaşı'nda antiseptik solüsyon olarak kullanılmasına 
karşın yeteri kadar stabil ve pH’ının fizyolojik değerlerde (pH=7,1 nötr) olmaması nedeniyle kullanım alanı 
bulamamıştır.Günümüzdeki kılavuzlara bakıldığında klorlu bileşikler yüksek düzey dezenfektan maddeler olarak 
tanımlanmaktadır fakat Hipokloröz asit (HOCl), diğer klorlu bileşiklerden farklı özellikler taşımaktadır. Bu özelliklerden en 
önemlisi; güçlü bir indirgeyici etkinliğe sahip olmasıdır yani molekülleri oluşturan atomların en dış yörüngelerindeki serbest 
elektronları kopartarak atomları anlamsız hale getirme özelliğidir. Bu etki ile sadece canlıların değil, cansız maddelerin de 
indirgenmesine neden olabilmektedir. Bu şekliyle moleküllerin atomları üzerine etki ettiği için antibiyotikler gibi 
mikroorganizmanın herhangi bir hedef bölgesine yönelik etkisi yoktur ve yukarıda belirtilen etki mekanizmaları ile birlikte 
direnç gelişimine neden olmadığı düşünülmektedir. Yeni teknolojiler ile in vitro koşullarda sentezlenen HOCl (Hipokloröz 
asit), nötr pH ve arttırılmış stabilite özellikleriyle ideal bir yara ve deri bakım ajanı olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda 
yapılan çalışmalar sonucunda Hipokloröz asitin (HOCl);  
•Mikroorganizmalara karşı hızlı (12 saniye) ve düşük dozlarda (3-4 ppm) etkin olduğu, 
• Mikroorganizmaların oluşturdukları biyofilm tabakasını eradike ettiği ve biyofilm altındaki mikrorganizmaları öldürdüğü, 
• Yaranın iyileşmesinde yer alan fibroblast ve keratinositlerin proliferasyonunu arttırarak yara iyileşmesini hızlandırdığı 
gösterilmiştir. 
Bu özellikleri nedeniyle Hipokloröz asit (HOCl), günümüzde yaygın bir kullanım alanı bulmaktadır. En yaygın kullanım alanı 
biyofilm enfeksiyonları ile birlikte seyretmesi nedeniyle diyabetik ayak, bası ülserleri ve venöz staz ülserleri gibi kronik 
yaralardır. Yapılan çalışmalarda; açık, kronik ve cerrahi yaralarda, konjonktiva dahil her türlü mukozada ve organ boşlukları 
üzerinde emniyetle kullanılabilmesi nedeniyle abse, mediastenit, peritonit ve organ perforasyonları için yapılan 
operasyonlarda cerrahi ortamın yıkanmasında, enfekte protez operasyonlarında protez ve dokunun yıkanmasında, yanık 
yaralarında, aft, uçuk, nazal ve boğaz enfeksiyonlarında, periodontitis, implant ve ağıza yapılan cerrahi girişimlerde, 
blefaritte, konjonktivitte ve vajinal akıntılarda kullanılabileceği bildirilmiştir.  
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İmmün sistemimizdeki nötrofillerin fagositoz sırasında mikroorganizmayı öldürürken sentezlediği bir madde olan Hipokloröz 
asit, fizyolojik bir madde olduğundan ağız içi, diş eti, boğaz, burun, vajen, toraks, mediasten, periton, göz kapağı dahil olmak 
üzere vücuttaki tüm mukozalara rahatlıkla uygulanabilir. Hipokloröz asit, etki hızı başlangıcı açısından piyasadaki en hızlı 
antiseptiktir, bilinen tüm mikroorganizmalara (tüm bakteri, virüs, mantarlara ve Acanthamoeba - Trichomonas vaginalis gibi 
parazitlere) karşı 12 saniye gibi çok kısa bir sürede etkilidir ve FDA & CE onaylı bir antiseptiktir. Ayrıca pH’ı nötr (7,1) olan 
Hipokloröz asit preparatlarının hiçbir yakıcı ve irritan bir özelliğinin olmaması; özellikle çocuklarda ve yenidoğanlarda 
kullanım açısından da büyük bir avantaj sağlamaktadır. Hipokloröz asit; mikroorganizma ile temas ettikten 1 dakika sonra 
suya dönüşmektedir, bu nedenle ağız bakımında kullanıldığında hasta ürünü yutsa dahi herhangi bir toksik etki 
oluşturmamaktadır. Hipokloröz asitin boyar madde içermemesi, leke yapmaması, yıkama gerektirmemesi ve kalıntı 
bırakmaması da sağlık profesyonellerinin tercih sebepleri arasındadır. Tüm bu nedenlerden dolayı Hipokloröz asit; hem 
enfeksiyon ile mücadele etmek, ortamı aseptik hale getirmek, hem de oluşmuş tüm yaralarda yara iyileşme sürecini 
hızlandırmak adına kullanılabilecek yeni nesil bir antiseptiktir. 
 
Anahtar Kelimeler: antiseptik, dezenfektan, HOCl, hipokloröz asit, yara bakım ajanı 
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Neutrophils located in host defense in infectious diseases; also play an active role in wound healing.Hypochlorous acid 
(HOCl) synthesized from neutrophils was thought to be a very important antimicrobial agent when it was discovered many 
years ago,it was first synthesized by Faraday by electrophysiological method in-vitro conditions towards the end of 1800 
and although it was used as an antiseptic solution during First World War,it wasn't stable enough and couldn't be used due 
to the fact that its pH wasn't physiological(pH=7.1 neutral).Chlorinated compounds are defined as high-level disinfectants 
when looking at current guidelines but HOCl has different properties than other chlorinated compounds.The most 
important of these features;it has strong oxidation-reduction activity,which is the feature of making atoms meaningless by 
breaking free electrons in the outermost orbits of atoms forming molecules.With this effect,it can also lead to the reduction 
of inanimate substances.As it acts on the atoms of molecules,it has no effect on any target site of the microorganism,such 
as antibiotics and it is thought that it doesn't cause resistance development together with the above mentioned 
mechanisms of action.HOCl,synthesized in vitro with new technologies,is used as an ideal wound and skin care agent with 
its neutral pH and increased stability properties.As a result of recent studies,HOCl;  
• is effective against microorganisms in fast (12 seconds) and low doses (3-4 ppm), 
• eradicates the biofilm layer formed by microorganisms and kills the microorganisms under the biofilm, 
• has been shown to accelerate wound healing by increasing the proliferation of fibroblasts and keratinocytes involved in 
wound healing. 
Due to these properties,HOCl is widely used today.Its most common uses are chronic wounds such as diabetic foot, 
pressure and venous ulcers due to their progression with biofilm infections.It can be used safely at open,chronic and 
surgical wounds,including the conjunctiva of all mucosas and organ cavities and also in surgical operations for 
abscesses,mediastenitis,peritonitis and organ perforations,washing of prosthesis and tissue in infected prosthesis 
operations,burn wounds,aphthae,herpes,nasal and throat infections,periodontitis,implant and oral 
surgery,blepharitis,conjunctivitis and vaginal discharge have been reported in the studies. 
HOCl is a physiological substance which is synthesized by neutrophils while killing the microorganism during phagocytosis in 
our immune system,so it can be easily applied to all mucous membranes in the body including 
oral,gum,throat,nose,vagina,thorax,mediastinum,peritoneum and eyelid.HOCl is the fastest antiseptic in terms of onset of 
action,it is effective against all known microorganisms(all bacteria,viruses,fungi and parasites such as 
Acanthamoeba,Trichomonas vaginalis) in as fast as 12 seconds, also it is FDA &CE approved antiseptic.Furthermore,HOCl 
preparations having a neutral pH(7.1) have no burning and irritant properties;especially in children and neonates.HOCl;one 
minute after contact with the microorganism,it turns into water,so when used in oral care it doesn't create any toxic effect 
even if the patient swallows the product.The fact that HOCl doesn't contain dyes,doesn't stain,doesn't require washing and 
doesn't leave any residue are among the reasons of preference for health professionals.For all these reasons;HOCl is new 
generation antiseptic which can be used both to fight infection,to make the environment aseptic and to accelerate wound 
healing process in all kinds of wounds. 
 
Keywords: antiseptic, disinfectant, HOCl, hypochlorous acid, wound care agent 
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a. HOCl SENTEZ ŞEMALARI,  
a. SYNTHESIS SCHEMAS OF HOCl 

 

 
Hipokloröz asitin fizyolojik şartlardaki ve in-vitro koşullardaki sentez şemaları 

Synthesis schemas of hypochlorous acid in physiological and in-vitro conditions 
 
 

b. HOCl HIZLI ETKİNLİK (12 SANİYE) 
b. FAST ACTIVITY (12 SECONDS) OF HOCl 

 
Pseudomonas aeruginosa üzerine hızlı (12 saniye) etkinlik 

Fast activity (12 seconds) on Pseudomonas aeruginosa 
 

c. HOCl GENİŞ ANTİMİKROBİYAL ETKİ 
c. BROAD ANTIMICROBIAL ACTİVİTY OF HOCl 
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Hipokloröz asitin antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antiparaziter etkinliği 

Antibacterial, antiviral, antifungal and antiparasitic activities of hypochlorous acid 
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Çocuklarda özefageal disfajinin atipik iki sebebi: ektopik pankreatik doku ve 
inflamatuar myofibroblastik tümör 

Fatma Ceren Sarıoğlu, Handan Güleryüz 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı, İzmir 

 
 
GİRİŞ-AMAÇ: Disfaji besinlerin ağızdan mideye kadar ilerletilmesinde zorluk veya yutma güçlüğü olarak tanımlanır. Disfaji 
tipleri orofarengeal ve özefageal olmak üzere iki çeşittir. Çocukluk yaş grubunda disfajinin konjenital ve kazanılmış olmak 
üzere birçok sebebi olmasına rağmen, paraözefageal bölgede kistik lezyon veya infiltratif kitleye bağlı özefageal lümende 
daralma özefageal disfajinin nadir sebeplerindedir. Bildirimizde disfaji sebebi olarak paraözefageal bölgede atipik kistik kitle 
olarak prezente olan ektopik pankreatik doku ile mediastinal inflamatuar myofibroblastik tümörün radyolojik görüntüleme 
bulgularını ve ayırıcı tanıda yer alan lezyonları sunmayı amaçlıyoruz.  
OLGU: Disfaji ile prezente olan 12 yaşında erkek olgu (olgu 1) ile 11 yaşında erkek olgu (olgu 2) torakal bilgisayarlı tomografi 
(BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirildi.  
Olgu 1: BT ve MRG’de özofagusun distal kesiminde paraözefageal posteromedial alandan gastroözefageal bileşke düzeyine 
dek uzanım gösteren kistik kitle izlendi (Resim 1). Özefageal duvarda kalınlaşma ve özefagus lümeninde distal obstrüksiyona 
sekonder hava sıvı seviyelenmesi mevcuttu. Ameliyat sonrası patoloji sonucu ektopik pankreatik doku ile uyumlu bulundu. 
Olgu 2: Orta ve posterior mediastende yerleşimli, kötü sınırlı, özefagus distal kısmına ve torasik aorta distal seviyesine 
infiltratif özellikler gösteren, kaba kalsifikasyonlar içeren solid tümör izlendi (Resim 2). Özefagus lümeninde hava sıvı 
seviyelenmesi mevcuttu. Tümör patolojik olarak inflamatuar myofibroblastik tümör ile uyumluydu. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Özefageal disfajiye sebep olan mediastinel kitleler özellikle çocukluk yaş grubunda nadirdir. 
Özefageal disfaji semptomları olan çocuklarda paraözefageal yer kaplayan lezyonların radyolojik olarak tanınması oldukça 
tedavi planlanmasında oldukça önemlidir. 
 
Anahtar Kelimeler: bilgisayarlı tomografi, disfaji, ektopik pankreas, inflamatuar myofibroblastik tümör, pediatrik 
 

 
Atypical causes of esophageal dysphagia in the childhood: an ectopic 

pancreatic tissue and inflammatory myofibroblastic tumor 
 

Fatma Ceren Sarıoğlu, Handan Güleryüz 
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INTRODUCTION and PURPOSE: Dysphagia is described of swallowing difficulty during the passage of a bolus from the 
mouth to the stomach. Dysphagia types are divided into oropharyngeal and esophageal. Although there has been many 
causes of dysphagia in the pediatric age group including congenital and aquired, paraesophageal mass which cause the 
narrowing of the esophageal lumen are rare. We will herein report two cases, one of them has an ectopic pancreatic tissue 
and other has an inflammatory myofibroblastic tumor presenting with dysphagia. We will review the radiologic imaging 
findings of these tumors and also discuss the differential diagnosis between these lesions and other causes of the 
esophageal stenosis. 
CASE PRESENTATION: A 12-year-old male (Case 1) and an 11-year-old male (Case 2) who presented with dysphagia were 
evaluated by computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI).  
Case 1: On CT and MRI, a cystic lesion which was located from the distal posteromedial portion of the esophagus to the 
gastroesophageal junction. It caused the esophageal wall thickening. There was air-fluid level in the esophageal lumen 
because of the obstruction of the distal part of the esophagus. The diagnosis was an ectopic pancreatic tissue 
histopathologically. 
Case 2: A solid mass which was located in the middle and posterior mediastinum. It infiltrated from the mid portion of the 
esophagus to the gastroesophageal junction and distal thoracic aorta. It contained coarse calcifications. The 
histopathological diagnosis was an inflammatory myofibroblastic tumor.  
DISCUSSION and CONCLUSION: Mediastinal mass which is caused esophageal dysphagia is rare, especially in the children. It 
should not be forgotten that paraesophageal mass may cause dysphagia symptoms.  
 
Keywords: computed tomography, dysphagia, ectopic panreas, inflammatory myofibroblastic tumor, pediatric 
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Resim 1, Fig. 1  

 
Aksiyel ve sagittal T2 ağırlıklı MRG kesitlerinde özefageal duvarda kalınlaşma ve özefagus lümeninde distal obstrüksiyona sekonder sıvı 

izleniyor (oklar) 
Axial and sagittal T2-weighted MRI images show that the esophageal wall thickness and fluid retantion in the esophageal lumen due to the 

distal obstruction (arrows) 
 
 

Resim 2,  Fig. 2  

 
Aksiyel BT ve akiyelT2 ağırlıklı MRG kesitinde mediasteninal yerleşimli, özefagus distal kısmına ve torasik aorta distal seviyesine infiltratif 

özellikler gösteren, kaba kalsifikasyonlar içeren kitle izleniyor (oklar) 
Axial CT and axial T2-weighted MRI images show that a calcified-mediastinal mass shows massive infiltration to the esophagus and distal 

thoracic aorta (arrows) 
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Dizde Kitle ile Prezente olan Diffüz İntraartiküler Pigmente Villonodüler 
Sinovit ve Bursit: Olgu Sunumu 

Berna Dirim Mete, Merve Gürsoy 
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 

 
 
GİRİŞ-AMAÇ: Pigmente villonodüler sinovit (PVNS); villöz ve/veya nodüler sinovyal proliferasyona eşlikçi hemosiderin 
pigmentasyonu ile karakterize benign, sinovyal bir patolojidir. İlk kez Jaffe ve arkadaşları tarafından tanımlanan patoloji; 
PVNS, pigmente villonodüler bursit (PVNB) ve pigmente villonodüler tenosinovit (PVNTS) olarak sınıflandırılmıştır. Hastalık 
sıklık sırasıyla tendon kılıfı, eklem ve bursa düzeyinde karşımıza çıkmaktadır. PVNB; ayrı bir antite olarak karşımıza 
çıkabileceği gibi diffüz PVNS’in bursal uzanımı da PVNB nedeni olabilmektedir. Etiyolojisi kesin olarak ortaya konamamıştır. 
Olguların %50’sinde travma öyküsü vardır. Genellikle tek ve büyük eklem tutulumu izlenir. Sırasıyla diz (%80), kalça (%4-16), 
ayak bileği, omuz ve dirsek eklemleri tutulur. Klinik prezentasyon yavaş ilerleyici ağrı, şişlik, eklem hareketlerinde kısıtlılık 
şeklindedir. Popliteal fossada kitle ön tanısıyla başvuran, diz lokalizasyonlu nadir bir PVNS ve PVNB olgusunu tanı koydurucu 
MRG bulguları ile sunmaya amaçladık.  
OLGU: 43 yaşında kadın hasta sol diz arkasında kitle, diz ekleminde giderek artan şişlik yakınmaları ile hastanemize 
başvurdu. Klinik muayenede popliteal fossada kitle palpasyonu ve diz ekleminde şişlik saptanan olgu kitle ön tanısı ile MR 
tetkikine alındı. Hastaya 1.5 tesla MR cihazı (General Electronic) ile T1, yağ baskılı T2, yağ baskılı (YB) PD, gradient eko (GRE) 
ve paramanyetik ajan enjeksyonu sonrası T1 ağırlıklı kesitler içeren diz MR tetkiki uygulandı. 
T1 ağırlıklı sagital görüntülerde eklem aralığı ve suprapatellar poşda efüzyon, sinovyumda düşük sinyalli kalınlaşmalar izlendi 
(Resim 1). Gadolinyum solüsyonu enjeksiyonu sonrası elde olunmuş T1 ağırlıklı sagital görüntülerde; eklem aralığı ve 
suprapatellar poşdaki efüzyonu çevreleyen, yoğun ve heterojen parlaklaşma gösteren sinovyal proliferasyon izlenmekteydi 
(Resim 2). YB T2 ağırlıklı aksiyel ve GRE sagital görüntüler popliteal fossadaki kitle formasyonunu göstermekteydi. 
Semimembranöz-gastrokinemius bursa düzeyindeki yoğun sinovyal proliferasyon ve eklem sıvısını çevreleyen villonodüler 
sinovyal kalınlaşmalar hemosiderin içerikleri nedeni ile GRE kesitlerde belirgin düşük sinyalli ve genişlemiş olarak (blooming 
etkisi) izlendi (Resim 3). 
TARTIŞMA ve SONUÇ: MR görüntüleme PVNS tanısı için neredeyse tanısaldır. T1 ağırlıklı kesitlerde villonodüler sinovyal 
kalınlaşma alanları hemosiderin ve kalın fibröz doku nedeniyle genellikle düşük ve ara sinyal özelliğindedir. Ancak lipid yüklü 
makrofajlar ve araya sıkışan perisinovyal yağ nedeniyle yüksek sinyalli alanların da izlebileceği akılda tutulmalıdır. 
Hemosiderinin T2 zamanını kısaltıcı etkisi nedeniyle T2 ağırlıklı kesitlerde düşük sinyal daha belirgin olarak izlenebilmektedir. 
Eklemde effüzyon sıklıkla eşlikçidir. Diffüz PVNS’de patolojinin komşu bursalara uzanabileceği akılda tutulmalıdır. 
MR görüntülemede GRE sekanslarda izlenen “blooming etkisi” hastalık için neredeyse patognomonik olarak kabul 
edilmektedir. GRE sekansta izlenen “blooming etkisi” PVNS dışında hemofilik artropati ve sinovyal hemanjiom gibi çok sınırlı 
birkaç patolojide de karşımıza çıkabilmektedir. Paramanyetik ajan enjeksiyonu sonrası prolifere sinovyal doku sıklıkla yoğun 
olarak parlaklaşmaktadır. PVNS’in ayırıcı tanısında amiloid artropati, hemofilik artropati, sinovyal kondromatozis, sinovyal 
hemanjiom, sinovyal sarkom yer almaktadır. PVNS az rastlanan sinovyal bir patolojidir ve komşu bursal mesafelere uzanıp 
bizim olgumuzda olduğu gibi bursal lokalizasyonlarda kitle şeklinde prezente olabilir. 
Anahtar Kelimeler: Pigmente villonodüler sinovit, Pigmente villonodüler bursit, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Diz 
 

 
Diffuse Intraarticular Pigmented Villonodular Synovitis and Bursitis 

Presenting with Knee Mass: Case Report 
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INTRODUCTION and PURPOSE: Pigmented villonodular synovitis (PVNS); is a benign, synovial pathology characterized by 
hemosiderin pigmentation accompanying villous and/or nodular synovial proliferation. The pathology described by Jaffe et 
al. is classified as PVNS, pigmented villonodular bursitis (PVNB) and pigmented villonodular tenosynovitis (PVNTS). The 
disease occurs at the tendon sheath, joint and bursa levels, respectively. PVNB; as a separate entity, the bursal extension of 
diffuse PVNS may also cause PVNB. The etiology has not been clearly established. Fifty percent of patients have a history of 
trauma. Single and large joint involvement is usually observed. Knee (80%), hip (4-16%), ankle, shoulder and elbow joints 
are involved respectively. Clinical presentation includes slow progressive pain, swelling, and limited joint movements. 
We aimed to present a rare case of PVNS and PVNB with a mass in the popliteal fossa with diagnostic MRI findings. 
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CASE PRESENTATION: A 43-year-old female patient presented to our hospital with complaints of a mass behind the left 
knee and a progressive swelling of the knee joint. The patient was found to have palpation of the popliteal fossa and 
swelling of the knee joint. Knee MRI was performed with T1, fat-suppressed T2, fat-suppressed PD, gradient echo (GRE), 
and T1-weighted images after paramagnetic agent injection.T1-weighted sagittal images showed effusion in the 
suprapatellar pouch and joint space and low-signal thickening in the synovium (Figure 1). T1-weighted sagittal images 
obtained after gadolinium solution injection showed synovial proliferation with intense and heterogeneous enhancement 
surrounding the joint space and the effusion in the suprapatellar pouch (Figure 2). Fat-suppressed T2-weighted axial and 
GRE sagittal images showed mass formation in the popliteal fossa. Intense synovial proliferation and villonodular synovial 
thickening surrounding the articular fluid at the semimembranous-gastrokinemius bursa level were observed as low signal 
and enlarged (blooming effect) in GRE images due to hemosiderin contents (Figure 3).  
DISCUSSION and CONCLUSION: MRI is almost diagnostic for the diagnosis of PVNS. In T1-weighted images, villonodular 
synovial thickening areas are generally low and intermediate signal due to hemosiderin and thick fibrous tissue. However, it 
should be kept in mind that high signaling areas may also be observed due to lipid-laden macrophages and trapped 
perisinovial fat. Due to the shortening effect of the T2 time of the hemosiderin, low signal can be observed more clearly in 
T2-weighted images. Joint effusion is often accompanied. It should be kept in mind that in diffuse PVNS, the pathology may 
extend to adjacent burials. The blooming effect observed on the GRE sequences on MRI is considered almost 
pathognomonic for the disease. In addition to PVNS, blooming effect observed on the GRE sequence can be seen in several 
very limited pathologies such as hemophilic arthropathy and synovial hemangioma. After paramagnetic agent injection, the 
proliferating synovial tissue often brightens intensely. Differential diagnosis of PVNS includes amyloid arthropathy, 
hemophilic arthropathy, synovial chondromatosis, synovial hemangioma, synovial sarcoma. PVNS is a rare synovial 
pathology and may present as a mass in the bursal localities as in our case, extending to adjacent bursal distances. 
Keywords: Pigmented villonodular synovitis, Pigmented villonodular bursitis, Magnetic Resonance Imaging, Knee 

 
Resim 1, Figure 1  

 
Resim 1. T1 ağırlıklı sagital görüntüde eklem aralığı ve suprapatellar poşda efüzyon (beyaz ok), sinovyumda düşük sinyalli kalınlaşmalar (içi 

boş ok) izlenmektedir. 
Figure 1. T1-weighted sagittal image shows effusion in the joint space and suprapatellar pouch (white arrow) and low signal thickening 

(open arrow) in the synovium. 
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Resim 2, Figure 2  

 
Resim 2. Postkontrast T1 ağırlıklı sagital görüntüler; eklem aralığı ve suprapatellar poşdaki efüzyonu (beyaz ok) çevreleyen, yoğun ve 

heterojen parlaklaşma gösteren sinovyal proliferasyonu (içi boş oklar) göstermektedir.  
Figure 2. Postcontrast T1-weighted sagittal image show synovial proliferation (open arrows) showing intense and heterogeneous 

enhancement surrounding the effusion in the joint space and suprapatellar pouch (white arrow).  
 

Resim 3, Figure 3  

 
Resim 3. GRE sagital görüntüde popliteal fossadaki kitle formasyonu (içi boş ok) izlenmektedir. Villonodüler sinovyal kalınlaşmalar 

hemosiderin içerikleri nedeni ile GRE kesitlerde belirgin düşük sinyalli ve genişlemiş olarak (blooming etkisi) izlenmektedir. 
Figure 3. GRE sagittal image shows mass formation in the popliteal fossa (open arrow). Villonodular synovial thickening is observed as low 

signal and enlarged (blooming effect) on GRE sections due to hemosiderin contents.  
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Carthamus tinctorius L., ülkemizde halk arasında “aspir, boyacı aspiri, kır safranı veya yalancı safran”, İngilizce’de ise 
“safflower” adıyla bilinen Asteraceae familyasından bir bitkidir. Carthamus tinctorius, boyu 1 metreye kadar uzayabilen, 
beyaz, sarı, turuncu veya kırmızı tonlarında çiçek açan, anavatanı Arabistan ülkeleri olmasına rağmen, Türkiye Florasında da 
doğal olarak yetişebilen bir bitkidir. Tek yıllık ve dikenli/dikensiz formlara sahip bir bitki olup, tohumlarında yüksek oranda 
(%35-40) sabit yağ taşıması nedeniyle, “yağlı tohum bitkisi” olarak kabul edilmektedir. Aspir bitkisinin; Eskişehir, Burdur, 
Isparta gibi illerimizde yüksek oranda ekimi yapılmaktadır. Carthamus tinctorius’un gen merkezlerinden birisi olarak kabul 
edilen ülkemizde, Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş üç aspir çeşidi bulunmaktadır. Bunlar 
“Yenice”, “Dinçer” ve “Remzibey” çeşitleri olarak bilinmekte olup, “Yenice” ve “Dinçer” çeşitleri dikensiz, “Remzibey” çeşidi 
ise dikenli tiptedir. 
Tohumlarında zengin esansiyel yağ asitleri içeren aspir yağı, sağlığı koruyucu etkileri nedeniyle son yıllarda oldukça popüler 
hale gelmiştir. Aspir yağı iki çeşit olup; birisinde linoleik (Omega-6) asit oranı, diğerinde ise oleik (Omega-9) asit oranı 
yüksektir. Aspir yağı, konjuge linoleik asit (conjugated linoleic acid, CLA) açısından en zengin bitkisel kaynaklardan birisidir. 
CLA, bir omega-6 esansiyel yağ asidi olan Linoleik asitin (LA) konjuge çift bağlarla geometrik ve pozisyonel izomerlerini 
kapsayan önemli bir yağ asididir. CLA’nın biyolojik aktif izomerleri cis-9, trans-11 ve trans-10, cis-12 olup, majör izomeri olan 
cis-9, trans-11 türevinin doğal kaynaklarda daha yaygın olduğu, ticari preparatlarda ise cis-9, trans-11 ve trans-10, cis-12 
izomerlerinin %85-90 oranında ve birbirine eşit miktarda bulunduğu bildirilmiştir. Birçok gıdada sınırlı miktarlarda 
bulunmakla birlikte, CLA insan vücudunda sentezlenememektedir. CLA’nın günlük dozunun erkekler için 212 mg/gün, 
kadınlar için ise 151 mg/gün olması gerektiği belirtilmektedir. Yapılan çalışmalar, günlük egzersizle birlikte aspir yağı veya 
3.2 gram/gün dozunda CLA takviyesi alınmasının makul bir seviyede (haftada ortalama 0.09 kg) vücutta yağ kaybına yol 
açtığı, bunun da özellikle trans-10, cis-12 CLA izomerinden kaynaklandığına işaret etmektedir. Ancak şu ana kadar yapılan 
çalışmaların bazılarında faydalı etkileri gösterilmesine rağmen, bazı çalışmalarda da etkili olmadığı veya az etkili olduğuna 
dair sonuçlar bildirilmiştir. 18 çalışma baz alınarak yapılan bir meta-analize göre, günlük 3.2 g CLA takviyesinin insanlarda 
yağ kütlesini azaltmada ılımlı etkisinin olduğu ifade edilmiştir. Çelişkili gibi görünen bazı sonuçların ortaya çıkmasında ise 
dozaj, izomer kompozisyonu, çalışmanın süresi, plasebo ve deneklerin durumu ve sayısı gibi faktörlerin sonuca doğrudan 
etkisi olacağını dikkate almak gerekir. Ancak çalışmaların çoğuna göre; en az 2 haftalık periyotta, cis-9, trans-11 ve cis-12, 
trans-10 olmak üzere iki ana izomer karışımından oluşan CLA takviyesinin günlük 3-4 g civarındaki dozlarda genellikle faydalı 
etkileri görülmüştür. Bunun dışında CLA’nın immün sistemi güçlendirici, insülin direncini azaltıcı, antihiperlipidemik, 
antiinflamatuvar ve antiaterosklerotik etki anlamında da faydalı etkileri vardır. Ancak aspir yağı ve özellikle CLA’nın başlıca 
etkisinin vücut yağ kütlesinin azaltılması üstüne olduğu çok sayıdaki pre-klinik ve klinik çalışma ile doğrulanmıştır. 
Aspir yağı ve CLA ile ilgili bilimsel literatürler ışığında, yüksek oranda CLA içeren aspir yağının günlük egzersiz ile birlikte kilo 
kontrolü için güvenle kullanılabilecek bir bitkisel ajan adayı olduğu söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Aspir yağı, CLA, Kilo Kontrolü, Konjuge Linoleik Asit 
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Carthamus tinctorius L. is a plant of the Asteraceae family which is known as “aspir, painter safflower, prairie saffron or 
pseudo-saffron” in Turkey and “safflower’ in English. Carthamus tinctorius is a plant which can take up to 1 meter long, 
white, yellow, orange or red blooms in tone, although its homeland is Arabia countries, in Turkey Flora it can be grown 
naturally. It is a perennial plant with thorny/thornless forms and it is considered as “oily seed plant" because it carries a 
high percentage (35-40%) of fixed oil in its seeds. Safflower plant is cultivated at a high rate in our cities such as Eskişehir, 
Burdur and Isparta.There are three safflower cultivars developed by Anadolu Agricultural Research Institute in our country, 
which is accepted as one of the gene centers of Carthamus tinctorius. These are known as "Yenice”, “Dinçer”and 
“Remzibey” varieties, while "Yenice” and “Dinçer” varieties are thornless, “Remzibey” is thorny type. Safflower oil, which 
contains essential fatty acids in its seeds, has become very popular in recent years due to its health-protective effects. 
Safflower oil has two types; one has high linoleic (Omega-6) acid content and the other has high oleic (Omega-9) acid 
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content. Safflower oil is one of the richest plant sources in conjugated linoleic acid (CLA). CLA is an important fatty acid that 
includes geometric and positional isomers of conjugated double bonds of linoleic acid (LA), an omega-6 essential fatty acid. 
The biologically active isomers of CLA are cis-9,trans-11 and trans-10,cis-12, in which the major isomer of cis-9,trans-11 
derivative is more common in natural sources, and in commercial preparations cis-9,trans-11 and trans-10,cis-12 isomers 
are reported to be 85-90% and equal. Although present in limited amounts in many foods, CLA cannot be synthesized in the 
human body. It is stated that the daily dose of CLA should be 212 mg/day for men and 151 mg/day for women. Studies 
indicate that intake of safflower oil or CLA supplementation of 3.2 grams/day with daily exercise causes a loss of body fat at 
a reasonable level (on average 0.09 kg per week), which is mainly due to the trans-10,cis-12 CLA isomer. In the case of some 
contradictory results, factors such as dosage, isomer composition, duration of the study, placebo and the number and 
condition of subjects will have a direct effect on the outcome. However, according to most of the studies; CLA 
supplementation consisting of a mixture of two main isomers, cis-9,trans-11, and trans-10,cis-12 over a period of at least 2 
weeks, generally showed beneficial effects at doses of about 3-4 g per day. Furthermore, CLA has beneficial effects in terms 
of immune system strengthening, insulin resistance reduction, antihyperlipidemic, antiinflammatory and antiatherosclerotic 
effect. However a large number of pre-clinical and clinical studies have confirmed that the main effect of safflower oil, and 
especially CLA, on reducing body fat mass. In the light of scientific literature on safflower oil and CLA, it can be said that 
safflower oil which contains high CLA is a herbal agent candidate that can be used safely for weight control with daily 
exercise. 
Keywords: Safflower Oil, CLA, Conjugated Linoleic Acid, Weight Control 

 
Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinin dikenli (solda) ve dikensiz (sağda) formları 
Thorny (left) and thornless (right) forms of Safflower (Carthamus tinctorius L.) Plant 

 
a. Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinin dikenli (solda) ve dikensiz (sağda) formları 
a. Thorny (left) and thornless (right) forms of Safflower (Carthamus tinctorius L.) Plant 

 

 
b. CLA’nın cis ve trans izomerleri 
b. Cis and trans isomers of CLA 

 
Aspir Yağının Yağ Asit Kompozisyonu, Fatty Acid Composition of Safflower Oil 

Yağ Asit 
Kompozisyonu 

% Oran 
(ağırlık/ağırlık) 

Fatty Acid 
Composition 

% Range 
(weight/weight) 

Palmitik asit 4.1 - 7.9 Palmitic acid 4.1 - 7.9 

Stearik asit 1.1 - 4.6 Stearic acid 1.1 - 4.6 

Palmitoleik asit 0.0 - 0.4 Palmitoleic acid 0.0 - 0.4 

Oleik asit 15.6 - 81.4 Oleic acid 15.6 - 81.4 

Linoleik asit 7.2 - 77.3 Linoleic acid 7.2 - 77.3 

Linolenik asit 0.1 - 1.2 Linolenic acid 0.1 - 1.2 
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AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, total abdominal histerektomi ve bilateral salpingo-ooferektomi (TAH BSO) operasyonlarında 
visseral ve parietal peritonun kapatılmamasının postoperatif klinik süreçteki etkisini araştırmaktır. 
YÖNTEM: Mart 2001 - Ocak 2004 tarihleri arasında, bir tersiyer merkezde, benign endikasyonlar ile uygulanmış 150 
ekstrafasiyal TAH BSO olgusu çalışmaya alındı. Olgular visseral ve parietal peritonları kapatılan (75 olgu) ve kapatılmayan (75 
olgu) olarak iki gruba ayrıldı. Operasyon süresi, kullanılan analjezik madde tipi ve sıklığı, bağırsak fonksiyonları ve 
komplikasyon verileri hasta dosyalarından retrospektif olarak toplandı. Her iki grup bu veriler bakımından karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Peritonları kapatılmayan grupta, postoperatif 1. günde 2' sinin (%2,7), 2. günde 18' nin (%24,0), 3. günde 
73'ünün (%97,3) analjezik tedavi almadığı görüldü. Peritonları kapatılan grupta ise postoperatif üç günlük süreç içinde 
analjezik tedavi almayan hasta yoktu. Kullanılan analjezik ilaç miktarı ampul ve tablet sayısı olarak ele alındığında, iki grup 
arasında anlamlı bir fark mevcuttu (p<0.001). Her iki grup arasında komplikasyonlar bakımından anlamlı bir fark yoktu 
(p>0.05). 
SONUÇ: TAH BSO operasyonlarında peritonların açık bırakılması, postoperatif süreçte komplikasyon sıklığını artırmadan 
analjezik ihtiyacını azaltmaktadır. 
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OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the effect of non-closure of visceral and parietal peritoneum in the 
postoperative clinical process in total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy (TAH BSO) operations. 
METHODS: Between March 2001 and January 2004, 150 extrafascial TAH BSO cases with benign indications in a tertiary 
center were included in the study. Cases were divided into two groups as those non-closed of visceral and parietal 
peritoneum (75 cases) and and those closed (75 cases). Data were collected retrospectively in terms of operative time, 
analgesic requirement, bowel functions and complications. Statistically significant differences between the two groups 
were investigated. 
RESULTS: Out of 75 patients with peritoneal non-closure, 2 (2.7%) on day 1, 18 (24.0%) on day 2, 73 (97.3%) on day 3 did 
not receive analgesic treatment. In the group whose peritoneum was closed, there were no patients who did not receive 
analgesic treatment within three days postoperatively. When analgesic use was considered, there was a significant 
difference between the two groups (p <0.001). There was no statistically significant difference between the two groups in 
terms of operation time, bowel functions and complications (p>0.05). 
CONCLUSION: Peritoneal non-closure in TAH BSO operations reduce the need for analgesics without increasing the 
frequency of complications in the postoperative period. 
 
Keywords: analgesia, hysterectomy, peritoneum 
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Giriş 
Leiomyom, düz kas hücrelerinden köken alan, en sık kadın genital sistem tümörüdür. Pekçok extrauterin bölgede 
yerleşebilmekle birlikte, paravajinal yerleşim literatürde oldukça nadiren bildirilmiştir. Bu olgu sunumu ile, anormal uterin 
kanama, anemi ve pelvik ağrıya yol açan, paravajinal yerleşimli bir myom olgusunu ve bu konuyla ilgili literatür derlemesini 
sunmayı amaçladık. 
Olgu Sunumu 
42 yaşında, perimenapozal dönemde olan hasta, anormal uterin kanama ve pelvik ağrı yakınmasıyla başvurdu. Jinekolojik 
muayenede; üst vajende, sol postero-lateral fornixte, serviksten ayrı yerleşimli, sert, mobil ve nodüler şekilli kitle saptandı. 
Transvajinal ultrasonografi (TV USG) ve Magnetic Rezonans Görüntüleme’de (MRI) kitlenin 6 cm boyutunda paraservikal 
myomla uyumlu olduğu görüldü. Hastaya aynı görüntüleme yöntemleri ve jinekolojik muayeneyle altı ayda bir izlem 
planlandı. Takiplerinde uzun süre değişiklik gözlenmedi. Hastanın iki buçuk yılın izlemin ardından, derin anemi, anormal 
uterin kanama ve artmış ağrı yakınması ve kitle boyutunda üç eksende birer cm’lik büyüme göstermesi üzerine total 
abdominal histerektomi uygulandı. Operasyonda histerektominin tamamlanması aşamasındamyoma rastlanmayan olguda, 
vajen içine batın içinden bakıldığında myomatöz kitle görüldü. Kitle sınırları dikkatle disseke edilerek myomektomi yapıldı. 
Sonuç 
Paravajinal myomlar oldukça nadir görülürler ve anatomik komşulukları nedeniyle kesin tanı ve tedavi seçeneğini bulmakta 
zorluklara neden olurlar. Malignitenin ekarte edilmesi ve tedavinin bireyselleştirilmesi oldukça önemlidir. 
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Introduction 
Leiomyoma is the most common benign tumor of female genital tract which derives from the smooth muscle fibres. 
Although there are several extrauterine regions that may present with leiomyomas, paravaginal space is one of the rarest 
area that has been reported in the literature. Herein, we present a 46 year old female with paravaginal leiomyoma which 
caused anemia and pelvic pain and succesfully treated with open surgery.  
Case Presentation 
A 42 year old perimenapausal woman admitted to our clinic with the symptoms of heavy uterine bleeding, pelvic pain and 
dyspareunia. Gynecological examination showed a solid, immobile, nodular mass located at the posterior fornix and 
seperatly from cervix. Transvaginal ultrasound (TV-USG) and magnetic resonance imaging (MRI) indicated 6 centimeters of 
paracervical myoma. Thus it was decided to follow up with same imaging techniques and pelvix examination twice a year. 
After two and a half year during a stabile follow up status, patient developed severe anemia, increased pelvic pain and 
tumor size was extended to 1 cm on each diameter. Total abdominal was performed. Neverthless there was no myoma 
seen in histerectomy specimen. Further exploration showed paravaginal myoma and after carefully dissection from all 
margins, myoma was excised consecutively. 
Conclusions 
Paravaginal myomas are extremely rare tumors and related to anatomic location, it is challanging to find out accurate 
diagnosis and treatment option. It is highly important to exclude malignancies in differential diagnosis and individualize 
treatment approach. 
 
Keywords: laparatomy, paravaginal myoma, rare myomas 
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Resim 1: MR, T2 ağırlıklı, transvers kesitte kitlenin görünümü 
Figure 1: MR, T2 weighted, transverse section of the mass appearance 

 
 
 
Resim 2: MR, T2 ağrılıklı, sagital kesitte kitlenin görünümü 
Figure 2: MR, T2-weighted, sagittal section of the mass appearance 
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GİRİŞ 
Fasiyal sinir paralizisi, pediatrik popülasyonda nadir görülen fakat dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Fasiyal sinir, 
anatomik ve fonksiyonel olarak karmaşık bir yapıya sahiptir ve bu yapıya ait olan olan hasarlanmalar, etkilenen çocuk ve aile 
açısından olumsuz fizyolojik ve psikolojik sonuçlar doğurabilirler. Travma, periferik fasiyal paralizinin ikinci en sık nedenidir. 
Kafa tabanı kırıklarının yaklaşık yüzde 1'i ve temporal kemik kırıklarının yaklaşık yüzde 7'si fasiyal paralizi ile 
sonuçlanmaktadır. Bu yazımızda, travma sonrası fasiyal paralizi ile başvuran bir hastadan bahsedilmektedir. 
 
OLGU SUNUMU 
Sekiz yaşında erkek hasta acil servise ağız sağ kenarında kayma nedeni ile getirildi. Aileden alınan anamnezinden; hastanın 
beş gün önce düz zeminde düşme nedeniyle acil servise getirildiği, fizik muayenesi ve beyin bilgisayarlı tomografisi normal 
olan hastanın önerilerle taburcu edildiği öğrenildi. Hastada beş gündür mevcut olan sağ kulağında ağrı ve çınlama şikayeti ile 
beraber, o gün başlayan ağız sağ kenarında kaymanın olduğu öğrenildi. GKS:15 olan hastanın vital bulguları stabil idi. Fizik 
muayenede sağ taraflı periferik fasiyal paralizisi mevcut olan hastada ek patolojik nörolojik muayene bulgusuna 
rastlanmadı. Dış kulak yolu ve timpanik membranın otoskopik değerlendirmesi buşon nedeni ile net yapılamadı. Hastaya 
tekrar bilgisayarlı tomografi çekildi. Çekilen bilgisayarlı tomografide; sağ temporal kemikte fissur hattı mevcut olup, bu fissur 
hattı posterior mastoid hücrelerden başlayıp dış ve iç kulak yolunu geçerek temporal fossaya uzanmakta idi. Hasta kulak 
burun boğaz uzmanına konsulte edildi. Metilprednisolon reçete edilen hasta poliklinik önerisi ile taburcu edildi 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Temporal kemik kırıklarının en sık görülen komplikasyonları fasiyal sinir paralizisi, BOS kaçağı ve işitme kaybıdır. Travma 
sonrası fasiyal paralizi sıklıkla temporal kemiğin transvers kırıklarına eşlik eder. Fasiyal paralizinin derecesi, başlama zamanı, 
yaranın temiz veya kontamine oluşu, eşlik eden patolojiler ve hasarın lokalizasyonu prognozu belirlemede önemli bir rol 
oynar. Kafa travması ile başvuran hastaların, birkaç gün içinde fasiyal paralizi gibi geç komplikasyonlar ile acil servise tekrar 
başvurabileceği akılda tutulmalıdır 
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INTRODUCTİON 
Facial nerve paralysis is an uncommon but concerning condition in the pediatric population. The function and anatomy of 
the facial nerve is complex and injuries to this structure may be associated with devastating physiological and psychological 
implications for the affected child and family. Trauma is the second most common cause of peripheral facial paralysis. 
Approximately 1% of skull base fractures and 7% of temporal bone fractures result in facial paralysis. Here we present the 
case of traumatic facial nerve paralysis. 
 
CASE REPORT 
A 8-year-old male patient was admitted to the emergency department with a complaint of drooping of the mouth to the 
right side. 
According to the history taken from the family, patient had fallen down on the ground five days ago and brought to the 
emergency department by his mother. Physical examination and tomographic imaging was normal and discharged with 
recommendations. 
The patient presented to the emergency department again with pain and tinnitus in his right ear for 5 days and drooping of 
the mouth starting that day. Glasgow Coma Scale was 15 and vital signs were all normal. He had right peripheral facial 
paralysis and no additional pathological neurological findings. Otoscopic examination of the tympanic membrane and 
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external ear canal could not be evaluated because of earwax. Tomographic imaging was taken again. Maxillofacial CT 
showed thin fissure line in the right temporal bone, beginning from the posterior mastoid cells and extending the external 
and inner ear canal, and then towards the temporal fossa. Patient was consulted to otolaryngologist and discharged after 
the prescription of metilprednisolon. 
 
DISCUSSION AND CONCLUSION 
The most common complications of temporal bone fractures are facial nerve injury, cerebrospinal fluid (CSF) leak, and 
hearing loss. Post-traumatic facial paralysis is frequently accompanied transverse fractures of temporal bone. The degree of 
facial paralysis, time of onset, clean or contaminated wounds, accompanying pathologies and localization of damage play 
an important role in determining prognosis. It should be kept in mind that the patients who have head trauma may refer 
after a few days with late complications like facial paralysis. 
 
Keywords: Facial paralysis, temporal bone fracture, trauma 
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78 yaşında erkek hasta, 4 gündür karın ağrısı, karında şişlik, gaz gaita yapamama şikâyeti ile acil servise başvurdu. 
Öyküsünden 4 yıl önce rektum ca tanısı aldığı, neoadjuvan radyoterapi ve kemoterapi aldığı ancak operasyonu kabul 
etmeyerek takip edildiği öğrenildi. Diyabetes mellitus dışında hastalığı bulunmayan hasta oral antidiyabetikler ile takip 
edilmekte olduğu belirtildi. Rektumu tam tıkayan kitle nedeniyle oluşan akut mekanik intestinal obstruksiyon tanısı ile acil 
operasyona alındı. Sigmoid loop kolostomi açılarak pasaj sağlandı. Postoperatif 1 ve 2. gün oral alım kapalı izlendi. 3. gün 
sulu diyet şeklinde oral alım açılarak izlendi. Oral alım kapalı olduğu süre içerisinde Postoperatif 3. gün alınan kontrol 
biyokimya değerlerinde potasyum 1.8 mEq/L tespit edilmesi üzerine parenteral destek artırılarak 160 mEq/gün’e kadar 
çıkıldı. Monitörize olarak replasman devam etti. Hastada yaygın kas güçsüzlüğü gelişti. Ancak barsak hareketleri olağan 
olarak saptandı. Oral potasyum replasmanı ve potasyumdan zengin diyet da eklenerek agresif elektrolit tedavisi yapıldı. 10 
gün yapılan agresif tedavi sonrası normal düzeylere ulaşan potasyum değerleri sonrası destek azaltılarak kesildi ve hasta 
eksterne edildi. Hipopotasemi hiperpotasemiden daha fazla görülen ve cerrahi hasta grubunda sık karşılaşılan elektrolit 
bozukluklarındandır. Klinik olarak nöromuskuler sistem, gastrointestinal sistem, kardiyovaskuler sistem bulguları izlenebilir. 
Etyolojide yetersiz alım, artmış atılım ve gastrointestinal kayıplar söz konusu olabilmektedir. Hastamızda etyolojik sebepler 
incelendi. Oral alım kapalı olduğu dönemden itibaren potasyum desteği parenteral sağlandı ve oral alım açıldığında 
potasyumdan zengin diyet verildi. Hiperaldosteronizm, Bartter ve Gitelman Sendromları ekarte edildi. Hipopotasemi 
yapabilecek insülin vb. medikasyonlardan kaçınıldı. Renal kayıp incelenerek ekarte edildi. Diyare, kusma ya da kolostomiden 
anormal kayıp gözlenmedi. Optimum tedavi altta yatan nedenin tespit edilmesidir. Potasyum replasmanı tedavinin temel 
taşıdır. Potasyum tedavisi hastanede yatan hastalarda şiddetli hiperkaleminin en yaygın nedeni olduğundan dikkatle 
uygulanmalıdır. Hücrelerarası potasyum kaymasına yol açacak bir neden yok ise potasyum açığı hipopotasemi derecesi ile 
ilişkilidir. İntravenöz verildiğinde rebound hiperpoatsemiden kaçınmak için en fazla saatte 20 mEq verilerek kardiyak ritm 
izlenmelidir. Konsantrasyon olarak 40 mEq/L’yi geçmemelidir. Günlük doz ise 160 mEq’ı geçmemelidir. Replasman sırasında 
idrar miktarı minimum 0.5ml/kg/sa olmalıdır ve EKG takibi yapılmalıdır. Mümkün ise intravenöz tedavi yerine oral tedavi 
tercih edilmelidir. Yüksek miktarlarda alınırsa mukozal ülserasyon ve kanamaya yol açabilir. Potasyum ve diğer elektrolit 
bozukluklarının tedavisi postoperatif hastada hayati öneme sahiptir. Ancak halen temel cerrahi hasta yönetim ilkeleri 
arasında dahi bilinmezler bulunmaktadır. Tedaviye dirençli idiopatik hipopotasemi farkedilmediği takdirde ölümcül olabilir. 
Anahtar Kelimeler: idiopatik, hipopotasemi, postoperatif, Keywords: idiopathic, hypopotasemia, postoperative. 
 

              A case of postoperative resistant hypopotasemia of unknown cause 

Arif Atay, Ahmet Atasever, Mehmet Hacıyanlı, Osman Nuri Dilek, Furkan Tosun 
İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, Department of General Surgery, İzmir, Turkey 

 
 A 78-year-old male patient presented to the emergency department with complaints of abdominal pain, abdominal 
distention and gas stool for 4 days. She had a history of rectal ca 4 years ago and had a history of neoadjuvant radiotherapy 
and chemotherapy, but refused to accept the operation. The patient was diagnosed as having diabetes mellitus and was 
being followed up with oral antidiabetics. The mass occluding the rectum was taken into emergency operation with the 
diagnosis of acute mechanical intestinal obstruction. Passage was achieved when opening a sigmoid loop colostomy. On the 
1st and 2nd postoperative day, oral intake was closed. On the 3rd day, oral intake was followed by an aqueous diet. The 
control biochemistry values taken on the 3rd postoperative day determined potassium 1.8 mEq / L and increased 
parenteral support to 160 mEq / day. Monitored as the replacement continued. The patient developed diffuse muscle 
weakness. However, bowel movements were normal. Aggressive electrolyte treatment was performed by adding oral 
potassium replacement and potassium-rich diet. After the aggressive treatment 10 days ago, the potassium level reached 
normal levels and the support was discontinued and the patient was externed. Hypopotasemia is an electrolyte disorder 
with more imaging and surgical patient problem frequency than hyperpotasemia. Clinically, neuromuscular system, 
gastrointestinal system, cardiovascular system findings can be observed. The etiology may be inadequate intake, increased 
excretion and gastrointestinal losses. Etiological causes were examined in our patient. Since oral intake was closed, 
potassium supplementation was provided parenterally and when oral intake was switched on, a potassium-rich diet was 
made. Hyperaldosteronism, Bartter and Gitelman Syndromes were excluded. Hypopotasemia can be made insulin and so 
on. medications were avoided. Renal loss was analyzed and ruled out. No abnormal loss of diarrhea, vomiting or colostomy 
was observed. Optimum treatment indicates noting the underlying cause. Potassium replacement is the cornerstone of 
treatment. Potassium treatment can be administered with caution for the most common causes of severe hyperkalemia in 
an inpatient. That there is no reason to cause intercellular potassium shift is that the potassium deficit is with the degree of 
hypopotasemia. It can be given intravenously and 20 mEq of rebound hyperpoatsemia. It should not exceed 40 mEq / L in 
concentration. The daily dose should not exceed 160 mEq. While replacement, urine volume should be minimum 0.5ml/ kg/ 
h and ECG should be monitored. Oral treatment is preferred over intravenous treatment if possible. If taken in large 
amounts, it may cause mucosal ulceration and bleeding. Treatment of potassium and other electrolyte disorders is of vital 
importance to be postoperative. However, there are still unknown among the basic principles of surgical patient 
management. Treatment-resistant idiopathic hypopotasemia can be fatal if not recognized.  
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B-Lynch Sütürasyon Sonrası Pelvik Abse: Olgu Sunumu 

Mustafa Şengül, Halil İbrahim Tıraş 
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir 

 
 
GİRİŞ-AMAÇ: Uterin atoni mortal seyredebilen, vajinal doğum sonrası ya da sezaryen sırasında görülebilen bir durumdur. 
Uterin atoniyi ve postpartum kanamayı durdurmak için kompresyon sütürleri ilk olarak 1997 yılında B-Lynch tarafından adı 
ile aynı yöntemle tanımlanmıştır. Uterus koruyucu olması ve kolay uygulanabilirliği yaygınlığını artırmıştır. B-Lynch 
sütürasyonun olumsuz sonuçlarla ilişkilendirilmediği yayınlar olduğu gibi, piyometri, asherman sendormu, sütür hattı 
nekrozu gibi olumsuz sonuçlarla ilişkili olabileceği bildirilmiştir. Olgumuzda B-lynch uygulaması sonrası postoperatif 14. 
gününde gelişen pelvik abse komplikasyonu sunmayı amaçladık.  
 
OLGU: 28 yaşında gravida 2, parite 1, tek sezaryen operasyonu geçiren 25 hafta gebe hasta, status epilepticus ve solunum 
arresti sonucu acil serviste entübe edildi. CPR yapılan, intrauterin fetal kalp atımı izlenmeyen hasta resüstasyon sonrası acil 
sezaryene alındı. Couvelaire uterus izlenen olguya uterin atoni nedeniyle bilateral uterin arterler bağlanarak B-lynch 
sütürasyon yapıldı. İşlemler sonrasında uterin tonus normal izlenen, aktif vajinal kanama izlenmeyen hastaya batın dreni 
koyularak operasyona son verildi. Hasta postoperatif anestezi yoğun bakıma alındı. Genel durumu kötü hastada çoklu 
antibiyoterapiye (piperasilin tazobaktam, teikoplanin, meropenem) yanıtsız ateş ve lökositoz devamı nedeniyle çekilen alt 
abdomen BT’de uterin korpus içerisinde batın ön duvarda kavite ile ilişkili 9 cm hava içerikli koleksiyon abse? izlenmesi 
üzerine post operatif 14. gününde tekrar operasyona alındı. Uterus sezaryen insizyon hattında yoğun olmak üzere B-lynch 
sütüre uterus etrafında bilateral tuba ve overleri de içine alacak şekilde yaygın abse odakları izlendi. Enfekte doku 
debridmanı, histerektomi ve bilateral salpingooferektomi yapılarak operasyona son verildi.  
 
TARTIŞMA: B-Lynch sütürasyon uterin atoni tedavisinde histerektomiye ve arteriyel embolizasyona alternatif oluşturarak 
fertilite koruyucu tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. Son zamanlarda balon tamponad yöntemiyle birlikte kullanımı 
artmıştır. Literatürde sütürasyonun başarı oranı %61-%100 olarak değişmektedir. B-Lynch sütürasyon sonrası, uterin iskemik 
nekroz, sineşi, adezyonlar bildirilmiştir. Erken dönemde laserasyon ve pelvik hematom günümüze kadar bildirilmemiştir. 
 
SONUÇ: Hızlı ve kolay uygulanabilir kompresyon sütürlerinin en çok uygulananı olan B-Lynch sütürasyon, uterin atoni ve 
couvelaire uterus olgularında hayat kurtarıcı olabilmektedir. Ancak özellikle predispozan durumlar varlığında olgumuzdaki 
pelvik abse gibi durumlara yol açabilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: B-Lynch, uterin atoni, pelvik abse. 
 

 

Pelvic Abscess After B-Lynch Suture: Case Report 
 

Mustafa Şengül, Halil İbrahim Tıraş 
Izmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Izmir 

 
 
INTRODUCTION: Uterine atony is a condition that can be seen as a mortal and can be seen after vaginal delivery or during 
cesarean section. In order to stop uterine atony and postpartum hemorrhage, compression sutures were first described by 
B-Lynch in 1997 with the same name method. Uterine prophylaxis and easy applicability increased the prevalence. It has 
been reported that B-Lynch suture may be associated with negative outcomes such as pyometry, asherman's syndrome, 
suture line necrosis, as well as publications that do not correlate with negative outcomes. We aimed to present a pelvic 
abscess complication on the 14th postoperative day after B-lynch administration.  
 
CASE: A 28-year-old gravida 2, parity 1, 25-week pregnant patient undergoing a single cesarean section was intubated in 
the emergency department with status epilepticus and respiratory arrest. The patient who underwent CPR without 
intrauterine fetal heart beat was taken to emergency cesarean section after resuscitation. B-lynch suturing was performed 
and bilateral uterine arteries ligated due to uterine atony. After the procedures, uterine tone was normal and active vaginal 
bleeding was not observed. Abdominal drainage was applied and the operation was ended. The patient was taken to 
postoperative anesthesia intensive care unit. Lower abdominal CT taken for multiple antibiotherapy (piperacillin 
tazobactam, teicoplanin, meropenem) unresponsive fever and leukocytosis in poor general condition. The patient was re-
operated on the 14th postoperative day. Extensive abscess foci were observed around the uterine uterus, including 
bilateral tuba and ovaries, intensely on the uterine caesarean section. Infected tissue debridement, hysterectomy and 
bilateral salpingoopherectomy were performed. 
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DISCUSSION: B-Lynch suturing is an alternative to hysterectomy and arterial embolization in the treatment of uterine 
atony. Recently, its use with balloon tamponade method has increased. The success rate of suturing in the literature varies 
from 61% to 100%. Uterine ischemic necrosis, synechia, adhesions repoted after B-Lynch suturing. Early laceration and 
pelvic hematoma have not been reported yet. 
 
CONCLUSION: B-Lynch suturing, which is the most common type of fast and easily applicable compression sutures, can be 
life-saving in cases of uterine atony and couvelaire uterus. However, especially in the presence of predisposing conditions, it 
may lead to conditions such as pelvic abscess in our case. 
 
Keywords: B-Lynch, uterine atony, pelvic abscess 

 
Resim-a 
Picture-a 

Olgunun Preoperatif BT Gönümünü 
Preoperative CT View of the Case 
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Zehirlenmelerde İntravenöz Lipit Emülsiyon Tedavisinin Kullanımı Konusunda 
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GİRİŞ: İV lipit emülsiyonları son yıllarda başta lokal anestezikler olmak üzere lipofilik ilaç zehirlenmelerinin tedavisinde etkin 
bir antidot olarak kullanılmaya başlanmıştır. İLE’nin etki mekanizması tam anlaşılmamıştır. Plazmada lipofilik ilaçları hızla 
bağlar. Miyokarda yağ asidi girişini artırır ve mitokondriyal enerji üretimini yeniden sağlar. Lokal anestezi kaynaklı bloke olan 
Sodyum ve Kalsiyum kanallarını aktive eder. Dünyada "Lipid emülsiyon çalışma grubu" adı altında bir grup vardır. Bu grup 
seçilmiş bazı toksinler için ILE kullanımının potansiyel yararları, zararları, kullanılabilirliğini değerlendiren kanıtlar arar ve 
tavsiyelerini sunar. Literatür taraması sonucunda İLE tedavisinin ençok kullanıldığı 22 toksin/kategori tespit edildi (Tablo:1) 
İLE'nin endike olabileceği klinik durumlar (1) kardiyak arrest, (2) hayatı tehdit edici, (3) hayatı tehdit edici olmayan toksisite 
olarak sınıflandırılmıştır (Tablo 2). İLE kullanımı ile ilgili literatür şimdilik insan vaka sunumu, hayvan deneylerinden ibarettir. 
BULGULAR: Bupivakain toksisitesine bağlı kardiyak arrestte, standart İKYD başladıktan sonra ILE kullanılması tavsiye 
edilmektedir. Diğer lokal anesteziklere bağlı arrestte kullanılması ile ilgili net bir öneri bulunmamaktadır. Diğer LA'lardan 
kaynaklanan hayatı tehdit eden toksisitede, diğer tedaviler başarısız olursa önerilmektedir. Amitriptilin ya da diğer TSA 
toksisitesinden kaynaklanan kardiyak arrestte, ILE kullanımı konusunda net bir öneri bulunmamaktadır. Hayatı tehdit eden 
toksisitelerde, diğer tedaviler başarısız olursa önerilmektedir. Beta reseptör antagonistlerinin (BRA) toksisitesine bağlı 
kardiyak arrestte, ILE kullanımı konusunda net bir öneri bulunmamaktadır. Lipid soluble BRA'ya bağlı hayatı tehdit eden 
toksisitede, net bir öneri bulunmamaktadır. Bupropion toksisitesine bağlı kardiyak arrestte, ILE kullanımı konusunda net bir 
öneri bulunmamaktadır. Yaşamı tehdit eden toksisitede, diğer tedaviler başarısız olursa önerilmektedir. Kalsiyum kanal 
blokerlerinin toksisitesine bağlı kardiyak arrestte, ILE kullanımı konusunda net bir öneri bulunmamaktadır. Hayatı tehdit 
eden ve tehdit etmeyen toksisitede, birinci basamak tedavi olarak kullanılmaması önerilmektedir. Kokain toksisitesine bağlı 
kardiyak arrestte, ILE kullanımı konusunda net bir öneri bulunmamaktadır. Hayatı tehdit edici toksisitede tedavi 
yöntemlerinin bir parçası olarak kullanılmaması önerilmektedir. Difenhidramin toksisitesine bağlı kardiyak arrestte, ILE 
kullanımı konusunda net bir öneri bulunmamaktadır. Hayatı tehdit eden toksisitede, birinci basamak tedavi olarak 
kullanılmaması önerilmektedir. Lamotrigin toksisitesine bağlı kardiyak arrestte, ILE kullanımı konusunda net bir öneri 
bulunmamaktadır. Hayatı tehdit eden toksisitede, birinci basamak tedavi olarak kullanılmaması önerilmektedir. Class 1 
antidisritmikler, baklofen, ivermektin ve diğer böcek ilaçları, malathion ve diğer pestisitler, olanzapin ve diğer antipsikotikler 
ve selektif serotonin geri alım inhibitörleri toksisitesinden dolayı kardiyak arrest durumunda, ILE kullanımı konusunda net 
bir öneri bulunmamaktadır. Lipit rejimi: ILE'nin formülasyonu ve doz konusunda net bir öneri bulunmamaktadır. Ancak 
olumsuz etki profili net bir şekilde tanımlanıncaya kadar, mümkün olan en düşük dozun kullanılması gerektiği 
belirtilmektedir. Maksimum güvenli ILE dozu ve sonlanım noktaları bilinmemektedir. ILE'nin infüzyon hızının düşük 
tutulması gerektiği bildirilmektedir. Genelde % 20 lipid emülsiyonu 1,5 ml /kg bolus, ardından 3 dakika boyunca 0.25 
ml/kg/dakika ve daha sonra da 6,5 saat boyunca 0.025 ml/kg/dakika infüzyon önerilmektedir. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: ILE'nin optimal dozu, advers etkiler için eşik dozu ve minimum veya maksimum terapi süresi klinik 
ortamlarda doğrulanmamıştır. ILE etkinliği ile ilgili hayvan çalışmalarının çoğu intravenöz toksinler uygularken, klinik 
zehirlenmelerin çoğunluğu oral maruz kalmanın sonucu olduğu belirtilmektedir. ILE'nin belirli zehirlenmelerdeki rolü için 
randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. ILE; etkinliği, etki mekanizmaları, güvenlik ve ilgili analitik müdahaleler 
hakkında eksiklerin olduğu yeni bir tedavidir. 
Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, İV lipid emülsiyonu, kanıt dayalı öneri 
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INTRODUCTION: In recent years, IV lipid emulsions have started to be used as an effective antidote for the treatment of 
lipophilic drug poisoning, especially local anesthetics. The mechanism of action of ILE is not fully understood. Binds 
lipophilic drugs in plasma. Increases fatty acid intake in myocardium and regenerates mitochondrial energy production. 
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Activates blocked Sodium and Calcium channels due to local anesthesia There is a group called "lipid emulsion working 
group". This group looks for evidence and evaluates the potential benefits, harms, and usability of the use of ILE for 
selected toxins. In literature review, 22 toxins / categories where ILE treatment was used most were identified (Table: 1). 
The clinical conditions for which ILE may be indicated are classified as (1) cardiac arrest, (2) life-threatening and (3) non-life-
threatening toxicity (Table 2). 
RESULTS: In cardiac arrest due to bupivacaine toxicity, it is recommended to use ILE after the onset of standard ACLS. There 
is no definite recommendation for its use in arrest due to other local anesthetics. It is recommended as a last remedy for 
life-threatening toxicity from other LAs. There is no definite recommendation for the use of ILE in cardiac arrest due to 
amitriptyline or other TSA toxicity. In life-threatening toxicities, ILE is recommended if other treatments fail. There is no 
definite recommendation for the use of ILE in cardiac arrest and life-threatening toxicity due to the toxicity of beta receptor 
antagonists. There is no definite recommendation for the use of ILE in cardiac arrest due to bupropion, calcium channel 
blockers, cocaine, diphenhydramine, lamotrigine, Class 1 antidisritmics, baclofen, ivermectin/other pesticides, 
malathion/other pesticides, olanzapine/other antipsychotics and SSRI. In life-threatening toxicity, ILE is recommended if 
other treatments fail. It is not recommended to be used as a first-line treatment for life-threatening and non-threatening 
toxicity due to calcium channel blockers. It is not recommended to be used as part of treatment methods in life-threatening 
toxicity due to cocaine. It is not recommended to use it as a first-line treatment for life-threatening toxicity due to 
diphenhydramine and lamotrigine. There is no definitive recommendation on the formulation and dosage of ILE. However, 
it is noted that the lowest possible dose should be used until the adverse effect profile is clearly defined. The maximum safe 
ILE dose and endpoints are not known. It has been reported that the infusion rate of ILE should be kept low. Generally, a 
20% lipid emulsion of 1.5 ml/kg bolus followed by 0.25 ml/kg/minute for 3 minutes and then 0.025 ml/kg/minute for 6.5 
hours is recommended. 
DISCUSSION AND CONCLUSION: The optimal and threshold dose of ILE for adverse effects, and the minimum or maximum 
duration of therapy have not been confirmed in clinical settings. While most animal studies of ILE efficacy apply intravenous 
toxins, the majority of clinical intoxications are reported to be the result of oral exposure. Randomized controlled trials are 
needed for the role of ILE in intoxications. ILE therapy; It is a new treatment where there are deficiencies about its 
effectiveness, mechanisms of action and safety. 
Keywords: Poisoning, IV lipid emulsion, evidence based recommendation 

 
Tablo 2: Lipit emülsiyonunun endike olabileceği klinik durumlar 

Açıklama Klinik Durumlar 

ILE-Kardiyak arresste Standart İKYD başladıktan sonra 

ILE-Yaşamı tehdit eden toksisite 
İlk basamak tedavi olarak, Tedavi modalitelerinin bir parçası olarak 

Diğer tedaviler başarısız olduğunda (son çare) 

ILE-Yaşamı tehdit etmeyen toksisite 
İlk basamak tedavi olarak, Tedavi modalitelerinin bir parçası olarak 

Diğer tedaviler başarısız olduğunda (son çare) 

 
Table 2: Clinical conditions in which lipid emulsion may be indicated 

Directon Clinical Conditions 

ILE-Cardiac arrest After starting the Standard ACLS 

ILE-Life-threatening toxicity 
First-line treatment, As part of treatment modalities 

When other treatments fail (last remedy), 

ILE-Non-life threatening toxicity 
First-line treatment, As part of treatment modalities 

When other treatments fail (last remedy) 

 
 

Tablo 1: İntravenöz lipit emülsiyon tedavisinin en çok kullanıldığı 22 toksin 

amitriptilin ivermektin 

sınıf 1 antidisritmikler lamotrigin 

baklofen malathion 

bupivakain olanzapin 

bupropion selektif serotonin reseptörü inhibitörleri 

lipidsoluble beta reseptör antagonistleri diğer siklik antidepresanlar 

non-lipid-soluble beta reseptör antagonistleri diğer antihistaminikler 

kokain diğer antipsikotikler 

non-dihidropiridin KKB (diltiazem ve verapamil), diğer insektisitler 

dihidropiridin kalsiyum kanalı blokerleri diğer lokal aneztezikler 

difenhidramin diğer pestisitler 
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Table 1: 22 toxins most commonly used for intravenous lipid emulsion treatment 

amitriptyline ivermectin 

class 1 antidisritmics lamotrigine 

baclofen malathion 

bupivacaine olanzapine 

bupropion selective serotonin receptor inhibitors 

lipidsoluble beta receptor antagonists other cyclic antidepressants 

non-lipid-soluble beta receptor antagonists other antihistamines 

cocaine other antipsychotics 

non-dihydropyridine CCB (diltiazem and verapamil) other insecticides 

dihydropyridine calcium channel blockers other local anesthetics 

diphenhydramine Other pesticides 

 
 

GİRİŞ 
Zehirlenmelerde lipit emülsiyonu kullanımının potansiyel yararları ve zararları ve İntravenöz Lipit Emülsiyon (İLE) 
kullanılabilirliğini ve maliyetini değerlendiren uluslararası kanıtlar aranır. Literatür taraması sonucunda İLE tedavisinin ençok 
kullanıldığı aşağıdaki 22 toksin veya kategori tespit edildi: amitriptilin, sınıf 1 antidisritmikler, baklofen, bupivakain, 
bupropion, lipidsoluble beta reseptör antagonistleri, non-lipid-soluble beta reseptör antagonistleri, kokain, kalsiyum kanalı 
blokerleri, difenhidramin, ivermektin, lamotrigin, malation, olanzapin, selektif serotonin reseptörü inhibitörleri, siklik 
antidepresanlar, antihistaminikler, antipsikotikler, insektisitler, lokal aneztezikler ve pestisitler. Lipit emülsiyonunun endike 
olabileceği klinik durumlar (1) kardiyak arrest, (2) hayatı tehdit edici toksisite veya (3) hayatı tehdit edici olmayan toksisite 
olarak sınıflandırılmıştır (Tablo 1). Hayatı tehdit edici toksisite;organ perfüzyonunu bozan ventriküler taşikardi, ventriküler 
fibrilasyon gibi disritmiler, status epileptikus ve/veya organı riske eden hipotansiyon, şok, end-organ hasarı, artan laktat 
konsantrasyonu, akut böbrek hasarı, artmış troponin, değişmiş mental status veya azalmış kılcal dolumun bulgusu olarak 
hücresel iskemi varlığı olarak tanımlanır. Hayatı tehdit edici olmayan toksisite: değişmiş mental durum, basit nöbet, organ 
hasarı olmadan hipotansiyon ve sinüs taşikardisi veya diğer stabil disritmiler gibi olduğu gibi hayati tehlike arz etmeyen 
klinik durumlardır.  
 
LOKAL ANESTEZİKLER İÇİN ÖNERİLER 
Bupivakain toksisitesine bağlı kardiyak arrestte, standart İKYD başladıktan sonra İLE kullanılması tavsiye edilmektedir. Diğer 
lokal anestezikler (LA) nedeniyle kalp durmasında kullanılması ile ilgili net bir öneri bulunmamaktadır. Bupivakain'in, İLE'nin 
etkinliğini destekleyen sonuçlarda en fazla verinin bulunduğu LA olduğu belirtiliyor.  Bununla birlikte, kanıt düzeyi çok düşük 
olsa da, kardiyak arrestte risk/fayda oranı, İLE'nin bupivakain ile kullanılmasını desteklemektedir. Hangi resüsitatif ilacın 
öncelikle kullanılacağın belirleyen veri bulunmamaktadır. Fakat LA sistemik toksisitesinden ziyade muhtemelen LA'ya karşı 
alerjik bir reaksiyon düşünülmesi gerekir ve ilk önce epinefrin kullanımı gerekmektedir. İLE ile birlikte epinefrin veya diğer 
resüsitatif ilaçların eşzamanlı uygulaması ile net olmayan bir etkileşim hakkındaki endişeler vardır. Diğer LA'lardan 
kaynaklanan hayatı tehdit eden toksisitede, diğer tedaviler başarısız olursa son çare olarak İLE kullanması önerilmektedir. 
Bupivakain veya diğer LA'ların neden olduğu hayatı tehdit etmeyen toksisitede İLE kullanımı konusunda net bir öneri 
bulunmamaktadır. Bupivakain ve diğer LA'ların toksisitesi için İLE endike olduğunda, dozu seçiminde net bir öneri 
bulunmamaktadır. En sık bildirilen dozaj rejimi:1,5 ml/kg'lık bir bolus ve 0.25 ml/kg/dak. % 20’lik İLE infüzyonudur. İlaveten 
İLE uygulamasını durdurmak için hangi sonlanım noktaların kullanılması gerektiği konusunda net bir öneri bulunmamaktadır 
(maksimum doz veya süre). İLE'nin çoğunlukla intravasküler bölmede kaldığını varsayarsak, tahmini kan hacmi 5,6 L olan 70 
kg'lık bir yetişkin hasta için toplam 560 ml'lik bir ILE dozunu aşmamak gerekir. 
 
LOKAL OLMAYAN ANESTEZİK İLAÇLAR İÇİN ÖNERİLER 
Amitriptilin ya da diğer trisiklik antidepresanlar (TSA) toksisitesinden kaynaklanan kardiyak arresttte, İLE kullanımı 
konusunda net bir öneri bulunmamaktadır. Amitriptilin ve diğer TSA nedeniyle yaşamı tehdit eden toksisitelerde, ILE'nin 
birinci basamak tedavi olarak kullanılmaması, diğer tedaviler başarısız olursa son çare olarak kullanılması önerilmektedir. 
Amitriptilin nedeniyle yaşamı tehdit edici olmayan toksisitede, birinci basamak tedavi olarak ILE kullanılmamalıdır. Diğer TSA 
nedeniyle hayatı tehdit edici olmayan toksisitelerde, hiçbir durumda ILE kullanılması önerilmez. Beta reseptör 
antagonistlerin intoksisitesine bağlı kardiyak arrestte, İLE kullanımı konusunda net bir öneri bulunmamaktadır. Lipidsoluble 
ve non-lipidsoluble betareseptör antagonistlerine bağlı hayatı tehdit eden toksisitede, İLE kullanımı için net bir öneri 
bulunmamak ile birlikte İLE'nin birinci basamak tedavi olarak kullanılmaması önerilmektedir. Lipidsoluble ve non-
lipidsoluble betareseptör antagonistlerine bağlı yaşamı tehdit edici olmayan toksisitede, İLE'nin birinci basamak tedavi 
olarak kullanılmaması önerilmektedir.  Bupropion toksisitesine bağlı kardiyak arrestte, İLE kullanımı konusunda net bir öneri 
bulunmamaktadır. Bupropion nedeniyle yaşamı tehdit eden toksisitede, diğer tedaviler başarısız olursa son çare olarak İLE 
kullanılması önerilmektedir, ancak İLE'nin birinci basamak tedavi olarak kullanılmaması önerilmektedir. Bupropion nedeniyle 
yaşamı tehdit edici olmayan toksisitede, birinci basamak tedavi olarak İLE kullanılmaması önerilmektedir. Kalsiyum kanal 
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blokerlerinin toksisitesine bağlı kardiyak arrestte, İLE kullanımı konusunda net bir öneri bulunmamaktadır. Kalsiyum kanal 
blokerleri nedeniyle yaşamı tehdit eden/ tehdit edici olmayan toksisitede, birinci basamak tedavi olarak ILE kullanılmaması 
önerilmektedir. Kokain toksisitesine bağlı kalp durmasında İLE kullanımı konusunda net bir öneri bulunmamaktadır. Kokaine 
bağlı hayati tehlike oluşturan toksisitede, birinci basamak tedavi olarak İLE kullanılmaması önerilmektedir. Difenhidramin 
toksisitesine bağlı kardiyak arrestte, İLE kullanımı konusunda net bir öneri bulunmamaktadır. Difenhidramin nedeniyle 
hayatı tehdit eden/tehdit edici olmayan toksisitede, birinci basamak tedavi olarak İLE kullanılmaması önerilmektedir. 
Lamotrigin toksisitesine bağlı kardiyak arrestte, İLE kullanımı konusunda net bir öneri bulunmamaktadır. Lamotrigine bağlı 
hayatı tehdit eden/tehdit edici olmayan toksisitede, birinci basamak tedavi olarak İLE kullanılmaması önerilmektedir.  
DİĞER TOKSİNLER 
Sınıf 1 antidisritmikler, baklofen, ivermektin ve diğer böcek ilaçları, malathion ve diğer pestisitler, olanzapin ve diğer 
antipsikotikler ve SSRI toksisitesinden dolayı kardiyak arrest durumunda, İLE kullanımı konusunda net bir öneri 
bulunmamaktadır. Diğer insektisitler, malation ve diğer pestisitler, olanzapin ve diğer antipsikotiklerden kaynaklanan 
yaşamı tehdit eden toksisitede, İLE'nin birinci basamak tedavi olarak kullanılmaması önerilmektedir. Sınıf 1 antidisritmiklere 
bağlı hayatı tehdit eden toksisitede, baklofen, ivermektin ve seçici serotonin geri alım inhibitörleri toksisitesinde İLE 
kullanımı konusunda net bir öneri bulunmamaktadır. Sınıf 1 antidisritmiklere bağlı hayatı tehdit edici olmayan toksisitede, 
baklofen, ivermektin, diğer böcek ilaçları, malation, olanzapin, diğer antipsikotikler ve seçici SSRI toksisitesinde İLE'nin 
birinci basamak tedavi olarak kullanılmaması önerilmektedir.  
Lipit rejimi 
LA olmayan toksisitesinde gerekli olduğu zaman, İLE'nin formülasyonu konusunda net bir öneri bulunmamaktadır. Kullanılan 
en yaygın formülasyon % 20 olan Intralipid olmasına rağmen, non-LA'ler için en iyi İLE formülasyonu hususunda herhangi bir 
öneriyi destekleyen kanıt yoktur. Maksimum güvenli İLE dozu bilinmemektedir. Ayrıca, bildirilen İLE rejimleri, genel olarak 
önerilen 1,5 ml/kg bolus İLE% 20 ve ardından 0.25-0,5 ml/kg/dakikadır. Parenteral beslenme kılavuzları günlük İLE miktarını 
24 saatlik periyot başına 500 ila 1200 ml veya % 20 formülasyonun kg'ı başına 10 ml ile sınırlandırır. Non-LA toksisitede 
gerektiğinde İLE uygulamasını durdurmak için hangi sonlanım noktalarının kullanılması gerektiği konusunda net bir öneri 
bulunmamaktadır. (maksimum doz veya süre)  
LİMİTASYONLAR 
Literatüre toksinin konsantrasyonu, klinik iyileşme ile ilgili hassas girişimlerin tam zamanlaması, formülasyonla ilgili önemli 
bilgileri veya verilen toplam İLE miktarı seyrek olarak bildirilmektedir. Ayrıca, çoğu olgu raporunda, lipid emülsiyonunun 
spesifik etkinliğini tespit etmeyi zorlaştıran, aynı anda çoklu tedaviler uygulanmıştır. Olgu raporlarının yayın önyargısı 
bilinmektedir. Ayrıca, yayınların çoğunun advers etkilerden bahsetmediği ve olaylar gerçekleştiği zaman, onların tedaviden 
ziyade toksine dayandırılma eğiliminde olunduğu belirtilmektedir. 
TARTIŞMA 
Akut zehirlenmelerin tedavisinde İLE'nin kullanımına yönelik bazı erken heveslere rağmen, çoğu zehirlenme ve klinik 
senaryoda kullanılmasını önerecek bir kanıt bulunmamaktadır. İLE tedavisinin birçok spesifik yönü klinik ortamda 
doğrulanmamıştır. Bunların klinik etkinlik için optimal İLE dozu, advers etkiler için eşik dozu ve minimum veya maksimum 
terapi süresi olduğu bildirilmektedir. Klinisyenlerin İLE tedavisi endikasyonu, dozu ve süresi için kişisel tercihleri olabileceği 
kabul edilmektedir. Başka hiçbir tedavi alternatifi olmayan kardiyak arrest veya sistemik toksisite gibi, İLE tedavisinin riskini 
ve yararını ölçmenin daha kolay olduğu endikasyonlarda İLE tedavisinin “denenmesinin” gerekebileceği konusu 
belirtilmektedir. Bunun aksine, İLE, ‘’ölüm veya organ hasarı riskinin düşük olduğu klinik senaryolarda veya ilk kez 
kullanılmamış diğer kabul edilmiş tedaviler olduğunda dikkate alınmamalıdır’’ görüşü yaygındır. İLE'nin diğer resüsitatif 
ilaçların veya antidotların etkinliği üzerindeki etkisi konusunda endişeler belirtilmektedir. İLE etkinliği ile ilgili hayvan 
çalışmalarının büyük kısmına intravenöz toksinler uygularken, klinik zehirlenmelerin çoğunluğu (LA’ler hariç) oral maruz 
kalmanın sonucu olduğu belirtilmektedir. 
GELECEKTEKİ ARAŞTIRMA SORULARI  
İLE'nin belirli zehirlenmelerdeki rolünün daha bilinçli bir şekilde değerlendirmek için randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç 
vardır. Yükleme-dozu ve infüzyonu için doz-cevap ilişkisinin incelenmesi, advers etkilerin varlığının veya yokluğunun açıkça 
rapor edilmesinde önemlidir. İLE’nin en uygun sonlanım noktasını belirlemek önemlidir. 
SONUÇ 
İLE; etkinliği, etki mekanizmaları, güvenlik ve ilgili analitik müdahaleler hakkında eksiklerin olduğu yeni bir tedavidir. 
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Tablo 1: İLE’nin endike olabileceği durumlar 

Açıklama Klinik Durumlar 

ILE-Kardiyak arresste Standart İKYD başladıktan sonra  

ILE-Yaşamı tehdit eden toksisite  İlk basamak tedavi olarak 

 Tedavi modalitelerinin bir parçası olarak 

 Diğer tedaviler başarısız olduğunda (son çare) 

ILE-Yaşamı tehdit etmeyen toksisite  İlk basamak tedavi olarak 

 Tedavi modalitelerinin bir parçası olarak 

 Diğer tedaviler başarısız olduğunda (son çare) 

 
 
 

 
PP- 19: BT Görüntüsü,  CT Image 
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GİRİŞ: Özofagusta görülen yabancı cisimler klinik olarak çeşitlilik göstermektedir. Madeni paralar çocuklarda en sık görülen 
yabancı cisim iken, erişkinlerde kemik parçaları öne çıkmaktadır. Diğer sık görülen objeler ise et, kıkırdak, takma diş, bezoar, 
meyve çekirdeği, oyuncak, pil ve düğmelerdir. Bu yazımızda, boğazına meyve çekirdeği kaçan ve görüntüleme neticesinde 
özofagusta yabancı cisim saptanan olgudan bahsedeceğiz. 
OLGU SUNUMU: Yirmi bir yaşında ılımlı mental retarde erkek hasta, şeftali yerken boğazına meyve çekirdeği kaçması 
sonucu oluşan nefes darlığı nedeniyle acil servise getirildi. Gelişinde belirgin ajitasyonu olan hastanın vital bulguları tansiyon 
arteriyel: 135/82 mmHg, nabız: 67/dk, solunum sayısı: 20/dk, SpO2: 100(%) şeklinde idi. Fizik muayenede belirgin stridoru 
olan hasta ivedilikle kulak burun boğaz (KBB) hekimine konsulte edildi. Hastanın stridoru bu esnada spontan geriledi. KBB 
hekimi tarafından fiberoptik endoskop ile sedasyon eşliğinde değerlendirilen hastada trakea orta hatta kadar herhangi bir 
yabancı cisim saptanmadı. Hasta bunun üzerine genel cerrahi hekimine konsulte edildi. Toraks ve üst abdomen bilgisayarlı 
tomografisi çekilen hastanın görüntülemesinde proksimal özofagusta lümeni tam kapatan yabancı cisim saptandı (Resim: 
Sayfa 39). Hasta, yabancı cismin endoskopik olarak çıkarılması amacıyla bir üst merkeze sevk edildi.  
TARTIŞMA VE SONUÇ: Yutulan çoğu yabancı cisim özafagustan herhangi bir klinik oluşturmadan spontan geçebilmesine 
rağmen, bazı keskin şekilli yabancı cisimler tedaviye gereksinim duyabilir. Özofagustaki yabancı cisimlerde endoskopi, 
güvenli ve efektif olması nedeniyle tedavide ilk seçenektir. Bu vakalarda komplikasyonların temelini keskin cisimlere bağlı 
özofagus perforasyonu oluşturmaktadır. Mediastinit, paraözofagial abse, subkutan amfizem, pnömotoraks, trakeözofagial 
fistül, aortaözofagial fistül, aspirasyon ve asfiksi başlıca komplikasyonlar arasındandır.  
Anahtar Kelimeler: Endoskopi, meyve çekirdeği, özafagus 
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INTRODUCTION: Esophageal foreign bodies show variability clinically. While coins are the most common foreign body in 
children, bone fragments are prominent in adults. Other common objects are meat, cartilage, denture, bezoars, fruit seeds, 
toys, batteries and buttons. Herein, we want to present a case which had dyspnea because of fruit seed in his throat that 
we showed the foreign body by imaging. 
CASE REPORT: A 21-year-old male patient with mild mental retardation was admitted to the emergency department with a 
complaint of dyspnea because of peach seed in his throat. The patient had significant agitation on arrival and his vital signs 
were arterial blood pressure: 135/82 mmHg, pulse: 67/min, respiratory rate: 20/min, SpO2: 100(%). On physical 
examination, the patient had marked stridor and was immediately consulted with otolaryngology (ENT) physician. His 
stridor spontaneously regressed during physical examination. The patient was evaluated by ENT physician by fiberoptic 
endoscope with sedation and no foreign body was detected through the midline of the trachea. Upon this, the patient was 
consulted with general surgery physician. Computed tomography of the thorax and upper abdomen was performed. On 
imaging of the patient, a foreign body completely occluded the lumen in the proximal esophagus was detected. The patient 
was referred to an upper center for endoscopic removal of the foreign body. 
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although most ingested foreign bodies pass spontaneously through the esophagus 
without any clinical sequelae, some sharp foreign bodies require treatment. Endoscopic management is the first choice in 
the treatment of esophageal foreign bodies because it is quite safe and effective. Major complications occur as a result of 
esophageal perforation; in particular, sharp foreign bodies are more likely to cause perforation. Major complications 
include mediastinitis, paraesophageal abscess, subcutaneous emphysema, pneumothorax, tracheoesophagal fistula, 
aortoesophageal fistula, aspiration and asphyxia. 
Keywords: Endoscopy, esophagus, fruid seed 
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GİRİŞ: CO, hidrokarbonların yanması ile oluşan kokusuz, tatsız, renksiz, tahriş edici olmayan bir gazdır. CO, hemoglobine 
oksijenden daha fazla afinite ile bağlanır. CO ile zehirlenme kaynakları tablo 1'dedir. CO zehirlenmelerinde NBO ve HBO 
tedavisi yapılır. HBO tedavisi, CO zehirlenmesi ve dekompresyon hastalığının ana tedavi yöntemidir. 
BULGULAR: HBO'nun faydalarının çoğu, gaz konsantrasyonunu, hacmini ve basıncını belirleyen Henry Gaz Kanunu ve 
Boyle'ın Gaz kanunu ile açıklanmaktadır. Zehirlenme ile oksihemoglobin dissosiasyon eğrisinde sola kayma ve doku oksijen 
dağıtımında bozulma oluşur. Mitokondriyal oksidatif fosforilasyon bozulur ve bu oksijen verilmesine rağmen miyokardiyal 
sorunlar yaratabilir. COHb düzeyleri klinik bulgular, zehirlenme derecesi ve gecikmiş nörolojik sekel (DNS) öngörüsü ile ilişkili 
değildir. Klinik bulgular değişkendir, spesifik değildir. Şiddetli CO toksisitesi nöbetler, senkop veya koma gibi nörolojik 
semptomlar ve ayrıca kardiyovasküler ve metabolik belirtiler gösterebilir. 230 hastanın retrospektif bir çalışması, olguların 
üçte birinde miyokard iskemisi bulgusu gösterdi. CO zehirlenmelerinde tanı COHb düzeyleri iledir. Tedavisi, CO kaynağından 
derhal uzaklaştırılması ve yeniden solumayan yüz maskesi ile yüksek akışlı oksijen vermektir. Komatöz hastalar entübe 
edilmeli ve %100 oksijen ile mekanik olarak havalandırılmalıdır. Hayvan çalışmalarında CO zehirlenmelerinde olası 
hipogliseminin zararları gösterilmiştir. Kan şekeri takibi yapılmalıdır. CO zehirlenmesinde HBO Tedavi endikasyoları Tablo 
2'dedir. Mevcut literatür, HBO tedavisinin ilk altı saat içinde başlaması halinde yararın en yüksek olduğunu öne sürmektedir. 
HBO ile yapılan klinik çalışmalar göstermiştir ki %100 oksijen tedavisi ile persistan nöropsikiyatrik semptomların insidansları 
%12-43 arası gözlenirken, HBO tedavisi sonrası bu insidans %0-4 arasında gözlenmektedir. Randomize kontrollü 
değerlendirmeler ciddi zehirlenme bulguları gösteren bazı hastalarda HBO tedavisinin fayda gösterdiği yönündedir. Non-
randomize retrospektif bir çalışmada CO zehirlenmesi sonrasında ikinci HBO tedavisi alan hastalarda %18 ile %55 arasında 
azalmış nörolojik sekel bildirmiştir. DNS'in mekanizması muhtemelen ksantin oksidaz tarafından üretilen toksik oksijen 
türleriyle lipid peroksidasyonunu içerir. CO maruziyetinden iyileşme sırasında, iskemi-reperfüzyon kaskadının beyinde lipit 
peroksidayonu ile hasar olayları ve hiperoksiye maruz kalma başlangıçtaki oksidatif hasarı daha da kötüleştirebilir. Bütün 
bunlar bilişsel bozuklukların nedeni olarak görülür. Önemli CO maruziyeti olan hastaların yüzde 40'ında, DNS belirgin 
iyileşmeden 3 ila 240 gün sonra ortaya çıkabilir. DNS gelişimi, COHb düzeyleri ile zayıf korelasyon gösterir, ancak vakaların 
çoğu bilinç kaybı ile ilişkilidir. EEG’de diffüz frontal yavaş dalga aktivitesi gözlenebilir. Bilinç kaybı gelişen hastalarda beyin BT 
değişiklikleri ilk 12 saatte oluşur. BT'de beyaz madde merkezinde ve globus pallidusta azalmış dansite gözlenebilir. Yapılan 
otopsiler serebral korteks, hipokampus, serebellum ve substantia nigra'nında etkilendiğini göstermişlerdir. 
TARTIŞMA: HBO'nun DNS ciddiyetini azaltmadaki etkinliğini değerlendirmek için tasarlanan klinik çalışmaların kalitesi ve 
sonuçları çok çeşitlidir. 1989 ve 2010 yılları arasındaki 6 tane randomize kontrollü çalışmadan derlenen Meta-analiz, HBO ile 
tedavi edilen hastalarda nöropsikolojik sekel görülme sıklığının düşük olduğunu göstermiştir. HBO tedavisini bir seans alan 
grupta, 2 seans alan gruba kıyasla, hafıza bozukluğu anlamlı derecede düşüktü. DNS olan hastaları tedavi etmek için HBO 
tedavisinin kullanılması makul değildir. Çünkü HBO, doku hipoksisinin neden olduğu lipit peroksidasyonunun ve bunun 
sonucunda oluşan enflamatuar değişikliklerin kaskadının azaltılması dahil olmak üzere DNS'nin patojenezlerini geliştirir. 
SONUÇ: HBO tedavisinin kalıcı veya gecikmiş nörolojik sekelleri olan CO zehirlenmesi olan hastaların prognozunu veya 
sonuçlarını iyileştirip iyileştirmediği net değildir. CO zehirlenmesinde DNS'yi tedavi etmek için HBO kullanmanın avantajları 
ve dezavantajları belirsizliğini koruyor. 
Anahtar Kelimeler: Karbonmonoksit, Hiperbarik Oksijen, Gecikmiş Nörolojik Sekel 
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INTRODUCTION: CO is an odorless, tasteless, colorless, non-irritating gas formed by the combustion of hydrocarbons. CO 
binds to hemoglobin with greater affinity than oxygen. Sources of CO intoxication are shown in Table 1. 
RESULTS: Most of the benefits of HBO are explained by the Henry Gas Law and Boyle's law. Poisoning causes the 
oxyhemoglobin dissociation curve to shift left and deteriorates tissue oxygen distribution. Mitochondrial oxidative 
phosphorylation gets corrupted and this may cause myocardial problems despite oxygen administration. COHb levels are 
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not associated with clinical findings, degree of intoxication, and delayed neurological sequelae(DNS) prediction. Clinical 
findings are variable, non-specific. Severe CO toxicity may show neurological symptoms such as seizures, syncope or coma, 
as well as cardiovascular and metabolic symptoms. A retrospective study of 230 patients showed signs of myocardial 
ischemia in 1/3 of the cases. Diagnosis of CO intoxications is made by COHb levels. Comatose patients should be intubated 
and mechanically ventilated with 100% oxygen. Animal studies have shown possible damage of hypoglycemia in CO 
intoxications. Blood glucose monitoring should be performed. The indications for HBO treatment in CO poisoning are shown 
in Table 2. The current literature suggests that it's the most beneficial if HBO treatment starts within the first six hours. 
Clinical studies with HBO have shown that the incidence of persistent neuropsychiatric symptoms is between 12% and 43% 
after 100% oxygen therapy, while this incidence is between 0% and 4% after HBO treatment. Randomized controlled 
evaluations suggest that HBO treatment is beneficial for some patients with severe intoxication. The mechanism of DNS 
probably involves lipid peroxidation with toxic oxygen species produced by xanthine oxidase. During recovery from CO 
exposure, lipid peroxidation damage to the ischemia-reperfusion cascade in the brain and exposure to hyperoxia may 
exacerbate the initial oxidative damage. These are seen as the cause of cognitive disorders. In 40% of patients with CO 
exposure, DNS may present after 3 to 240 days. DNS development is poorly correlated with COHb levels, with most cases 
associated with loss of consciousness. Diffuse frontal slow wave activity may be observed in EEG. Brain CT changes occur in 
the first 12 hours in unconscious patients. CT may show reduced density in the white matter center and globus pallidus. 
Autopsies showed that cerebral cortex, hippocampus, cerebellum, and substantia nigra were also affected. 
DISCUSSION: The results of HBO treatment in clinical trials designed to assess the severity of DNS are diverse. Meta-
analysis, compiled from 6 randomized controlled trials, showed a low incidence of neuropsychological sequelae in patients 
treated with HBO. Memory impairment was significantly lower in the group receiving HBO 1 session compared to the group 
receiving 2 sessions. It is not reasonable to use HBO therapy to treat patients with DNS. Because HBO improves the 
pathogenesis of DNS, including the reduction of cascade of lipid peroxidation and consequent inflammatory changes caused 
by tissue hypoxia. 
RESULT: It is unclear whether HBO treatment improves the prognosis or outcome of patients with CO intoxication with 
persistent or delayed neurological sequelae. 
Keywords: Carbonmonoxide, Hyperbaric Oxygen, Delayed Neurological Sequelae 

 
Tablo 1: CO ile zehirlenme kaynakları 

Yangınlar 

İyi çalışmayan ısıtma sistemleri (açık ocaklar, bacasız kömür/gaz sobaları, şofben/kombiler) 

Uygun şekilde havalandırılmamış yakıt yakma cihazları (gazyağı ısıtıcıları, kömür ızgaraları, kamp ocakları). 

Motorlu egzoz gazları (kapalı garaj/otopark,feribotlar, motor onarım ve bakım işyerleri, depolar, benzinle çalışan elektrik jeneratör odaları) 

Yeraltı elektrik kablosu yangınları, bitişik bina ve evlere CO sızabilir 

Nargile kullanımı/sigara içimi 

Metilen klorür (diklorometan) 

“Hasta Bina Sendromu” 

Banka kanları 

Tünel, maden ocağı gibi yerlerdeki yangın veya patlamalar 

Kasırgalardan sonra risk artışı belirtilmiştir. 

 
Table 1: Sources of CO intoxication 

Fires 

Heating systems not working well (open pits, coal / gas stoves without flue, water heater / combi boilers) 

Improperly vented fuel combustion devices (kerosene heaters, charcoal grills, camping stoves, etc.) 

Motorized exhaust gases (underground garage / parking lot, ferries, engine repair and maintenance workplaces, warehouses, gasoline 
powered generator rooms) 

Underground electric cable fires can leak CO into adjacent buildings and homes 

Hookah / smoking 

Methylene chloride (dichloromethane) 

“Patient Building Syndrome” 

Bank blood 

Fire or explosions in places such as tunnels, mines 

Increased risk after hurricanes 

 
 



713 
 

Tablo 2: CO Zehirlenmesinde HBO Tedavi endikasyoları 

CO seviyesi> % 25 

CO seviyesi> hamile hastada% 20 

Bilinç kaybı 

Ağır metabolik asidoz (pH < 7.1 ) 

Son organ iskemisinin kanıtı (örneğin, EKG değişiklikleri, göğüs ağrısı veya değişmiş zihinsel durum) 

 
Table 2: Indications for HBO Treatment in CO Poisoning 

CO level> 25% 

CO level> 20% in pregnant patient 

Loss of consciousness 

Severe metabolic acidosis (pH <7.1) 

Evidence of end-organ ischemia (eg ECG changes, chest pain, or altered mental state) 

GİRİŞ:  
Karbonmonoksit (CO), hidrokarbonların yanması ile oluşan kokusuz, tatsız, renksiz, tahriş edici olmayan bir gazdır. CO, 
hemoglobine oksijenden daha fazla afinite ile bağlanır, COHb oluşturur ve bozulmuş oksijen taşınması ve kullanımıyla 
sonuçlanır. CO MSS lipid peroksidasyonuna ve gecikmiş nörolojik sekellere neden olan enflamatuar bir kaskada neden 
olabilir.  
Patofizyoloji: CO, hemoglobinin hem grubuna bağlandığında, diğer üç oksijen bağlanma bölgesinin periferik dokulara 
oksijeni boşaltma kabiliyetini büyük ölçüde azaltan allosterik bir değişiklik meydana gelir. Sonrasında ise bu, oksihemoglobin 
dissosiasyon eğrisinde sola kayma ile sonuçlanır ve doku oksijen dağıtımındaki bozulmayı arttırır.  CO'nun yaklaşık yüzde 10 
ila 15'i ekstravaskülerdir ve miyoglobin, sitokromlar ve NADPH redüktaz gibi moleküllere bağlanır, bu da mitokondriyal 
seviyede oksidatif fosforilasyonun bozulmasına neden olur (Vogel ve ark., 1981). CO'ya bağlı mitokondriyal fonksiyon 
bozukluğu, yeterli oksijen verilmesine rağmen miyokardiyal sorunlar yaratabilir (Tritapepe ve ark., 1998). CO ayrıca sitokrom 
oksidazı siyanide benzer bir şekilde etkisiz hale getirerek periferik oksijen kullanımına müdahale eder. Gecikmiş nörolojik 
sekel (DNS) mekanizması tam olarak anlaşılmamıştır, ancak muhtemelen ksantin oksidaz tarafından üretilen toksik oksijen 
türleriyle lipid peroksidasyonunu içerir. Ksantin oksidaz, beyinde zarar görmüş endotelyal hücrelere yapışan lökositler 
tarafından salınan enzimler vasıtasıyla, ksantin dehidrojenazdan in situ üretilir (Thom ve ark., 1997). CO maruziyetinden 
iyileşme sırasında, iskemi-reperfüzyon kaskadının beyinde lipit peroksidayonu ile hasar olayları ve hiperoksiye maruz kalma 
başlangıçtaki oksidatif hasarı daha da kötüleştirebilir (Tomaszewski, 1999). Bütün bunlar bilişsel bozuklukların nedeni olarak 
görülür. 
Belirtiler: CO zehirlenmesinin klinik bulguları oldukça değişkendir ve büyük oranda spesifik değildir (Kao ve Nañagas, 2004). 
Orta ya da hafif CO zehirlenmesi olan hastalar sıklıkla baş ağrısı (en sık), halsizlik, bulantı ve baş dönmesi gibi semptomlarla 
ortaya çıkarlar ve akut viral sendromlarla yanlış tanı alabilirler (Tomaszewski, 1999). Mevcut semptomlara ek olarak, 
klinisyen özellikle bilinç kaybı hakkında soruşturmalıdır. Akut miyokard hasarı, CO zehirli hastalarda yaygındır ve artan uzun 
süreli mortalite ile ilişkilidir. Orta veya şiddetli CO zehirlenmesi olan 230 hastanın retrospektif bir çalışması, tüm olguların 
üçte birinde miyokard iskemisi bulgusu gösterdi (Satran ve ark., 2005). 
Tablo: CO zehirlenme bulguları 

Baş ağrısı-Baş dönmesi Taşikardi-aritmiler Emosyonel labilite 

Papil ödemi Takipne Apraksi 

Solukluk Pulmoner ödem Açık kırmızı retinal venler 

Stupor Nöbet-Senkop Kiraz Kırmızısı Cilt 

Koma Hipertermi Retinal Hemoraji 

Kognitif Bozukluklar Hipotansiyon Agnozi 

Vestibuler Disfonksiyon Hipertansiyon Antero-Retrograd Amnezi 

Teşhis: CO zehirlenmesi tanısı, bir arteriyel kan gazı numunesinin ko-oksimetrisi ile ölçülen yüksek COHb seviyesi ile birlikte 
uyumlu bir öykü ve fizik muayeneye dayanır. Hemodinamik olarak stabil hastalarda venöz örnekler doğrudur ve sıklıkla 
kullanılır (Touger ve ark., 1995). Sigara içmeyenler başlangıçta yüzde 3'e kadar COHb'e sahip olabilir; sigara içenler yüzde 10 
ila 15 seviyelerinde olabilir. Bu değerlerin üzerindeki seviyeler CO zehirlenmesi ile tutarlıdır. Ölçülen COHb düzeyleri ile 
klinik belirtiler arasında uyumsuzluk olabilir. CO zehirlenmeleri ile yapılmış olan geniş çaplı bir prospektif çalışmada COHb 
düzeyleri ile bilinç düzeyleri ve geç dönem nörolojik sekel arasında bir ilişki gözlenmemiştir (Raphael, 1989). COHb 
düzeylerinin kısıtlılıkları araştırmacıları yeni markırlar araştırmaya yöneltmiştir. CO zehirlenmesi tanısı doğrulandıktan sonra 
elektrokardiyogram (EKG) çekilmeli, iskemisi veya kalp hastalığı öyküsü bulunan hastalarda kardiyak biyobelirteç 
değerlendirmesi yapılmalıdır. Bilgisayarlı tomografi (BT) genellikle diğer nörolojik dekompansasyon nedenlerini dışlamak için 
genellikle yararlıdır.  BT, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve pozitron emisyon tomografisi (PET) de dahil olmak üzere 
görüntüleme çalışmaları, globus pallidusta ve derin beyaz cevherdeki anormalliklerin DNS durumunda kullanılabileceği 
düşünülmektedir (Moon ve ark., 2018). 
Tedavi: Bir hastanın solunum odası havasındaki COHb yarı ömrü yaklaşık 250 ila 320 dakikadır; bu süre maske ile sağlanan 
yüksek akışlı oksijen ile 90 dakikaya düşer. Bu nedenle, CO zehirlenmesinde hastanın CO kaynağından uzaklaştırılıp hızlı bir 
şekilde yüksek akışlı oksijen tedavisine başlanması önemlidir. Komatoz hastalar veya ciddi derecede zihinsel durumu olanlar, 
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gecikmeden entübe edilmeli ve yüzde 100 oksijen kullanılarak mekanik olarak havalandırılmalıdır. Duman solunmasından 
sonra eşzamanlı siyanür toksisitesini düşünmek önemlidir. Semptomların çoğu yüksek akış oksijenle çözüldüğü için birçok 
hasta acil serviste idare edilebilir.  Ciddi zehirlenme kanıtı gösteren hastalar hastaneye yatırılmalıdır. Kasıtlı CO 
zehirlenmesinin ardından psikiyatrik değerlendirme ve intiharın belirlenmesi çok önemlidir. Asideminin bikarbonat 
kullanılarak düzeltilmesi kontrendikedir çünkü oksihemoglobin disosiyasyon eğrisini sola kaydırarak hücresel hasarın 
artmasına neden olur. Hiperbarik oksijen (HBO) farklı mekanizmalar ile iskemi reperfüzyon üzerine koruyucu etki gösterir. İlk 
olarak hayvan çalışmalarında HBO tedavisinin inaktive sitokrom oksidaz rejenerasyonunu artırdığını göstermesidir. İkinci 
olarak ise CO’e bağlı oluşan santral sinir sistemi hasarında temel basamak olan lökositlerim beyin mikrovasküler endoteline 
adhezyonunu engeller. Bu iki özellik, neden atmosferik oksijen yerine HBO tedavisinin öğrenme ve bellek üzerine pozitif etki 
gösterdiğini tanımlamaktadır (Tomaszewski ve ark., 1992). COHb yarı ömründe, HBO sırasında yüzde 100 normobarik 
oksijende (NBO) yaklaşık 90 dakikadan yaklaşık 30 dakikaya kadar bir azalmaya neden olur. Eğer HBO kullanılıyorsa, ideal 
olarak altı saat içinde başlaması halinde yararın en yüksek olduğunu öne sürmektedir.  
 Şu durumlarda HBO ile tedaviyi önerilmektedir:      
•CO seviyesi> yüzde 25          
•CO seviyesi> hamile hastada% 20 
•Olay anında ya da hastane de bilinç kaybı/bilinç bulanıklığı       
•Yeni nörolojik ya da mental durum değişikliği 
•Son organ iskemisinin kanıtı (örneğin, EKG değişiklikleri, göğüs ağrısı veya Ağır metabolik asidoz (pH < 7,1) 
HBO'nun yapılması gereken, klinik durumdan bağımsız olarak seviyesi tartışmalıdır. Birçok tıbbi toksikolog, COHb seviyesi 
yüzde 25'ten yüksek olduğunda rutin olarak HBO'yu tavsiye ederken, bazı toplumlar uygun eşik olarak yüzde 40'ı 
kullanmaktadır. Tıp literatüründe bir seviyeyi diğerine seçmek için net bir temel yoktur. Gebeliğin HBO başlatma kararındaki 
önemi, fetal hemoglobine bağlı CO'nun daha fazla afinitesine ve daha uzun yarı ömrüne, plasental perfüzyonun önemli 
ölçüde arttırılmamasına ve hipoksemi ve asidozun fetüs üzerindeki doğrudan etkilerine dayanmaktadır. Pnömotoraks 
durumu HBO için mutlak kontrendikasyon oluşturmaktadır. Bazı otörler persistan semptomları olan, bilinç kapanması olan 
ve ilk HBO tedavisi sonrasında klinik bulguları düzelmeyen hastalara çoklu tedavi verilmesi gerektiğini önermektedir. 385 
hastalık randomize kontrollü bir çalışmadahastalar 2 gruba ayrılarak değerlendirilmiştir. Birinci grupta geçici bilinç 
kapanması olan hastalar 6 saat NBO veya 4 saat NBO+1 seans HBO tedavisi almışlardır. İkinci gruptaki koma hastalarına ise 4 
saat NBO+1 seans HBO tedavisi veya 4 saat NBO+2 seans HBO tedavisi verilmiştir. Sonuç olarak geçici bilinç kapanması olan 
hastalarda HBO tedavisinin NBO’e üstünlüğü gözlenmemiştir. Koma hastalarındaise iki seans HBO tedavisi verilmesi tek 
seansa göre daha iyi sonuçlar vermiştir (Djillali ve ark., 2011). Gecikmiş nöropsikiyatrik sendrom  (DNS): Değişken 
derecelerde bilişsel eksiklikler, kişilik değişiklikleri, hareket bozuklukları ve fokal nörolojik defisitlerle karakterize edilen DNS, 
genellikle CO zehirlenmesinin 20 günü içinde ortaya çıkar ve defisitler bir yıl veya daha uzun süre devam edebilir. HBO'nun 
DNS ciddiyetini azaltmadaki etkinliğini değerlendirmek için tasarlanan klinik çalışmaların kalitesi ve sonuçları çok çeşitlidir. 
Hastaneye başvurduktan sonraki 24 saat içinde 152 hastaya HBO veya NBO tedavisine alınan tek merkezli kontrollü bir 
çalışmada (Weaver ve ark., 2002) NBO ile tedavi edilen grupta ilk 6 haftalık bilişsel sekeller daha yaygındı (yüzde 46'ya karşı 
yüzde 25). HBO tedavinin nörolojik performans yönünden bu avantajı, ilk altı ay ve bir yıl sonra korunmuştur. Diğer bir 
çalışmada ise, geçici bilinç kaybı olan (ancak komaya sahip olmayan) hastalar arasında tek bir HBO seansı kullanılması, bir 
aydaki tam nörobilişsel iyileşme oranında yüzde 100 oksijen tedavisine kıyasla hiçbir fayda göstermedi (58'e karşı yüzde 61). 
Koma ile başvuran hastalar için, iki seans HBO alanlar, bir ayda HBO'lu tek seansla tedavi edilenlere kıyasla anlamlı derecede 
daha düşük bir iyileşme yaşadı (47, yüzde 68'e karşılık; OR 0.42,% 95 CI 0.23-0.79) (Annane ve ark., 2011). Nöropsikolojik 
sekellerin görülme sıklığı; HBO, NBO tedavisine karşı: CO zehirlenmesi hastalarında HBO tedavisi, baş ağrısı, hafıza 
bozukluğu, konsantre güçlüğü, rahatsız uyku ve gecikmiş nörolojik sekelleri içeren nöropsikolojik sekellerde, NBO terapisi ile 
karşılaştırıldığında daha düşük risk altındaydı. 
Tartışma: CO'ya maruz kaldıktan 3 ila 240 gün sonra gecikmiş bir nöropsikiyatrik semptom başlangıcı bildirilmiştir. Rapor 
edilen nöropsikiyatrik semptomların sıklığının büyük ölçüde değiştiği ve bu semptomların CO zehirlenmesi olan hastaların 
%10-30'unda meydana geldiği tahmin edilmektedir. 1989 ve 2010 yılları arasındaki 6 tane randomize kontrollü çalışmadan 
derlenen Meta-analiz, HBO ile tedavi edilen hastalarda, baş ağrısı, hafıza bozukluğu, konsantre olma zorluğu, rahatsız uyku 
ve gecikmiş nörolojik sekeller dahil olmak üzere, nöropsikolojik sekel görülme sıklığının düşük olduğunu göstermiştir (Chun-
Hung Lin ve ark., 2018). Raphael ve ark ve Annane ve ark, çalışmasında da 2 seans HBO tedavisinin 1 seansa göre hiçbir 
avantajı olmadığı bildirildi. Mevcut meta-analizde, HBO tedavisinin 1 seansını alan grupta, 2 seans alan gruba kıyasla, hafıza 
bozukluğu ve zorluk yoğunluğu anlamlı derecede düşüktü. Bununla birlikte, bu çalışmaların nispeten kısa takip süreleri ve 
yüksek takip kaybı yüzdesi vardı (Chun-Hung Lin ve ark., 2018). Lin ve arkadaşları (2016)  ayrıca, iskemik inme sıklığının, CO 
maruziyeti olanlar için 2.5 kat daha fazla olduğunu bildirmiştir. Bununla birlikte, altta yatan mekanizmalar belirsizliğini 
koruyor. Direkt hipoksik etkiler, sonraki oksidatif stres ve oksidatif hasar vasküler endotel hasarına yol açan enflamatuar 
tepkiler aterosklerozun ilerlemesini şiddetlendirebilir ve inme riskini artırabilir. Hayvan çalışmaları, HBO tedavisinin, CO 
tarafından beyin hücreleri üzerinde, lipid peroksidasyonunda bir azalma, endotel lökosit göçü ve diğer hipoksik sonrası 
olayları da içeren yararlı etkiler uyguladığını göstermiştir (Zhang ve Piantadosi, 1992). Bununla birlikte, HBO tedavisinin kalıcı 
veya gecikmiş nörolojik sekelleri olan hastaların prognozunu veya sonuçlarını iyileştirip iyileştirmediği net değildir, çünkü 
farklı çalışmalar çelişkili sonuçlar bildirmiştir. HBO tedavisinin bir seansının maliyeti 2 seansınkinden daha düşük bulundu. Bu 
nedenle, HBO tedavisinin bir seansı, yüksek derecede CO zehirlenmesi olan hastalar için ekonomik bir seçenek olabilir.  
Sonuç: HBO tedavisinin kalıcı veya gecikmiş nörolojik sekelleri olan CO zehirlenmesi olan hastaların prognozunu veya 
sonuçlarını iyileştirip iyileştirmediği net değildir. CO zehirlenmesinde DNS'yi tedavi etmek için HBO kullanmanın avantajları 
ve dezavantajları belirsizliğini koruyor. 
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AMAÇ: Bağışıklığın oluşturulması yeni hasta sayısının oluşumunu azaltmasına rağmen, poliomyelit gelişmekte olan ülkelerde hala yaygın bir 
durumdur. Poliomyelit sekeli birden fazla olabilir ve şiddeti değişkendir. Ekstremite uzunluğu tutarsızlığı (LLD) ve kalça, diz ve ayak bileği 
ekstansiyonlarında kas gücü kaybı, genellikle ekstremite uzatma ve ayak bileği artrodezinde ilgilenilen önemli bir konudur. 
GEREÇ-YÖNTEM: Akıllı eksternal fiksatör ile tedavi edilen üç hasta (2 erkek, 1 kadın) bu rapora dahil edilmiti. Sunum sırasındaki yaş 
ortalaması 39 olarak alınmıştır. İlk değerlendirmedeki ortalama uzuv uzunluğu tutarsızlığı 4.7 cm'dir (4.1 ila 4.8). Uzatma kortiktomi bölgesi 
tüm hastalarda tibianın proksimal ve orta üçte birinin birleşimindeydi. Kortikotomi sonrası, ön fiksasyon için, çaprazlanmış K-telleri 
kullanıldı. Daha sonra, Smart frame uygulandı ve düz grafilere göre distraksiyon miktarını gösteren günlük bir uygulama yapıldı. Uzatma 
işleminden önce K telleri çıkarıldı. Distraksiyon indeksi, konsolidasyon indeksi ve eksternal fiksasyon indeksi elde edildi. İşlevsel düzeylerini 
değerlendirmek için ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası İşlevsel Hareketlilik Ölçeği (FMS) kullanıldı. 
BULGULAR: Ortalama uzatma 4.5 cm (3.5 ila 5.1 cm) idi. Ortalama eksternal fiksasyon süresi 7.4 aydı. Distraksiyon indeksi, konsolidasyon 
indeksi, eksternal fiksasyon indeksi sırasıyla 3,7 gün / cm, 37,17 gün / cm, 17,07 gün / cm idi. Ameliyat sonrası dönemde yüksek FMS 
skorları değerlendirildi. 
TARTIŞMA: Poliomyelitte deformite düzeltmesi olan veya olmayan ekstremite uzatma, diğer uzatma cerrahilerinden daha fazla 
komplikasyon ile ilişkilidir. Dar intramedüller kanal nedeniyle intramedüller çiviyi uygulamada genellikle zorluk vardır. Poliomyelit ve 
uzuvların uzaması ile ilişkili deformasyonlar, akıllı eksternal fiksatör ile çivisiz bile kolayca tedavi edilebilir. Literatürde bildirildiği gibi 
konsolidasyon süresi poliomiyelitte diğer uzuv uzatma tekniklerinden daha uzundur. 
SONUÇ: Akıllı eksternal fiksatör ile poliomyelitte ekstremite uzaması, polimyelit ve uzamasına bağlı deformasyonları yönetmek için yararlı 
bir yöntemdir. Konsolidasyon süresinin uzun olmasından dolayı, cerrah pin bölgesi enfeksiyonunun farkında olmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: ekstremite uzatma, poliomiyelit, eksternal fiksatör 
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BACKGROUND: Despite, immunisation has decreased the number of new patients, poliomyelitis is still a common condition in developing 
countries. Sequelae of poliomyelitis may be multiple and the severity is varied. Limb length discrepancy (LLD) and loss of muscle power in 
extensors of the hip, knee, and ankle is an important issue that is generally dealed with limb lenghtening and ankle arthrodesis. In 
poliomyelitis, limb lengthening has difficulties in terms of surgery techniques and higher complication rates compared to other lengthening 
methods. Slower bone consolidation, the development of contractures during lengthening and recurrence of the existing deformity and 
difficulties in applying nails to narrower intramedullary canal are some of them. Here we report, number of three poliomyelitis cases; who 
underwent limb lenghtening with the aid of computer-assisted smart external fixator after ankle arthrodesis. 
MATERIAL-METHODS: Three patients (2M, 1F) who were treated with smart external fixator were included in this report. The mean age at 
the time of presentation was 39 years and 4 months. The average limb length discrepancy at initial evaluation was 4.7 cm (4.1 to 4.8). 
The corticotomy site for lengthening was at the junction of the proximal and middle thirds of the tibia in all patients. After corticotomy, for 
preliminary fixation, crossed K-wires were used. Than, Smart frame was applied and a daily prescription which indicates amount of 
distraction according to plain radiographs was prepared. K wires removed before lenghtening. All frames were maintained in situ until full 
consolidation of the distraction callus. The distraction index, consolidation index and eksternai fixation index were obtained. Pre-op and 
post-op Functional Mobility Scale (FMS) was used to assess their functional level. 
RESULTS: The average lengthening was 4.5 cm (3.5 to 5.1 cm). The average duration of external fixation was 7.4 months. The distraction 
index, Consolidation index, eksternal fixation index were 3,7 days/cm, 37.17 days/cm, 17.07 days/cm, respectively. Higher FMS scores were 
assesed in post-op period. 
DISCUSSION: Limb lengthening with or without deformity correction in poliomyelitis is associated with more complications than other 
types of lengthening surgeries. There is usually difficulty in applying intramedullary nail because of narrow intramedullary canal. 
Deformities associated with poliomyelitis and limb lenghtening can be manuplated easily with smart external fixator even without nails. As 
it had been reported in the literature, consolidation time is longer than other limb lenghtening tecniques in poliomyelitis. 
CONCLUSION: Limb lenghtening in poliomyelitis with smart external fixator is useful method for manuplating deformities due to 
polimyelitis and lenghtening. Because of longer consolidation time, surgeon should be aware of pin site infection. 
Keywords: limb lengthening, poliomyelit, external fixator. 
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Laboratuvarda "yabancı" yeşil kan numunesi 
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GİRİŞ - AMAÇ: Kan numunelerinin santrifüjü ile elde edilen serum ve/veya plazma süpernatantlarının olağan görünümü sarı 
ve tonları olup, bazı fizyolojik ve patolojik durumlarda farklı renkte süpernatantlar elde edilebilir. Örneğin eritrosit 
içerisindeki hemoglobinin süpernatana karışmasına neden olan hemolizde kırmızı renkte süpernatant elde edilir. Hemoliz 
gibi ikter ve lipemi varlığı da serum ya da plazmanın hem rengini hem de matriks yapısını değiştirerek analizleri etkileyebilir. 
Günümüzde gerek vizüel olarak gerekse otomatize spektroskopik indeksler aracılığıyla bu atipik görünümlü numuneler 
belirlenerek analiz sonuçlarını etkilemeleri önlenebilmektedir. Yeşil renkli bir süpernatant oldukça atipik bir durumdur ve 
laboratuvar pratiğinde nadiren karşılaşılmaktadır. Amacımız atipik renkte serum elde edilen bir hasta üzerinden bu 
matriksle karşılaşılması durumunda laboratuvar açısından izlenmesi gereken süreçleri değerlendirmektir. 
OLGU: 58 yaşında kadın hastaya sol memede invaziv lobüler karsinom tanısı ile meme koruyucu cerrahi ve aksiller 
diseksiyon ile beraber sağ ve sol sentinel lenf nodu (SLN) biyopsisi (SLNBx) uygulandı. Operasyondan yaklaşık 1.5 saat sonra 
rutin biyokimyasal tetkiklerin analizi için venöz kan örnekleri katkısız jelli tüpe (BD Vacutainer SST II Advance; BD Company, 
UK) alındı ve laboratuvarımıza transfer edildi. 1500 g'de 10 dakika santrifüj edilerek serum süpernatantı ayrıldı ve serumun 
yeşil renkte olduğu görüldü (Şekil 1). Hastanın özgeçmişini, kliniğini ve diyet+ilaç bilgilerini sorgulamak üzere ilgili klinik ile 
temasa geçildi. Eş zamanlı olarak serumda bazı kimyasal analizler gerçekleştirildi. Hastanın tüm tetkikleri olağandı. Plazma 
süpernatantı ilişkili tetkik istenmediğinden renk açısından değerlendirilmedi. Hastaya intraoperatif olarak SLNBx sırasında 
subkutan yolla izosülfan mavisi enjekte edildiği öğrenildi. İzosülfan mavisi lenfanjiografi için sıklıkla kullanılan ve 
farmakolojik etkinliği olmayan vital bir boyadır. İdrar ve dışkı ile değişmeden atılır ve bu nedenle idrar başta olmak üzere 
vücut sıvılarını boyayabilir. Bu vakada da izosülfan mavisine bağlı yeşil renkli serum elde edildiği tespit edilmiştir. Bu 
nunumedeki sonuçların takip eden günlerdeki analiz sonuçları ile uyumlu olması nedeniyle yeşil serum matriksinin analiz 
sonucunu etkilemediği gözlenmiştir. 
Tartışma ve SONUÇ: Meme kanserinde SLNBx tekniği ile lenf nodlarının belirlenmesi ve histolojik inceleme için eksize 
edilmesi işlemi gerçekleştirilirken primer tümör çevresine veya areola etrafına uygulanan kontrast madde tümör hücreleri 
ile aynı lenfatik yolu kullanılarak aynı lenf noduna ulaştığından SLN’un tespit edilmesi mümkün olmaktadır. Bu kontrast 
maddeler arasında en sık uygulananlardan biri izosülfan mavisi, enjeksiyondan sonra lokal proteinlere özellikle albumine 
bağlı olarak taşınır ve SLN’ye taşınırken lenfatik kanallar da boyanır. Laboratuvar açısından izosülfan mavi kullanımında 
serumun yeşile boyanması dışında analiz sonuçlarını olumsuz etkileyen bir interferans oluşturmamaktadır. Ancak bu 
görünümün gereksiz tekrar ve hatta numune reddi oluşturarak test istek sonuç süresini uzatabileceğinden bu fenomenin 
laboratuvar profesyonelleri tarafından bilinmesi önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: Yeşil serum süpernatantı, interferans, izosülfan mavi, meme koruyucu cerrahi, sentinel lenf nodu 
biyopsisi. 
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Introduction and OBJECTIVE: The usual appearance of serum/plasma supernatants obtained by centrifugation of blood 
samples is yellow and shades, and in different colored supernatants may be observed under some physiological and 
pathological conditions. For instance, due to hemolysis hemoglobin gives a red-color to a supernatant. The presence of 
icterus or lipemia, as seen in hemolysis, may also affect the analysis by altering both the color and matrix structure of a 
supernatant. Currently, these atypical colored samples can be determined either visually or through automated 
spectroscopic indexes and hence any possible interferences which may affect the analysis are prevented before analysis. A 
green-colored supernatant is highly atypical and rarely encountered in routine practice. The study aims to evaluate the 
processes that should be followed in case of encountering this matrix on a patient with such an atypical serum. 
Case Presentation: A 58-years-old female patient with the diagnosis of invasive lobular carcinoma underwent breast-
conserving surgery in the left breast, and right and left sentinel lymph node (SLN) biopsy (SLNBx) with axillary dissection. A 
venous blood sample for routine biochemical testing was drawn into a non-additive tube with gel (BD Vacutainer SST II 
Advance; BD Company, UK) almost 1.5 hours after the surgery. Serum supernatant which separated by centrifugation at 
1500 g for 10 minutes was green colored (Figure 1). While further information requested from the clinics regarding the 
patient's history, clinic, and diet plus medication, the routine laboratory testing was simultaneously performed and the test 
results were considered as usual. As the tests required plasma sample was not ordered, the plasma color was not 
evaluated. In patient history, there was a subcutaneous isosulfan blue injection during SLNBx as informed by the clinic. 
Isosulfan blue is a vital dye that is frequently used for lymphangiography and has no pharmacological activity. It is excreted 
unchanged with urine and feces and therefore can stain body fluids, including serum. In this case, it was determined that 
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isosulfan blue led to green-colored serum. The green serum did not affect any test result that might be specific to this case 
since the results in the sample were consistent with further results in the next days. 
Discussion and CONCLUSION: In breast cancer, it is possible to detect SLN since the contrast agent applied around the 
primary tumor or the areola reaches the same lymph node using the same lymphatic path as tumor cells, while the SLNBx 
technique is used to detect and excise lymph nodes for histological examination. One of the most commonly applied 
contrast agents is isosulfan blue, which is carried after injection by local proteins, especially albumin, and the lymphatic 
channels are also stained while they are transported to the SLN. From the laboratory point of view, there is no interference 
in the use of isosulfan blue other than green-colored staining of body fluids including serum. Still, this phenomenon must be 
known by laboratory professionals, as this appearance may prolong the turnaround time by creating unnecessary repetition 
and even sample rejection. 
Keywords: Green serum supernatant, interference, isosulfan blue, breast conserving surgery, sentinel lymph node biopsy. 

 
 

Şekil 1. 
Figure 1. 

 
Hasta kanının santrifüj sonrası görünümü. 
The patient’s blood after centrifugation. 
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OBJECTIVE: We aimed to present the clinical findings of a patient with ophthalmoplegia secondary to mucormycosis-related 
orbital cellulitis. 
CASE: An 82-year-old female with chronic lymphocytic leukemia was consulted from Hematology clinic with the complaint 
of vision loss and proptosis in the right eye. Her complaints started 2 days ago. On the physical examination; There were 
black necrotic lesions on the nose and left eyebrow, periorbital edema and right proptosis (Fig 1). Total ptosis of the right 
upper eyelid together with a markedly restricted eye movement was observed in all gaze positions. However, left eye 
movements were free (Fig 2). There was no light reaction in the right eye, but present in the left eye. A relative afferent 
pupil defect was observed in the right eye. Visual acuity demonstrated that there was no light perception in the right eye 
and 0.7 in the left eye with Snellen chart. Biomicroscopic examination revealed mild cortical cataract in both eyes. 
Intraocular pressure was 13 mmHg in both eyes. On the fundus examination, combined retinal artery and vein occlusion 
was observed in the right eye. Her left fundus was normal. Orbital and cranial imaging showed the right ethmoid, sphenoid, 
frontal and maxillary sinusitis. Abscess formation was also observed in the frontal lobe (Fig 3). Amphotericin-B treatment 
was initiated with the recommendation of infectious diseases clinic due to the prediagnosis of rino-orbito-cerebral 
mucormycosis. Rhizomucor fungus was detected in surgical debridement. 
CONCLUSION: Orbital infection should be kept in mind in the differential diagnosis of the causes of proptosis and 
ophthalmoplegia. It should be remembered that mucormycosis may be the causative agent, especially in 
immunocompromised patients. Early diagnosis and systemic antifungal agents may increase the success of treatment and 
prevent the mortality. 
Keywords: mucormycosis, ophthalmoplegia, orbital cellulitis, proptosis. 

 

  
Figure 1: Right sided periorbital edema and proptosis   Figure 2: Nine diagnostic gaze positions exhibiting markedly restriction of the                                

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxright eye movement in all positions 
 

  
 

Figure 3:  (A) CT Scanning of the paranasal sinuses showing ethmoid, and maxillary sinusitis (red arrows). (B) T1W coronal image of the 
brain illustrating cerebral abscess formation in frontal lobe (yellow arrow) 
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Comparison Of Indications And Side Effects Of Dıfferent Radiotherapy 
Methods 
Tuğçe Tekirdağ 
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Radiotherapy is a form of cancer treatment that exposes cancer cells to radiation. The most appropriate type of 
radiotherapy is determined for the treatment of the diagnosed tumor. Some of these are curative radiotherapy, polyative 
radiotherapy, external radiotherapy ( teletherapy ), internal radiotherapy ( brachytherapy ), tomotherapy, volumetric 
modulated arc therapy ( VMAT ), stereotactic radiation therapy. Radioactive beam sources used in radiotherapy are cobalt 
60 device, linear accelerators (LINAC), Intensity-modulated radiotherapy ( IMRT ) and Cyberknife device. In this study, the 
types and sources of radiotherapy, radiotherapy used today are mentioned. This report discusses the indications of the use 
of these different beam sources and the specific side effects. Keywords: Cyberknife, IMRT, LINAC, Radıotherapy, VMAT 
 
Giriş ve Amaç: Radyoterapi kanser hücrelerini radyasyona maruz bırakarak yapılan bir çeşit kanser tedavisidir. Malign tümörünün tedavisi 
için en uygun radyoterapi çeşidi belirlenir. Bunlardan en yaygın olanları küratif radyoterapi, palyatif radyoterapi, eksternal radyoterapi 
(teleterapi), dahili radyoterapi (brakiterapi), tomoterapi, volumetrik ayarlı ark terapi (Vmat) ve stereotaktik radyoterapidir. Küratif 
radyoterapi kanser hücrelerinin tümüyle ortadan kaldırılmasına yönelik olup radyasyona duyarlı kanserler ve erken evre kanserlerin büyük 
bir bölümünde bir amaca ulaşılır. Uygulama yöntemlerine göre radyoterapi teknikleri ve cihazları eksternal radyoterapi (teleterapi) ve dahili 
radyoterapi (brakiterapi) bu iki tekniğin farkı teleterapi’de Co 60 veya Lineer ayrılır. Akselaratör (linac) cihazları ile hastaya dışarıdan ve belli 
mesafeden uygulanması esasına dayanırken brakiterapi’de kılıflanmış radyoaktif kaynakların hedef dokunun yakınına veya hedef dokuyla 
temas edecek şekilde yerleştirilmesinden ibarettir. Tomoterapi’de en gelişmiş radyoterapi cihazlarından biridir. Tomoterapi tek bir system 
içerisinde 3 fonksiyon birleştirerek radyasyon ile kanser tedavisinde etkin tedaviyi sağlar. Volumetrik ayarlı ark terapi (Vmat) tedavi 
tekniğinde linak hasta etrafında döndüğü süre içerisinde ışınlama yapar. Işınlama sırasında çok yapraklı kolimatörlerin hareket etmesiyle 
küçük ışın alanları oluşturularak gönderilen ışın demeti üzerinde yoğunluk ayarlaması yapılır. Işınlama süresi boyunca doz hızı değişir. Bu 
nedenle Vmat birden fazla ark açısı ile yapılan yoğunluk ayarlı tedavi tekniğidir. Stereotaktik radyoterapi beyin ve merkezi sinir sisteminde 
bulunan tümörler ve hastalıklı lezyonlara bir ya da birkaç uygulama seansı içerisinde çevredeki sağlıklı dokular korunarak çok yüksek 
radyasyon dozu verilmesi işlemidir.  
Radyoaktif Işın Kaynakları: Radyoaktif ışın kaynakları olarak Kobalt 60 cihazı, Lineer Hızlandırıcılar (LİNAC), Yoğunluk Doz Ayarlı Radyoterapi 
(IMRT) ve Cyberknife cihazdır. Bu kaynakların birbirinden farklı endikasyonları ve yan etkileri vardır.  
Kobalt 60 Cihazı: Bu cihazlar radyasyon kaynağı olarak Co-60 radyoizotopu kullanan teleterapi cihazlarıdır. Teleterapi yönteminde 
radyoaktif olarak kullanılan Co-60 radyoaktif olmayan Co-59 maddesinin nükleer reaktörde nötron bombardımanı ile elde edilir. Malign 
tümörlerinin yanı sıra sağlıklı hücrelerde büyük miktarda hasar görmekteydi. Derine yerleşmiş tümörlerin tedavisinde tümörün üst kısmında 
bulunan sağlam dokular fazla miktarda doz almakta ve dolayısıyla ciltteki dokular zarar görmekteydi. Kemik ve yumuşak doku arasındaki 
büyük soğurma farkı yapılan bu tedavide tehlike arz etmekteydi.  
Lineer Hızlandırıcılar (LINAC): Bu hızlandırıcılar ekternal radyoterapi içerisinde yer alır. Lineer Hızlandırıcılar (LINAC) yüksek gerilim altında 
metal hedeften koparılan elektronlar akseleratör tübü içerisinde hızlandırarak, bu elektronların ‘Gantry’de’ (Cihazın Kafa Bölgesi) bir targete 
çaptırılması sonucu oluşan X ışınlarının belli kolimatörler vasıtasıyla hastaya odaklar verilen bu radyasyon vücutta saniyeler içinde 
tepkimeler başlatıyor. Bu tepkimeler sonucu oluşan moleküller kanser hücrelerin genetik kodu olan DNA’lar da kırıklıklar meydana getirir. 
Böylece genetik kodu hasarlanan tümör hücreleri bundan sonra bölünemez ve ölmeye başlar. Lineer hızlandırıcılarda kullanılan elektronlar 
cilde yakın tümörlerin tedavisinde kullanılır veya elektron demeti hedefe çaptırılarak oluşturulan yüksek enerjili X ışınları derin yerleşimli 
tümörlerin tedavisinde kullanılır.  
Yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT): Üç boyutlu konformal radyoterapinin geliştirilmiş şeklidir. Aynı bilgisayarlı planlama sistemlerinde yine 
hekimin belirlemiş olduğu tümör volumu ve sağlıklı doku volümleri göz önünde bulundurularak bilgisayarların belirlediği yoğunluk 
farklılıkları oluşturulmuş alanlardan tedavi yapılır. IMRT tekniği ile planlama ve tedavi uygulaması klasik tekniklere göre daha uzun sürmekle 
beraber daha yüksek oranda tümör kontrolünü daha az yan etkiyle sağlaması nedeniyle özellikle bazı kanserlerde tercih edilmektedir. 
Günümüzde IMRT, prostat kanseri, baş-boyun  kanseri, meme kanseri, tiroid ve akciğer kanserinin yanında jinekolojik, karaciğer, beyin 
tümörleri, lenfoma ve sarkomların tedavisinde de kullanılmaktadır. IMRT ayrıca pediatrik tümörlerin tedavisinde de çok faydalıdır.  
Cyberknife Cihazı: Cyberknife, tüm vücutta milimetrik doğrulukla kanser tedavisi yapmak için tasarlanmış robotik radyo cerrahi sistemidir. 
Bu sistem sayesinde radyasyon demetleri odaksal olarak kullanılarak beyin ve vücutta kanserli dokular yüksek dozlarla tedavi edilebiliyor. 
Normal dokular, radyasyonun etkilerinden yüksek düzeylerde korunabiliyor. Bilgisayar kontrollü robot teknolojisi ile tedavi cihazı hasta 
etrafında dönerek ve yüzlerce açıdan ışınlama yaparak tedaviyi gerçekleştiriyor. Cyberknife her türlü kanserin radyoterapisinde kullanılır. 
Robot kolu üzerine yerleştirilen 6 mega voltluk Linac ile çalışır. Cihazın her açıda dönebilen ve her pozisyonda durabilen robotik kolu 
yardımıyla odaklanmış ışınlar hastaya gönderilir. Böylece vücuttaki herhangi bir bölge robotik kol sayesinde rahatlıkla ışınlanabilir. Bu özellik 
tedavisi diğer radyoterapi cihazlarıyla mümkün olmayan hastalara da tedavi şansı veriyor. Bunun yanı sıra Cyberknife cihazıyla tedavi 
sırasında yüzde yüz gerçek zamanlı görüntü alınabilir ve bu görüntüler rehberliğinde radyasyon verilir. Özellikle beyin tümörleri, beyin 
metastazları, karaciğer kanserleri, akciğer kanserleri, pankreas kanserleri, prostat kanserlerinin tedavisinde başarılı sonuçlar verir. 
Cyberknife cihazının birçok avantajı vardır. Hasta gün içerisinde tedavi edilir ve hasta ertesi gün işine gidebilir. Diğer yöntemlere göre bir 
diğer avantajı ise beyin tümörlerinde termoplastik maske kullanılmasıdır. Bu sayede diğer sistemlerde kafatasına uygulanan vidalı 
yöntemlerden kurtulmuş olunur. Seansları 30-40 yerine tek veya 1-5 seans arasında tedavinin bitirilmesi büyük avantajlardandır. Cyberknife 
teknolojisinin az da olsa yan etkileri olabilir. Bazen tümör tedavisinde etrafında ödem olabilmektedir. Bunların çoğu geçicidir. 
Sonuç: Radyoaktif ışın kaynakları ve radyoterapi yöntemlerinin her cihaza ya da yönteme özel endikasyonları ve yan etkileri mevcuttur. Bu 
cihaz ve yöntemler, malign tümör türlerine göre belirlenmektedir. Son teknolojiyle üretilen Kobalt 60, LINAC, IMRT ve Cyberknife 
cihazlarından günümüzde en çok kullanılan tedavi başarısı yüksek ve yan etkileri diğerlerine göre daha göz ardı edilebilen Cyberknife 
cihazlarıdır. 
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Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) klinikoradyolojik bir antite olarak genellikle baş ağrısı, nöbet, şuur ve 
görme bozuklukları ile karakterizedir. PRES risk faktörleri arasında preeklampsi/eklampsinin yanı sıra hipertansiyon, sepsis, 
organ transplantasyonları, sitotoksik ilaç kullanımı yer almaktadır. PRES’in erken tanı ve tedavisi önemlidir. PRES medikal 
acillerden biridir ve özellikle erken tanı ve hızlı tedavi ile tamamen geri dönüşümlü bir sendromdur. Bu sunumunun amacı 
olgumuzda eklampsiye sekonder gelişen PRES’in özelliklerini sunmak, ayırıcı tanısını tartışmak ve literatür değerlendirmesi 
yapmaktır. 
Anahtar Kelimeler: Posterior reversibl ensefalopati, acil servis, eklampsi 
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Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) is a clinicoradiological entity that is characterized by headache, 
seizure activity, visual changes, and consciousness impairment. Risk factors of PRES include preeclampsia/eclampsia, 
hypertension, sepsis, organ transplantation, and cytotoxic drug use. Early diagnosis and treatment of PRES is very 
important. PRES is a medical emergency and it is a fully reversible condition especially when diagnosed and treated 
immediately. The aim of this report was to present the characteristics of PRES, which was secondary to eclampsia in our 
case, to discuss the differential diagnosis and to review the literature. 
Keywords: Posterior reversible encephalopathy, emergency department, eclampsia 
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Epileptik Nöbete Bağlı Rabdomiyoliz 
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AMAÇ: Rabdomiyoliz, iskelet kas hücrelerinin hasara uğraması sonucu ortaya çıkan bir durumdur.Epilepsi hastalarında da 
şiddetli, tekrarlayıcı, jeneralize konvülziyonlar kas enerji depolarını hızla tüketerek, kas hasar eşiğini düşürerek 
rabdomiyolize neden olabilmektedir. Epileptik nöbete bağlı rabdomiyoliz akut böbrek hasarının nadir bir nedenidir. 
Konvülziyon geçiren hastaların olay günü böbrek fonksiyonları normal saptansa da ilerleyen günlerde böbrek fonksiyonları 
bozulabilir. Bu hastaların akut böbrek hasarı gelişimi açısından yakın takip edilmesi gerekmektedir. Burada epileptik 
konvülziyon nedeniyle rabdomiyoliz gelişen ve nihayetinde akut böbrek hasarı oluşan bir 2 olguyu oldukça nadir görülmesi 
ve tedavisinin hayati olması olması nedeniyle sunmak istedik. 
OLGU-1: 18 yaşında erkek hasta 10-12 yaşlarında 5 kez hemodiyalize girmesine neden olan rabdomiyoliz atağı ile başvurarak 
Glikojen Depo Hastalığı Tip 5 (McArdle Hastalığı) tanısı almış. Sonrasında yılda ortalama 2 kez rabdomiyoliz atağı olan 
olgunun serviste izleminde jeneralize tonik klonik nöbet geçirmesi nedeniyle yapılan elektroensefalografi tetkikinde 
jeneralize epileptiform anormallik saptandı. Antiepileptik tedavisi sonrasında nöbet geçirmeyen ve atakları sonlanan 
olgunun geçmişe yönelik sorgulandığında epileptik nöbetlerinin atakları tetiklediği düşüldü. 
OLGU-2: 33 yaşında erkek hasta 2014 yılında sol frontal bölgede arteriovenöz malformayon nedeniyle opere olmuş. 
Jeneralize nöbetlerinin olması nedeniyle antiepileptik kullanan hasta ilaç aksatması ve madde alımı nedeniyle status 
epileptikus ile yoğun bakıma yatırılmış. İzlemde böbrek fonksiyon testleri bozulan ve rabdomiyoliz gelişen hasta 
hemodiyalize alındı. Antiepileptik ve replasman tedavisi ile hasta düzelerek taburcu edildi. 
SONUÇ: Sonuç olarak epileptik konvülziyon rabdomiyolize bağlı akut böbrek hasarının nadir bir nedenidir ve tedavisi 
hayatidir. Bu yüzden rabdomiyolizin nedenleri arasında epileptik nöbet sorgulanmalı, özellikle şiddetli, tekrarlayıcı, 
jeneralize epileptik konvülziyon geçiren hastaların akut böbrek hasarı gelişimi açısından yakın takip edilmesi gerektiğini 
önermekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Epileptik nöbet, Rabdomiyoliz, Akut böbrek hasarı. 
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INTRODUCTION AND PURPOSE: Rhabdomyolysis develops due to skeletal muscle cell damage. Severe, repetitive, 
generalized convulsions in epilepsy patients can rapidly deplete muscle energy stores and lower the muscle damage 
threshold and cause rhabdomyolysis.Rhabdomyolysis due to epileptic seizure is a rare cause of acute kidney injury. 
Although normal renal function in patients suffering from epileptic convulsion can be detected on the day of convulsion, 
impaired renal function can be observed in the following days. These patients should be monitored closely in terms of the 
development of acute kidney injury. Here, we present two cases of rhabdomyolysis due to epileptic convulsions and 
ultimately acute kidney injury, as they are very rare and vitally important to treat. 
PATIENT-1: A 18-year-old male patient was diagnosed with Glycogen Depot Disease Type 5 (McArdle Disease) by 
rhabdomyolysis attack, which caused him to undergo hemodialysis 5 times at the age of 10-12. The patient who had 
rhabdomyolysis attacks on average twice a year, had generalized tonic clonic seizure in the follow-up in the ward and 
electroencephalography examination revealed generalized epileptiform abnormality. After antiepileptic treatment, the 
patient had no seizure and her attacks ended. 
PATIENT-2: A 33-year-old male patient underwent surgery for arteriovenous malformations in the left frontal region in 
2014. Patient taking antiepileptic because of generalized seizures. The patient was hospitalized in intensive care with drug 
interruption and substance intake nedentie status epilepticus. Impaired renal function tests during follow-up and and 
rabdomyolysis developed hemodialysis. He was discharged with antiepileptic and replacement therapy.  
RESULT: Rhabdomyolysis due to epileptic seizure is a rare cause of acute kidney injury and treatment is vital. Therefore, 
epileptic seizures should be questioned among the causes of rhabdomyolysis. We suggest that especially patients with 
severe, recurrent, generalized epileptic convulsions should be followed closely for the development of acute kidney injury. 
Keywords: Epileptic seizure, Rhabdomyolysis, Acute kidney injury 
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Biyotinidaz eksikliği olan hastanın anestezik yönetimi 
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Otozomal resesif geçişli kalıtsal bir hastalık olan biotinidaz eksikliği organizmada biotin döngüsünü bozarak metabolik 
asidoz, deri bulguları ve nörolojik belirtiler, işitme kaybı, immun yetmezlik, hipotoni ve konvülsiyonlar gibi değişik klinik ve 
laboratuvar bulgularının görüldüğü bir hastalık tablosuna yol açar. 4 yaşında 15 kg erkek hastanın sağ dirsek suprakondüler 
fraktürü nedeniyle acil operasyonu planlandı. 1 mg i.v midazolam premedikasyonunu takiben intraoperatif olarak EKG, 
SpO2, NIBP, EtCO2 ve ısı monitörizasyonu sağlandı. Propofol, fentanil ve rokuronyum ile indüksiyon sağlandı. Cerrahi 
bitiminde Sugammadex uygulandı. Hasta ortopedi kliğininde dolşım solunum ve nörolojik olarak stabil olması üzerine 
postoperatif 2. gün taburcu edildi. Biyotinidaz eksikliği olan vakalarda peroperatif yaşanabilecek tüm sorunlar iyi bilinmeli, 
bunlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Propofol ve fentanil biyotinidaz eksikliği olan hastalarda güvenle kullanılabilir. Uzamış 
nöromüsküler bloktan kaçınmak için kas gevşeticiden kaçınılmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Anestezi, Biyotinidaz eksikliği, Sugammadex 
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Biotine is crucial as a cofactor for carboxylase enzymes in human organism. Biotinidase deficiency is an autosomal recessive 
hereditary disease that leads to various clinical and laboratory findings as metabolic acidosis, dermal and neurological 
disorders, hear loss, immune deficiency, hypotonia and convulsions by disrupting biotine cycle. A 4 year old boy with 15 kg 
body weight underwent an emergency orthopedic operation for treatment of right elbow supracondylar fracture. 
Premedication was performed with 1 mg midazolam intravenously (i.v) and the patients hemodynamic and respiratory 
functions were monitored by using electrocardiography, pulse-oxymetry, non-invasive blood pressure, and capnography. 
Propfpol, fentanyl and rocuronium used for induction. Sugammadex used end of the surgery. Peroperative risks for 
biotinidase deficient patients should be considered and related measures should be taken preoperatively. Propofol and 
fentanyl can be safely used at these patients. 
 
Keywords: Anaesthesia, Biotinidase deficiency, Sugammadex 
 
 
 
GİRİŞ: Biyotinidaz eksikliği ilk kez günümüzden 20 yıl önce Wolf ve ark.ları tarafından tanımlanmıştır(1). Biyotinidaz, vücutta 
biyotin döngüsü adı verilen bir reaksiyon zinciri içinde serbest biyotin oluşum basamağı için gerekli bir enzimdir. Biyotin, 
organizmadaki karboksilaz enzimleri için kofaktör olarak görev yapan önemli bir vitamindir. Otozomal resesif geçişli kalıtsal 
bir hastalık olan biyotinidaz eksikliği organizmada biyotin döngüsünü bozarak metabolik asidoz, deri bulguları ve nörolojik 
belirtiler, işitme kaybı, immun yetmezlik, hipotoni ve konvülsiyonlar gibi değişik klinik ve laboratuvar bulgularının görüldüğü 
bir hastalık tablosuna yol açar (2-4). Dünya ülkeleri içinde biyotinidaz eksikliğinin en sık görüldüğü ülkenin Türkiye olduğu 
bildirilmiştir. Biz bu olgumuzda suprakondüler humerus fraktürü nedeniyle cerrahi planlanan hastanın anestezik yönetimini 
sunduk. 
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OLGU: 4 yaşında 15 kg erkek hastanın sağ dirsek suprakondüler fraktürü nedeniyle acil operasyonu planlandı. Preoperatif 
değerlendirmede biyotinidaz eksikliği tanısı aldığı belirlenen hastanın biyotin 1x10mg tb tedavisini sürekli kullandığı 
öğrenildi. Hastanın preoperatif fizik muayene bulguları, laboratuvar değerleri ve kan gazı değerleri normaldi. Son 6 ay içinde 
herhangi konvülsiyon, deri ve metabolik yakınma öyküsü yoktu. kas gücü muayenesi doğaldı.  1 mg i.v midazolam 
premedikasyonunu takiben intraoperatif olarak EKG, SpO2, NIBP, EtCO2 ve ısı  monitörizasyonu sağlandı. Preoksijenasyonu 
takiben iv 2,5mg/kg propofol, 2mcg/kg fentanyl ve 0,5 mg/kg rokuronyum ile indüksiyon uygulandı. Başarılı entübasyonun 
ardından hastaya 0,2mg/kg/dk hızından propofol infüzyonu başlandı intraoperatif takibinde fentanyl puşe ile analjezisi 
derinleştirildi. Hastanın nabzı 110/dk, kan basıncı 90/60 mmHg, SpO2 %100 ve EtCO2'i yaklaşık 35 mmHg civarında seyretti. 
Hasta 50 dakika süren operasyon sonunda 2 mg/kg sugammadex yapılarak sorunsuz şekilde ekstübe edildi. Hasta 
postoperatif yakın gözlem amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı. yapılan kan tetkikleri ve arteryel kan gazı analizi stabil olan 
hasta ertesi gün ortopedi kliniğine devredildi. Postoperatif 2. gününde genel durumu kan tetkikleri ve kan gazı stabil olan 
hasta oral beslenmeyi tolere etti, elinde dolaşım bozukluğu olmayan ve nörolojik muayenesi doğal olan hasta önerilerle 
taburcu edildi. 
TARTIŞMA: Türkiye’de biyotinidaz eksikliğinin görülme sıklığı dünya ortalamasının çok üzerinde olup bir çalışmada bu oran 
dünya ortalamasının yaklaşık 8 katı olarak, yeni doğanlarda 1:14800 olarak bildirilmiştir (5). Biyotinidaz eksikliği olan 
hastalarda ciddi metabolik asidoz, konvülsiyonlar, ve cilt bulguları sık görülmektedir. Oluşabilecek konvülsiyonlara hazırlıklı 
olunmalı, konvülsiyon eşiğini düşürecek hipoksi, hipokarbi gibi durumlardan kaçınılmalıdır. Literatürde biyotinidaz eksikliği 
olan hastaların anestezi yönetimi ile ilgili yayınlar çok kısıtlıdır. Bu hastalarda, rejyonel anestezi önerilsede genel anestezi 
için kontrendikasyon yoktur, ancak bazılarında yeni epileptik aktivite, asidoz, uzun süreli NMB ve malign hipertermi 
oluşabilir(6). Hastamızda konvülsiyon ve malign hipertermi ihtimaline karşı genel anestezi ve propofol ile TİVA kullanımının 
uygun olacağı düşünüldü. uzamış nöromüsküler bloğu engellemek için vaka bitiminde sugammadex yapıldı.  Olası metabolik 
asidoza katkı sağlamamak için solunumsal asidoz oluşumundan kaçınıldı. her ne kadar minor cerrahiler için LMA kullanımı 
önerilsede vakanın uzama ihtimali ve solunum yolunu güvende tutmak adına hasta entübe edildi. Hastamız postoperatif 
apne, konvülsiyon, hipotoni ve metabolik durumun yakın takibi için yoğun bakıma alındı ve problemi olmayan hasta şifa ile 
taburcu edildi.   
SONUÇ: Biyotinidaz eksikliği olan vakalarda peroperatif yaşanabilecek tüm sorunlar iyi bilinmeli, bunlara karşı hazırlıklı 
olunmalıdır. Propofol ve fentanil biyotinidaz eksikliği olan hastalarda güvenle kullanılabilir. Uzamış nöromüsküler bloktan 
kaçınmak için kas gevşeticiden kaçınılmalıdır. Kas gevşetici yapılan olgularda hipotoniden kaçınmak için sugammadex 
kullanılabilir(6).  
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Altmış yaşında bilenen hipertansiyonu olan hasta acil servise sağ bacakta güçsüzlük şikayeti ile getirilmiş. Nörolojik 
muayenesinde sağ alt ekstremitede motor kas gücü -4/5, patella ve aşil refleksleri normohiperaktif, plantar yanıt 
ekstensordu. Nörolojik muayene ve beyin görüntüleme sonuçları ile laküner inme tanısı konuldu (Resim1,2). İzole 
monoparezi, piramidal bulguların yokluğunda periferik patoloji ile kolayca göz ardı edilebilir veya karıştırılabilir. 
Monopareziye eşlik eden piramidal bulguların varlığı doğru anatomik bölge için görüntüleme yöntemlerine bizi 
yönlendirmelidir. Acil serviste, monoparezi ile başvuran hastaların tanı ve hızlı konsültasyonu için detaylı bir nörolojik 
muayene çok önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: Monoparezi, laküner inme, difüzyon manyetik rezonans görüntüleme 
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A patient with known hypertension at the age of sixty was brought to the emergency room complaining of weakness in the 
right leg. In neurological examination, motor muscle strength in right lower extremity was -4/5, patella and achilles reflexes 
were normohiperactive and plantar response was extensor. Neurological examination and brain imaging revealed lacunar 
stroke (Fıgure 1,2). Isolated monoparesis can be easily overlooked or confused with peripheral pathology in the absence of 
pyramidal findings. The presence of pyramidal findings accompanying monoparesis should lead us to imaging methods for 
the correct anatomical region.In the emergency department, a detailed neurological examination is very important for the 
diagnosis and rapid consultation of the patients presenting with monoparesis. 
Keywords: Monoparesis, lacuner stroke, diffusion magnetic resonance imaging 

 

  
Resim 1,: Manyetik rezonans görüntülemede kortikal bölgede laküner difüzyon kısıtlanması 

Figure 1:  Lacunar diffusion restriction in cortical region in magnetic resonance imaging 
Resim2: Manyetik rezonans ADC görüntülemede kortikal bölgede laküner difüzyon kısıtlanması 

Figure2: Lacunar diffusion restriction in cortical region in magnetic resonance ADC imaging 
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Giriş ve Amaç: Hava yastıkları, araç içi trafik kazalarına bağlı mortalite ve ciddi yaralanma riskini önemli ölçüde 
azaltmaktadır. Hava yastıklarının bu faydaları göz ardı edilemez ise de açılması ya da sönmesi sırasında hava yastığına bağlı 
yaralanmalarla da karşılaşılabilmektedir. Sıklıkla abrazyon, kontüzyon, laserasyon, kırık ve yanık şeklinde yaralanmalar 
görülebilmektedir. Ortaya çıkan yanıklar; hava yastığının şişmesi sırasında olabilecek sürtünme yanığı, hava yastığının şiştiği 
esnada açığa çıkan yüksek sıcaklıktaki gazların veya indirekt olarak kıyafetlerin erimesinin neden olduğu termal yanık ve 
kimyasal yanık olarak üç şekilde karşımıza çıkabilir. Çalışmamızda, hava yastıklarının taşıdıkları risklere dikkat çekilmesi ve 
neden olabilecekleri yaralanmalar hakkında bilgi paylaşılması amaçlanmıştır. 
Olgu Sunumu: 27 yaşında kadın olgu, kendi kullandığı aracıyla başka bir araçla çarpışması sonucu aracının hava yastıklarının 
açıldığını, her iki uyluğunun üzerine denk gelen kısımda hava yastığının patladığını ve sağ el bileğinde, her iki uyluğunda 
yanık oluştuğu ifadesiyle acil servise başvurmuştur. Acil serviste yapılan muayenesinde; genel durumun iyi olduğu, her iki 
uylukta yanık sahaları izlendiği, iki hafta sonra yapılan plastik cerrahi muayenesinde; 2. derece yanık alanlarının santral 
kısımının epitelize olduğu, periferik bölgeler için günlük pansumana devam edilmesi önerilmiştir. Olaydan iki ay sonra adli 
rapor düzenlenmesi amacıyla Anabilim Dalımıza müracaat eden olgunun yapılan muayenesinde; her iki uyluk ön yüz 1/3 üst 
bölümde 10x14 cm ve 10x10 cm’lik cilt renginden koyu renkte, ciltten hafif kabarık, kenarları düzensiz yara izleri içeren 
alanlar saptanmış, kendisinden temin edilen kaza sonrası fotoğraflar incelendiğinde her iki uyluk ön yüz 1/3 üst bölümde 
patlamış büller ve cilt renginden koyu kırmızı renkte, yer yer cilt seviyesinden kabarık, kenarları düzensiz görünümde yanık 
sahaları görülmüştür. 
Tartışma ve Sonuç: Yapılan çalışmalarda, hava yastıklarına bağlı oluşan yanıkların çoğunlukla basit ve yüzeyel oldukları, 
yanık lokalizasyonunun en çok üst ekstremite, yüz ve göğüs bölgesinde görüldüğü bazı çalışmalarda ise elbiselerde de yanık 
görüldüğü belirtilmektedir. Olgumuzda, literatürdeki olgulardan farklı olarak hava yastığının alt bölümünden rüptüre olması 
sonucu her iki uylukta ikinci derece yanıklar oluşması ilginç bulunarak sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Hava yastığı, yanık, adli tıp 
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Introduction and Objective: Airbags significantly reduce the risk of mortality and the development of serious injuries in 
vehicle crashes. Despite these irrefutable benefits; injuries can also occur mostly in the form of abrasions, contusions, 
lacerations, fractures, and burns due to airbag deployment and deflation. Airbag-related burns can occur in the following 
three forms: Friction burns due to an inflating airbag, thermal burns either directly due to the release of overheated gases 
during airbag inflation or indirectly due to melted cloths in the blaze, and chemical burns. With this case presentation, we 
aimed to draw attention to the risks posed by airbags and to share information about the injuries they may cause. 
Case Report: A 27-year-old female patient was admitted to the emergency department, informing that; while she was 
driving, she was involved in a two-car-collision and the airbag ruptured over both of her thighs. She complained that she 
had burns on her right wrist and on both thighs. The physical examination in the emergency department revealed that the 
general condition of the patient was good and burnt areas were present on both thighs. Two weeks later, the physical 
examination in plastic surgery showed central epithelization in the second-degree burns. The patient was advised to 
continue daily dressing on the peripheral areas of these burns. Two months after the incident, the patient asked for a 
forensic report from our department. In the physical examination, scarred lesions with irregular margins were present on 
the extensor surfaces of the upper 1/3 segments of both thighs. They were 10x14 cm and 10x10 cm in size, darker than the 
normal skin color, and slightly raised over the skin surface. The photographs of the lesions taken after the car crash were 
provided by the patient upon request. In these photographs of the extensor surfaces of the upper 1/3 segments of the 
thighs, ruptured bullous lesions and dark red-colored burn lesions raised over the skin surface at spaces were observed with 
irregular margins. 
Discussion and Conclusion: Studies in the literature report that airbag-induced burns are mostly simple and superficial and 
that they most commonly develop in the upper extremities, the face, and the chest. Some studies report blazed clothes, 
too. Considering that this case presentation might represent a rare condition and that similar cases are not common in the 
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literature; we presented this patient with second-degree burns in her both thighs, developing due to a ruptured airbag from 
its lower portion. 
Keywords: Airbag, burn, forensic medicine 
 
 
Giriş ve Amaç 
Hava yastıklarının araç içi trafik kazalarında mortalite ve ciddi yaralanma riskini önemli ölçüde azalttığı literatürde çeşitli 
çalışmalarla gösterilmiştir (1–3). Arabalarda ilk hava yastığı uygulamaları Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 1950’lere 
dayanmaktadır. 1995 yılına geldiğimizde piyasaya sürülen yeni araçların %70’inde bulunmaktadır. 1998 yılında ise fabrika 
çıkışlı yeni arabalarda hava yastığının standart bir güvenlik donanımı olarak bulundurulması yasalar ile zorunlu hale 
getirilmiştir (1,3). Hava yastığının meydana gelen yaralanmaları azaltma üzerindeki faydaları için hiç şüphe olmasa da hava 
yastıklarına fonksiyonel hataları veya normal çalışma sisteminin bir sonucu olarak bir takım yaralanmalar da 
oluşabilmektedir (1,3,4). Kaza anında hava yastıkları sürücü ve yolcuları kafa, boyun travmaları ile bunlara bağlı gelişebilecek 
ölüm, sekellerden korurken, burun, ekstremite, çeşitli derecelerde göz yaralanmaları, kosta kırıkları, birinci ve ikinci derece 
yanıklar görülmesine yol açabilir (5,6). ABD’de 1980 ile 1994 yılları arasında National Highway Traffic Safety Administration 
verilerine göre en sık görülen yaralanma türü abrazyonlar %63.6 olarak belirtilmiştir. Bunu kontüzyonlar, laserasyonlar, 
kırıklar ve yanıklar takip etmektedir. Bu çalışmada 618 hava yastığı ilişkili yaralanmanın %42’sinin yüz, %33’ünün üst 
ekstremite ve %9.6’sının göğüs bölgesini ilgilendirdiği görülmüştür. Hava yastığı açılmasına bağlı yaralandığı belirlenen 279 
kazazedenin bulunduğu çalışmada bu kişilerin %8’inde hava yastığı açılmasına bağlı yanık geliştiği bildirilmiştir (3). Başka bir 
çalışmada ise 1993-2000 yılları arasında ABD’de hava yastığı açılan trafik kazalarında yaralanan 2,421,893 kazazedenin 
%1.54’ünde yanık geliştiği, hava yastığının açılmayan 10,007,687 kazazede de ise bu oranın %0.02 olduğu görülmüş ve 
aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (7). Bu yanıklar, hava yastığının şişmesi sırasında olabilecek sürtünme 
yanığı, hava yastığının şiştiği esnada açığa çıkan yüksek sıcaklıktaki gazların veya indirekt olarak kıyafetlerin erimesinin 
neden olduğu termal yanık ve oluşan sodyum hidroksit gibi alkalen koroziflere maruziyetle meydana gelen kimyasal yanık 
olarak üç şekilde karşımıza çıkabilir (8,9). Oluşan termal yanıklar genellikle önkol ve sürücünün ellerinde görülmektedir. 
Bunun sebebi sürücülerinin ellerinin, nitrojen gazı ve diğer yanma ürünlerinin boşaltma deliklerinin yakınında olmasıdır (10). 
Çalışmamızda, hava yastıklarının taşıdıkları risklere dikkat çekilmesi ve neden olabilecekleri yaralanmalar hakkında bilgi 
paylaşılması amaçlanmıştır.  
 
Olgu Sunumu 
27 yaşında kadın olgu, kendi kullandığı aracıyla seyir halindeyken başka bir araçla çarpışması sonucu aracının hava 
yastıklarının açıldığını, her iki uyluğunun üzerine denk gelen kısımda hava yastığının patladığını ve sağ el bileğinde, her iki 
uyluğunda yanık oluştuğu ifadesiyle **** Üniversitesi **** Hastanesi Acil Servisi’ne başvurmuştur. Yapılan muayenesinde; 
genel durumun iyi olduğu, her iki uylukta 1. derece yanık izlendiği, yanık pansumanı ile giderilebilecek nitelikte olduğu, 
harici muayenelerinin olağan izlendiği belirtilmiştir (Resim 1).  
 

 
Resim 1. Olay sonrası akut dönemde lezyonların görünümü 

 
İki hafta sonra Plastik Cerrahi polikliniğinde yapılan kontrol muayenesinde; 2. derece yanık alanlarının santral kısımının 
epitelize olduğu, periferik bölgelerde epitelizasyonu sağlamak için günlük pansumana devam edilmesi önerilmiştir. Olaydan 
iki ay sonra adli rapor düzenlenmesi amacıyla Anabilim Dalımıza müracaat eden olgunun yapılan muayenesinde; her iki 
uyluk ön yüz 1/3 üst bölümde 10x14 cm ve 10x10 cm’lik cilt renginden koyu renkte, ciltten hafif kabarık, kenarları düzensiz 
yara izleri içeren alanlar saptanmıştır (Resim 2,3). Tıbbi belgelerde bahsedilen sağ el bileğindeki lezyonun iyileşmiş olduğu 
görülmüştür. Yapılan adli-tıbbi değerlendirmesi sonucunda; vücut yüzey alanının %10’undan daha az 1. ve 2. derece 
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yanıklara neden olduğu belirtilen yaralanmanın, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu, 
yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olmadığı kanaati bildirilmiştir. 
 
 

 
Resim 2-3: Anabilim dalımızda yapılan muayenede yara izlerinin görünümü 

 
 
Tartışma ve Sonuç 
Arabalarda bulunan sensörler belirli bir eşik değerin üzerindeki çarpışmalarda bunu algılayarak ekzotermik bir reaksiyonu 
tetikler. Bu tetiklemeyle sodyum azidden nitrojen gazı ve bir takım yanma ürünleri açığa çıkar. 500 °C’e sıcaklığa ulaşan bu 
gazlar hava yastığının şişmesini sağlar. Şişme aşaması yaklaşık 100 milisaniye içerisinde gerçekleşir. Böylece çarpışma anında 
fiziksel bir bariyer meydana gelir ve ciddi kafa, boyun travmaları engellemiş olur. Açılmanın işleminin ardından hava 
yastığının içini dolduran bu gazlar, genellikle hava yastığının arkasında yerleştirilmiş boşaltma deliklerinden çıkarak yaklaşık 
iki saniyede sönme aşamasını tamamlar (4,11–13). Şişme aşamasındaki tepkimede nitrojen gazının yanı sıra karbondioksit, 
sodyum hidroksit, metalik oksitler gibi korozif alkalenler de üretilir (4). Hava yastığına bağlı görülen en sık dördüncü 
yaralanma türü yanıklardır (3).  Hallock çalışmasında hava yastıklarına bağlı yanıkları üç tipte incelemiştir. Bunlar sürtünme 
yanığı, yüksek sıcaklıktaki gazlara bağlı direkt veya giysilerin erimesine bağlı indirekt termal yanık ve alkalin korozifler 
maddelere bağlı kimyasal yanıktır. Sürtünme yanığı; hava yastığının çok yüksek hızla açılması sonucu, kumaşın temasına 
bağlı olarak oluşmaktadır (9). Kimyasal yanık ise; hava yastığı içinde gelişen tepkime sonucu açığa çıkan sodyum hidroksit, 
sodyum karbonat ve benzer metal oksitler gibi potansiyel korozif maddeler sonucu meydana gelir (14,15). Kimyasal yanık 
birinci derece, basit olabileceği gibi yanığın derinliğine bağlı olarak yaşamı tehlikeye sokacak düzeyde de olabilir. Ancak 
uygun tedavi tatbik edildiği takdirde enfeksiyon riski ve kimyasala maruziyetin yaratacağı hasar azaltılabilmektedir. Temel ilk 
yardım geciktirilmeden kimyasal yanığın olduğu bölgeye uygulanmalıdır (14). Termal yanık; hava yastığının sönme 
aşamasında ortama verilen sıcak gazların vücuda temas etmesiyle gerçekleşmektedir (16). Jernigan ve ark.’ları hava yastığı 
yaralanmaları içerisinde yanık insidansını %1.53 olarak belirtilmiştir. Hava yastığına bağlı yanık meydana gelen kazazedeler 
incelendiğinde, en sık görülen yanık lokasyonunun, üst ekstremite (%82.5) olduğu görülmüştür. Bunu yüz (%7.7) ve göğüs 
(%2.9) bölgesi yanıkları takip etmektedir (7). Sürtünme yanıkları genellikle yüz ve boyun bölgesinde oluşmaktadır. Çünkü 
şişme aşamasında hava yastığının çarpma etkisinin maksimuma ulaştığı noktada genellikle yüz bölgesi bulunmaktadır (9). 
Literatürdeki çeşitli çalışmalarda kazazedelerin göz, çene ve genel olarak yüz, parmak, el ve üst ekstremite, göğüs, karın 
bölgelerinde yanıklardan bahsetmiş (8–10,12,14,17,18), kimi çalışmalarda ise tişört, ceket gibi elbiselerde de yanık 
görüldüğü bildirilmiştir (9,10,15,16). Yayılan gazın sıcaklığı polyester bluz ve eldivenleri eriterek vücudun ilgili bölgelerinde 
termal yanıklara yol açmaktadır (9,10,15,16). Huelke ve ark.’larının olgu sunumunda kazazedenin polyester eldiveninin 
eriyerek sol el başparmağında minör bir yanığa neden olduğu bildirilmiştir (12). Bir çalışmada ise tasarım hatası 
vurgulanmaktadır. Şişme aşamasında meydana gelen sıcaklık, hava yastığının ön yüzüne yerleştirilmiş olan boşaltma 
deliklerini yakmış ve daha sonra kazazedenin yüzünün yaralanmasına neden olmuştur (17). Oluşan gazlar hava yastığı 
modülünün arkasındaki iki boşaltma deliğinden yaklaşık iki saniyede çıkarak hava yastığının sönmesini sağlar (4,13). Gazların 
bu çıkışı sırasında deliklerin pozisyonlarına yakın olan el ve ön kollarda sıklıkla termal yanıklar görülmektedir (10, 15, 16). 
Önceki modellerde bu boşaltma delikleri saat kadranına göre 9 ve 3 hizasında bulunmaktadır. Bu da direksiyonu tutan 
sürücünün doğrudan el ve ön kolunun bu gazlara maruziyetine neden olmaktadır. Daha güncel tasarımlarda bu delikler saat 
kadranına göre 11 ve 1 hizasına pozisyonlanmış olup bu modellerde daha az sayıda el ve ön kol yanığı bildirilmiştir. Yine de 
kaza esnasında aktarılan enerjiye veya hava yastıklarının açılmasına bağlı olarak sürücülerin elleri direksiyondan bu 
boşaltma deliklerine doğru hareket edebilir. Böylelikle gaz etkisinden kaçamayabilir ve yanıklar görülebilir (12). Başka bir 
çalışmada hava yastığının rüptüre olmasıyla oluşan gazların buradan boşalmış ve sürücünün kıyafetlerini, göğüs ve karın 
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bölgesini yakmış, yüzeyel ve kısmı kalınlıkta yanıklara neden olmuştur (10). Olgumuzda da benzer şekilde hava yastığı alt 
bölümünden rüptüre olmuş bilateral uyluklarda yanığa sebep olmuştur. 
Her şeye rağmen hava yastığı açılmasına bağlı oluşan yaralanmaların çoğunluğu basit travmalardır. (1,12). Ve hava yastığına 
sekonder gelişen yanıklar da çoğunlukla basit, yüzeyel ve takiple iyileşebilen yaralanmalardır (16). Ancak kimyasal yanıklarda 
özellikle göz yaralanmalarında dikkatli olunmalı, kalıcı görme hasarlarına karşı hızlı davranılmalı ve gerekli konsültasyon 
istenerek bir an evvel tedavi edilmelidir (2). Sodyum hidroksit tozlarının akut inhalasyonu burun, boğaz, akciğerde tahrişe 
yol açabileceği gibi akciğer ödemi ve pnömoniye de neden olabilir (19). Kazazedeler müracaat ettiğinde bu inhalasyon 
ihtimali de akılda tutulmalıdır.  
Hava yastıkları beyin yaralanmaları ve kafatası kırıklarını önleyerek araç içi trafik kazalarında mortalite ve morbiditeyi kayda 
değer oranda azaltmaktadır. Oluşan hava yastıklarının yaralanmaları en aza indirmek için gazların boşaltma delikleri daha 
geniş yapılarak gazların birim hacimdeki sıcaklığı azaltılabilir. Hava yastığının yapıldığı malzeme kalitesinde de iyileştirmeye 
gidilebilir ve kalınlığı daha fazla olan materyaller kullanılıp ısı aktarımı daha düşük malzemeler seçilerek yüzey temasından 
meydana gelen yaralanmaların önüne geçilebileceği düşüncesindeyiz. 
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Giriş-amaç:  
Isırma eylemi sonucu meydana gelen yaralanmalarla; kavga, cinsel suçlar, cinayet ve çocuk istismarı gibi durumlarda sıklıkla 
karşılaşılmakta ve oluşan ısırık izleri genellikle kollar, boyun, göğüsler, gövde, yanaklar ve bacaklar gibi yumuşak doku içeren 
vücut bölgelerinde görülmektedir. Bunun yanı sıra, altında kemik ya da kıkırdak dokusunun yer aldığı vücut bölgelerinin 
ısırılması sonucu, dişler cilde penetrasyon göstererek doku kaybına varan yaralanmalara, nadiren de kemik kırıklarına neden 
olabilmektedir. Olgumuzda ısırılma sonucu el parmak kemiğinde meydana gelen kırığın nadir karşılaşılan bir durum olması 
nedeniyle, literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. 
Olgu:  
Adli rapor düzenlenmesi için Anabilim Dalımıza gönderilen ve öyküsünde tanımadığı bir kişinin sokakta bir köpeği 
dövdüğünü gördüğünü, bu kişiyi uyarması sonucu çıkan tartışma sonrasında olayın kavgaya dönüştüğünü, kavga esnasında 
bu şahsın kendisini ısırması sonucu sol el üçüncü parmağının uç kısmından yaralandığını, acil servise başvurduğunu, gerekli 
tedavisinin yapıldıktan sonra taburcu edildiğini ifade eden 28 yaşındaki erkek olgunun yapılan muayenesinde; sol el 3. 
parmak tırnak yüzeyinde, orta kısımda, yatay seyirli 1,3x0,1 cm boyutunda lezyon mevcut olduğu görülmüş, çekilen el direkt 
grafilerinde; sol el üçüncü parmak distal falanksta fraktür saptanmıştır. 
Tartışma ve SONUÇ:  
İnsan ısırığı sonucu meydana gelen lezyonların vücuttaki lokalizasyonları; olayın oluş şekli, orijini ve ne amaçla yapıldıkları 
hakkında bilgi vermesinin yanında, yapan kişinin kimliğinin belirlenmesinde de yol gösterici lezyonlardır. Genellikle yumuşak 
dokuların ısırılması neticesinde oluşan bu lezyonlar, daha çok sıyrık ve ekimoz olarak karşımıza çıkmaktadır. Olgumuzda ise 
farklı olarak elin ısırılması sonucu el parmağında kırık oluşması ilginç bulunarak sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Adli tıp, insan ısırığı, fraktür 
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Introduction and Objective 
Injuries due to bites are common after fights, sexual offenses, murders, and child abuse. The bite marks are observed in the 
soft tissue over the body; usually on the arms, neck, breasts, trunk, cheeks, and legs. Additionally, bites at the body regions 
with the underlying bone and cartilage tissue can be accompanied by tissue loss and in rare cases result in bone fractures 
due to the penetration of teeth through the skin. Because it is a rarely encountered clinical condition, we aimed to present 
a patient with a bite-associated finger bone fracture, discussing it in light of the information in the literature. 
Case Report 
The 28-year-old male patient in this case presentation was referred to our clinic for forensic examination and reporting. The 
patient informed that he saw a person, unknown to him, beating a dog on the street and he cautioned him to stop. A 
discussion developed, turning into a fight. The patient was bitten and injured at the tip of his third finger of his left hand 
during the fight. Due to the injury at the tip of that finger, the patient presented to the emergency room, where he was 
treated and consequently discharged. In the physical examination, a horizontal 1.3x0.1-cm-lesion was observed on the 
middle segment of the nail surface of the third finger in the left hand. The direct radiograms revealed a fracture in the distal 
phalanx of the third finger of the left hand. 
Discussion and Conclusion 
The location of a human bite lesion in the human body not only informs about the way of its development, its origins or the 
purpose of the action but also provides hints to identify the offender. These bite-related lesions are usually observed in the 
soft tissues, mostly as abrasions and ecchymoses. We presented this patient, considering that the bite-related fracture in 
the finger bone was clinically notable. 
 
Keywords: Forensic medicine, human bite, fracture 



730 
 

 
PP-31 

Nadir Görülen Bir Sendrom; Melkersson Rosenthal Sendromu Olgusu 

Gökhan Bülent Sever
1

, Türkan Turgay
2
 

1
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. 

2
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Gaziantep/Türkiye 

 
 

Melkersson Rosenthal Sendromu (MRS) etiyolojisi tam olarak bilinmeyen nadir görülen bir sendrom-dur. Hastalık 
intermittan fasiyal paralizi, orofasiyal ödem ve yarık dil olarak bilinen ile klasik tiradı ile tanımlanmaktadır. Bu triad her 
zaman MRS vakaları ile birlikte görülmez. Bu olgu klasik triadı bira-rada bulunduran, ailesinde yüz felci öyküsü olan MRS‘ lu 
bir hastayı sunmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: hemifasiyal ödem, tekrarlayan fasiyal sinir felci, yarık dil 

 

A Rare Syndrome; A Case of Melkersson Rosenthal Syndrome 
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Melkersson Rosenthal Syndrome (MRS) is a rarely seen syndrome with uncertain etiology. It is described with a classic triad 
intermittan facial paralysis, orofacial edema, and tongue with fissure. This triad is not always together with MRS cases. The 
current manuscript presents a patient whom had a classical triad of MRS with family history of facial paralysis. 
 
Keywords: recurrent facial nerve palsy, hemifacial edema, fissured tongue 
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GİRİŞ:  
Radikal prostatektomi lokalize prostat kanserinde altın standart tedavi yöntemidir. Açık cerrahiyle benzer onkolojik ve 
fonksiyonel sonuçlarının yanında daha minimal invaziv bir yaklaşım olması sebebi ile laparoskopik radikal prostatektomi 
(LRP) günümüzde prostat kanseri tedavisinde tercih edilmektedir. LRP günümüzde transperitoneal veya ekstraperitoneal 
yollarla uygulanabilmektedir. Kliniğimizde ekstraperitoneal LRP 3 trokar girişli olarak uygulanmaktadır. Laparoskopik optiği 
tutan tek bir yardımcı kullanılması, geleneksel eLRP ile benzer onkolojik ve fonksiyonel sonuçlara sahip olması ve daha 
minimal invaziv olması bu tekniğin avantajlarıdır. 
 
OLGU SUNUMU:  
68 yaşındaki hastaya dış merkezde 1 yıl önce suprapubik transvezikal prostatektomi uygulanmış. PSA seviyesi 24 ng/mL 
tespit edilmiş. Transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan prostat biyopsisinde 12 kadranın 10'unda Gleason Skoru 4+4=8 
prostat adenokarsinomu tespit edilmiştir. Kemik sintigrafisinde metastaz izlenmemiştir. Fizik muayenesinde suprapubik 
alanda pfannenstiel insizyon skarı izlendi (Resim-1). Rektal muayenede grade1 adenom dokusu palpe edildi. Hastaya 3 
trokar eLRP uygulandı (Resim-2,3). 
 
SONUÇ 
Hasta postop 1. günde taburcu edildi. Sonda retrograd sistografi ile kontrol edildi kaçak izlenmemesi üzerine 7. günde 
çekildi. Her iki prostat lobunda da tümör izlenen hastanın Gleason skorlaması 3+4=7 prostat adenokarsinomu olarak rapor 
edildi. Cerrahi sınırlar salim olarak tespit edildi. Bilateral obturatuar lenf nodlarında metastaz izlenmedi. Hastanın 3. ay PSA 
değeri 0,02 ng/mL. İnkontinans tariflememektedir. Bu olgumuzda prostat ameliyatı öyküsünün olduğu hastalarda eLRP‘nin 
postoperatif sonuçlardan ödün vermeden uygulanabildiği gösterilmiştir. Bilateral sinir koruyucu prosedür bu hastalarda da 
cerrahi ve onkolojik sonuçları etkilemeden kontinans ve erektil fonksiyonları koruyarak yaşam kalitesini iyileştirmesi ile 
uygulanabilir bir cerrahi yöntemdir. Operasyonun 3 trokar ile uygulanması daha minimal invaziv bir yaklaşım olması ve 
literatürdeki ilk olgu olması nedeni ile önem arz etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, Prostat Kanseri, Prostatektomi 
 

 
Resim 1: 1 Hasta Pozisyonu 
Figure 1: 1 Patient Position 
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Extraperitoneal Laparoscopic Radical Prostatectomy with 3 Trocars After 
Previous Suprapubic Transvesical Open Prostatectomy; New Surgical 

Technique, First Case in the Literature 
 

Enis Mert Yorulmaz 
Department of Urology, Katip Celebi University, Izmir, Turkey 

 
INTRODUCTION: 
Radical prostatectomy is the gold standard treatment for localized prostate cancer. Laparoscopic radical prostatectomy 
(LRP) is the preferred treatment modality for prostate cancer because of its similar oncologic and functional results as open 
surgery and its more minimally invasive approach. In our clinic, extraperitoneal LRP (eLRP) is applied with 3 trocar entries. 
The advantages of this technique are use of a single assistant holding the laparoscopic optics, having similar oncological and 
functional results as conventional eLRP, and being more minimally invasive. 
 
CASE REPORT 
68-year-old patient underwent suprapubic transvesical open prostatectomy at another center one year ago. PSA level was 
24 ng / mL. Transrectal ultrasound guided prostate biopsy revealed Gleason Score 4+4=8 prostate adenocarcinomas in 10 of 
12 quadrants. Bone scintigraphy showed no metastasis. Physical examination revealed a pfannenstiel incision scar in the 
suprapubic area (Figure-1). Adenoma was palpated in the digital rectal examination. Three trocar eLRPs was performed to 
the patient (Figure-2,3). 
 
RESULT 
The patient was discharged with urethral catheter on the first postoperative day. The catheter was controlled by retrograde 
cystography and removed on the 7th day because no leakage was detected in the anastomosis. Pathological examination 
revealed tumor in both prostate lobes. Gleason scoring was reported as 3+4 = 7 prostate adenocarcinomas. Tumoral tissue 
was not observed at surgical margins. The patient's PSA value at the third month was 0.02 ng / mL. He does not describe 
incontinence. In our case, it was shown that eLRP can be administered without compromising postoperative outcomes in 
patients with a history of previous prostate surgery. Bilateral nerve sparing procedure can be applied in these patients by 
preserving continence and erectile functions without affecting surgical and oncologic outcomes. 
 
Keywords: Laparoscopy, Prostate Cancer, Prostatectomy 

 

 
Resim 2 Açık Prostatektomi Skarı, Resim 3 Trokar Giriş Yerleri 

Figure 2 Previus Prostatectomy Scar, Figure 3 Trochars Position 
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Nüks Endolenfatik Kese Tümörü Tanılı Olguda İkinci Seri Radyoterapi İle 
Tedavinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu 

Sümerya Duru Birgi, Serap Akyürek, Şaban Çakır Gökçe 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Ankara 

 

 
GİRİŞ: Endolenfatik kese tümörü, temporal kemikteki endolenfatik keseden orijin alan nadir görülen düşük dereceli malign 
epitelyal bir tümördür. Sporadik olarak veya Von-Hippel-Lindau (VHL) sendromu ile birlikte görülebilir. Kadınlarda daha sık 
olmak üzere çoğunlukla 20-40 lı yaşlarda görülmektedir. Hastalar en sık işitme kaybı ve sonrasında baş ağrısı, baş dönmesi, 
kulak çınlaması, fasiyal paralizi, tümörün serebelluma infiltrasyonu şikayetleri ve bulgularıyla başvurmaktadır. Primer 
tedavisini negatif cerrahi sınırla total eksizyon oluşturmakla birlikte cerrahi sınır pozitifliği, rezidü tümör varlığı veya cerrahi 
uygulanamayan olgularda radyoterapi uygulanması önerilmektedir. Radyoterapi konvansiyonel fraksiyonda veya sterotaktik 
radyoterapi şeklinde uygulanabilmektedir. Olgumuz oldukça nadir görülen bu tümörde ikinci seri RT uygulanan literatürdeki 
ilk olgu olması nedeni ile sunulmaktadır. 
 
OLGU: 74 yaşında erkek hasta, 6 aydır devam eden sol kulak akıntısı ve sonrasında baş dönmesi şikayeti ile eylül 2013’te 
başvurduğunda yapılan tetkiklerde Temporal Tomografisi’nde''Sol mastoid serilerde mastoid antrumunda totale yakın 
havalanma kaybına neden olan yumuşak doku dansiteleri izlenmiştir. Hastaya Ekim 2013’te yapılan sol dış kulak yolu 
biyopsisi sonucu: ''Syringokokistadenoma Papilliferum'' şekilinde raporlanan hastaya şikayetlerinin devam etmesi üzerine 
KBB muayenesi sonrası 28/03/2014te Bondy Modifiye Radikal Mastoidektomi uygulanmış ve operasyon esnasında 
epitimpanum ve mezotimpanumu dolduran ve buradan dış kulak yoluna uzanan polipoid yumuşak dokular eksize edilmiştir. 
Patoloji sonucu endolenfatik kese tümörü (düşük gradeli adenokarsinom) ile uyumlu gelen hastaya reoperasyon önerilmiş 
ancak hasta kabul etmemiş. Yapılan PETBT’de solda dış kulak yolu arka kesiminde kemik yapıya uzanan net sınır vermeyen 
şüpheli tutulum (SUVmax:3.8) ve Kulak MRG’da da sol dış kulak kanalında, mastoid hücrelerde ve orta kulak boşluğunda 
periferal kontrastlanan yaygın yumuşak doku ve sıvı saptanan hastaya 07.07.2014-29.08.2014 tarihleri arasında sol 
endolenfatik kese tümörü tanısıyla 200 cGy fraksiyon doz ile 30 fraksiyonda 6000 cGy yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART) 
uygulanmıştır. Daha sonra ek şikayeti olmayan ve remisyonda 2 yıl izlendikten sonra kontrol muayenelerine gelmeyen 
hastanın 2017 yılında son 3 aydır sol kulaktan kan gelmesi nedeniyle şikayeti üzerine KBB muayenesinde kavitenin tamamen 
dolmuş olduğu izlenmiş ve kasım 2017’de çekilen Kulak MRG’da nüks ile uyumlu kitle saptanmış ve cerrahi operasyonu 
kabul etmeyen hastaya hastaya 2. seri RT planlanmıştır. 26.02.2018-22.03.2018 tarihleri arasında sol dış kulak yolundaki 
primer tümöre 200 cGy fraksiyon ile 18 fraksiyonda toplamda 3600cGy YART uygulanmış ve hastanın tedavisinin ilk 
haftasında kanama şikayeti azalmış ve tedavi sonunda tamamen kaybolmuştur. Hastamız şimdiye kadar klinik bulgular ve 
radyolojik görüntülerde progresyon veya metastaz olmadan stabil bulgular ile takip edilmektedir. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Endolenfatik kese tümörü nadir görülen bir tümör olup nüks durumunda ikinci seri radyoterapi ile 
hem semptom kontrolü hem de hastalık kontrolü açısından başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Endolenfatik kese tümörü, radyoterapi, ikinci seri, olgu 

 
 

Resim 1, Figure-1 
 

Hastanın ilk RT planlamasında aksiyel, sagittal ve koronal planlarda %95 izodoz dağılımı görüntüleri 
95% isodose distribution images in axial, sagittal and coronal planes in the patient's initial RT planning 
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Evaluation Of The Results Of Second Series Radiotherapy In A Case With 
Recurrent Endolymphatic Saccular Tumor: A Case Report 

 
Sümerya Duru Birgi, Serap Akyürek, Şaban Çakır Gökçe 

Ankara University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara 
 
INTRODUCTION: Endolymphatic sac tumor is a rare low-grade malignant epithelial tumor originating from the 
endolymphatic sac in the temporal bone. It may occur sporadically or together with Von-Hippel-Lindau (VHL) syndrome. It is 
mostly seen in women between the ages of 20-40. Patients present with the most common complaints of hearing loss, 
subsequent headache, dizziness, tinnitus, facial paralysis, and cerebellar infiltration of the tumor. Although primary 
treatment is total excision with a negative surgical margin, radiotherapy is recommended for surgical margin positivity, in 
residual tumor or unresectable cases. Radiotherapy (RT) can be applied in the settings of conventional fraction or 
sterotactic radiotherapy. Our case is presented because of being the first case in the literature that underwent second 
series RT in this very rare tumor. 
 
Case Presentation: A 74-year-old male patient presented with a 6-month history of left ear discharge and dizziness, applied 
in September 2013 and Temporal Tomography detected soft tissue densities in the mastoid antrum causing loss of near-
total aeration in left mastoid series after ENT examination. In October 2013 the patient's left external ear canal biopsy 
pathology results reported Syringococystadenoma Papilliferum. Because of the patient’s complaints continuation, after ENT 
examination at 28/03/2014 Bondy Modified Radical Mastoidectomy was performed and during the operation the polypoid 
soft tissues filling the epitimpanum and mesotimpanum and extending into the outer ear pathway were excised. The result 
was found to be compatible with endolymphatic sac tumor (low grade adenocarcinoma). PET-CT showed suspicious 
involvement (SUVmax: 3.8) with no clear border extending to the bone structure in the posterior part of the left outer ear 
canal and Ear MRI revealed diffuse soft tissue and fluid with peripheral enhancement in the left external ear canal, mastoid 
cells and middle ear cavity. But the patient refused recommended reoperation. Between 07.07.2014 and 29.08.2014, the 
patient was treated with total 6000 cGy intensity modulated radiotherapy (IMRT) with daily 200 cGy fraction dose in 30 
fractions to the primary tumor bed.The patient did not have any additional complaints and was followed up for 2 years in 
remission. However the patient did not attend follow-up examinations until the complaint of bleeding from the left ear for 
the last 3 months in 2017. ENT examination revealed that the cavity was completely filled and a mass consistent with 
recurrence was detected in the MRI of the ear in November 2017. Therefore 2nd series RT was planned for the patient who 
did not accept surgery. Between 26.02.2018-22.03.2018, a total of 3600cGy IMRT was applied to the primary tumor in the 
left external auditory canal with daily 200 cGy in 18 fractions, and the complaint of bleeding decreased in the first week of 
treatment and disappeared completely at the end of RT. The patient is followed up with stable findings without progresion 
or metastasis both in clinical findings and radiological images up to now. 
 
Discusiion and CONCLUSION: Endolymphatic sac tumor is a rare tumor, and in case of recurrence, successful results can be 
obtained both in symptomatic and disease control with second series radiotherapy. 
 
Keywords: Endolymphatic sac tumor, radiotherapy, second series, case 

 
 
 

Resim 2, Figure-2 
 

 
Hastanın ikinci seri radyoterapi planlamasında aksiyal,sagittal ve koronal düzlemlerde hedef hacmin %95 izodoz dağılımı görüntüleri 
95% isodose distribution of target volume in axial, sagittal and coronal planes of the patient's second series of radiotherapy planning 
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Prostat Kanseri Orbita Metastazı Nedeni ile RT Uyguladığımız Olguda Tedavi 
Sonuçlarımız: Olgu Sunumu 
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı 

 

 
Prostat kanseri, en sık görülen kanser türüdür ve akciğer kanserinden sonra erkekler arasında malignite nedeniyle ikinci 
ölüm nedenidir. Prostat kanserli hastaların yaklaşık% 30'unda tanı anında bölgesel veya uzak metastaz vardır. Prostat 
kanserinin kemik metastazı en yaygın yayılma şeklidir. Kemik metastazlarının en sık görülen bölgeleri pelvis ve omurlardır. 
Prostatik karsinomda kemik metastazı sıklığına rağmen, okülo-orbital metastazların oldukça nadir olduğu 
düşünülmektedir.Bu olgumuzda sağ orbital boşluğa metastaz yapan prostat kanseri tanılı hastanın tedavi sonuçları 
sunulmaktadır. 
Olgu Sunumu: 62 yaşında erkek hasta 2008 de prostatizm şikayetleri olan hastanın prostat spesifik antijen (PSA): 39 ng/ dl 
saptanması üzerine yapılan biyopsi materyalinin histopatolojik incelemesinde prostat adenokarisnom Gleason grade 3 (4+3) 
şeklinde tanı almıştır. Tanı anında lomber kemikte fokal metastaz ile uyumlu lezyon olan hastaya oligometastatik prostat 
kanseri nedeniyle hormonoterapi başlanmıştır. Lokal kontrol sağlamak amacıyla prostata yönelik radyoterapi (RT) uygulandı. 
Temmuz 2016’da sol bacak ağrısı nedeni ile tetkik edildiğinde Lomber2 vertebrada çökme fraktürü saptanması üzerine 
11.08.2016 tarihinde korpektomi yapılan hastaya ameliyat sonrası RT uygulanmıştır. Operasyondan iki ay sonra sağ gözde 
bulanık görme şikayetleri başlayan hasta periorbital şişlik ve ağrı şikayeti ile başvurdu. Oftalmolojik muayenede orta 
derecede sağ taraflı proptozis ve ipsilateral görme kaybı tespit edildi. Nisan 2017 tarihli kranyumun manyetik rezonans 
görüntülemesinde (MRG) Sağ temporebazalde sfenoid kemik komşuluğunda intraorbital uzanım göstererek, lateral rektus 
kasını mediale ve anteriora doğru iten yaklaşık 4*3,5*3,5 cm boyutlarında retro-orbital kitle görüldü (Şekil 1). Subtotal 
tümör eksizyon uygulanan hastaya operasyon sonrası tümör yatağına yönelik RT uygulandı(Şekil 2). Yoğunluk ayarlı 
radyoterapi (YART) tekniği ile günlük 300 cGy fraksiyon / gün ile 13 fraksiyonda toplamda 3900 cGy external RT 15.05.2017-
31.05.2017 tarihlerinde uygulanmıştır. Hormonoterapi tekrar başlanan hasta 3 yıldır remisyonda takip edilmektedir. 
Hastamızda semptomlar tamamen gerilemiştir ve takipte kontrol MRG görüntülerinde lokal rekkürrens saptanmamıştır 
(Şekil 3). 
Tartışma: Neoplazmanın orbital metastazı erişkinlerde nadir görülen bir hastalıktır ve orbital tümörlerin sadece%2-9'unu 
oluşturur. En sık görülen epitelyal tümörler meme, akciğer, prostat, mide, tiroid ve böbrek kaynaklı adenokarsinomlardır. 
Son çalışmalar, prostat kanserinin en sık saptanan 3. orbital metastaz kaynağı olduğunu göstermiştir. Orbita, prostat 
kanserinden ikinci en sık rastlanan atipik metastaz alanıdır, atipik lenf nodu metastazı ilk sıradadır.  
Metastatik orbital tümörlerde tedavi yöntemleri kemoterapi, hormonal tedavi, radyasyon tedavisi ve kombine tedaviyi 
içerir. Radyoterapiyle birlikte hormonal tedaviden sonra yapılan çalışmalarda tam oküler yanıt bildirilmişlerdir.Radyasyon 
tedavisinden sonra, hastaların% 80'inden fazlasında belirgin semptom iyileşmesi görülebilir. Orbital bölgeye metastatik 
hastalığı olan hastalarda prognoz kötüdür. Çeşitli çalışmalarda genel sağkalım oranları medyan 7.4-24.5 ay olarak 
bildirilmiştir. 
Sonuç olarak; sekonder metastatik orbital tümör hastalarında prostat kanserinin orbital metastazı düşünülmelidir. 
Radyoterapi eklenmesinin semptomları ve rekürrensiz hastalığa katkı sağladığı akılda tutulmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: prostat kanser, orbital metastaz, radyoterapi 
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Prostate cancer is the most common type of cancer, which is the second leading cause of death among men after lung 
cancer. Approximately 30% of patients with prostate cancer have regional or distant metastasis at the time of diagnosis. 
Bone metastasis of prostate cancer is the most common form of distant spread. Despite the high incidence of bone 
metastases in prostatic carcinoma, oculo-orbital metastases are considered to be very rare. In this case, we present the 
treatment results of a patient with prostate cancer who metastasized to the right orbital space.  
Case Report: A 62-year-old male patient who had prostatism sympthoms with detected prostate specific antigen (PSA) 
value of 39 ng / dl had prostate biopsy in 2008 and histopathologic results revealed prostate adenocarcinoma with Gleason 
score 7 (4 + 3). The patient was diagnosed as oligometastatic prostate cancer because of a lesion compatible with focal 
metastasis in the lumbar verebrea at the time of diagnosis and then hormone therapy started. Prostate radiotherapy (RT) 
was performed subsequently to provide local control. The patient was examined when he had left leg pain in July 2016, and 
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in radiologic findings collapse fracture in the lumbar vertebra was detected. The patient underwent corpectomy and then 
postoperative paliative RT in August 2016. Two months after the operation, the patient presented with blurred vision in the 
right eye, periorbital swelling and pain. Ophthalmologic examination revealed moderate right-sided proptosis and 
ipsilateral visual loss. In April 2017 Magnetic Resonance Imaging (MRI) of the cranium showed intraorbital tumoural 
extension in the right temporobasal region of the sphenoid bone. A retro-orbital mass of approximately 4 * 3.5 * 3.5 cm 
was seen that pushed the lateral rectus muscle medially and anteriorly (Figure 1). Subtotal tumor excision surgery was 
performed and RT was applied to the tumor bed postoperatively (Figure 2). The prescribed dose was 3900 cGy in 13 
fractions with intense modulatated radiotherapy(IMRT) technique between 05.15.2017, 05.31.2017. Hormonotherapy was 
restarted and the patient was followed in remission for 3 years. In our patient, the symptoms completely regressed and no 
local recurrence was detected in the follow-up with MRI images (Figure 3). 
Discussion: Orbital metastasis of a neoplasm is a rare disease in adults and accounts for only 2-9% of orbital tumors. The 
most common epithelial tumors are breast, lung, prostate, stomach, thyroid and kidney. Recent studies have shown that 
prostate cancer is the third most common source of orbital metastasis. Treatment modalities for metastatic orbital tumors 
include chemotherapy, hormonal therapy, radiation therapy, and combined therapy. Complete ocular response has been 
reported in studies after radiotherapy with hormonal therapy. Significant symptom improvement may be seen in more than 
80% of patients after radiation therapy. In several studies, median overall survival was reported as between 7.4-24.5 
months. In conclusion; orbital metastasis of prostate cancer should be considered in patients with secondary metastatic 
orbital tumor. It should be kept in mind that the addition of radiotherapy contributes to control symptoms and recurrence 
of disease. 
Keywords: prostate cancer, orbital metastasis, radiotherapy 

 
Şekil 1, Figure 1                                                                  Şekil 3, Figure 3 

  
Şekil 2, Figure 2 
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INTRODUCTION:  
Extranodal marginal zone lymphoma of mucosa associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma is a mature B-
cell neoplasm that typically follows an indolent clinical course. Amyloid deposition associated with MALT 
lymphoma is uncommon. We present a case with MALT lymphoma and associated amyloid deposition. 
 
CASE:  
The patient presented with the diagnosis of marginal zone lymphoma after endoscopic biopsy for dyspepsia. A 
gastric biopsy showed mild infiltration by small lymphoytes and plasmacytoid cells. Immunohistochemistry 
showed positivity for Bcl2 (+), CD20 (+), mum1 (+), Ki-67 %8-10 (+), CD38(+) and CD138(+). The patient was 
largely asymptomatic with only mild fatigue. A bone marrow biopsy was negative for lymphoproliferative 
neoplasms. The patient was stage E II EA according to PET at the time of diagnosis. The patient was treated 
with doxorubicine and cyclophosphamide, vincristine, prednisone and rituximab (CHOP-R), but achieved only 
partial remission, yet was feeling well. He received 6 cycles of CHOP-R. At this time, PET scan showed mass in 
the gastric mucosa. The excised gastric mass revealed recurrent lymphoma with associated amyloid deposition 
( Amyloid A + with Kongo red). We planed systemic treatment consist of bortezomib, cyclophosphamide and 
dexamethazone. 
 
CONCLUSION:  
Extranodal marginal zone lymphoma (MALT) is considered an indolent mature B-cell lymphoma. In contrast to 
gastric MALT lymphoma, non-gastric MALT lymphoma shave a worse prognosis, including a higher rate of 
relapse and multiorgan involvement. Rarely, amyloid deposition is reported as acomplication of MALT 
lymphoma. We reported the patient of the amyloid deposition associated with MALT lymphoma due to 
unusually localized. 
 
Keywords: Extranodal marginal zone lymphoma, Amyloid, MALT lymphoma 
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BACKGROUND and AIM: Behçet's disease characterized by recurrent oral and genital ulcers and ocular inflammation is an 
idiopathic systemic inflammatory disease. Its ocular findings may include anterior uveitis, posterior uveitis, macular edema, 
and retinal vasculitis. However, primary optic nerve involvement is rare. In this report, we demonstrated a rare case with 
acute unilateral optic disc edema who diagnosed as Behçet’s disease after detailed investigation. 
METHODS: Clinical case report. 
RESULTS: A 35 year-old female presented with vision loss in the left eye. Her complaints started 5 days ago. Past medical 
history was unremarkable. Her anamnesis revealed the complaint of recurrent oral and genital ulcers which occurred at 
least three times in one year. Systemic and neurological examination gave normal results. On eye examination, pupillary 
reflexes were present in both eyes, but an afferent pupillary defect was present in the left eye. Color vision was 15/15 in 
the right eye and 8/15 in the left eye with Ishihara pseudoisochromatic plates. Her best corrected visual acuity with the 
Snellen chart was 10/10 in the right eye and 5/10 in the left eye. Slit lamp examination and intraocular pressure were 
normal in both eyes. On fundus examination, right eye was normal. However, a hyperemic and swollen disc with blurred 
borders was found at the left eye (Fig 1). Vitreous, vascular structures and peripheral retina were normal in both eyes. In 
the visual field, right eye was normal, but peripheral concentric contraction was observed in the left eye. In addition, fundus 
fluorescein angiography revealed left optic disk leakage. Complete blood count, and serum biochemistry tests were within 
normal limits.All serological examinations were negative. Radiological imaging including chest X-ray, and cranial magnetic 
resonance imaging (MRI) gave normal results. Comprehensive hypercoagulability testing panel (protein C, protein S, factor 
5, factor 8, antithrombin III, and homocystein levels) were within normal ranges. In addition, mutation analyses of 
methylenetetrahydrofolate reductase and factor V Leiden were negative. The patient was referred to a Rheumatology 
specialist. The skin pathergy test was positive and her phenotype was positive for HLA-B5. She was diagnosed as Behçet's 
disease based on International Clinical Criteria and treated immediately with 1mg/kg oral prednisolone after pulse 
intravenous steroids with 1 g of methylprednisolone for the 3 days. Oral azathioprine at 50 mg twice daily was given 
concomitantly with oral steroid. Disc edema was reduced and visual acuity improved to 0.9 in left eye after 
immunosuppressive treatments. 
CONCLUSION: Behçet’s disease should be kept in mind by the clinicians in the differential diagnosis of unilateral optic disc 
edema. 
Keywords: Behçet’s disease,immunosuppressive treatment, optic disc edema. 

 
 

 
Figure 1 Color fundus photographs showing the normal appearance of the right optic disc (A) 

and diffuse disc edema of the left optic disc (B). 
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GİRİŞ: Kronik myeloid lösemi (KML) t(9,22) sonucu oluşan BCR-ABL1 füzyon geninin kontrolsüz tirozin kinaz aktivitesi ile 
myeloid seride anormal proliferasyonla karakterize malign bir hematolojik hastalıktır. Multipl myelom ise kemik iliğinde 
malign klonal plazma hücre proliferasyonu ve anormal immun globulin üretimiyle giden lenfoid karakterde bir hematolojik 
hastalıktır. Bu iki hastalığın birlikteliği literatürde nadir olarak bildirilmiş olup burada kronik faz KML tanısıyla imatinib 
mesilat tedavisi altında izlenirken Multipl Myelom tanısı alan bir olgu sunulmuştur. 
 
OLGU: 78 yaşında erkek hasta, Mart 2018’de lökositoz ile başvurdu. WBC:83100/mm3, Neu:75.080/mm3, Hb:12,9 gr/dl, 
PLT:137000/mm3 saptanan hastanın periferik yayması KML ile uyumluydu. KİAS-KİBİ yapılan hastada hiperselüler kemik 
iliği, myeloid/eritroid oranı belirgin artmış, KML ile uyumlu bulundu. Periferik kandan PCR ile bakılan BCR-ABL %220 pozitif 
saptandı. Kemik iliğinden FISH tetkiki ile bcr-abl pozitifliği doğrulandı. 06-04-2019’da İmatinib tedavisi başlanan hastada 
takipte sitopeniler nedeniyle önce 200 mg/gün dozuna inildi daha sonra 300 mg/gün dozuna çıkılarak devam edildi. 6. ay 
KİAS kontrolünde FISH ile bcr-abl %7 saptanmış olup Tam Sitogenetik Yanıt (TSY) sağlanamadı. 12. ay PCR kontrolünde bcr-
abl %1,7 olup Majör Moleküler Yanıt (MMY) sağlanamamıştı. İleri yaş, sitopeniler ve sık pnömoni öyküsü nedeniyle ikinci 
kuşak TKI geçişi yapılmayan hasta imatinib 300 mg ile izlenmeye devam etti. 18. ay PCR’da bcr-abl %0,45 saptandı. Bu 
dönemde hastada bel ve kalça ağrısı gelişti. Kalça ve lomber vertebra MRG’larında kemik iliğinde diffüz yağlı sinyal 
değişiklikleri izlenmekte olup pelvik kemiklerde ve her iki femurda en büyüğü 11 mm çaplı multipl milimetrik litik lezyonlar 
izlendi. Yapılan kemik survey sonucunda yine pelvik yapılarda ve bilateral femurlarda litik lezyonlar izlendi. Eş zamanlı 
bakılan T.prot: 8,3 gr/dl, albumin:3,7 gr/dl, globulin:4,6 gr/dl idi. PE-IFE’lerde IgG Kappa monoklonal gammopati, 
paraprotein bandı: 2,67 gr/dl, M piki %33,25, Ig G:3281 mg/dl, Kappa total 920 mg/dl, kapa/lambda total:25,7 saptandı. 
Yapılan kemik iliği aspirasyonunda %60-70 matür+immatür plazma hücre artışı Myelom ile uyumlu bulundu. CRAB 
bulgularından litik kemik lezyonları ve ılımlı anemisi mevcut olan hastaya haftalık VCD (Bortezomib-Siklofosfamid-
Deksametazon) ile birlikte Zoledronik asit tedavisi başlandı. Eş zamanlı olarak İmatinib 300 mg/gün tedavisine devam 
edilmekte olup sitopeni sorunu olursa G-CSF ve transfüzyonlarla desteklenmesi planlandı. 
 
TARTIŞMA: Literatürde KML ve Multipl Myelom birlikteliği nadir olarak rapor edilmiş olup, eklenen semptom ve bulgular 
doğrultusunda malign bir hematolojik hastalık seyrinde ikinci bir hematolojik malignite de gelişebileceği nadir bir durum 
olsa da akılda tutulmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: imatinib, kml, myelom 
 

 

Development of Multiple Myeloma in a Patient with Chronic Myeloid 
Leukemia Under Imatinib Mesylate Treatment 

 
Hatice Demet Kiper Ünal, Tuğba Çetintepe, Şerife Solmaz, Kadriye Bahriye Payzın 

Department of Hematology, İzmir Katip Celebi University, Ataturk Research and Training Hospital, İzmir 
 
ABSTRACT: Chronic myeloid leukemia is a malign hematologic disease characterized by uncontrolled tyrosine kinase activity 
of the BCR-ABL1 fusion gene caused by t (9,22) and abnormal proliferation in myeloid cells. Multiple myeloma is a lymphoid 
hematological disease with malignant clonal plasma cell proliferation in the bone marrow results in abnormal immune 
globulin production. The coexistence of these two diseases has been reported rarely in the literature and here a case of 
Multiple Myeloma is presented which developed in the course of chronic phase of CML under imatinib mesylate treatment. 
By this case report, it is aimed to emphasize that a second hematological malignancy may develop in the course of a 
malignant hematological disease; although it is a rare condition, it should be kept in mind. 
 
Keywords: cml, imatinib, myeloma 
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Hemoroidektomi sonrası şiddetli anal stenoz için House ilerletme flebi 
anoplasti: Olgu sunumu  

Turan Acar, Nihan Acar 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye 

 
GİRİŞ-AMAÇ: Anal stenoz (AS) nadir fakat ciddi bir komplikasyondur. Ana neden önceki perianal cerrahi (özellikle 
hemoroidektomi) olmasına rağmen, radyoterapi, travma, Crohn hastalığı ve tüberküloz nedeniylede gelişebilir. 
Hastalar genellikle devam eden ağrı ve başarısız dışkılama, kabızlık ve rektal kanama ile başvurur. Dikkatlice anamnez 
alınarak ve digital rektal muayane ile teşhis konur. Doğru tanı konulduktan sonra, konservatif tedavi ve cerrahi olmak üzere 
iki tedavi seçeneği vardır. Dışkı yumuşatıcıları veya lif takviyeleri ile yapılan konservatif tedavi genellikle hafif ve orta 
şiddette stenoz için yeterli olsa da, şiddetli vakalarda anoplasti gerekir (mukozal ilerletme flep, Y-V flep, V-Y flep, C flep, 
house ilerletme flep, diamond flap, rotational flap vb.). Bu yazıda hemoroidektomi sonrası şiddetli AS gelişen ve house 
ilerletme flep anoplasti yapılan bir hastanın sonuçlarını sunmayı amaçladık. 
OLGU: 57 yaşında bir erkek hasta, polikliniğe devam eden ağrı ve yetersiz dışkılama şikayetiyle başvurdu. 15 ay önce dış 
merkezde Milligan-Morgan hemoroidektomi geçirmiş. Rektal muayenede parmak geçişine izin vermeyen AS tespit edildi 
(Resim 1). Hastaya şiddetli AS tanısı konuldu ve house ilerletme flebi uygulandı (Resim 2). 
Hasta postoperatif 15. günde defekasyonunun normale döndüğünü fakat halen ağrısının olduğunu belirtti. Takibinin 6. 
ayında, hastada herhangi bir komplikasyon veya nüks ve artık ağrısı yoktu. 
SONUÇ: Özellikle şiddetli anal stenozda, house flep anoplasti sütür hattında ki gerilimi azaltır ve flebin daha iyi kanlanmasını 
sağlar, ki buda bu flebi diğer flep prosedürlerinden daha güvenilir kılar. Makalemizin önemli avantajı, prosedürün tüm 
aşamalarını adım adım gösteren ve prosedürü ilk kez uygulayacak cerrahlar için öğretici bir video içermesi. 
Anahtar Kelimeler: Şiddetli anal stenoz, House ilerletme flebi anoplasti. 

 

House advancement flap anoplasty for severe post-hemorrhoidectomy anal 
stenosis: Case report  

Turan Acar, Nihan Acar 
İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, Department of General Surgery, İzmir, Turkey 

 
INTRODUCTION: Anal stenosis (AS) is a rare but serious condition. Although the main cause is previous perianal surgery 
(especially hemorrhoidectomy), it may develop due to radiotherapy, trauma, Crohn's disease and tuberculosis. 
Patients usually present with an ongoing pain and unsatisfactory defecation, constipation and rectal bleeding. Diagnosis is 
made by taking the anamnesis carefully and digital rectal examination. There are two management options after the 
accurate diagnosis including conservative treatment and surgery. While conservative treatment with stool softeners or fiber 
supplements are usually adequate for mild and moderate stenosis, severe cases require anoplasty (mucosal advancement 
flap, Y-V flap, V-Y flap, C flap, house advancement flap, diamond flap, rotational flap and etc.). In this paper, we aimed to 
present the outcomes of a patient who had developed severe AS after hemorrhoidectomy and underwent house 
advancement flap anoplasty. 
CASE PRESENTATION: The patient, A 57 year-old male, admitted to the outpatient clinic with the complaint ongoing pain 
and unsatisfactory defecation. He had undergone Milligan-Morgan hemorrhoidectomy 15 months ago at an external 
medical center. On rectal examination, AS which was not allowing the insertion of finger was detected (Figure 1). The 
patient was diagnosed with severe AS and house advancement flap was performed (Figure 2). 
Patient reported that his defecation had returned to normal, but he still had pain on postoperative fifteenth day. At the six 
month of follow-up, there was no evidence of complication or recurrence and patient had no longer pain. 
CONCLUSION: Especially in severe AS, house flap anoplasty provides reduced tension at the suture line and better blood 
supply to the flap, which makes it more reliable than other flap procedures. The significant advantage of our paper is that it 
contains a video which demonstrates the whole stages of the procedure step by step and is instructive for the surgeons 
who will perform the procedure for the first time.  
Keywords: Severe anal stenosis, House advancement flap anoplasty 

      
                             Resim 1: Şiddetli anal stenoz,                                             Resim 2: House ilerletme flep anoplasti 
                             Figure 1: Severe anal stenosis                                         Figure 2: House advancement flap anoplasty 
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OBJECTIVE:  
In this study, we aimed to investigate the relationship between the Taq 1A and Taq 1B polymorphisms of the 
DRD2 gene and ariprazole-induced akathisia. 
 
Materials-METHOD:  
The study included 108 patients diagnosed with schizophrenia (SCH) or bipolar disorder (BD) according to the 
fourth edition of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV-TR). Akathisia was evaluated 
with Barnes Akathisia Rating Scale (BARS) by an experienced psychiatrist who was not aware of the results of 
the genotyping. The DNA was extracted by use of salting out method (Miller et al., 1988). DRD2 Taq1A and 
Taq1B polymorphisms were genotyped using a polymerase chain reaction–restriction fragment length 
polymorphism (PCR-RFLP) method. 
 
RESULTS:  
A total of 108 patients diagnosed with etiher SCH (n = 54) or BD (n = 54) were included in the study. Akathisia 
was detected in 18 (16.7%) patients; 10 were diagnosed with SCH and 8 were BD. The patients were divided 
into two groups according to the akathisia development group (AG) and the non-akathisia control group (CG). 
There was no significant difference in DRD2 Taq1A polymorphism genotype distributions (χ2 = 3.231, p = 0.210) 
and allele frequencies (χ2 = 2.189, p = 0.138) between AG and CG. According to the Hardy-Weinberg 
equilibrium (HWE), the observed genotype distribution did not show a significant difference than anticipated 
distribution (p = 0.474 in AG; p = 0.388 in CG). There was no significant difference in DRD2 Taq1B 
polymorphism genotype distributions (χ2 = 4.099, p = 0.100) but B1 allele frequencies in the AG were found to 
be significantly higher than CG (χ2 = 4.475, p = 0.034). The odds ratio (OR) for the occurrence of the B1 allele in 
the AG was 2.3 [95% confidence interval (CI) 1.05–5.10]. According to the Hardy-Weinberg equilibrium (HWE), 
the observed genotype distribution showed significant difference than anticipated distribution in both groups 
(p = 0.034 in AG; p = 0.023 in CG). 
 
CONCLUSION:  
Our results show that B1 allel of Taq IB polymorphism may be a risc faktör for the ariprazole induced akathisia. 
 
Keywords: Akathisia, Aripiprazole, Bipolar Disorder, DRD2 gene polymorphisms, Schizophrenia 
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Yaşlıları hedef alan fiziksel egzersiz programı için yenilikçi bir yaklaşım 
 

Eda Yaldirak 
Dokuz Eylul Universitesi, Izmir 

 
Giriş ve Amaç:  Geçtiğimiz yıllarda, yaşlı bakımı büyük zorluk oluşturmaya başlamıştır ve bu zorluk yaşam süresinin artması 
ile daha da artacaktır. Yaşlıların fiziksel ve fonksiyonel yeterliliklerini kaybetmeleri, evde bakım hizmetlerine ihtiyacı 
artırmıştır. “Fiziksel aktivitenin önemli sağlık yararları vardır. Kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve diyabet gibi bulaşıcı 
olmayan hastalıkları önlemeye katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte, 4 yetişkinden 1'i yeterince aktif değildir (WHO, 2018 
Şubat). Bu çalışma, bu soruna bir çözüm yaklaşımı olarak yaşlılara aktif fiziksel hareketlilik için bir sağlık yönetimi modelini 
önerir. Bu projenin amacı, ihtiyaç analizini ortaya koymak, yaşlıların fonksiyonel yeterliliklerinin artırılması için tasarlanan 
fiziksel eğitimin uygulanması ve rehabilitasyonun etkisi hakkında güncel veriler sağlamaktır. Fiziksel aktivitedeki artış ile yaşlı 
kullanıcıların fiziksel yeteneklerinde ve buna bağlı olarak fonksiyonel kapasitelerinde iyileşme sağlanması ve ve böylece 
bakım harcamalarında azalma hedeflenmektedir. 
Gereç ve Yöntem 
Yaşlılardan alınan görüşlerle ihtiyaç analizi yapılmış, yine kullanıcıların katılımı ile, model, grup çalışması ile oluşturulmuştur. 
Fiziksel aktitiveteye ilgi ve motivasyonu arttırmak için mevcut rehabilitasyon programına ek olarak oyun analitiği ve 
motivasyon karakterleri eklenmiştir. 
Bulgular 
Odak grubun görüşleri: 
İhtiyaçları: 
1. Gözle görünür sonuçlar sağlayan bir uzman.  
2. Kişiye özel bir eğitim programı.  
3. Fiziksel olarak aktif olmaktan zevk almak ve giderek daha güçsüz olma korkusunu yenmek.   
4. Motivasyon, günlük kontrol ve haftalık, aylık hedefler.  
5. Birinin onlara ne yapacaklarını söylemesi yerine hareket etmelerinin bir anlamı olduğunu hissetmek ve ilgilerini devam 
ettirmek. 
Motivasyonlarının artması için programda istedikleri özellikler:  
1. İlham artıran motive edici mesajlar   
2. Diğer üyeler tarafından kaydedilen ilerlemelerle kendi bireysel gelişmelerini karşılaştırabilme imkanı  
3. İlerlemelerini izlenebilir hale getirecek bir ödül sistemi  
4. Düzenli günlük alıştırmaların yanı sıra, her hafta yeni zorlu hedeflerin de sunulması  
5. Kullanıcıların takımlardan birine katılmayı seçebilmeleri ve eğitim programları sırasında küçük videolar ve kısa mesajlarla 
ekip liderleri tarafından teşvik edilmeleri  
6. Katılımcıların bireysel gelişimlerine ve grup başarılarına göre kupa almaları. Takım ruhu duygusu yaratılması. 
Tartışma ve Sonuç: İhtiyaç analizine bakınca, hem bir uzman hem de bir yazılım programının birlikte oluşturduğu bir çözüm 
olması gerektiği görülmektedir. Yaşlı kişiler için yazılım programlarını kullanmak zor olabileceğinden ve fiziksel aktivite 
egzersizlerini yönetmek için bir uzmana (fizyoterapist) ihtiyaç duyduklarından, yaşlıların fiziksel aktivite seviyelerini kontrol 
etmek ve yazılım programı kullanarak fiziksel aktivite programını planlamak için başlangıçta bir uzmana ihtiyaç vardır. 
Fiziksel aktivite programı planlandıktan ve kişiselleştirilmiş eğitim programı oluşturulduktan sonra, kullanıcı programı kendi 
başına takip edebilecektir. Kullanıcılar, ekrandaki fiziksel aktiviteleri takip edecek ve sonuçlarını kaydedeceklerdir. Bu şekilde 
fizyoterapist, onların kayıtlarını kontrol edebilecektir. Bu birleştirilmiş çözümle, yaşlılar evlerinde fiziksel aktivite 
gerçekleştirebilecektir. Yine de bir uzman gözetiminde olacaklardır. 
Anahtar Kelimeler: Fiziksel egzersiz modeli, yaşlı sağlığı, sağlık yönetim modeli, tıpta bütüncül çözümler 

 

An innovative approach for physical exercise programme targeting elderly 
Eda Yaldirak 

Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey 
 
Introduction and Purpose: Over the past years, elderly care has come under great pressure, and this pressure will increase 
further during the coming years as the average age of death is going up. “Physical activity has significant health benefits and 
contributes to prevent noncommunicable diseases.However, 1 in 4 adults is not active enough (WHO, 2018 Feb). This study 
proposes a health management model for active physical mobility to the elderly as a solution approach to this problem. 
The aim of this project is to outline the need analysis, executing the physical training that is designed by the screening to 
improve functional capacity of the elderly and to provide up-to-date data about the effect of rehabilitation. By increase in 
physical activity it is aimed to improvement in the physical abilities and corresponding functional capacities of the elderly 
users. 
Materials and Methods: The needs analysis was conducted with the opinions of the elderly and again, with the 
participation of the users, the model was created through group work. Game analytics and motivational characters are used 
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in addition to existing rehabilitation programme to increase attractiveness and motivation towards physical activity. 
Findings Opinions of focus group: 
They need: 
1. an expert who provides visible results. 
2. an individualized training program. 
3. to enjoy being physical active and to handle the fear of becoming weaker. 
4. motivation, daily check and weekly, monthly targets. 
5. to feel that there is a meaning to move to stay motivated apart from having someone else telling them to do so. 
For motivation, they request the following features: 
1. Motivational messaging for inspiration 
2. The influence of online peers by checking upon individual progresses against the progresses made by other members 
3. A reward-system that will make their progress traceable 
4. Beside the regular daily exercises, introduction of new challenges every week 
5. Users can choose to join one of the teams, and will accordingly be encouraged by their team leader during their training 
program by small videos and text messages. 
6. Patients will receive trophies according to their individual improvements and their group achievements. This creates a 
sense of team spirit. 
 
Discussion and Results: Looking at need analysis, it is clear that, the solution should be combination of both an expert and a 
software program. Since it may be difficult for elderly people to use software programs, and since they need an expert (a 
physical therapist) to manage their physical activity exercises, the expert is needed at the beginning to check the physical 
activity level of the old people and to plan the physical activity program using the software program.  After the physical 
activity program is planned and the individualized training program is established, the user will follow the program on their 
own. They will follow the physical activities on the screen and record their results. In this way their physical therapist can 
check the records. With this combined solution, old people can perform physical activities at their home. Although they still 
will be under supervision of an expert. 
Keywords: physical exercise model, elderly health, health management model, holistic solutions in medicine 
 
 
INTRODUCTION:   
Over the past years, elderly care has come under great pressure, and this pressure will increase further during the coming 
years as the average age of death is going up. Loss of physical and functional abilities of the elderly has resulted in high 
demands for homecare. The present healthcare system is essentially a sickcare system, built in the middle of the last 
century.  Although there has been tremendous progress on medical diagnosis and treatments, care delivery has not 
structurally changed much. It was not designed to deal with huge growth. At the moment, if someone has a health 
problem, need to get an appointment, have tests or scans, and then receive the treatment.  However, for a healthy life, it is 
known that a healthy life style is needed. Looking at the health system from a patient's perspective, being involved in health 
rather than illness, supporting and coaching them in their daily lives are fundamental changes in the approach to the health 
system. Although it is very critical, elderly people are not physically active enough. Since the current situation does not 
provide an adequate solution, a solution was researched in this regard. (“Physical activity has significant health benefits and 
contributes to prevent noncommunicable diseases(NCDs) such as cardiovascular diseases, cancer and diabetes. However, 1 
in 4 adults is not active enough (WHO, 2018 Feb). This study proposes a health management model for active physical 
mobility to the elderly as a solution approach to this problem. With the help of communication technology, smart 
computers, online information transfer and analysis systems, health systems have become more human-oriented. The 
solution offered is based on technology and communication systems, but it also has expert contribution and a staging 
structure. A work group study and a focus group research was performed to deeply analyze the situation and to provide an 
appropriate solution. The proposed solution needs to be applicable that is needed to be cost effective.  The aim of this 
project is to outline the need analysis, executing the physical training that is designed by the screening to improve 
functional capacity of the elderly and to provide up-to-date data about the effect of rehabilitation. By increase in physical 
activity it is aimed to improvement in the physical abilities and corresponding functional capacities of the elderly users, 
thereby reducing the costs of health care expenditures.  
 
MATERIAL AND METHOD:  
To understand the solution alternatives, existing systems were analyzed.  The needs analysis was conducted with the 
opinions of the elderly and again, with the participation of the users, the model was created through group work.   
Existing physical exercises training programs:  
* Existing health care system - Rehabilitation is in the existing health care system executed by physiotherapists hired by the 
municipality. They usually see a limited number of patients twice a week.  
* ICURA - sensors for movement measuring the quality of the training while the patient is at home. The Phone gives the 
feedback. Chat with the health care professional and with other patients and statistics on the training itself. The health care 
professional makes the training program.  
* AidCube - used by Hospitals and municipalities. Patients use the app at home on a tablet or smartphone; healthcare 
professionals use the web portal in his practice (no face-to-face contact).  
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* Exorlive - used by healthcare professionals as a supportive tool to design the training program for their patients.  
* Appinux - a digital platform containing videoconferencing (with a healthcare professional), telehealth (citizens will be 
handed equipment in their own home) and questionnaire forms (for the early detection of disease). 
The needs analysis was conducted with the opinions of the elderly and again, with the participation of the users, the model 
was created through group work.   
Game analytics and motivational characters are used in addition to existing rehabilitation programme to increase 
attractiveness and motivation towards physical activity.  
The model that is created through group work :  The individualized training program that will follow will likewise be carried 
out in cooperation between the patient and the expert – the patient doing exercises and the expert controlling the app. 
This way it allows the expert taking the role as the personal trainer: the app itself generates the training program and gives 
instruction on how to carry out the training. This is beneficial to the municipality because there is a lack of physiotherapists 
rehabilitating this target group and because physiotherapists are much more expensive. 
Findings 
Opinions of focus group:  
They need: 

 an expert who provides visible results.  

 an individualized training program.  

 to enjoy being physical active and to handle the fear of becoming weaker.  

 motivation, daily check and weekly, monthly targets. 

 to feel that there is a meaning to move to stay motivated apart from having someone else telling them to do so.  
It is not just telling them what to do (most people who smoke know that it is bad for their health), they need a system that 
is truly motivating them. A technology driven solution is needed, so they can closely monitor themselves.  They also need 
an expert at the beginning.  
 In order to increase their motivation, they request the following features: 
(1) Motivational messaging for inspiration 
(2) The influence of online peers by checking upon individual progresses against the progresses made by other members  
(3) A reward-system that will make their progress traceable 
(4) Beside the regular daily exercises, introduction of new challenges every week 
(5)  Users can choose to join one of the teams, and will accordingly be encouraged by their team leader during their training 
program by small videos and text messages. 
(6) Patients will receive trophies according to their individual improvements and their group achievements. This creates a 
sense of team spirit.  
 
DISCUSSION AND RESULTS   
Looking at need analysis, it is clear that, the solution should be combination of both an expert and a software program. 
Since it may be difficult for elderly people to use software programs, and since they need an expert (a physical therapist) to 
manage their physical activity exercises, the expert is needed at the beginning to check the physical activity level of the old 
people and to plan the physical activity program using the software program.   
After the physical activity program is planned and the individualized training program is established, the user will follow the 
program on their own. They will follow the physical activities on the screen and record their results. In this way their 
physical therapist can check the records.  
With this combined solution, old people can perform physical activities at their home. Although they still will be under 
supervision of an expert.  
The proposed model - supports the system of elderly in need of rehabilitation by:  
• Restoring physical and functional capacities of elderly patients through tailored training programs 
• Empowering patients to more actively engage with healthcare decision making 
• Reducing the health care costs accompanied by the ageing of our population. 
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Model (Türkçe) 
Model (in English) 

 
Model: Fiziksel aktiviteleri yönetmek için birleşik bir çözüm 

Model: A combined solution for managing physical activities 
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Result of the 
application 

Motivation messages 

Feedback messages 

Weekly and monthly 
progress report to both 
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Herpes Zoster Epizodu Sonrası Gelişen Brakiyal Pleksopati ve Kompleks 
Bölgesel Ağrı Sendromu Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu 

Bekir Tetik, Ayhan Aşkın, Aliye Tosun 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir 

 

 
Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS); ağrı, hiperaljezi, allodini, distrofik cilt değişiklikleri, ödem, eklem sertliği 

ve hassasiyet ile seyreden bir klinik durumdur. Altta yatan mekanizma tam olarak bilinmese de tetikleyici bir faktör 
varlığında ortaya çıkan sempatik aşırı aktivite ve/veya nörolojik inflamasyon suçlanmaktadır. Herpes zoster, dorsal duyusal 
gangliyonlarda yerleşen varicella zoster virüsünün reaktivasyonuyla ortaya çıkan enfeksiyöz bir hastalıktır. Genellikle duyu 
sinirlerini etkilemekle beraber motor nöron ve sinirleri de etkileyebilir. Burada herpes zoster enfeksiyonu sonrası brakiyal 
pleksopati ve KBAS gelişen bir olgu sunulacaktır. 

Altmış yedi yaşında kadın hasta sağ kol-el bölgesinde ağrı ve güçsüzlük şikâyeti ile polikliniğimize başvurdu. 
Şikâyetlerinin son 1 aydır belirginleştiğini, el bileği ve parmaklarında şişlik oluştuğunu, elini kullanmakta zorlandığını 
belirtiyordu. Özellikle geceleri artan uyuşma, karıncalanma ve yanma yakınmaları da bulunuyordu. Herhangi bir travma 
tariflemiyordu. Bilinen skleroderma tanısı olan hastanın yaklaşık 9 ay önce aynı şikâyetler ile başvurusunda veziküler 
lezyonlarının görülmesi üzerine herpes zoster ve postherpetik nevralji tanısıyla ilaç tedavisi düzenlenmişti.  

Fizik muayene de hastanın genel durumu iyi, vitalleri normaldi. Sağ el ve el bileğinin ödemli, parmak fleksiyonu 
belirgin ağrılıydı. El parmak pulpa-distal kıvrım mesafesi 10cm idi. Sağ üst ekstremite biceps kas gücü 4/5, triceps kas gücü 
3/5, el bilek ekstansiyonu 4/5, parmak abduksiyonu 3/5, parmak sıkma 3/5 olarak değerlendirildi. Derin tendon refleksleri 
alınamadı. Patolojik refleks yoktu. Laboratuvar değerleri olağandı. El-elbileği direkt grafisinde osteoporotik görünüm 
saptandı. Bu bulgularla Modifiye Budapeşte tanı kriterleri ile KBAS olarak değerlendirildi. EMG tetkikinde sağda brakiyal 
pleksusun orta ve alt trunkusunun tutuluşunu düşündüren bulgular elde edildi. Hasta servisimize yatırıldı ve yoğun fizik 
tedavi programına başlandı. 27 seanslık terapi sonrası el bileği ve parmak EHA’da ılımlı açılma, ödemde gerileme ile taburcu 
edildi. 2 ay sonraki poliklinik kontrolünde hastanın ağrı şikâyetinin çok azaldığı (VAS:1), el pulpa-distal kıvrım mesafesinin 1 
santimetreye gerilediği ve kas güçlerinin normale döndüğü görüldü. 

Herpes zoster unilateral dermatomal yayılım gösteren veziküler döküntülerle karakterize ağrılı bir durumdur. 
Herpes zoster sonrası akut monoparazi ve şiddetli ağrı ile başvuran olgularda brakiyal pleksus lezyonu ve KBAS birlikteliği 
akla gelmelidir. Bu olguda herpes zoster sonrası brakiyal pleksopati ile birlikte KBAS gelişmiş olup erken başlanılan medikal 
tedavi ve fizik tedavi modalitelerine ek yoğun egzersiz tedavisinden olumlu yanıt alınmıştır. Herpes zoster sonrası KBAS 
gelişimi bilinen bir klinik olmasına rağmen olgumuzda sonrasında hem brakiyal pleksopati hem de KBAS gelişmiş olması 
dikkat çekicidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Herpes Zoster, Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu, Postherpetik Nevralji 
 

 

Coexistence of Brachial Plexopathy and Complex Regional Pain Syndrome 
Following Herpes Zoster Episode: A Case Report 

 
Bekir Tetik, Ayhan Aşkın, Aliye Tosun 

Izmır Katip Celebi University, Physical Therapy and Rehabilitation Departure, Izmır,Turkey 
 
                     

Complex regional pain syndrome (CRPS); is a clinical condition with pain, hyperalgesia, allodynia, dystrophic skin 
changes, edema, joint stiffness and tenderness. Although the underlying mechanism is not fully known, sympathetic 
overactivity and/or neurological inflammation in the presence of a triggering factor is accused. Herpes zoster is an 
infectious disease caused by reactivation of varicella zoster virus located in the dorsal sensory ganglia. It usually affects the 
sensory nerves, also affect motor neurons and nerves.In this case report, we present a case of brachial plexopathy and 
CRPS after herpes zoster infection. 

A 67-year-old female patient presented to our outpatient clinic with complaints of pain and weakness in her right 
arm-hand area. There were also complaints of numbness, tingling and burning, especially at night. She did not describe any 
trauma. The patient, also has diagnosis of scleroderma, had been diagnosed with herpes zoster and postherpetic neuralgia 
because of the same complaints 9 months ago. 

On physical examination, the patient's general condition was good and the vitals were normal. The right hand and 
wrist were edematous and finger flexion was painful. Finger pulp-distal fold distance was 10cm. Right upper extremity 
muscle strength was biceps 4/5, triceps 3/5, wrist extension 4/5, finger abduction 3/5, finger squeezing 3/5. Deep tendon 
reflexes and pathological reflex could not be obtained. Laboratory results were normal. The direct radiograph of the wrist 
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has osteoporotic appearance. Based on these findings, it was evaluated as CRPS according to Modified Budapest diagnostic 
criteria. EMG examination revealed the involvement of the middle and lower truncus of the brachial plexus on the right. 
The patient was admitted to our clinic and intensive physical therapy program was initiated. The patient were discharged 
with moderate opening in wrist and finger ROM and decreased edema after 27 sessions of therapy. In the outpatient 
follow-up 2 months later, the patient's complaints of pain decreased(VAS: 1), hand-pulp-distal folding distance decreased to 
1cm and muscle strength returned to normal. 

Herpes zoster is a painful condition characterized by vesicular rashes with unilateral dermatomal spread. In 
patients presenting with acute monoparesis and severe pain after herpes zoster, brachial plexus lesion and CRPS 
coexistence should be considered. In this case, CRPS developed with brachial plexopathy after herpes zoster and positive 
response was obtained from medical therapy and physical therapy modalities in addition to early intensive therapy. 
Although the development of CRPS after herpes zoster is a well-known clinical entity, in our case developement of both 
brachial plexopathy and CRPS after herpes zoster is remarkable. 
 
Keywords: Herpes Zoster, Complex Regional Pain Syndrome, Postherpetic Neuralgia 
 
 

 

 
 

Bilateral karşılaştırmalı el-elbileği direkt grafisinde sağ elde belirgin osteoporoz dikkati çekmektedir 
Bilateral comparative radiographs of the wrist showed significant osteoporosis in the right hand 
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Lomber disk hernisi nedeni ile gelişen kauda equina sendromu: 3 olgu 
sunumu 

 
Esra Ertilav
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2
, Osman Nuri Aydın

1
 

1
Adnan Menderes Universitesi 

2
Aydın Devlet Hastanesi 

 
Kauda ekuina sendromu, kauda ekuina liflerini etkileyen kompresif, infiltratif, enfeksiyöz, travmatik, iskemik 
nedenlerden kaynaklanan nadir bir klinik durumdur. Kauda ekuina liflerinin kompresyonu en sık lomber disk 
herniasyonundan kaynaklanır. Karakteristik klinik belirti ve bulgular; siyatalji ve motor güçsüzlük, perianal 
bölgede duyusal kayıp, sfinkter problemleri, cinsel işlev bozukluğudur. Erken cerrahinin dizabilite üzerindeki 
etkileri nedeniyle erken tanı ve acil cerrahi tedavi önemlidir. Bu 3 vakanın raporunda Manyetik rezonans 
görüntüleme (MRG) bulgularını değerlendirerek kauda ekuina sendromu ile başvuran lomber disk herniasyonu 
olan hastalara dikkat çekmeyi amaçladık. 
Anahtar Kelimeler: kauda ekuina sendromu, lomber disk herniasyonu, bel ağrısı, spinal kord 

 
Lumbar Disc Herniation Causing Cauda Equina Syndrome: A Report of Three 

Cases 
 

Esra Ertilav
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1
Adnan Menderes University 

2
Aydın State Hospital 

  
Cauda equina syndrome (CES) is a rare clinical condition that occurs due to compressive, infiltrative, infectious, 
traumatic, ischemic causes affecting cauda equina fibers. The compression of these fibers is mainly caused by 
lumbar disc herniation. Characteristic clinical symptoms and signs; sciatica leg pain and weakness, sensory loss 
in the perianal region, sphincter problems, sexual dysfunction. CES requires early diagnosis and immediate 
surgical treatment because of the effects of early surgery on disability. In this report of 3 cases, we aimed to 
draw attention to patients with lumbar disc herniation presenting with cauda conus syndrome by evaluating 
Magnetic Resonance imaging (MRI) findings.  
 
Keywords: cauda equina syndrome, lumbar disc herniation, low back pain, spinal cord 
 

 

   
Şekil 1, Figure 1                                            Şekil 2, Figure 2                                          Şekil 3, Figure 3 
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Pelvik Ektopik Dalak Olgusu: MRG Bulguları 

Bünyamin Güney, Murat Yunus Özdemir, İbrahim Önder Yeniçeri, Neşat Çullu 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik AD 

 
 
               Ektopik dalak, dalağı normal pozisyonda tutan bağların yokluğu veya gevşekliği ile karakterize çok nadir bir klinik 
durumdur. Dalak uzun vasküler pedikülü sayesinde karın veya pelvisin herhangi bir yerinde bulunabilir. Ektopik dalak 
kadınlarda daha sık görülür. Hastalar sıklıkla asemptomatiktir ve tanısı çoğunlukla tesadüfi olarak konulur. Klinik önemi tanı 
konulmasındaki gecikme torsiyon, enfarkt ve akut batın gibi ciddi sorunlara yol açabilmesidir.Biz bu makalede rastlantısal 
olarak saptadığımız nadir görülen bir durum olan pelvis yerleşimli ve rotasyon anomalisi gösteren ektopik dalağın MRG 
bulgularını literatür eşliğinde sunuyoruz. 
Anahtar Kelimeler: Ektopik dalak, MRG, torsiyon 

 

A Case of Pelvic Ectopic Spleen: MRI Findings 
 

Bünyamin Güney, Murat Yunus Özdemir, İbrahim Önder Yeniçeri, Neşat Çullu 
Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Medicine, Department of Radiology 

                The ectopic spleen is a very rare clinical condition characterized by the absence or laxity of the ligaments that keep 
the spleen in a normal position. The spleen can be found anywhere in the abdomen or pelvis thanks to its long vascular 
peduncle. Ectopic spleen is more common in women. Patients are often asymptomatic and are often diagnosed by chance. 
Its clinical importance is thatdelay in diagnosis can lead to serious problems such as torsion, infarction and acute 
abdomen.In this article, we present the MRI findings of the ectopic spleen with pelvis placement and rotational anomaly, 
which is a rare condition that we have detected by chance. 
Keywords: Ectopic Spleen, MRI, torsion 
 
          
GİRİŞ: 
Ektopik dalak (ED) ilk defa 1667 yılında Van Horne tarafından tanımlanmıştır (1). ED dalağı normal lokalizasyonunda tutan 
asıcı bağların yokluğu veya gevşekliği nedeniyle dalağın hipermobilitesi ile karakterize bir klinik tablodur (2). ED batın 
içerisinde en sık pelviste görülmekle birlikte batın içerisinde herhangi bir yerde görülebilir. Hastaların çoğunlukla 
asemptomatiktir. ED tanısı genellikle başka sebeplerle yapılan görüntüleme yöntemleri ile tesadüfi olarak saptanmaktadır. 
ED’ın önemi travmaya yatkınlık, dalak torsiyonu ve splenik infarkt gibi komplikasyonların görülme sıklığındaki artıştır. ED’a 
sahip hastaların en sık hastaneye başvuru şikayeti dalak torsiyonu veya infarktı nedeniyle oluşan şiddetli karın ağrısıdır. Biz 
bu makalede rastlantısal olarak saptadığımız nadir görülen bir durum olan pelvis yerleşimli ve rotasyon anomalisi gösteren 
ektopik dalağın MRG bulgularını literatür eşliğinde sunuyoruz. 
OLGU SUNUMU:  
Ciltte eritematöz deri döküntüleri nedeni ile Dermatoloji polikliniğine başvuran 21 yaşındaki kadın hastanın yapılan 
Hepatobiliyer ultrasonografi tetkikinde karaciğerinde diffüz yağlanma ve portal hilusa yakın bölümde parankimal 
nonspesifik hipoekoik alanlar gözlendi. Safra kesesi ya da safra yollarında patolojik bulgu ayırt edilmemiştir. Olgunun yapılan 
laboratuar değerlendirmesinde karaciğer fonksiyon testleri ve kan hemogram değerleri normal saptandı. Karaciğerdeki 
hipoekoik alanlar nedeni ile Üst Batın MRG tetkikine alınan olguda, USG’de karaciğerdeki hipoekoik odakların yağlanmadan 
korunmuş karaciğer adacıkları olduğu saptandı. Bununla birlikte Üst Batın MRG tetkikinde dalak normalde izlenmesi gereken 
sol üst kadran lojunda izlenmedi. Kesitler dahilinde batın sol alt kadranda dalağa ait olabilecek kitle görünümü nedeni ile 
tetkik pelvik bölgeye kaydırıldı. Pelvik bölgeden yapılan MRG tetkikinde, sol iliak fossada batın sol alt kadranda lokalize, 
hilusu normalin 180 derece tersine bakan (posterolateral) ektopik dalak dokusu gözlendi (Resim 1A ve 1B).  Dalak boyutları 
normal olup (125x42 mm) parankim sinyalleri de MRG sınırlarında tamamen normal görünümdeydi. Parankimde patolojik 
solid ya da kistik kitle lezyon gözlemlenmedi. Kontrastlı görüntülerde parankimal kontrastlanma homojendi ve infarkt 
açısından anlamlı olabilecek kontrastlanma defekti gözlenmedi (Resim 2). Ayrıca batında başka bir yerde aksesuar dalak 
dokusu izlenmedi. 
TARTIŞMA:  
Dalağı normal lokalizasyonu olan sol subdiyafragmatik bölgede tutan en önemli yapılar gastrosplenik, splenokolik ve 
splenorenal ligamentlerdir (3). ED bu bağların gevşekliği veya yokluğu nedeniyle dalağın batın içerisinde herhangi bir 
lokalizasyonda izlendiği nadir görülen klinik bir tablodur. Yerçekimi etkisi ile en sık pelvik bölgede görülür. Ektopik dalak, 
mobil dalak veya gezici dalak olarak da adlandırılmaktadır. ED insidansı net bilinmemekle birlikte %0.5’ten az olduğu ve 
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çoğunlukla 20-40 yaş arası kadınlarda sık görüldüğü bildirilmektedir. Özellikle 10 yaşında itibaren kadınlarda erkeklerden 7 
kat daha sıktır (4). Bizim olgumuz 21 yaşında kadın hastaydı ve dalağı pelvis yerleşimliydi. 
              ED etyolojisi net bilinmemekle birlikte büyük olasılıkla dorsal mezogastriyumun gelişiminde görülen füzyon eksikliği 
sonucunda uzun bir pedinküle neden olduğu bildirilmektedir (5). Prune-Belly sendromunda görülen ön barsak 
rotasyonundaki yetersizlikte ED’ye neden olabilmektedir (6). Erişkin dönemde travma, geçirilmiş batın cerrahisi ve 
muskuleratrofi gibi nedenlerle edinilmiş ED görülebilmektedir. Kadınlarda gebelik esnasında artan östrojen hormonunun 
dalağın asıcı ligamentlerinin gevşemesine katkıda bulunması nedeniyle sık görüldüğü düşünülmektedir. ED olguları 
çoğunlukla asemptomatik olmakla birlikte abdominal organlara bası etkisiyle karın ağrısı, bulantı-kusma gibi non-spesifik 
yakınmalara neden olabilir. En ciddi ve korkulan komplikasyonu torsiyondur. Torsiyon gelişen hastalarda şiddetli karın ağrısı, 
ateş, bulantı ve kusma şikayetleri olur. Fizik muayenede dalağın olduğu lokalizasyonda ele gelen kitle izlenir (7). Laboratuar 
testleri genellikle spesifik değildir, ancak inflamatuar parametrelerde artış, hipersplenizm ve fonksiyonel aspleni bulguları 
görülebilir. Bizim olgumuzun aktif bir şikayeti yoktu.  
               ED tanısı genellikle farklı bir sebeple çekilen görüntüleme yöntemlerinde tesadüfi olarak saptanır. Direk grafide 
normal lokalizasyonda dalak gölgesi izlenmez.  Ultrasonografi ile dalağın lokalizasyonu, boyutu ve kanlanması 
değerlendirilebilmektedir. Torsiyon gelişmişse doppler ultrasonografi dalak hilusunda ve parankiminde kanlanma olmaması, 
artmış arteriyel direnç ve venöz akımda azalma izlenebilir  (8).  Bilgisayarlı tomografide dalağın normal lokalizasyonunda 
izlenmemesi ve farklı abdominal lokalizasyonda dalak dansitesinde kitle görülmesi tanıyı koydurur. Splenik damarların spiral 
şeklinde görülmesi ve dalak dansitesinde karaciğer dansitesine göre belirgin düşüş torsiyon lehindedir. Kontrastlı bilgisayarlı 
tomografi tetkiki de dalağın kanlanması ve beslenmesi hakkında bilgi verir. Dalak parankiminde kontrast tutulumu olmaması 
torsiyon tanısı koydurur (9). Bizim olgumuzda kontrastlı görüntülerde parankimal kontrastlanma homojendi ve infarkt 
açısından anlamlı olabilecek kontrastlanma defekti gözlenmedi. Ayrıca batın MR görüntülerinde başka bir lokalizasyonda 
aksesuar dalak dokusu izlenmedi. 
               Asemptomatik olgularda tedavi konservatif yaklaşımdır. Dalağın bağışıklık sistemindeki öneminin anlaşılması ve 
splenektomi sonrasında ölümcül olabilen enfeksiyonlarda artış nedeniyle infark, torsiyon ve hipersplenizm bulguları 
olmayan olgularda dalağı korumak amacıyla splenopeksi ameliyatları öne çıkmıştır. Torsiyon vakalarında öncelikle 
detorsiyon işlemi uygulanır ve dalağın canlılığı değerlendirilir. Detorsiyona rağmen dalağın canlılığı geri gelmezse ve infark 
gelişmişse splenektomi kaçınılmazdır (10). Son yıllarda laparoskopik splenektomi kısa hastanede kalış süresi ve daha hızlı 
iyileşme periyodundan dolayı en sık tercih edilen cerrahi yöntemdir. 
SONUÇ: 
Sonuç olarak ektopik dalak çoğunlukla tesadüfi olarak görüntüleme yöntemleri ile tanısı konulan oldukça nadir bir klinik 
antitedir. Akut batın tablosu ile başvuran hastalarda nadirde olsa akılda tutulmalıdır.  Ektopik dalak ve komplikasyonlarının 
tanısı radyolojik görüntüleme yöntemleri ile konulabilmektedir. Biz bu makalede ektopik dalak ve komplikasyonlarının 
görüntüleme bulgularını ve literatürde az sayıda bulunan ektopik dalak olgusunun MRG bulgularını sunduk.  
 
REFERANSLAR 

1. Lane TM, South LM. Management of a wandering spleen. J R Soc Med. 19999;2:84–5. 
2. Qazi SA, Mirza SM, Muhammad AM, Al Arrawi MH, Al-Suhaibani YA (2004) Wandering spleen. Saudi J 

Gastroenterol 10: 1-7. 
3. Gayer G, Zissin R, Apter S, Atar E, Portnoy O, Itzchak Y. CT findings in congenital anomalies of the spleen. Br J 

Radiol 2001; 74: 767-772 
4. Feroci F, Miranda E, Moraldi L, Moretti R (2008) The torsion of a wandering pelvic spleen: A case report. Cases J 1: 

149.  
5. Varga I, Galfiova P, Adamkov M, Danisovic L, Polak S, Kubikova E, Galbavy S. Congenital anomalies of the spleen 

from an embryological point of view. Med Sci Monit. 2009;15:269-276.  
6. Lebron R, Self M, Mangram A, Dunn E: Wandering spleen presenting  as recurrent pancreatitis. J Soc Laparoendos 

Surg 2008; 12: 310–313 
7. Danaci M, Belet U, Yalin T, et al. Power Doppler sonographic diagnosis of torsion in a wandering spleen. J Clin 

Ultrasound 2000; 28: 246-248 
8. Soleimani M, Mehrabi A, Kashfi A, Hamidreza F, Buchler MW, Kraus TW. Surgical treatment of patient with 

wandering spleen: report of six cases with a review of the literature. Surg Today. 2007;37(3):261-9. 
9. Ben Ely A, Zissin R, Copel L, et al. The wandering spleen: CT findings and possible pitfalls in diagnosis. Clin Radiol 

2006; 61: 954-958. 
10. Soleimani M, Mehrabi A, Kashfi A, Hamidreza F, Buchler MW, Kraus TW. Surgical treatment of patient with 

wandering spleen: report of six cases with a review of the literature. Surg Today. 2007;37(3):261-9. 
 
 



751 
 

 
Resim 1A Aksiyel (1A) ve koronal(1B) T2 ağırlıklı görüntülerde; sol iliak fossada batın sol alt kadranda lokalize, hilusu normalin 180 derece 

tersine bakan (posterolateral) ektopik dalak dokusu izleniyor.  
Figure 1A Axial (1A) and coronal (1B) T2-weighted images; In the left iliac fossa, ectopic spleen tissue located in the left lower quadrant of 

the abdomen, with a hilus of 180 degrees opposite to normal (posterolateral) is observed.   

 
Resim 1B. Aksiyel (1A) ve koronal(1B) T2 ağırlıklı görüntülerde; sol iliak fossada batın sol alt kadranda lokalize, hilusu normalin 180 derece 

tersine bakan (posterolateral) ektopik dalak dokusu izleniyor.  
Figure 1B. Axial (1A) and coronal (1B) T2-weighted images; In the left iliac fossa, ectopic spleen tissue located in the left lower quadrant of 

the abdomen, with a hilus of 180 degrees opposite to normal (posterolateral) is observed.  

 
Resim 2. Kontrastlı sagital görüntüde ektopik dalakta parankimal kontrastlanma homojen ve infarkt açısından anlamlı olabilecek 

kontrastlanma defekti mevcut değil.  
Figure 2. Contrast-enhanced sagittal image shows homogenous parenchymal enhancement in the ectopic spleen and no enhancement 

defects that may be significant for infarction. 
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Sağaltımsal İlaç İzlemi (Sİİ) hastalığı tedavi etmek, azaltmak veya önlemek için vücut sıvılarında ilaç düzeylerini kullanmak 
olarak tanımlanabilir. Sİİ, özellikle dar terapötik etkili ilaçlar, bazı hastalıklar veya genetiğe bağlı önemli farmakokinetik 
çeşitliliği olan ilaçlar, farmakolojik etkisi ölçülemeyen ilaçlar, kronik bir hastalıkta toksik etki olmaksızın optimum dozu 
ayarlamak, vb durumlarda gereklidir. Bunların yanı sıra, ilaç düzeyi ile etki arasında bir ilişki olması için, ilaca karşı 
farmakodinamik yanıtın şiddeti ve süresinin etki bölgesindeki ilaç düzeyi ile geçici olarak ilişki içerisinde olması 
gerekmektedir (1). Sİİ’nin yapılabilmesi için hastaya verilen ilacın dozu ile ulaşılması öngörülen kan ilaç düzeyi (hedef 
konsantrasyon) klinik hekim tarafından belirlenmelidir. İlacın dağılımını ve metabolizmasını hastanın klinik durumu, aynı 
anda birden fazla ilaç kullanımı, hastanın gerekli durumlarda kilo/vücut kitle indeksi gibi bilgiler sağlanmalıdır. 
Tekrarlı ilaç uygulamalarında, bir sonraki ilacın uygulanma zamanı, minimum etkin konsantrasyonun (MEK) altına düşmeden 
önce olmadır ve verilen bir sonraki doz, minimum toksik konsantrasyonu (MTK) aşmamalıdır. Dolayısıyla çukur 
konsantrasyon (Cçukur) seviyesini bilmek MTK’ya ulaşmadan hedef konsantrasyon için gerekli idame dozun ayarlanabilmesi 
anlamına gelir. Bu şekilde konsantrasyonun sağaltımsal pencere (SP; MEK ile MTK arasında kalan konsantrasyon aralığı) 
içinde kaldığı bir pozoloji belirlenir. Bu sebeple, en az iki kan örneği almadan etkililik ve güvenliği tam anlamıyla belirlemek 
mümkün olmayacaktır (1,2). Iv uygulamada maksimum konsantrasyonu (Cdoruk) hesaplamak kolay olsa da oral ilaç gibi 
emilmeli bir yoldan verilen ilaçlar için ilacın absorbsiyonunun ve dağılımının bittiği yerde Cdoruk seviyesi meydana geldiği 
için tahminlemek daha zordur. Bu gibi durumlarda örnek alma zamanı ilacın dağılım özelliğine göre belirlenir (1). Özetle, kan 
veya ilgili vücut sıvılarında ilaç seviyesini ölçmek Sİİ’de en önemli kısımdır. Biyoanalitik olarak ölçülemeyen ilaçlar için TDM 
mümkün değildir. İlaç seviyesini analizlemek için birçok analitik metot var olsa da hızlı ve güvenilir sonuçları elde etmek, 
hangi metodun nasıl seçeceğimizin bir göstergesidir. Burada en uygun yöntemler kromatografik metotlardır, özellikle HPLC, 
UPLC, LCMSMS (3). Dünyada çeşitli ülkelerde 200’den fazla ilaca TDM yapılmaktadır. Farmakolojik olarak bu ilaçları 4 şekilde 
sınıflandırabiliriz: immünosupresanlar, enfeksiyona karşı ilaçlar, kardiyovasküler ilaçlar ve santral sinir sistemi ilaçları. 
Türkiye’de sınırlı sayıda TDM yapılmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Sağaltımsal İlaç İzlemi, Terapötik İlaç İzlemi, TDM, terapötik Pencere. 
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Therapeutic Drug Monitoring (TDM) can be defined as using of the drug levels in body fluid for curing, impairing or 
preventing a disease. It is necessary especially for the drugs with narrow therapeutic range, people with significant 
pharmacokinetic variabilities due to some diseases or genetics, the drugs with unmeasurable pharmacologic effects, 
optimum dosage adjustment for chronic diseases to avoid toxicity, and etc. In addition, in order to have a relationship 
between drug level and effect, the severity and duration of the pharmacodynamics response to the drug should be 
temporarily correlated with the drug level at the site of action (1). In order to perform TDM, the drug level in the blood 
(target concentration) to be reached with the dose of the drug given to the patient should be determined by the clinician. 
Information such as clinical status of patient affecting the distribution and metabolism of the drug, concomitant 
medication, patient’s weight/body mass index should be provided. For repeated drug administration, the administration of 
the next dose should be the time before the blood drug concentration falls below the minimum effective concentration 
(MEC). And the next dose to be given shouldn’t exceed the minimum toxic concentration (MTC). Therefore, knowing the 
trough concentration (Ctrough) level means adjusting the maintenance dose required to arrive at the target concentration 
without reaching MTC. In this way, a posology is determined to remain in the therapeutic window (TW; a range between 
MEC and MTC). Accordingly, it will not be possible to accurately predict efficacy or safety without taking at least two blood 
samples (1,2). Although it is easy to estimate maximum concentration (Cmax) in IV administration, in applications where 
absorption is present, such as oral administration, the level of Cmax occurs at the point where absorption and distribution 
are complete, which is more difficult to predict. In such cases, the sampling times are determined according to the 
distribution characteristic of the drug (1). Briefly, the most important part is measuring the drug level in the blood or the 
corresponding body fluid. TDM is not possible if the drug level is not measurable in the corresponding body fluids. Many 
analytical methods can be used to analyse the drug level, but fast and reliable results are indicative of which and how to 
determine the method. The most suitable method is chromatographic methods, especially HPLC, UPLC, LCMSMS (3). TDM is 
being made for more than 200 drugs in various countries around the world. We can group these drugs pharmacologically 
into 4 groups: immunosuppressants, drugs against infections, cardiovascular drugs and central nervous system drugs. In 
Turkey, TDM is implementing for limited number of drugs.  Keywords: TDM, Therapeutic window 
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Bleomisinin Akciğer Toksisitesi 
Elif Açar, Emine Özsari,̇ Suat Konuk, Tuncer Tuğ 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ABD, Bolu 
 
Bleomisin özefagus, serviks, baş boyun scc (skuamöz hücreli karsinom), germ hücreli tümör, hodgkin ve non-hodgkin 
lenfoma gibi geniş bir alanda kullanımı olan kemoterapötik bir ajandır. Bleomisin tedavisinin en önemli kısıtlayıcı toksisitesi 
yaşamı tehdit edici nitelikte olabilen akciğerde intertisyel fibrozis (fibrozan alveolit)’tir. Bleomisin kullananlarda sıklığı 
%10’lara kadar varmaktadır. (1,2). 3 ay Bleomisin Etoposid Sisplatin KT alan 38 yaşındaki hastamız, öksürük ve nefes darlığı 
şikayeti ile acil servise başvurdu. Çekilen akciğer grafisinde sağ alt konsolide alan (resim B) olması üzerine toraka BT istendi. 
Toraks BT’sinde her iki akciğerde sağda daha belirgin olmak üzere subplevral alanda ve bazallerde retiküler dansite artımları, 
buzlu cam dansiteleri, alt loblarda yer yer fokal konsolidasyon alanları izlenmiştir. Hastanın 3 kürde toplam 270 mg 
bleomisin aldığı göz önünde tutularak, hastanın akciğer bulgularının takip sürecinde geliştiği anlaşılmış olup, bleomisine 
bağlı akciğer toksisitesi lehinde değerlendirilmiştir. (resim D) Hastaya 1 mg/kg steroid tedavisi başlandı. Steroid tedavisi 
alırken şikayetlerinde başlangıca göre azalma olmadığı gözlendi. Hasta steroid tedavisinin 1. ayında genel durum bozukluğu 
ve hipoksemi derinleşmesi üzerine YBÜ’ye alındı. Hastada ARDS tablosu gelişti. Puls steroid başlandı ama hasta 1. haftada 
exitus kabul edildi. Sonuç olarak risk faktörleri de göz önünde tutularak, küratif tedavi şansı olan germ hücreli tümörlerde 
bleomisine bağlı akciğer toksisitesi akılda tutulmalıdır. Henüz fibrozis gelişmemiş hastalarda tedavinin kesilmesi ve uygun 
hastalarda steroid tedavisiyle toksisitenin reversibl olabileceği gibi irreversibl da olabileceği göz önüne alınmalıdır.  
Anahtar Kelimeler: Bleomisin, toksisite, fibrozan alveolit 
 

Bleomycin Induced Lung Toxicity 
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Bleomycin is a chemotherapeutic agent with a wide use including esophagus, cervix, head and neck scc (squamous cell 
carcinoma), germ cell tumor, hodgkin and non-hodgkin lymphoma. The most important limiting toxicity of bleomycin 
treatment is interstitial fibrosis of the lung (fibrosing alveolitis) which can be life-threatening. Its frequency in bleomycin 
users can reach up to 10%. (1,2). 38-year-old patient who had received Bleomycin Etoposide Cisplatin CT for 3 months was 
admitted to the emergency department with cough and dyspnea. Chest X-ray revealed a right lower consolidated area 
(figure B) and thoracic CT was requested. Thoracic CT showed increased reticular density, ground glass densities, focal 
consolidation areas in the lower lobes in the subplevral area and basals in both lungs (more prominent on the right lung). 
Considering that the patient received a total of 270 mg bleomycin in 3 cycles, it was understood that the patient's lung 
findings developed during the follow-up period and it was evaluated in favor of lung toxicity due to bleomycin. (figure D) 1 
mg/kg corticosteroid treatment was initiated. Under the therapy, the complaints did not decrease compared to baseline. 
The patient was admitted to the ICU at the first month of steroid treatment due to general worsening and hypoxemia. The 
patient developed ARDS. Pulse steroid was started but patient was accepted as exitus after 1 week. In conclusion, 
bleomycin-induced lung toxicity should be kept in mind in germ cell tumors that have a chance of curative treatment, 
considering risk factors. It should be considered that in appropriate patients who have not yet developed fibrosis, toxicity 
may be reversible or irreversible with discontinuation of bleomycin and steroid treatment. 
Keywords: Bleomycin, toxicity, fibrosing alveolitis 
 

  
Resim B (KT sonrası) Akciğer grafisinde sağ alt konsolide alan   Resim D (KT sonrası) Toraks BT retiküler dansite, buzlu cam dansiteleri 
Figure B (Post-CT) Chest X-ray right lower consolidated area    Figure D (Post-CT) Thoracic CT reticular density, ground glass densities 
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Non-Hodgkin lenfoma olgusunda bilateral izole eş zamanlı superior oftalmik 
ven trombozu 

Bünyamin Güney, Murat Yunus Özdemir, İbrahim Önder Yeniçeri 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik AD 

 

 
Superior offtalmik ven trombozu (SOVT) nadir görülen bir patoloji olup etiyolojide hiperkoagülasyon durumları, enfeksiyöz 
hastalıklar (enfeksiyöz sinüzit, orbital selülit), enflamatuar hastalıklar (SLE, Behçet sendromu, sarkoidoz vb) neoplazmlar 
(lösemi, lenfoma, meningioma), travma ve karotis-kavernöz fistül gibi durumlar rol oynar. Tanı ve etyolojik nedenin 
belirlenmesinde MR ve MR anjiografi önemli radyolojik modalitelerdir. Biz bu posterde remisyonda NHL olgusunda her iki 
orbitada eş zamanlı gelişmiş subakut evre SOVT'nin MRG bulgularını sunuyoruz. 
Anahtar Kelimeler: bilateral superior oftalmik ven trombozu, mr, nhl 
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Superior offthalmic vein thrombosis (SOVT) is a rare pathology. Etiological causes include hypercoagulation, infectious 
diseases (infectious sinusitis, orbital cellulitis), inflammatory diseases (SLE, Behcet's syndrome, sarcoidosis, etc.), neoplasms 
(leukemia, lymphoma, meningioma), trauma and carotid-cavernous fistula. MR and MR angiography are important 
radiological modalities in diagnosis and determination of etiologic cause. In this poster, we present the MRI findings of 
subacute stage SOVT developed simultaneously in both orbit in NHL in remission. 
Keywords: bilateral superior ophthalmic vein thrombosis, mr, nhl 
 
 
Giriş 
SOVT çoğunlukla kavernöz sinüs trombozu ile birlikte ortaya çıkmakla birlikte izole superior oftalmik ven trombozu oldukça 
nadir görülmektedir. Klinik bulguları ani ağrılı proptozis, kemozis, konjunktival tıkanıklık ve görme kaybıdır. Nadir görülmekle 
birlikte erken tanı konulup tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara ve ölüme neden olabilir. MR ve MR anjiografi SOVT 
tanısının ve etyolojik nedeninin belirlenmesi ve kavernöz sinüs trombozu- karotikokavernöz fistül varlığının dışlanmasını 
sağlar. Biz bu posterde remisyonda NHL olgusunda her iki orbitada eş zamanlı gelişmiş subakut evre SOVT'nin MRG 
bulgularını sunuyoruz. 
 
Olgu Sunumu 
56 yaşında erkek hastada yaklaşık bir hafta önce başlayan frontotemporal baş ağrısı, bilateral görme azlığını ve her iki gözde 
orbital hassasiyet şikayetleri ile başvurdu. Hasta NHL hastalığı nedeni ile tedavi altındaydı ve remisyondaydı. Tıbbi 
öyküsünde hipertansiyon, hiperlipidemi, koroner arter hastalığı mevcuttu. Göz hastalıkları muayenesinde bilateral 
proptozis, retinal konjesyon ve papilödem saptanan hastaya orbita MRG tetkiki yapıldı.  
Orbita MRG tetkikinde her iki bulbus okulide egzoftalmi mevcuttu. Koronal yağ baskılamalı T2 görüntülerde; her iki SOV'de 
normalde kan akımına bağlı olarak izlenmesi gereken hipointens görünümün kaybolmuştu ve oftalmik venler normale 
oranla genişti.  Ayrıca her iki SOV' de perivenöz enflamatur T2 sinyal artışı mevcuttu (Resim 1a). Kontrast madde 
verilmesinin ardından elde edilen koronal T1 görüntlerde; her iki SOV'de santral yerleşimli hipointens trombüs ve subakut 
tromboza bağlı perivenöz periferal enflamatuar kontrastlanmalar gözlenmekteydi (Resim 1b). Olguya bilateral eş zamanlı 
subakut evre SOV trombozu tanısı konuldu. Hasta göz hastalıkları servisinde tedavi altına alındı. Steroid (intravenöz 
metilprednizolon, günde üç kez 40 mg) ve antikoagülan (intravenöz heparin) tedavisi sonrası hastanın bulguları çarpıcı 
şekilde geriledi. 
 
Tartışma 
SOVT etyolojisinde hiperkoagülopati tabloları (oral kontraseptif kullanımı, gebelik trombositoz), enfeksiyöz hastalıklar 
(sinüzit, orbital selülit), enflamatuar hastalıklar (SLE, Behçet hastalığı, sarkoidoz), neoplaziler (lösemi, lemfoma), travma ve 
karotikokavernöz fistül rol oynadığı oldukça nadir görülen bir tablodur (1). En sık enfeksiyöz nedenlere bağı gelişmektedir. 
SOVT orbital venöz drenajın bozulmasına bağlı olarak proptozis, oftalmopleji, kemozis, papilödem, konjunktival tıkanıklık ve 
görme kaybına neden olmaktadır (2). Çoğunlukla kavernöz sinüs trombozuyla birlikte görülmekle birlikte izole olarak 
izlenebilir. İzole bilateral SOVT literatürde oldukça nadir bildirilmiştir. İlk olarak M. Michaelides ve ark. oral kontraseptif 
kullanan bir olguda izole SOVT bildirmişlerdir (3). Idrees ve ark. antifosfolipid sendromu olan bir olguda ve K.Sambhav ve 
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ark. SLE tanılı bir hastada izole bilateral SOVT bildirmişlerdir (4,5). Biz bu posterde Hodgkin lenfoma tanılı,orbital hassasiyeti 
ve görmede azalma şikayeti olan hastada saptanan izole bilateral SOVT ‘nin MR görüntülerini sunuyoruz. SOVT tanısında MR 
ve MR anjiografi, bilgisayarlı tomografiye (BT) göre daha hassastır. Erken evrelerde BT superior oftalmik vendeki azalmış kan 
akımını ve genişlemeyi göstermeyebilir. MR ve MR anjiografi superior oftalmik vendeki genişlemeyi ve trombüsü 
göstermede oldukça hassastır (6). Doppler ultrasonografi superior oftalmik vendeki trombüsü gösterebilir (7). SOVT tedavisi 
altta yatan etyolojiye göre belirlenmekle birlikte genel olarak antikoagülasyon, antibiyotik, steroid ve cerrahi tedaviyi 
içermektedir. Enfeksiyöz nedenli oluşan SOVT’de geniş spektrumlu 2 hafta antibiyotik tedavisi önerilmektedir. İntrakranial 
kanama riski yoksa hemen antikoagülasyon tedavi için İV heparin başlanmalıdır. Steroidler tromboflebit nedenli 
enflamatuar değişikliklerin sınırlandırılmasını sağlamakta ve eşlik eden kavernöz sinüs trombozu nedenli kraniyal sinir 
disfonksiyonu tedavisinde kullanılmaktadır. Orbital abse mevcutsa enfeksiyon kaynağını vücuttan en kısa zamanda 
boşaltmak için cerrahi müdahale gereklidir (6). Ani başlangıçlı ağrılı, proptozis ve görme kaybı olan hastalarda SOVT mutlaka 
akılda tutulmalıdır. Erken tanı ve tedavi SOVT’nin ve görmenin düzeltilmesini sağlar. Şüphelenilen olgularda erken ve kesin 
tanı için kontrastlı BT-MR çekilmelidir.   
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Resim 1a, Figure 1a                                                                                                                              Resim 1b, Figure 1b 

  
 

Resim 1a: Koronal yağ baskılamalı T2 görüntüde; her iki SOV'de normalde kan akımına bağlı olarak izlenmesi gereken 
hipointens görünümün kaybı. Ayrıca SOV' de ekspansiyon ve perivenöz enflamasyon. 

Figure 1a: Coronal fat suppressed T2 image; loss of hypointense appearance in both SOVs, which should normally be 
monitored due to blood flow. Expansion and perivenous inflammation in SOV. 

Resim 1b: Koronal kontrastlı T1 görüntü; her iki SOV'de santral hipointens trombüs ve periferal enflamatuar kontrastlanma. 
Figure 1b:T1 image with coronal contrast; central hypointense thrombus and peripheral inflammatory enhancement in 

both SOV. 
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Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Egzersizin Etkinliğini Araştıran 
Çalışmaların İncelenmesi 

Mahbube Doğru, Yeşim Salık Şengül 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, İzmir/TURKEY 

 
GİRİŞ/ AMAÇ: Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) birçok semptom ve ciddi sağlık problemleri ile birlikte görülen 
yaygın bir durumdur. Mevcut tedavilere uyum sağlayamayan hastalar için semptomların iyileştirilmesi zordur. Bu nedenle 
alternatif tedavi seçeneklerine ihtiyaç vardır. Egzersizin, OUAS’lı hastalarda olumlu sonuçları bulunmuştur ancak bu 
sonuçların mekanizmaları belirsizliğini korur. MEDLINE/PubMed veri tabanında yer alan ve obstruktif uyku apne sendromlu 
hastalarda egzersizin etkinliğini araştıran çalışmaları araştırma türü, yayınlanma yılı, eğitimin sonuç ölçümleri ve 
katılımcıların sağlık durumu açısından incelemektir. 
YÖNTEM: MEDLINE/PubMed veri tabanında ‘’exercise training’’ ve ‘’obstructive sleep apnea’’ anahtar kelimeleriyle başlıkta 
arama yapıldı. 2015 ile Ekim 2019 arasında olan çalışmalar tarandı. Analize dâhil olma kriterleri; 18 yaş üstü obstruktif uyku 
apne tanılı hastaların dâhil edilmesi, en az dört hafta egzersiz eğitim uygulanması, egzersiz eğitimin sonuç ölçümlerinin 
tanımlanmış olması ve makale yazım dilinin İngilizce olması olarak belirlendi. Analiz sonucu elde edilen veriler yüzdelik ve 
sayı cinsinden verildi.  
BULGULAR: ‘’Exercise training’’ ve ‘’obstructive sleep apnea’’başlığı tarandığında 278 çalışmaya ulaşıldı. Bu çalışmalar 
arasından dâhil olma kriterlerine uygun olarak 25 çalışma belirlendi. Çalışmaların %24’ü (n=6) randomize kontrollü çalışma, 
%36’sı (n=9) randomize olmayan kontrollü çalışma, %4’ü (n=1) bir ön çalışma, %8’i (n=2) literatatür derleme, %8’i (n=2) 
meta-analiz ve %20’si (n=5) sistematik derleme çalışmasıydı. Çalışmaların %64’ü (n=16) son iki yıl içinde yayınlanmıştı. 
Çalışmalarda eğitim süresi 4 hafta ile 9 ay arasında değişmekteydi İncelenen araştırmalara göre egzersiz eğitimi sonrası 
AHİ’de (apne-hipopne indeksi) anlamlı şekilde azalma görülmüştür. Bunun yanında egzersiz kapasitesinde, gündüz 
uykululuğunda uyku kalitesi ve yaşam kalitesinde de anlamlı bir iyileşme görülmüştür.  
TARTIŞMA ve SONUÇ: Egzersizin OUAS tedavisindeki etkisini değerlendiren az sayıda çalışma vardır ve tedavi protokolleri 
fazlasıyla çeşitlidir. Bununla beraber mevcut kanıtlar belirgin iyileşmeler ile ilişkiliydi ve egzersizin OUAS’lı hastalar için 
alternatif bir tedavi seçeneği veya ek bir tedavi olarak önerilmesi gerektiğini göstermektedir. Gelecekte OUAS da egzersizin 
fizyolojik mekanizmalarını daha iyi anlayabilmek için iyi tasarlanmış daha fazla klinik araştırma yapılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Egzersiz egitimi, egzersiz, obstruktif uyku apne sendromu 
 

Examination of the Studies on Efficacy of Exercise İn Patients with Obstructive 
Sleep Apnea Syndrome 
Mahbube Doğru, Yeşim Salık Şengül 

Dokuz Eylul University, School of Physical Therapy and Rehabilitation, Izmir, Turkey 
 
INTRODUCTION/ OBJECTIVE: Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) is a common condition accompanied by many 
symptoms and serious health problems. İmprovement of symptoms for patients who cannot adapt to current treatments is 
difficult. Therefore, alternative treatment options are needed. Exercise has found positive outcomes in OSAS patients, but 
the mechanisms of these outcomes remain unclear.  The aim of this study is to examine in terms of type of research, year of 
publication, outcome measures for intervention and health status of the participants the studies that investigate the 
effectiveness of exercise in patients with obstructive sleep apnea syndrome in the MEDLINE / PubMed database. 
METHOD: In the MEDLINE / PubMed database, we were searched in the title with the keywords ‘’exercise training’’ and 
‘’obstructive sleep apnea’’. The studies between 2015 and October 2019 were scanned. Criteria’s for inclusion in the 
analysis were determined as the inclusion of patients with obstructive sleep apnea patients over the age of 18 years, 
implementation of exercise training at least four weeks, definition of outcome measures of exercise training and articles 
with abstracts not written in English were excluded. The data obtained because of the analysis were given in percentages 
and numbers. 
RESULT: When ’exercise training’ and ‘obstructive sleep apnea ’’ were scanned, 278 studies were reached. Among these 
studies, 25 studies were determined according to inclusion criteria. According type of research there were 24% (n = 6) 
randomized controlled trials, 36% (n = 9) non-randomized controlled trials, 4% (n = 1) preliminary studies, 8% (n = 2) 
literature review, 8% (n = 2) meta-analysis and systematic review of 20% (n = 5). 64% (n = 16) of the studies were published 
in the last two years. The duration of training in the studies ranged from 4 weeks to 9 months. According to the studies 
examined, there was a significant decrease in AHI (apnea-hypopnea index) after exercise training. In addition, a significant 
improvement was found in exercise capacity, daytime sleepiness, sleep quality and quality of life. 
DISCUSSION and CONCLUSION: There are few studies evaluating the effect of exercise on OSAS treatment and exercise 
protocols are extremely various. However, current evidence has been associated with important improvements and 
indicates that exercise should be recommended as an alternative treatment or an additional treatment for patients with 
OSAS. In the future, better-designed clinical researches is needed to better understand the physiological mechanisms of 
exercise for OSAS. Keywords: Exercise training, exercise, obstructive sleep apnea 
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GİRİŞ-AMAÇ: Çalışmamızda masif hemoptizi sonucu gelişen ağır hipoksi, kardiyak arrestle sonuçlanan olgudan hareketle 
erişkinlerde nadir görülen trakeal kapiller hemanjiyom tartışılmıştır. Amaç tanı konulamayan, radyolojik tetkikleri normal, 
tekrarlayan öksürük, hemoptiziden yakınan erişkin hastalarda nadir ancak dramatik sonuçlanabilecek patolojiye dikkat 
çekmektir. 
OLGU: Masif akciğer kanaması sonrası hipoksi, kardiyak arrest gelişen, 20 dakika süren başarılı CPR’la hayata döndürülen 24 
yaşında kadın hasta ünitemize gönderildi. Geliş tablosu; Orotrakeal entube, şuur kapalı, IR/KR(--/--), ağrılı uyarana yanıt yok. 
Generalize konvulsiyonları, yüksek ateşi, spontan solunum eforu var. Mekanik ventilasyon, normotermik soğutma, 
antiödem/antikonvulsif tedavi başlandı. Laboratuar testlerinde, direkt akciğer grafisinde patoloji saptanmadı. Tıbbi 
geçmişinde son iki yılda birkaç kez öksürmekle kan geldiği, bunlardan birinde kan miktarının hastaneye başvurmasına neden 
olacak kadar çok olduğu ailesince anlatıldı. Hastanede yapılan tüm laboratuar testlerinin, çekilen direkt akciğer grafisi/toraks 
BT’nin normal olduğu, travma, tüberküloz, kardiyak hastalık, diğer enfeksiyon-romatizmal hastalıklar dahil hiçbir patolojinin 
saptanmadığı ve hekimlerce olayın tekrarlaması durumunda tekrar hastaneye başvurması önerilerek taburcu edildiği, 
hastanın yakınmalarının kendiliğinden düzelmesi, nadiren tekrarlaması (öksürük atakları, hemoptizi) nedeniyle hekime 
başvurmadığı öğrenildi. Kanama nedeninin saptanması amacıyla toraks BT çekildi. Patoloji saptanmaması üzerine tanısal 
fiberoptik bronkoskopi yapıldı. İncelemenin başında ana bronşlarda hemoraji aspirasyonu kaynaklı havayolunu tıkamayan 
birkaç pıhtı dışında patoloji görülmedi. Deneyimli endoskopistce işlem sonlandırılmadan entubasyon tüpü geri çektirilerek 
trakea orta-üst kısım incelendi. Trakea orta bölümü posterolateral duvarda perfore, kısmen flap/polipoid parçası olan klinik 
olarak trakeal hemanjiom olduğu düşünülen lezyon (8x5 mm) görüldü. Biyopsi alınarak kanama kontrolü yapıldı, işlem 
sonlandırıldı. Yeni klinik bulguların eşliğinde aileyle yapılan toplantıda hasta 6-7 yaşlarındayken servikal bölgesinden küçük 
bir operasyonla ciltten damarsal lezyon (hemanjiyom?) çıkartıldığı öğrenildi. 72. saatteki kranyal MR’da ağır hipoksik hasar 
saptanan hasta uygulanan tüm tedaviye yanıtsız kalarak anoksik beyin hasarı, çoğul organ yetmezliği tablosuyla 8. günde 
eksitus oldu. Biyopsi sonucuysa kavernöz hemanjiyomla uyumlu geldi. 
TARTIŞMA: Trakeanın primer tümörleri 2.7 yeni hasta/milyon oranında görülmektedir. 2016’ya dek 14 vaka rapor edilmiştir. 
Türkiye’de erişkinlerde bir vaka yayınlanmıştır. Sadece birinde hemoptizi masif olup hasta kaybı bildirilmemiştir. Literatürde 
genç hastalarda damarsal yapının ön planda olduğu, yaşlandıkça daha kollajenöz hale geldiği söylenmektedir. Hastamız genç 
olduğundan daha vasküler yapı masif hemorajinin nedeni olabilir. Literatürde benzer yaştaki başka kadın hastadaysa 
patoloji hamilelikte gelişmiş, değişen hormonlara bağlanmıştır. Hastamızda gebelikde saptanmamıştır. Ciltteki 
hemanjiyomların patogenezinde bartonella infeksiyonları suçlanmış ancak trakeal hemanjiomlarla ilişkisi gösterilememiştir. 
Endotrakeal entubasyon gibi travmaların etyolojide rol oynayabileceği söylenmekte olup halen kanıtlanmış bir neden 
yoktur. Hastamızda enfeksiyon-trakeal travma saptanmamıştır. Son yıllarda infantlardaki yayınlarda ciltte saptanan 
hemanjiyomlarla subglottik hemanjiomlarla ilişkili olabileceği, hastaların komplikasyon gelişmeden kontrol edilmeleri 
önerilmektedir. Hastamızda çocukluk çağlarında baş-boyun bölgesinden hemanjiyom nedenli opere olmuştur. Erişkinlerde 
öksürük-hemoptizinin en sık nedenleri malign tümörler, bronşektazi, pnömoni, bronşit, tüberküloz gibi infeksiyon 
hastalıkları, kardiyovasküler patolojiler, diğer inflamatuvar hastalıklardır. Bu semptomlarla başvuranlarda radyolojik 
tetkikler normalse bronkoskopi yapılmalıdır. Özellikle vücudunda hemanjiyomu olanlarda havayollarının ayrıntılı muayenesi 
gereklidir. Tedavide Nd-YAG laserle endoskopik rezeksiyon, argon plasmayla koagülasyon, elektrokoter, cryotherapy, 
forcepsle rezeksiyon kullanılabilecek girişimsel endoskopik yöntemlerdir. Rekürensin görüldüğü bir olguda brakiterapide 
başarıyla uygulanmıştır. 
SONUÇ: Erişkinde tekrarlayan öksürük, hemoptizinin ayırıcı tanısında özellikle etiyolojinin saptanamadığı, radyolojik 
bulguların normal olduğu vakalarda nadirde görülse trakeal hemanjiyom düşünülmelidir. Günümüzde girişimsel 
bronkoskopik uygulamalarla tedavi edilebilecek bu patolojinin tanısı konulamadığında dramatik sonuçlar gelişebileceği 
unutulmamalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Erişkin hasta, trakeal hemanjiom, ölümcül komplikasyon 
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INTRODUCTION and OBJECTIVE: The present study discusses the tracheal capillary hemangioma by presenting the case of a 
patient who sustained severe hypoxia and cardiac arrest following massive hemoptysis. The study aims to draw attention to 
the rare pathology in adults with symptoms of persistent cough and hemoptysis without any radiological evidence which 
may have dramatic consequences if remains undiagnosed. 
CASE: A 24-year-old female was referred to our unit after sustaining hypoxia and cardiac arrest following a massive 
pulmonary hemorrhage, reversed following 20 minutes of CPR. Upon admission, the patient was intubated, unconscious, 
LR/CR (--/--) and there was no response to painful stimuli. The patient had generalized convulsions, fever and spontaneous 
respiratory efforts. Mechanical ventilation, cooling to normothermic temperatures and antiedema/anticonvulsive therapy 
were initiated. Laboratory tests and a direct chest x-ray revealed no pathological findings. The family reported a history for 
coughing up blood to the level of hospitalization. No doctor was consulted after discharge due to spontaneous recovery. 
Thoracic CT scans were obtained to determine the cause of bleeding. A diagnostic fiber optic bronchoscopy was performed 
upon the observation of pathological findings. No pathology was observed. An experienced endoscopist examined the 
middle and upper sections of the trachea while withdrawing the intubation tube. The posterolateral wall of the trachea was 
perforated in the midline, and a lesion with partially flap/polypoid fragment was observed (8x5 mm) suggesting tracheal 
hemangioma and a biopsy was performed. Following the new clinical findings, family revealed that the patient had 
undergone the removal of a small vascular lesion (hemangioma?) from her cervical region when she was 6–7 years. A 
cranial MRI at 72 hours revealed severe hypoxic injury; the patient remained unresponsive to all medical therapies and died 
on day 8 of anoxic brain damage and multiple organ failure. The examination of the biopsy specimen showed findings 
consistent with cavernous hemangioma. 
DISCUSSION: The incidence of primary tumors of the trachea is 2.7 per million. Only 14 cases had been reported up to 2016 
and only one in Turkey. Massive hemoptysis occurred in only one patient that led to death. An increased vascular structure 
may be the cause of hemorrhage in our patient. Bartonella infections have been implicated in the pathogenesis of skin 
hemangiomas, but no relationship has been demonstrated in tracheal hemangiomas. Traumas could play a role in the 
etiology, although no evidence of this was present in our case. Reports on infants suggest that hemangiomas detected on 
the skin may be related to subglottic hemangiomas. Testing before complications occur is suggested. Radiological tests 
showing normal findings should prompt a bronchoscopy in cough-hemoptysis. Patients with hemangiomas on any part of 
the body should undergo a detailed airway examination. 
CONCLUSION: Despite its rarity, tracheal hemangioma should be considered in the differential diagnosis of recurrent cough 
and hemoptysis in adults with no etiology identified and with normal radiological examinations. It should be remembered 
that a pathological condition that can be easily diagnosed with interventional bronchoscopy methods may have dramatic 
consequences if left undiagnosed. 
Keywords: Adult patient, tracheal hemangioma, fatal complication 
 

 

   
Fotoğraf a- b- c – Bronkoskopi sırasında trakeal görünüm 

Photo a- b- c-– Appearance of the trachea during bronchoscopy 
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GİRİŞ: Uzun yıllar uzak metastazı bulunan hastalar Evre IV hastalık olarak kabul edilerek palyatif potada 
değerlendirilmişlerdir. Bu hastalarda küratif beklentisi olmayan tedavi rejimleri uygulanmış, daha çok semptom 
palyasyonuna yönelik lokal ve sistemik tedavi seçenekleri sunulmuştur. Onkolojinin gelişim sürecinde Helmanın “Daha az 
ilerlemiş, lokal tedaviler ile kür sağlanabilecek hastalık grubu” olarak nitelendirdiği “Oligometastatik hastalık” (OMH) 
kavramı gündeme gelmiştir (1). Bir-5 adet adet olan metastatik hastalık ile yaygın metastaz arasındaki formda olan bu grup 
hastalar uzak metastazları olmasına karşın küratif metotlarla tedavi edilirler. 
AMAÇ: Oligometastatik meme kanseri tanısıyla küratif tedavi uygulanarak tam yanıt elde edilen bir metastatik meme 
kanseri olgusu üzerinden bu konuda güncel onkolojik yaklaşımın irdelenmesidir. 
OLGU: Hastamız 39 yaşında kadın. Sol memede kitle yakınması ile çekilen mamografide sol memede 7.5 cm’lik kitle (Resim 
1) ve axiller 26x13 mm lenf nodu saptanıyor. True-cut bx: İnvaziv Duktal Karsinoma. MR tetkikinde T8 vertebra ve sakrumda 
aktivite artışı saptanması üzerine PET-BT çekiliyor ve benzer alanlarda aktivite artışı saptanıyor. OMH olarak değerlendirilen 
hastaya sistemik kemoterapi başlanıyor. Post kemoterapi yanıt değerlendirme PET-BT’de kemik metastazlarında tama yakın 
yanıt, memede parsiyel yanıt saptanıyor. Hastaya sol simple mastektomi+ SLNBx uygulanıyor. Patolojisinde İDK+ 
mikropapiller karsinom, cerrahi sınır salim, LVİ (+), ER (%70), PR (%1) Creb2(-) geliyor. Hastaya sol göğüs duvarı+ periferik 
lenf nodlarına 25x2 Gy (Resim 2), sol sakrum (Resim 3) ve T8 vertebra metastazına yönelik 5x5 Gy Stereotaksik radyoterapi 
uygulanıyor ve hormonoterapi başlanıyor. Hasta tanı sonrası 24. ayında tam yanıt, nüks ve uzak metastazsız izlemde. 
TARTIŞMA: Tanı anında meme kanserlerinin %5-10’u metastatiktir. Metastatik meme kanserlerinin ise %1-10’nu 
oligometastatiktir (2,3). OMH sınırlı sayıda metastaz içeren, agresif metastaz yapacak genetik özelliğe sahip olmayan, yaygın 
evre hastalıktan önceki evrede, potansiyel kürabl bir hastalıktır (1,4). Amaç lokal ve sistemik tedaviler ile sağ kalımı uzatmak, 
progresyonu önlemek, metastatik alanlarda palyasyon sağlamaktır. Genç, performansı iyi, tümör yükü az, sağ kalım 
beklentisi yüksek, tedavilere iyi yanıt veren hasta grubunda multimodalite tedavi yöntemleri (cerrahi, radyoterapi, 
kemoterapi, hormonoterapi) ile kür sağlanabilir. 
Gelişen teknoloji ve onkoloji alanında güncel bakış açısı çerçevesinde metastatik alanlara yapılan ablatif tedavilerden 
“Stereotaksik radyoterapi” non invaziv, kolay ulaşılabilir ve etkin oluşu ile son dönemlerde ön plana çıkmaktadır. ASTRO’da 
yer verilen faz II prospektif randomize tasarlanan SBRT-Comet çalışmasında oligometastatik hastalıkta stereotaksik 
radyoterapi ile genel sağ kalımda ve progresyonsuz sağ kalımda artış olduğu gösterilmiştir(5). 
Oligometastatik meme kanseri tanılı hastalar arasında yapılan güncel derlemede stereotaksik radyoterapi uygulanan meme 
kanseri tanılı hastalarda kemik, karaciğer, akciğer, lenf nodu gibi farklı alanlara ablatif tedaviler verilmiş. Hastalarda %89-100 
lokal kontrol ve %59-95 arasında sağ kalımlar elde edildiği vurgulanmıştır (6). 
SONUÇ: Bugün güncel tıp, onkoloji alanında gelişen ilaç ve radyoterapi teknolojisi sahesinde bu hastalara daha uzun sağ 
kalım ve lokal hastalık kontrolü vadedebilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Oligometastatsik Hastalık, Radyoterapi, Stereotaksik Radyoterapi 
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INTRODUCTION: Patients with distant metastasis for many years were considered as stage IV disease and evaluated in 
palliative principles. Treatment regimens without curative expectations were applied to these patients and local and 
systemic treatment options for symptom palliation were presented. During the development of oncology, the concept of 
Oligometastatic Disease (OMD), which Helman called “Less advanced disease group that can be cured with local 
treatments”, has come up (1). This group of patients, which is in the form between one and five metastatic diseases and 
diffuse metastases, is treated with curative methods despite distant metastases. 
OBJECTIVE: To evaluate current oncologic approach in this case in a case of metastatic breast cancer with complete 
response to curative treatment with the diagnosis of oligometastatic breast cancer. 
CASE: Our patient is a 39 years old woman. Mammography of the left breast revealed a mass of 7,5 cm (Picture1) and 
axillary 26x13 mm lymph node in the left axilla. True-cut bx: Invazive Ductal Carcinoma (IDC). The MRI showed metastatic 
lesions in the T8 vertebrae and sacrum, and PET-CT was performed and activity was increased in similar areas. Systemic 
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chemotherapy is started. Post-chemotherapy response evaluation PET-CT shows almost complete response in bone 
metastases and partial response in breast. The patient underwent left simple-mastectomy + SLNBx. The pathology included 
IDC + micropapillary carcinoma, surgical margin safe, LVI (+), ER (70%) PR (1%) Creb2(-). The patient underwent 25x2Gy 
adjuvant-radiotherapy for the left chest wall + peripheral lymph nodes (Picture2), 5x5 Gy stereotaxic radiotherapy for left 
sacrum (Picture3) and T8 vertebra metastasis and and hormone therapy was initiated. At 24 months after diagnosis, the 
patient had complete response, no recurrence and no distant metastasis. 
DISCUSSION: At the time of diagnosis, 5-10% of breast cancers are metastatic. 1-10% of metastatic breast cancers are 
oligometastatic (2,3). OMD is a potentially curable disease that includes a limited number of metastases and is not 
genetically capable of aggressive metastasis, before the common stage disease (1,4). The aim is to prolong survival with 
local and systemic therapies, to prevent progression and to provide palliation in metastatic areas. Multimodality treatment 
methods (surgery, radiotherapy, chemotherapy, hormonotherapy) can be achieved in the patientwho is young, good 
performance, low tumor burden, high survival expectancy and good responsed to treatment. 
Stereotaxic radiotherapy, which is one of the ablative therapies applied to metastatic areas within the framework of 
developing technology and oncology, has recently become prominent with its non-invasive, easily accessible and effective. 
The phase II prospective randomized designed SBRT-Comet study in ASTRO showed an increase in overall survival and 
progression-free survival with stereotaxic radiotherapy in oligometastatic disease (5). 
In the current study review of oligometastatic breast cancer patients, patients with breast cancer who underwent 
stereotaxic radiotherapy were given ablative treatments in different areas such as bone, liver, lung and lymph node. It was 
emphasized that 89-100% local control and 59-95% survival rates were obtained in patients (6). 
CONCLUSION: Today, in the field of oncology medicine and radiotherapy technology, current 
medicine can provide longer survival and local disease control to these patients. 
Keywords: Breast Cancer, Oligometastatic Disease, Radiotherapy, Stereotaxic Radiotherapy 

 
 

  
Resim 1: MMG görüntüsü                        Resim 2: Meme radyoterapi planı 

Picture1: MMG image Picture                2: Plan of breast radiotherapy 

 
Resim 3: Sakrum radyoterapi planı 

Picture 3: Plan of sacral radiotherapy 
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INTRODUCTION 
Although central nervous system (CNS) tuberculosis accounts for 1% of all tuberculosis, it is the most severe clinical form 
and the mortality rate is reported to be between 15-51%. CNS tuberculosis can be seen as; tuberculosis meningitis, 
tuberculosis encephalopathy, space-occupying lesions (tuberculoma and brain abscesses due to tuberculosis), osseous 
spinal tuberculosis, non-osseous spinal tuberculosis. Isolated cerebral tuberculomas are often asymptomatic. Symptoms 
often occur due to the anotomic localization of tuberculomas. In this report, we emphasize the difficulties and delays in 
diagnosis of a patient with concomitant CNS tuberculoma, schizophrenia and catatonia, and discuss the entities that should 
be considered in the differential diagnosis of catatonia. 
CASE 
A 67-year-old male patient with schizophrenia was consulted at the infectious diseases department with a diagnosis of 
urosepsis. According to the information obtained from relatives, the patient had been receiving treatment for schizophrenia 
for 35 years and he was treated for tuberculosis 15 years ago. In mental status assessment; the patient was cachectic and 
could have an eye relationship. Self-care was reduced. The patient was conscious but could not communicate verbally due 
to mutism and negativism. The patient had wax flexibility. Nuchal rigidity and babinski were negative. The patient was 
transferred to the psychiatry department with diagnoses of catatonia and schizophrenia. After the patient was transferred 
to the psychiatric department, he had a generalized-tonic clonic seizure. Complete blood count, blood glucose and serum 
electrolyte levels were normal. On MRI there was bilateral periventricular and subcortical hyperintence lesions on T2-
weighted images. These lesions was hypointense on T1-weighted images. On postcontrast series most of the lesions had 
peripheral ring-like enhancement. No growth was detected in sputum culture and ppd test was negative. Lumbar puncture 
could not be performed due to papillary edema. He was diagnosed with tuberculoma and started on antituberculosis and 
steroid treatment. The patient was followed up with MRI. After antituberculosis treatment, all of the lesions disappeared 
on brain MRI. 
DISCUSSION AND CONCLUSION 
Schizophrenia patients were reported to have fewer medical visits, and less detailed physical examination. In our case, 
although the patient was taken over from infectious diseases department, a chronic infection such as tuberculosis was 
omitted. Numerous infectious diseases have been reported to cause catatonia. A systematic review reported that 20% of 
catatonia has a general medical cause. It should be kept in mind that infections such as tuberculosis may cause and worsen 
psychiatric signs and symptoms, and clinicians should be careful about this situation. 
Keywords: schizophrenia, catatonia, tuberculoma  
 
 

Figure 1.  (a) T2-weighted axial image shows bilateral periventricular and subcortical hyperintense lesions. (b) Gadolinium-enhanced T1-
weighted axial image shows peripheral ring-shaped enhancements and unenhancing foci corresponding to areas of caseation necrosis in the 
most of the lesions. (c) All the lesions disappeared after antituberculosis medical treatment on Gadolinium-enhanced T1-weighted axial 
image. 
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GİRİŞ - AMAÇ: Tıp öğreniminde klinik sürecin ve uygulamalı eğitimin önemini vurgulamak ve insan anatomisinin eşsizliği göz 
önünde bulundurulduğunda, tek kitap ve çizim merkezli eğitimin yanı sıra pratik ve klinik eğitimin verilmesinin gerekliliğine 
değinmek. Pratik uygulamaların önemine dikkat çekmek amacıyla çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Evrensel anlamda saygı 
gören başlıca anatomi atlasları incelenerek; konuyu işleme şekilleri, değindikleri yapılar ve bu yapıların işleniş düzeni 
arasındaki farklılıkları ortaya konulmuştur. Bu durum hekimler ve hekim adayları için başucu kitabı sayılacak bu değerli 
kitapların bile insan anatomisi hakkında bir genellemede bulunamadığını göstermektedir. 
 
YÖNTEM - GEREÇLER: Feneis’in Resimli Anatomi Sözlüğü kullanılarak servikal vertebra yapıları tablo şeklinde sıralandı Atlas 
Olarak: Prometheus Anatomi Atlası, Sobotta İnsan Anatomisi Atlası, Netter İnsan Anatomisi Atlası kullanılarak tabloda yer 
alan yapılara atlasta değinilip değinilmediği ve bir yapıya kaç defa yer verildiği incelendi. Ayrıca atlasların konuyu işleme 
biçimlerindeki genel farklılıklar tablo haline getirildi. İçerik ve atlas taslakları arasındaki farklılıklar değerlendirildi. 
 
BULGULAR: Bu değerlendirmelerin sonunda atlaslarda; omurga genel görünümünden bahsedip bahsetmeme, vertebra 
genel yapısından bahsedip bahsetmeme, incelenen vertebraların neler olduğu vertebraların incelendiği eksenlerin adı ve 
sayısı, renk kullanımındaki farklılıklar, önemli noktalarda renk tonlamasına başvurma durumu ve bu önemli noktaların neler 
olduğu, sözlük doğrultusunda incelenen yapılar ve incelenirken atlasta değinilme miktarlarında çeşitli farklılıklar olduğu 
saptanmış ve tabloya kaydedilmiştir. 
 
Tartışma ve SONUÇ: Sonuç olarak Evrensel çapta saygı gören bu üç atlasın insanın servikal vertebra yapısının anatomisini 
incelerken gerek işleyiş biçimi –Şablonu- Gerek içeriği açısından pek çok farklılık barındırdığı tespit edilmiştir. Bu durum tıp 
alanında pratik ve klinik odaklı eğitimin önemini gözler önüne sermektedir. En hassas mesleklerden olan hekimliğin tıp 
eğitimi aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de pratik ders ve deneyimin önemidir. Ayrıca öğrenciye tıp 
alanının eşsizliği fark ettirilmelidir. Pratik ve klinik eğitimin öneminin vurgulanması ile hekim adaylarının mesleğe geçtikleri 
zaman yaşayacakları zor durumlar minimalize edilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Anatomi, atlaslar, servikal vertebra, tıp eğitimi 
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INTRODUCTION and PURPOSE: The aim of the study is to emphasize the importance of clinical process and applied 
education in medical learning and address the need for practical and clinical education as well as single-book and drawing-
centered education, given the uniqueness of human anatomy. We carried out our studies in order to draw attention to the 
importance of practical applications. The major anatomic atlases that are universally respected are examined and the 
differences between the ways in which they deal with the subject, the structures they mention and the order of processing 
of these structures are revealed. This shows that even these valuable books, which will be considered as bedside books for 
physicians and physician candidates, cannot make a generalization on human anatomy. 
 
METHODS-MATERIALS: The cervical vertebra structures were listed in a table by using the figure of anatomy of the science. 
As an atlas: Atlas of Prometheus Anatomy, Atlas of Sobotta Human Anatomy, Atlas of Netter Human Anatomy were 
examined whether the structures in the table were mentioned and how many times a structure was mentioned. The 
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general differences in the way of atlases deal with the subject were tabulated. Differences between content and atlas drafts 
were evaluated. 
 
RESULTS: At the end of these evaluations; not to mention the general view of the spine, not to mention the general 
structure of the vertebrate, what are the vertebras examined, the name and number of axes that vertebras examined, 
differences in color usage, the use of color tone at important points and what these important points are examined in the 
dictionary according to various structures differences were recorded in the table. 
 
DISCUSSION and CONCLUSION: As a result, it was found that these three atlases, which are universally respected, have 
many differences in terms of their functioning, template and content when examining the anatomy of the human cervical 
vertebra structure. This demonstrates the importance of practical and clinically oriented education in the medical field. One 
of the most important issues to be considered in the medical education is the importance of practical lessons and 
experience. The student should also be made aware of the uniqueness of the medical field. By emphasizing the importance 
of practical and clinical education, it is possible to minimize the difficult situations for physician candidates when they enter 
the profession. 
 
Keywords: Anatomy, atlas, cervical vertebra, medical education 
 
 
 
 
Anatomi Atlaslarının Servikal Vertebra Konusunu İşleyişi Üzerine Genel Karşılaştırma 

 
Netter Prometheus Sobotta 

Omurga Genel Görünüm 0 999 999 

Genel Vertebra Görseli Bulundurma 0 999 0 

İncelenen Vertebralar C1,C2,C3,C4,C7 C1,C2,C4,C7 C1,C2,C5,C7 

Vertebraların İncelenen Eksen Sayısı C1=3,C2=2,C3=1,C4=2,C7=2 C1=3,C2=3,C4=3,C7=3 C1=3,C2=3,C5=1,C7=1 

Renk kullanımı Tek Renk Tek Renk Çift Renk(mavi-kemik) 

Bazı Önemli Yapıların Koyu Renk Yazı ile 
Belirtilmesi 

0 0 999 

Tabloda "0" = "Yok", "999"="Var " anlamına gelmektedir. Tablonun 1. satırında çalışmada kullanılan atlaslara yer verilmiştir. Tablonun 
1.sütununda atlaslarda incelenerek karşılaştırılan özelliklere yer verilmiştir. Tabloda 2. sütunda Netter, 3. sütunda Prometheus, 4. sütunda 
Sobotta, atlasları ile ilgili bilgiler mevcut. 1. sütunda yer alan özelliklerle ilgili açıklamaları 2,3 ve 4. sütünda bulabilirsiniz. 5. satırda 
kullanılan "=" işareti hangi omurun kaç eksende incelendiğini belirtmek için kullanılmıştır. 6. satırda parantez içine alınan kısım kullanılan 
renklerin açıklamasıdır.  
 
 
 
 
General Comparison on the Function of the Anatomy Atlas of the Cervical Vertebra Subject 

 
Netter Prometheus Sobotta 

The General View of Spine 0 999 999 

Presentation of The General Vertebrae 0 999 0 

Examined Vertebrae C1,C2,C3,C4,C7 C1,C2,C4,C7 C1,C2,C5,C7 

Number of Axes the Examined Vertebrae C1=3,C2=2,C3=1,C4=2,C7=2 C1=3,C2=3,C4=3,C7=3 C1=3,C2=3,C5=1,C7=1 

Utilization of Colour 1 color 1 color 2 color(blue-bone color) 

Specify the Structures With Dark Punto 0 0 999 

In the table, "0"= "absent", "999"= "exist" In the first line of the table, the atlases used in the study are given. In the first column of the table, 
the features compared and examined in the atlases are given. The table contains information about Netter in the 2nd column, Prometheus 
in the 3rd column, Sobotta in the 4th column and atlases. You can find explanations about the features in column 1 in columns 2,3 and 4. 
The line "=" used in line 5 is used to indicate which vertebrae are examined in which axes. Section 6 is the description of the colors used in 
parentheses. 
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Hipnoterapi ve Etkililiği Konusunda Bir Derleme 

Mehmet Ali Bulut, Füsun Gökkaya 
Yakın Doğu Üniversitesi, Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Lefkoşa 

 

 
Bu çalışmada hipnotrapinin ne olduğu, tarihsel gelişimi ve hipnoterapi uygulanarak gerçekleştirilmiş etkililik 

çalışmaları hakkında bilgi verilecektir. Etkililik çalışmalarından elde edilen sonuçlar ışığında alana katkı sağlamak amacıyla 
çeşitli önerilerde bulunulacaktır. Hipnoz, “bilincin kritikal faktörünün baypas edilmesi ve seçici bir düşüncenin kabul edilmesi 
halidir” şeklinde tanımlanabilir (Akt., Uran, 2018). Hipnoz oluşturulduktan sonra yapılan tüm teröpotik uygulamalar 
hipnoterapi kapsamına girer. Bu çalışmalar sadece doğrudan olumlu değişimlerin olacağını söyleyen telkinler olabileceği gibi 
daha karmaşık psikoterapi tekniklerinin (örneğin, bilişsel davranışsal terapi ya da psikodinamik psikoterapi) hipnoz altında 
uygulanmasını da kapsayabilir (Uran, 2018; Alladin, 2010, 2014, 2016). Hipnozun psikoterapi ile ilişkisi Bureuer’in Anna O. 
vakasından beri bilinmektedir (Freud ve Bureuer, 2013). Hipnotik durum benzeri uygulamaların iyileştirme aracı olarak 
kullanılması Hintlilerin hastalarını uyku tapınaklarına götürüp hipnotik telkinlerle iyileştirmelerine kadar dayanmaktadır 
(Uzuner ve Uzuner, 2007). Antik Yunan ve Mısır’da da kahinler, transı şifa için kullanmışlardır (Goldberg, 2009). Bilimsel 
hipnozun Franz Anton Mesmer ile başladığı kabul edilmektedir (Müezzinoğlı, 2012). Mesmer mıknatısların bedende 
iyileşmeyi sağlamak için tıkalı kanalların açılmasına yararı olduğunu, ancak iyileşmeyi sağlayan şeyin bedeni canlandıran 
manyetik sıvı olduğunu söylemiştir (Uran, 2018; Uzuner ve Uzuner, 2007). Hipnoz tarihinde önemli bir yeri olan İskoç cerrah 
James Esdail Hindistan’da 1840–1850 yılları arasında Mesmerik uykuyu kullanarak yarattığı anestezik etki ile yüzlerce 
operasyon yaptığını bildirmiştir (Pulos, 1999). Hastaları sadece telkinle iyileştiren Lieboult, Barnheim’in ilgisini çekmiş ve ikisi 
birlikte binlerce hastayı tedavi etmişlerdir (Brauchle, 2000). Bu iki hekim de hipnozu zihnin normal bir fonksiyonu olarak 
görmüşler ve telkin kavramını geliştirip semptom gidermenin zararsız ve etkili olduğunu belirtmişlerdir (Goldberg, 2009). 
1880 de Viyanalı Dr. Bruer, hipnoz sırasında telkin dışında hastaların hipnoz altında semptom hakkında konuştuklarında 
semptomlarda bir iyileşmenin olduğunu ve bir çok semptomun ortadan kalktığını keşfetmiştir (Freud ve Breuer, 2013). 
Özellikle ikinci dünya savaşı ve Kore savaşı sonrasında ortaya çıkan savaş sonrası sorunlarla psikanalizin uzun psikoterapisine 
karşın daha hızlı bir tedavi olan hipnoterapiye ilgi artmış ve bunun sonucunda psikiyatri ile hipnoz teknikleri birleştirilmiştir 
(Goldberg, 2009). 1953 yılında Amerikan Tıp Birliği’nin hipnozu resmen kabul edip tıp fakülteleri ve yüksek lisans 
programları için önermesinden önce İngiliz Tıp Birliği hipnozun psikiyatri ve cerrahide kullanılmasını onaylamıştır (Goldberg, 
2009). Hipnoterapinin; ağrısız doğumda (Bülez, 2017), sınav kaygısının (Onay, 1997), kaygı bozukluğunun (O’Neill ve ark., 
1999; Hammond, 2010; Holdevici, 2013; Bulut; 2019), TSSB’nun (Özer ver Özmen,1999; Lesmana ve ark., 2009), akut stres 
bozukluğunun (Bryant ve ark., 2005), depresyonun (Alladin ve Alibhai, 2007; Gonzalez ve ark., 2017) ve migrenin 
tedavisinde (Dişçi, 2016) kullanıldığı ve etkili olduğu belirlenmiştir. Hipnoterapi kısa süreli pratik ve ekonomik bir müdahale 
aracı olduğu için klinisyenlere önerilebilir. Her bir bireyin ihtiyacına göre yapılandırılabildiği için bireysel farklılıklardan 
kaynaklı ortaya çıkan sınırlılıkların ortadan kalkmasını sağlar. Ayrıca hipnoterapi çok çeşitli ruhsal sorunla çalışmaya imkan 
sunar. Sonuç olarak hipnoterapinin etkili bir yöntem olduğu söylenebilir. Diğer terapötik tedavilere alternatif veya 
bütünleştirici bir terapötik tedavi olarak önerilebilir. Hipnoterapi eğitiminin ülkemizde yaygınlaştırılması ve eğitiminin 
sistematik bir hale getirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Hipnoz, Hipnoterapi, Depresyon, Anksiyete, Stres, Yaşam Doyumu 
*Bu derleme makalesi “Bulut, M. A. (2019), Hipnozun Depresyon, Kaygı, Stres ve Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinin 
İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Klinik Psikoloji Anabilimdalı” tez çalışmasının bir 
kısmıdır. 

 

A Review On Hypnotherapy And Effectiveness 
 

Mehmet Ali Bulut, Füsun Gökkaya 
Near East Universty, Department of Clinical Psychology Nicosia 

 
In that paper, it’s given information about what hypnotherapy is, its historical development and the effective 

studies by applying hypnotherapy. Thanks to the results provided by its effectiveness studies, various suggestions are made 
to contribute to the field. Hypnosis can be described as the bypass of the critical factor of concious mind and the state of 
the acceptance of the selective thought (Quated, Uran, 2018). After the achieved hypnosis, all therapeutic applications 
include in hypnotherapy. The therapy can consist of suggestions that only direct positive changes occur, as well as the use 
of more complex psychotherapy techniques under hypnosis (Uran, 2018; (Alladin, 2013, 2014, 2016). The relationship 
between hypnosis and psychotherapy has known since Bureuer's Anna O (Freud & Bureuer, 2013). The use of hypnotic 
state-like practices as a means of healing goes back to the way Indians took their patients to sleep temples and cured them 
with hypnotic suggestions (Uzuner & Uzuner, 2007). It assumed that scientific hypnosis began with Franz Anton Mesmer 
(Müezzinoğlu, 2012). Scottish surgeon James Esdail, who has an important place in the history of hypnosis, reported that he 
performed hundreds of operations in India between 1840 and 1850 with the anesthetic effect produced by using Mesmeric 
sleep. (Pulos, 1999). In 1880, the Viennese dr. Bruer discovered that when patients talk about the symptom under hypnosis, 
except for suggestions during hypnosis, some symptoms get in the recovery period, and many symptoms recruit (Freud & 
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Breuer, 2013). Due to the interest in post-war problems, especially after the second world war and the Korean war, 
hypnotherapy was a faster treatment in comparison to the long psychotherapy of psychoanalysis. For this reason, it has 
been increased attention to hypnosis, and as a result, psychiatry and hypnosis techniques were combined. (Goldberg, 
2009). In 1953, the British Medical Association approved the use of hypnosis in psychiatry and surgery before the American 
Medical Association formally accepted hypnosis and proposed it for medical schools and postgraduate programs (Goldberg, 
2009). Hypnotherapy; painless childbirth (Bülez, 2017), test anxiety (Onay, 1997), anxiety disorder (O'Neill et al., 1999; 
Hammond, 2010; Holdevici, 2013; Bulut; 2019), PTSD (Özer ver Özmen, 1999; Lesmana et al., 2009), acute stress disorder 
(Bryant et al., 2005), depression (Alladin & Alibhai, 2007; Gonzalez et al., 2017) and treatment of migraine (Dentist, 2016) 
was found to be effective treatment. This therapeutic intervention tool is recommended to clinicians because it’s short-
term practical and economical. It assures to extinguısh the limitations which ocur from individual differences because of 
configurable for need of every individual. Furthermore, hypnotherapy provides chance to study about many mental 
disorders. As a resault, it can be easly said that hypnotherapy is an effective tool. İt can be suggested as an allternative or 
integrating therapeutic cure considered other techniques. Extensification of hypnoyherapy training and systematizing in our 
country will be appropirate so it can be offered. 
Keywords: Hypnosis, Hypnotherapy, Depression, Anxiety, Stress, Life Satisfaction 
*This review article “Bulut, M. A. (2019), İnvestigation of the Effect Hypnosis on Depression, Anxiety, Stress and Life 
Satisfaction, Unpublished Master Thesis, NearEast Universty, Department of Clinical Psychology”.  
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Diyabetik nöropati (DN), diabetes mellitusun en yaygın komplikasyonlarından biridir. Yüksek oranda morbidite ve 

mortaliteye yol açmakta ve diyabet tedavisi için büyük bir ekonomik yük oluşturmaktadır. DN’nin kesin bir tedavisi yoktur; 
ancak hastalığın patogenezi göz önüne alındığında glisemik kontrolün terapötik potansiyeli vardır. Bunun dışında uygulanan 
ilaç tedavileri semptomatiktir. DN’nin semptomatik tedavisinde non steroidal antiinflamatuvar kullanımının etki 
göstermeyebileceği ve yol açtığı advers reaksiyonlar göz önüne alındığında riskli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle DN 
tedavisinde klasik analjezikler yerine antidepresanlar, antikonvülzanlar, opioid analjezikler ilaç grupları kullanılmaktadır. 
Ayrıca güncel kılavuzlarda bu ilaç gruplarıyla DN tedavi yaklaşımları üç basamaklı olarak düzenlenmiştir. 

DN için denenen ilk antikonvülzanlar; fenitoin ve karbamazepindir. Daha sonra lamotrijin, gabapentin, valproik 
asit, pregabalin gibi diğer antikonvülzanların da nöropatik ağrıdaki etkinliği randomize kontrollü klinik çalışmalarla 
kanıtlanmıştır. Pregabalin ve gabapentin DN’nin 1.basamak tedavisinde yer almaktadır. 

Trisiklik antidepresanlar (TCA) da nöropatik ağrı tedavisinde ilk basamak tedaviler arasında yer almaktadır. Bu 
ilaçların muhtemel etki mekanizması noradrenalin ve serotonin geri alımını inhibe etmekle beraber N-Metil-D-Aspartat 
(NMDA) aracılı hiperaljezi ve allodiniyi antagonize etmesidir. Bu amaçla en sık kullanılan TCA’lar amitriptilin, imipramin ve 
klomipramindir. TCA'lar terapötik etkinlikleri ve uygun maliyetine rağmen potansiyel advers etkileri nedeniyle dikkatli 
kullanılmalıdır. Duloksetin DN tedavisi için 2004 yılında onay almış bir serotonin noradrenalin gerialım inhibitörüdür ve ilk 
basamak tedaviler arasında yer almaktadır. Venlafaksin ise duloksetin ile aynı etki mekanizmasına sahip olmasına rağmen 
DN tedavisinde onaylanmamıştır. Ancak venlafaksinin DN’de etkili olabileceğine dair randomize plasebo çift kör klinik 
araştırmalar mevcuttur ve endikasyon dışı olarak kullanılmaktadır. 

Tramadol ve oksikodonun DN tedavisinde etkili olduğuna dair klinik kanıtlar mevcuttur ve DN için endikasyon dışı 
kullanılmaktadır. Bu ajanlar DPN tedavisinde oldukça etkili olsa bile uzun dönem opioid kullanımı bağımlılık ve tolerans 
gelişimi gibi istenmeyen etkilere yol açabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. α-Lipoik asit pek çok çalışmada DN 
semptomlarını iyileştirdiği gösterilen potent bir antioksidandır. α-Lipoik asit İngiltere ve ABD'de DN tedavisi için 
onaylanmamıştır. Bu nedenle yalnızca besin takviyelerinde kullanılmaktadır. Ancak Almanya ve Türkiye'de bu endikasyonda 
ruhsatlıdır. Kapsaisin, kırmızı acı biberde doğal olarak bulunan bir etken maddedir. Ciltte ağrıyı algılayan sinirlerde bulunan 
Transient Reseptor Potential Vaniolid 1 (TRPV1) reseptörlerini stimüle etmektedir. Lokal olarak kapsaisin uygulanması sinir 
ucunda P maddesinin salınmasını sağlamakta ve TRPV1 reseptörlerini aşırı stimüle etmektedir. Nöropatik ağrı 
stimülasyonuna karşı duyarlılığı azaltmaktadır. %8'lik kapsaisin flaster EMA ve FDA tarafından nöropatik ağrı tedavisinde 
onaylanmıştır. 

DN yaşam kalitesini düşüren, yaygın iş gücü kayıplarına sebep olan ve yüksek tedavi maliyetlerine yol açan 
diyabetin yaygın bir komplikasyonudur. Günümüzde kullanılan ilaçlar ve fiziksel tıp terapi yöntemleri diyabetik nöropatiyi 
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etkin bir şekilde tedavi edememektedir. Bu nedenle diyabetik nöropatinin patogenezine yönelik tedavi araştırmaları yaygın 
bir şekilde sürdürülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Diyabetik Nöropati, Trisiklik Antidepresanlar, Duloksetin, α-Lipoik Asit, Kapsaisin 
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Diabetic neuropathy (DN) is one of the most common complications of diabetes mellitus, leading to high 

morbidity and mortality, and constitutes a major economic burden for the treatment of diabetes. There is no definitive 
treatment of DN but glycemic control has therapeutic potential in view of the pathogenesis of the disease. Otherwise, drug 
treatments are symptomatic. The use of non-steroidal anti-inflammatory agents in the symptomatic treatment of DN is 
considered to may not be effective and to be risky becouse of it’s adverse reactions. Therefore, different drug clasess are 
used in the treatment of DN such as antidepressants, Besides that in current guidelines, DN therapy with these drug classes 
is arranged in three lines.  

The first anticonvulsants tested for DN; phenytoin and carbamazepine. Then, the efficacy of other anticonvulsants 
such as lamotrigine, gabapentin, valproic acid, pregabalin in neuropathic pain has been proven in randomized controlled 
clinical trials. Pregabalin and gabapentin are involved in the first-line treatment of DN.  

Tricyclic antidepressants (TCA) are also involved in the first-line treatments for the treatment of neuropathic pain. 
The possible mechanism of action of these drugs is that they inhibit noradrenaline and serotonin reuptake, but also 
antagonize N-Methyl-D-Aspartate-mediated hyperalgesia and allodynia. The most commonly used TCAs for this purpose are 
amitriptyline, imipramine and clomipramine. TCAs should be used with caution due to their potential adverse effects 
despite their therapeutic efficacy and affordability. Duloxetine is a serotonin noradrenaline reuptake inhibitor approved for 
the treatment of DN in 2004 and is among the first-line treatments. Although venlafaxine has the same mechanism of 
action as duloxetine, it has not been approved for DN treatment. There are, however, randomized placebo double-blind 
clinical trials indicating that venlafaxine may be effective in DN. Therefore it is used as off-label.  
There is clinical evidence that tramadol and oxycodone are effective in the treatment of DN, but it is used off-label. Even 
though these agents are highly effective in the treatment of DN, caution is needed as long-term opioid use can lead to the 
development of dependence and tolerance. α-Lipoic acid is a potent antioxidant that has been shown to improve DN 
symptoms in many studies. In the UK and USA, α-lipoic acid has not been approved for DN and is used only in dietary 
supplements. However, it is approved in this indication in Germany and Turkey.  Capsaicin is a naturally occurring 
active ingredient in red hot pepper and stimulates Transient Receptor Potential Vaniolid 1 (TRPV1) receptors found in 
sensory nerves in the skin. Capsaicin releases substance P from nerve ending and overstimulates TRPV1 receptors, thereby 
reducing sensitivity to neuropathic pain stimulation. 8% capsaicin patches were approved by EMA and FDA for the 
treatment of neuropathic pain. 

DN is a common complication of diabetes that reduces quality of life for patients, leads to widespread labor losses 
and leads to high treatment costs. Today, drugs and physical therapy methods cannot effectively treat diabetic neuropathy. 
Therefore, treatment researches for the underlying pathogenesis mechanisms of diabetic neuropathy are widely being 
conducted. 

 
Keywords: Diabetes Mellitus, Diabetic Neuropathy, Tricyclic Antidepressants, Duloxetine, α-Lipoic Acid, Capsaicin 
 
 
               Diabetes is a chronic metabolic disease characterized by hyperglycemia due to insulin deficiency or insulin 
resistance (1). It is estimated that it will rank 7th among the causes of death all over the world (2).  In diabetics whose blood 
glucose level is not well controlled, it is known that serious complications such as retinopathy, neuropathy and nephropathy 
occur in the long term (3). Diabetic neuropathy was first recorded by Dr. Rollo in 1798 in his book of diabetic cases as leg 
pain and numbness (4).  Diabetic neuropathy is one of the most common long-term complications of diabetes mellitus, 
leading to high morbidity and mortality, and constitutes a major economic burden for the treatment of diabetes (5). The 
combination of direct axonal damage due to hyperglycemia, insulin resistance, toxic adiposity, endothelial damage and the 
metabolic consequences of microvascular dysfunction lead to nerve ischemia. Diabetes causes functional disorders in nitric 
oxide (NO) and changes in endothelial derived relaxation factor (EDRF); this results in micro-vascular reactivity and 
microangiopathy. These changes in the vascular structure contribute to the worsening of diabetic peripheral neuropathy 
(DPN) (6).  

There is no definite treatment for DPN and the recurrence rate of the disease is not known. Painful symptoms 
alleviate in many patients after the first treatment. Although the course of neuropathic pain varies from case to case; it is 
chronic and progressive most of the time. This difference may be due to the difference in the underlying pathological 
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mechanism of the disease or may be related to the compliance and expectations of the patients. Although the course of 
painful neuropathy varies; treatment should be initiated when it starts to affect patients' daily life activities and quality of 
life. Since the treatment does not provide a complete cure, the aim of the treatment is to improve the symptoms. Realistic 
goals should be determined when starting treatment, and patients should be informed about treatment efficacy and 
duration of treatment. In addition, the drug dose should be individually adjusted and the lowest effective dose should be 
preferred at the beginning of the treatment. It should be noted that treatment at high doses and the use of multiple drugs 
may increase the risk of adverse effects. If possible, treatment with monotherapy should be chosen as a first step (7, 8).  

The medications recommended for the treatment of painful diabetic neuropathy are classified as first, second and 
third step. This classification is based on a combination of efficacy, safety, tolerability, drug interactions and total cost of the 
treatment (9). Carbamazepine and phenytoin are the first anticonvulsants used in neuropathic pain in controlled clinical 
trials. Later, the efficacy of other anticonvulsants such as lamotrigine, gabapentin, valproic acid, pregabalin in neuropathic 
pain has been demonstrated in randomized controlled clinical trials. (10). Phenytoin has been shown to be superior to 
placebo in studies on the use of diabetic neuropathy (11). Currently, the use of phenytoin in the treatment of chronic 
neurological pain is limited due to its side effects and complex pharmacokinetic properties. Phenytoin has been replaced by 
drugs such as carbamazepine, oxcarbazepine and lamotrigine, but its applicability as intravenous infusion makes it suitable 
for the treatment of acute episodes of neuropathic pain. (10). Carbamazepine acts by blocking voltage-gated sodium 
channels. It has also been approved by the FDA for other types of neuropathy other than DPN. When starting treatment 
with carbamazepine, it should be administered in low doses and then gradually increased. In addition to adverse effects 
such as nausea, vomiting, drowsiness, ataxia, speech impairment, depression, dystonic reactions and hallucinations; severe 
intoxication may cause coma, seizures, respiratory depression and hypotension. (12). Pregabalin and gabapentin are 
structural analogues of GABA. They bind to α2δ1 and α2δ2 subunits of voltage-dependent calcium channels and prevents 
neurotransmitter release (13). Tricyclic antidepressants (TCA) are frequently preferred for chronic pain syndrome, but they 
are among the first-line treatments for neuropathic pain. The possible mechanism of action of these drugs is that they 
inhibit NE and serotonin reuptake but antagonize N-methyl-D-aspartate (NMDA) mediated hyperalgesia and allodynia. (14). 
Amitriptyline, imipramine and clomipramine are the most commonly used drugs of this group. TCAs should be used with 
caution due to their potential adverse effects despite their therapeutic efficacy and affordability. It is contraindicated in 
heart failure and myocardial infarction. TCAs should be used with caution in patients with a history of orthostatic 
hypotension and glaucoma (15). Duloxetine is an serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) approved for DPN 
in 2004. The most common adverse effect; nausea, drowsiness, decreased appetite, constipation, dry mouth and 
hyperhidrosis (15). In three randomized, double-blind parallel studies, duloxetine has been shown to be effective and well 
tolerated for the treatment of patients with painful polyneuropathy, including DPN (16). In a study evaluating the efficacy of 
duloxetine in DPN and fibromyalgia, it was shown that duloxetine is equally effective and well tolerated in both 
fibromyalgia and DPN. In the same study, it was reported that the use of more than 60 mg did not provide additional 
benefits and increased adverse effects leading to cessation of the drug (17). There are clinical studies suggesting that 
venlafaxine may be effective in DPN. In a double-blind, randomized, placebo-controlled study, 150-225 mg/day venlafaxine 
has been shown to be effective in a dose-dependent type in the treatment of DPN (18). According to a prospective 
randomized controlled trial published in 2008, venlafaxine was reported to be a well-tolerated, effective and safe drug in 
DPN (19). 

Although the efficacy of tramadol and oxycodone in the treatment of DPN is supported by placebo-controlled 
studies (20), no data are available on long-term use. Studies are limited to 6-8 weeks. Even though these agents are very 
effective in the treatment of DPN, it should be taken into consideration that long-term opioid use can lead to tolerance 
development and adverse effects. These agents have adverse effects such as dependence, constipation, itching, changes in 
immunity, declining of cognitive functions, suppression of pituitary axis. Opioids should not be prescribed to patients with a 
history of alcohol or drug abuse (21). α-Lipoic acid is a potent antioxidant that has been shown to improve diabetic 
neuropathy symptoms in many studies. According to a meta-analysis examining four placebo-controlled randomized trials 
on this subject, α-Lipoic acid improved the total symptom score of patients with diabetic neuropathy at 600 mg/day. Again, 
in the group receiving active treatment, it was reported that pain and burning complaints were improved compared to 
placebo (22). Its disadvantage is that it should be taken intravenously. In a study there was no significant difference in 
symptoms between the 600 mg/day oral α-Lipoic acid group and the placebo group (23). Subsequent researches at 1800 
mg/day α-Lipoic acid use showed that neuropathic symptoms could improve with higher doses; but dose-dependent 
nausea, vomiting, vertigo were also increased. 600 mg daily α-Lipoic acid treatment has been reported to provide optimum 
risk/benefit ratio (24). Capsaicin is an active ingredient found naturally in red pepper. Transient Receptor Potential (TRP) 
stimulates vaniolid 1 (TRPV1) receptors in the nerves that perceive pain. High-dose capsaicin release overexpresses TRPV1 
receptors, resulting in less sensitivity to neuropathic pain stimulation. 8% capsaicin patch was approved by EMA and FDA 
for the treatment of neuropathic pain (25). 

The only proven treatment of DPN so far is glycemic control. The pharmacological treatment of DPN remains a 
challenge for clinicians. Many factors play a role in the pathogenesis mechanism responsible for the disease and have not 
yet been fully elucidated. To develop targeted treatment; drugs acting through various metabolic pathways such as AGE 
pathway, PKC pathway, and hexosamine pathway are extensively investigated; but have not yet been approved for use. 
Metabolic pathways altered by hyperglycemia should be fully understood, drugs acting on these pathways should be 
investigated and extensive clinical studies should be performed. Only in this way can conventional treatment provide a 
therapeutic treatment for DPN rather than symptomatic relief. 
 



768 
 

 
 
REFERENCES 

1. Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus, American Diabetes Association. Diabetes Care. 
2014;37(January):581–90. 

2. Mathers CD, Loncar D. Projections of Global Mortality and Burden of Disease from 2002 to 2030. 2015;3(11). 
3. Fowler MJ. Microvascular and Macrovascular Complications of Diabetes. Clin Diabetes. 2008;26(2):77–82.  
4. Martin MM. Diabetic neuropathy A CLINICAL STUDY OF 150 CASES. 1885;594–624. 
5. Quattrini C. Understanding the impact of painful diabetic neuropathy. 2003;(Table 2):2–8. 
6. Smith AG, Singleton JR. Diabetic Neuropathy. Am Acad Neurol. 2012;18(February):60–84. 
7. Huizinga MM, Peltier A. Painful Diabetic Neuropathy : A Management-Centered Review. Clin DIABETES. 

2007;25(1):6–15. 
8. Hovaguimian A, Gibbons CH. Clinical approach to the treatment of painful diabetic neuropathy. Ther Adv 

Endocrinol Metab. 2011;2(1):27–38. 
9. Coppey L, Davidson E, Lu B, Gerard C, Yorek M. Vasopeptidase inhibitor ilepatril (AVE7688) prevents obesity- 

and diabetes-induced neuropathy in C57BL/6J mice. Neuropharmacology. 2011;60(2–3):259–66. 
10. Jensen TS. Anticonvulsants in neuropathic pain : rationale and clinical evidence. Eur J ofPain. 2002;6:61–8.  
11. Chadda V, MAtrhur M. Double blind study of the effects of diphenylhydantoin sodium on diabetic 

neuropathy. J Assoc Physicians India 1978. 1978;26(5):403–6. 
12. Yang Y, Huang C, Kuo C. Lidocaine, Carbamazepine, and Imipramine Have Partially Overlapping Binding Sites 

and Additive Inhibitory Effect on Neuronal Na Channels. Anesthesiology. 2010;113(1):160–74. 
13. Dale, M M, H P. Rang, and Maureen M. Dale. Rang & Dale’s Pharmacology. Edinburgh: Churchill Livingstone, 

2007. Print.  
14. Ulugol A, Karadag HC, Tamer M, Firat Z, Aslantas A, Dokmeci I. Involvement of adenosine in the anti-allodynic 

effect of amitriptyline in streptozotocin-induced diabetic rats. Neurosci Lett. 2002;328(2):129–32. 
15. Zachary S, Feldman EL. Treatment of diabetic neuropathy. Evid Base Diabetes Care. 2002;35(11):1120–4. 
16. Kajdasz DK, Iyengar, SmiritiDesaiah D, Backonja M, Farrar JT, Fishbain DA, Jensen TS, et al. Duloxetine for the 

Management of Diabetic Peripheral Neuropathic Pain : Evidence-Based Findings from Post Hoc Analysis of 
Three Multicenter, Randomized, Double-Blind, Clin Ther. 2007;29. 

17. Sultan A, Gaskell H, Derry S, Moore RA. Duloxetine for painful diabetic neuropathy and fibromyalgia pain: 
systematic review of randomised trials. 2008;9:1–9. 

18. Rowbotham MC, Goli V, Kunz NR, Lei D. Venlafaxine extended release in the treatment of painful diabetic 
neuropathy: a double-blind, placebo-controlled study. Pain. 2004;110:697–706. 

19. Kemal A, Sit D, Kayabasi H, Kemal A, Tasdemir N, Yilmaz ME. The effect of venlafaxine HCl on painful 
peripheral diabetic neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus. J Diabetes Complications. 
2008;22:241–5.  

20. Eisenberg E, D ME, Carr D. Opioids for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev. 2006:19;(3):CD006146. 
21. Chong MS, Hester J. Diabetic Painful Neuropathy Current and Future Treatment Options. Drugs. 

2007;67(4):569–85. 
22. Ziegler D, Nowak H, Kempler P, Vargha P, Low PA. Treatment of symptomatic diabetic polyneuropathy with 

the antioxidant α -lipoic acid : a meta-analysis. 2004;121:114–21. 
23. Ziegler D, Hanefeld Ma, Rahnau K jurgen, Hasche H. Treatment of Symptomatic Diabetic Polyneuropathy 

With the Antioxidant α-Lipoic Acid. Diabetes Care. 1999;22(8). 
24. Ziegler D, Ametov A, Barinov, Alexey, Dyck PJ. Oral Treatment With Oral Treatment With α-Lipoic Acid 

Improves Symptomatic Diabetic Polyneuropathy. Diabetes Care. 2006;29(11). 
25. Qutenza- capsaicin [Internet]. [cited 2018 Nov 13]. Available from: 

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2009/022395s000Sumr.pdf 
 

 

 

 

 

 

PP-54 



769 
 

Septum Perforasyonunda Kök Hücre Tedavisinin Etkinliği 
 

Gözde Orhan Kubat
1

, Erkan Maytalman
2

, Sami Engin Muz
3

, Can Özlü
4

 
1

Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi AD, 
2

Alaaddin Keykubat  
Üniversitesi, Farmakoloji AD, Alanya, Türkiye, 

3
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş  

Boyun Cerrahisi AD, Ankara. 
4

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İç Hastalıkları AD, Hematoloji Bilim Dalı, Kütahya.  
 

Burun, insan yüzünün merkezinde konumlanmakta, solunum ve koku fizyolojisinde görev almaktadır. Hem 
doğuştan hem de sonradan ortaya çıkan burun bozuklukları sadece solunum ve koku fizyolojisine ait sorunları beraberinde 
getirmekle kalmayıp aynı zamanda yüz estetiği açısından hastaların sosyal çevresi ile iletişiminde psikolojik sorunlara neden 
olabilmektedir. Burun bozuklukları arasında septum perforasyonu (SP) önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde literatürde 
birçok farklı cerrahi SP onarım tekniği bulunmaktadır. Her tekniğin sorunları ve kısıtlamaları bulunmaktadır. Nazal SP’ninde 
perforasyon alanı arttıkça cerrahi onarımın başarı şansı düşmekte, iyileşme sorunları görülebilmektedir. Greft ve flep olarak 
kullanılmak için dokuların alındığı donör bölgelerinin de komorbiditeleri bu tekniklerin temel sınırlamalarını 
oluşturmaktadır. Cerrahi onarımlarda; otogreftler, allogreftler ve sentetik materyaller kullanılabilmektedir. Ne var ki 
allogreftlerde rejeksiyon, rezorpsiyon ve hastalık bulaş riski, sentetik materyal kullanımında ortaya çıkan enfeksiyon ve 
ekstrüzyon riski otogreftleri altın standart haline getirmektedir. Bununla birlikte otogreftlerin onarımda her zaman çözüm 
sağlaması mümkün olmamaktadır. Kemik iliği transplantasyonu elli yıldan daha uzun süredir en yaygın kullanılan kök hücre 
tedavisidir. Teknik gelişmeler kök hücrelerin kalp kasının, omuriliğin ve daha birçok organın hasarı durumunda onarımı için 
kullanımına imkân vermektedir. Bu nedenle günümüzde kök hücreler üzerine yapılan araştırma ve uygulamalar dünya 
çapında hızla artmaya devam etmektedir. SP’ninde doku hasarı ve kayıpların onarımında kök hücre kullanımının etkinliğini 
değerlendirmeyi amaçlayan deney hayvanları üzerinde veya in vitro yapılmış az sayıda çalışma mevcuttur. Çalışmalarda SP 
tedavisinde kullanmak üzere elde edilen sentetik greftlerin in vitro ortamda başarılı bir şekilde kök hücre ile kaplanabildiği 
gösterilmiştir. Bazı çalışmalarda cerrahi uygulamaya destek olarak hücre kaplanmış bu üç boyutlu skafoldlar deney 
hayvanlarına uygulanmıştır. Kök hücrelerin hasarlı alanlarda kendileri ve diğer progenitör hücreleri uyararak tamir 
mekanizmalarını arttırdığı bilinmektedir. SP onarımında, bu hücrelerin kondrogenez ve anjiogenezi arttırarak daha başarılı 
sonuçlar elde edilmesini sağlamaları olası görülmektedir. Özellikle atık doku materyallerinden elde edilen kök hücre 
uygulamalarında vücudun farklı bölgelerinden doku almaya da gerek yoktur. Bu avantaj kök hücre uygulamalarını, doku 
mühendisliğini ve rejeneratif tıbbı gelecekte tercih edilen bir nasal rekonstrüksiyon yöntemi haline getirebilir.  
Anahtar Kelimeler: Septum perforasyonu, cerrahi, greft, kök hücre. 
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Nose is located in the center of the human face and has functions in respiratory and olfactory physiology. Both 

congenital and acquired nasal anomalies may not only lead to problems associated with respiratory and olfactory physiolgy 
but also may cause psycological problems in communication between patients and their social environment in terms of 
facial aesthetics. Septal perforation (SP) is one of the important problems among nasal disorders. Currently there are many 
surgical nasal reconstruction techniques in the literature. Each technique has problems and limitations. With increasing size 
of SP perforation area, the chance of surgical repair decreases and healing problems can be seen. Comorbidities of donor 
areas from which tissues are taken for using as graft and flap are the main limitations of these techniques. Autografts, 
allografts, and synthetic materials can be used in surgical repairs. However, the risk of rejection, resorption and disease 
transmission in allografts, and the risk of infection and extrusion in the use of synthetic materials make autografts the gold 
standard. However, it is not always possible to provide a solution for repairing using autografts. Stem cell therapies have 
been in use for the last 50 years in medicine. Technical advances allow stem cells to be used for repair in the event of 
damage to the heart muscle, spinal cord and many other organs. Therefore, research and applications on stem cells 
continue to increase rapidly worldwide. There are few studies that have been conducted on test animals or in vitro to 
measure efficiency of stem cell on tissue damage and loss in SP. Studies showed that synthetic grafts which is used for SP 
treatment in vitro environment can successfully be coated with stem cells. In some studies, these cell-coated three-
dimensional scaffolds were applied to experimental animals in support of surgical practice. It’s known that stem cells 
increase repair mechanisms by stimulating themselves and other progenitor cells in damaged areas. 
In SP repair, these cells are likely to increase chondrogenesis and angiogenesis, so it might help to get better results. 
Especially in stem cell applications obtained from waste tissue materials, there is no need to take tissue from different parts 
of the body. This advantage can make stem cell applications, tissue engineering and regenerative medicine as a preferred 
nasal reconstruction method in the future. Key words: Septum perforation, surgery, graft, stem cell 
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Lenfoma Hastalarında Gelişen Her Yumuşak Doku Şişliği Hastalık İlişkili midir? 
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GİRİŞ: Hodgkin dışı lenfoma genellikle boyunda, koltuk altında veya kasıklarda ağrısız, lastik kıvamında büyümüş lenf bezleri 
ile kendini gösterir. Patolojik olduğu düşünülen lenf bezinden tanısal amaçlı eksizyonel lenf nodu biyopsisi yapılmalı ve 
tümöral şişliğe sebep olabilecek diğer nedenler dışlanmalıdır. Lipomlar yağ dokudan köken alan vücudun her yerinde 
yerleşim gösterebilecek, genellikle subcutan yerleşimli iyi huylu tümörlerdir. Lenfoma tanısı ile izlemde olan hastada yeni 
gelişen yaygın yumuşak doku şişlikleri paylaşılmıştır.  
OLGU: 58 Yaş erkek hasta, mide ağrısı nedeniyle yapılan üst GİS endoskopik biyopsi sonucunda Diffüz Büyük B Hücreli 
lenfoma tanısı aldı. İmmunohistokimyasal bulgular Aktive B hücre subtip lehine olan hastanın Kİ67 proliferasyon indeksi %90 
tespit edildi. PET-BT de servikal sol seviye 4 den başlayıp sol supraklavikuler alanda laterale devam eden, bir birine bitişik 
görünümlü, mediastende, bilateral hiler bölgede, batında çölyak alan, gastrohepatik alan, paraaortokaval alanda pelvik 
girimde iliak bifurkasyonuna kadar devam eden çok sayıda konglomerasyon gösteren lenf nodu tutulumları izlendi. 
(Deauville 5) splenomegalisi de olan hasta AnnArbor evre III SB, IPI skoru III orta-yüksek riskli olarak tespit edildi. Fizik 
muayenede sol postauriküler 10x10 cm lik yumuşak doku lezyonu ise biyopsi ile lipom olarak değerlendirildi. Hastaya 21 
günde bir olmak üzere RCHOP (Rituksimab 375 mg/m2, siklofosfamid 750 mg/m2, doksorubisin 50 mg/m2, vincristin 2 mg, 
metilprednizolon 80 mg 5 gün süre ile) kemoterapisi başlandı. 4 kür kemoterapi sonrasında ara değerlendirme amaçlı 
çekilen PET-BT de servikal, hiler, batındaki lenf nodlarında ve mide lezyonunda tam metabolik regresyon izlendi. 5 kür 
RCHOP tedavisini de alan hastanın kontrol başvurusunda bilateral üst extremitede yeni gelişen hareketli, ağrısız yumuşak 
doku şişlikleri izlendi. Ön planda lenfadenopatilerde artış olduğu düşünüldü. Nüx lenfoma ön tanısı ile ileri tetkik planlandı. 
Görüntüleme tetkiki olarak yumuşak doku ultrasonu yapıldı. Her iki kolda ciltaltında büyüğü 3-4 cm çaplarında olmak üzere 
multipl lipomlar olduğu tespit edildi. Kemoterapi değişikliği yapılmadı. 6. Kür kemoterapisini de alan hasta remisyonda 
izlenmeye devam etmektedir. 
TARTIŞMA: Kemoterapi almakta olan yüksek dereceli lenfoma hastalarının poliklinik başvurularında, ayrıntılı fizik muayene 
ile tedaviye yanıt acısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Yeni ortaya çıkan yumuşak doku şişlikleri varlığında nüx 
gözden kaçırılmamalı ve gerekli tanısal işlemler hızlı bir şekilde yapılarak tedavi planı düzenlenmelidir. 
Anahtar Kelimeler: Lenfoma, Lipom, Yumuşak dokuda şişlik 
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INTRODUCTION: Non-Hodgkin’s lymphoma usually presents with painless, rubbery enlarged lymph nodes in the cervical, 
axillary or inguinal region. Diagnostic excisional lymph node biopsy should be performed from the lymph node that is 
thought to be pathological. Lipomas are benign tumors, usually subcutaneous, that can be located anywhere in the body 
originating from adipose tissue. In this case, we present a lymphoma patient who developed diffuse lipoma under 
chemotherapy treatment.  
CASE: A 58-year-old male patient was diagnosed as Diffuse Large B Cell lymphoma (DLBCL) by upper GIS endoscopic biopsy 
performed for stomach pain. Positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) scan showed cervical, 
mediastinal, retroperitoneal enlarged lymph nodes. The patient clinically appeared to have Ann Arbor stage III-SB DLBLC 
and received four cycles of rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone (RCHOP) chemotherapy. 
Remission was achieved in control PET/CT. After the fifth cycle of RCHOP treatment, the patient presented with newly 
developed movable, painless soft tissue swelling in the bilateral upper extremity. Firstly, it was thought that the patient's 
lymph nodes were enlarged. Soft tissue ultrasound was performed for imaging. It was found that there were multiple 
lipomas in the subcutaneous skin with a diameter of 3-4 cm. There was no chemotherapy change. He is alive in complete 
remission at 10 months.  
DISCUSSION: High-grade lymphoma patients receiving chemotherapy should be evaluated with detailed physical 
examination in outpatient clinics. In the presence of newly developed soft tissue swelling, the nüx should not be overlooked 
and the necessary diagnostic procedures should be performed quickly and treatment plan should be prepared. 
Keywords: Lymphoma, Lipoma, Soft Tissue Swelling 
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GİRİŞ-AMAÇ: Dünya çapında başarı elde etmiş ve yeni akımların öncüsü olmuş ressamların çocukluk ve gençlik 
dönemlerinde aileleri, çevre koşulları, eşleri, anneleri, kardeşleri ve babaları ile ilişkileri gibi etkenlerden etkilenme 
şekillerinde ortaklık olup olmadığını tespit etmek. Yaratıcı süreçte aile ve çocukluk döneminin etkisini irdelemek. 
YÖNTEM-GEREÇLER: 66 ressam arasından 21 tanesi randomize olarak seçildi. Bu ressamların doğum tarihi-ölüm tarihi- ölüm 
yaşı- ölüm sebebi- doğum yeri-evlilik ve eş sayısı-çocuk sayısı- kardeş sayısı- baba mesleği- ressamlık dışında yaptığı iş-esleri 
ile ikili ilişkilerinde güvensizliğe sebebiyet verecek davranışlar/hayatında yaşadığı travmatik bir olay- annesini 
kaybettiğindeki yaş-babasını kaybettiği yaş-kardeş kaybı var mı?- refah düzeyi-katıldığı akımlar gibi özellikler listelendi, 
kaynak taraması gerçekleştirildi.  
BULGULAR: Seçilen 21 ressamdan 10 tanesinin babası ile ilişkilerinde sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Bu 10 ressamdan 7 
tanesinin babası ile sorunlarının kaynağını sağlıksız ebeveyn ilişkileri-resim sanatını icra etmeye karşı çıkma-anlaşamama gibi 
durumlar oluşturmaktadır. 21 ressamdan 12 tanesinin kardeşi ile ilgili bazı travmalar yaşadığı tespit edilmiştir. Bu 12 
ressamdan 6 tanesinin travma kaynağının yaşına yakın çocuk yaştaki kardeşinin kaybı olduğu tespit edilmiştir. 
12 ressamın 2’si kardeşi ile anlaşamamazlık yaşarken 4’ü kardeşinden hayatının bir döneminde hem maddi hem manevi 
etkilenmiştir. 21 ressamın 10 tanesinin (%48) hayatlarının belirli dönemlerinde eşleri ile ilgili travmalar yaşadığı tespit 
edilmiştir. Bu 10 ressamın 2’si eş kaynaklı suç işlemiş, 2 tanesi eş kaynaklı bir suçta mağdur olmuş, 3 tanesi eşi ile ayrılık 
yaşamış, 7 tanesi ise eşini ölüm sebebiyle kaybetmiştir. Aynı zamanda 21 ressamdan 5 tanesinin başladığı okulu ve işi 
bıraktığı tespit edilmiştir.  
TARTIŞMA: Dünya çapında tanınmış ve büyük çalışmalara imza atmış bu ressamların en belirgin ortak özelliklerinden biri de 
yaratıcı düşünceye sahip olmalarıdır. Yapılan çalışma ile bu ressamların hayatlarında, çocukluk dönemlerinde, ikili ilişkilerde, 
aile ilişkilerinde, anne kardeş ve babaları ile iletişimi ve yaşadıkları olaylarda pek çok ortak özellik olduğu tespit edilmiştir. 
SONUÇ: Bu bulgular yaratıcı düşünme şekli ile sıraladığımız özellikler arasında bir bağlantı olması ihtimaline dikkat çekerek 
bizlere yeni bir araştırma alanı oluşturabilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Aile, ressam, olumsuz çocukluk çağı deneyimi, yaratıcılık 
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INTRODUCTION AND PURPOSE: To determine whether there is any commonality in the ways in which painters who have 
achieved worldwide success and pioneered new trends are affected by factors such as their relationships with their 
families, ambient conditions, spouses, mothers, siblings and fathers during their childhood and youth. To examine the 
effect of family and childhood on the creative process.  
MATERIAL AND METHODS: Of the 66 painters, 21 were randomly selected. The attributes of these painters such as date of 
birth, date of death, age of death, cause of death, place of birth, number of marriages and spouses, number of children, 
number of siblings, father's profession, other jobs besides being a painter, harmful behaviours that may cause insecurity in 
their relations with their spouses/a traumatic event, the age at which the mother passed away, the age at which the father 
passed away, the any loss of siblings, the level of prosperity, the currents in which he participated were listed, the sources 
were examined.  
RESULTS: Ten of the 21 selected painters had problems in their relations with their father. For 7 out of these 10 painters, 
the source of their problems with the father was unhealthy parental relations - refusal of the art of painting as a profession 
- disagreement. It was found that 12 out of these 21 painters experienced some trauma related to their siblings. The source 
of trauma for 6 out of these 12 painters were found to be the loss of a child sibling close to their age. While 2 out of the 12 
painters had disagreements with their brothers, 4 of them were affected by their siblings in a period of their life both 
financially and morally. It was found that 10 out of the 21 painters (48%) experienced trauma related to their spouses 
during certain periods of their lives. 2 of these 10 painters committed a crime related to their spouse, 2 of them were 
victims of a crime related to their spouse, 3 of them experienced divorce/separation from their spouse and 7 of them lost 
their spouse due to death. At the same time, it was found that 5 out of the 21 painters left the school and job they started. 
DISCUSSION: One of the most prominent common features of these painters, who are well known all over the world and 
who have done great works, is their creative thinking. In this study, it is determined that these painters have many common 
features in their lives, childhood, interpersonal bilateral relations, family relations, communication with their mothers, 
fathers and siblings, and the events they lived.  
CONCLUSION: These findings may create a new field of research by pointing out the possibility of a connection between the 
creative thinking and the features we have listed. Keywords: adverse childhood experience, creativity, family, painters 



773 
 

PP-58 

Erken Çocukluk Dönemi Çürükleri ve Tedavi Yaklaşımları 
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Diş çürüğü, çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalıklardan birisidir. Erken çocukluk dönemi çürükleri, yetmiş bir ay ve 
daha küçük çocuklarda süt dişlerinde bir ya da daha fazla çürük lezyonu, çürüğe bağlı diş kaybı veya herhangi bir süt dişinde 
dolgulu diş yüzeyinin varlığı olarak tanımlanmaktadır. Erken çocukluk dönemi çürükleri, üst süt keser dişlerden başlar, 
sırasıyla üst süt molar, üst süt kanin dişleri ve alt süt molar dişleri etkilemektedir. Süt dişlerindeki çürükler önlenebilir ve 
çoğunlukla tedavi edilebilir enfeksiyonlardır. Tedavi edilmemesi durumunda ağrıya, yaygın enfeksiyonlara, yüksek tedavi 
maliyetlerine, büyüme ve gelişimde geriliğe, çiğneme ve konuşma bozukluklarına, erken diş kayıplarına ve psikolojik 
problemlere neden olabilmektedir. Erken çocukluk dönemi çürüklerini önlemek için çocukların ve ailelerin bilgilendirilmesi, 
uygun beslenme ve diş fırçalama alışkanlıklarının kazandırılması, koruyucu uygulamaların ve düzenli diş muayenelerinin 
yapılması gerekmektedir. Erken çocukluk dönemi çürüklerinin tedavisinde çürük lezyonun lokalizasyonu, büyüklüğü, 
hastanın yaşı, ailenin ve çocuğun kooperasyonu gibi faktörler göz önünde bulundurularak tedavi planlamasına karar verilir. 
Diş çürüklerinin erken dönemde teşhis edilmesi tedavinin başarısını etkileyen en önemli faktördür. Bu durumda 
ebeveynlere, öğretmenlere, çocuk doktorlarına ve diş hekimlerine önemli görevler düşmektedir. Ağız sağlığının genel 
sağlığın bir parçası olduğu unutulmamalıdır. 
Anahtar Kelimeler: erken çocukluk dönemi çürüğü, etiyolojik faktörler, tedavi yaklaşımı 
 

 

Early Childhood Caries and Treatment Approaches 
 

Müge Erbay Mola, Dilşah Çoğulu 
Ege University, School of Dentistry,Department of Pediatric Dentistry, İZMİR 

 
Dental caries is one of the most common chronic diseases in childhood. Early childhood caries is defined as the 

presence of one or more decayed, missing or filled tooth surfaces in any primary tooth in a preschool-age child between 
birth and 71 months of age. Early childhood caries begin from the maxiller incisors, affecting the maxiller molar, maxiller 
canine teeth and mandibular molar teeth respectively. Early childhood caries are preventable and often treatable 
infections. Untreated early childhood caries can cause pain, general infections, high treatment costs, growth and 
developmental retardation, chewing and speech disorders, early tooth loss and psychological problems. In order to prevent 
early childhood caries, children and families should be informed, appropriate feeding and tooth brushing habits should be 
gained, preventive applications and regular dental examinations should be performed. The treatment approach can be 
planned according to the factors such as localization and size of lesions, age of the patient, cooperation of the family and 
the child. Early diagnosis of dental caries is the most important factor affecting the success of treatment. In this case, 
parents, teachers, pediatricians and dentists play important role. It should be remembered that oral health is a part of 
general health. 
Keywords: early childhood caries, etiological factors, treatment strategy 
 
Resim-1, Figure-1                                                                                 Resim-2, Figure-2 

  
Başlangıç aşamasında erken çocukluk dönemi çürüğü                               Şiddetli erken çocukluk dönemi çürüğü 
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Tıp camiası tarafından sıklıkla kullanılan kalsiyum kanal blokerlerinin oral etkileri çok az bilinmektedir. Kalsiyum kanal blokerleri 
sık görülen bir oral durum olan dişeti büyümeleri için bir etyolojik faktör olarak gösterilmişlerdir. Gingival büyümeler generalize ya da 
lokalize, hafif ya da şiddetli olarak görülebilmekte ve hastaları fonksiyonel ve estetik açıdan etkilemektedir. Dişeti büyümeleri genellikle ilaç 
kullanımına başladıktan sonra 1-3 ay içerisinde ortaya çıkmaktadır. İlaca bağlı dişeti büyümeleri genellikle papil bölgesinden başlar ve 
papiller ve marjinal dişetini içine alacak şekilde ilerleyebilmektedir. İlk aşamada papillerde sert nodüller şekilde başlar ve dişlerin vestibuler 
yüzeyleri lingual/palatal yüzeylerden daha fazla etkilenir. Dişeti büyümeleri ile bilikte hastanın oral hijyen uygulaması güçleşir ve 
periodontal hastalıklara daha yatkın hale gelir. Bu durumda tedavi seçenekleri, ilacın kesilmesi ve farklı sınıf bir antihipertansif ilaç ile 
değiştirilmesi, varolan dişeti lezyonlarının cerrahisiz periodontal tedavi ile ağız bakımını sağladıktan sonra gingivektomi ve gingivoplasti ya 
da flep cerrahisi ile düzeltilmesi olarak sayılabilir. Bizim vakamızda 60 yaşında sigara kullanmayan, sistemik olarak hipertansiyon tanısı ile 
tedavi gören kadın hasta kliniğimize dişetlerinde şişlik ve kanama şikayetiyle başvurmuştur. Özellikle ön dişlerde interdental ve marjinal 
fibröz dişeti büyümeleri saptanmıştır. Dişeti büyümesi olan bölgelerde dişeti rengi soluk pembeden kırmızaya doğru değişmiş ve gingival 
marjin küntleşmiştir. Hastamıza başlangıç periodontal tedavi ve devamında gerekirse gingivektomi, gingivoplasti operasyonu yapılması 
planlanmıştır. İlk seans diş yüzeyi temizliği ve subgingival diş taşlarının kaldırılmasının ardından hastamız 1 hafta sonra kontrole çağrılmıştır. 
Kontrolde dişeti büyümelerinin diştaşı saptanmamasına rağmen gerileme göstermediği görülmüştür. Alınan detaylı anamnezde hastamızın 
hipertansiyon tanısı ile 3 aydır kalsiyum kanal blokeri olan coveram(perindopril arjinin/ amlodipin) 10 mg kullandığı öğrenilmiştir. Hastamız 
dahiliye bölümüne konsülte edilmiş ve dahiliye hekimi ilacın coversyl (perindopril, anjiotensin inhibitörü) ile değiştirilmesine ve vasoxen 
(nebivolol, beta bloker) eklenmesine karar vermiştir. İlaç değişikliğinin ardından hasta 1 ay boyunca takip edilmiş ve 1 ayın sonunda cerrahi 
bir işleme gerek kalmadan dişeti büyümelerinin düzeldiği görülmüştür. Kalsiyum kanal blokerlerinin dişeti büyümesine yol açmasındaki 
mekanizmalar tam anlaşılamamış olmasına rağmenn bazı olası yollar mevcuttur. Bunlar; kollajen yıkımındaki azalmanın sonucu olarak 
artmış kollajen birikimi olması ve glikozaminoglikanların artması ile karakterize hücre dışı ana maddenin yapımının artmasıdır. İlaç dozu ve 
gingival büyüme miktarı arasında net bir korelasyon ortaya koyulmamıştır. Bazı raporlar günlük 5 mg ve fazlası amlodipin kullanımının 
gingival büyüme için risk oluşturabileceğini bildirmektedir. Kalsiyum kanal blokerleri kaynaklı dişeti büyümeleri %14-83 arası bir oranla en 
çok nifedipin kullanımında görülmekle beraber, amlodipin kullanımında bu oran %3.3 olarak gösterilmiştir. İlaç prospektüsünde de çok 
seyrek görülen yan etkiler kısımda dişeti büyümelerinden bahsedilmiştir. Dişeti büyümelerinin ilaç kaynaklı olduğu belirlenmeksizin sadece 
periodontal cerrahi tedaviler ile düzeltilmesi, ilaç devamı halinde rekürrense yol açmaktadır. Bu tarz vakalarda detaylı anamnez alınması ve 
gerekirse hastanın doktoru ile görüşülmesi tedavinin daha güvenli ve doğru yapılmasını sağlamaktadır.  
Anahtar Kelimeler: dişeti büyümesi, kalsiyum kanal blokeri, hipertansiyon 
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The oral effects of calcium canal brokers are little known by the physicians. Calcium canal brokers have shown to be an etiology 

factor for gingival enlargement. Gingival enlargements can be localize or generalized, mild or severe and affect the patients in functional or 
aesthetic terms. Enlargements are usually occurs within the 1-3 months of starting medication. Drug-induced gingival enlargements usually 
start from the papillary region and can progress to marginal gingiva. In the first stage, papillary nodules begin as hard nodules and the 
vestibular surfaces are affected more than the lingual / palatal surfaces. Maintenance oral hygiene becomes more difficult and patients 
become more prone to periodontal diseases. Treatment options are discontinuation of the drug and replacing it with a different class of 
antihypertensive drugs and then providing periodontal treatment and if needed gingivectomy and gingivoplasty or flap surgery. In our case, 
a 60-year-old female patient who has hypertension was referred to our clinic with the complaint of swelling and bleeding in her gingiva. 
Interdental and marginal fibrous gingival enlargements were detected especially in the anterior teeth. In areas with gingival enlargement, 
gingival color changed from pink to red and the gingival margin was blunt. Initial periodontal treatment and subsequent gingivectomy and 
gingivoplasty were planned. After the first session of tooth surface cleaning and removal of subgingival calculus, our patient was called for 
a check-up after 1 week. Although any calculus was not detected in the control, gingival enlargement did not regress. In the detailed 
anamnesis, it was learned that our patient had been using coveram (perindopril arginine / amlodipine) 10 mg which was calcium channel 
blocker for 3 months with the diagnosis of hypertension. Our patient was consulted to the internal medicine department and the internal 
medicine physician decided to replace the drug with coversyl (perindopril, angiotensin inhibitor) and to add vasoxen (nebivolol, beta 
blocker). Following the change of the drug, the patient was followed up for 1 month and at the end of 1 month, gingival enlargement was 
dissolved with good oral hygiene without the need for a surgical procedure. Although the mechanisms by which calcium channel blockers 
lead to gingival enlargement are not fully understood, there are some possible ways. These are Increased production of extracellular 
material characterized by increased collagen deposition and increased glycosaminoglycans as a result of decreased collagen degradation. 
There was no clear correlation between drug dose and gingival growth. Some reports suggest that the use of amlodipine 5 mg or more 
daily may pose a risk to gingival growth. Although gingival enlargement due to calcium channel blockers is seen most commonly in 
nifedipine use with a rate of 14-83%, this rate has been shown to be 3.3% in amlodipine use. Gingival enlargements are also mentioned in 
the drug package insert. Correction of gingival enlargements with periodontal surgical treatments without determining drug origin causes 
recurrence in case of drug continuation. In such cases, taking a detailed anamnesis and, if necessary, discussing with the doctor of the 
patient provides a safer and more accurate treatment. 
Keywords: calcium canal blokers, gingival enlargement, hypertension 
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GİRİŞ-AMAÇ: Çeşitli araştırmalar üç boyutlu (3B) baskı teknolojisinin kullanılmasının, tıbbi uygulamalar için çok umut verici 
olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, hepatobiliyer bölgenin vasküler olgularında 3B baskı üzerine araştırma ve model 
doğruluğunun onaylanması için yapılan çalışmalarda eksiklik vardır. Bu çalışma hepatobiliyer alanda vasküler varyasyonları 
olan hastalar için 3D modellerin yazdırılmasının uygulanabilirliğini ve kullanışlılığını belirlemek için yapılan pilot bir 
çalışmadır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmada genel cerrahi eğitiminde asistan algılarını değerlendirmek amacıyla 5 farklı vasküler 
varyasyon için 3D modeller oluşturuldu. Genel cerrahi asistanlarına, bu farklı hepatobiliyer vasküler varyasyonlarının önemi, 
preoperatif ve ayırıcı tanısı için Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntüleri ve birebir boyutlu kişiye özel 3D katı modeller 
karşılaştırılarak algı değerlendirilmesi yapılmıştır.  
BULGULAR: Bu çalışmada yapılan pankreatikobilier karşılaştırma, hem model oluşturmayı içeren hem de model tarafından 
oluşturulan algı değerlendirmesini içeren başka bir çalışma olmadığı için özgündür. Bu farklı beş senaryoda, preoperatif 
planlamada, cerrahi veya girişimsel prosedürlerin simülasyonunda ve cerrahi eğitimde kullanıldığında 3D modellerin 
kullanışlılığını gösteren sonuçlar saptandı. Bu sonuçlar, 3D modellerin pankreatikobilier patoanatominin gösterilmesi ve 
daha iyi cerrahi planlama için önemli olduğunu gösterir.  
SONUÇ: Karın içi damarlar ve hepatik cerrahi arasındaki komşuluk ilişkisi, hepatosellüler karsinomun anatomik rezeksiyonu 
için en önemli faktördür. Bu çalışmada 3D baskı teknolojisi yardımıyla, genel cerrahi eğitimi için iyi yapılandırılmış bir gerçek 
hasta senaryosu kurulumu uygulamak ve değerlendirmek mümkündür. Bu teknoloji pankreatikobilier vakaların 
patoanatomik değişikliklerinin anlaşılması ve cerrahi stratejiyi yönlendirmek için kullanılabilir.                                         
Anahtar Kelimeler: 3D basılmış modeller, hastaya özel modelleme, Lisansüstü tıp eğitimi, anatomik rezeksiyon, genel 
cerrahi 
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OBJECTIVE: Three-dimensional (3D) printing has shown great promise in medical applications, with increasing reports in 
various diseases. However, research on 3D printing in vascular details of hepatobiliary area is limited with lack of studies on 
validation of model accuracy. This is a pilot study to determine the feasibility and usefulness of printing 3D models for 
patients with vascular variations of hepatobiliary area, based on real data.  
MATERIALS-METHODS: In this study, we presented our experience of creating realistic 3D models in vascular variations 5 
scenarios to evaluate the perceptions of fellows in general surgery training. This study is based on the perception of general 
surgery residents who are presented with 5 different hepatobiliary vascular variations cases and required to compare their 
perception level of these variations with computed tomography (CT), and 1:1 solid models in terms of importance, 
differential diagnosis and preoperative diagnosis stage.  
RESULTS: The pancreaticobiliary intervention based on scenarios for general surgery residency is more original since there 
is no prior study that includes both model building and the evaluation of the perception created by the model. Five 
scenarios provided qualitative assessment with results showing the usefulness of 3D models when used as clinical tools in 
preoperative planning, simulation of surgical or interventional procedures, surgical education, and training. All 
subspecialties agree that 3D models provided better understanding of pancreaticobiliary pathoanatomy and improved 
surgical planning.  
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CONCLUSIONS: The positional relationship between the abdominal vessels and hepatic surgery is the most important factor 
for anatomical resection for hepatocellular carcinoma. With the help of 3D printing technology in this study, it is possible to 
implement and evaluate a well-structured real patient scenario setup for general surgery training. It can be used to improve 
the understanding of pathoanatomical changes of complex pancreaticobilier disease and to guide surgical strategy. 
Keywords: 3D printed models, Patient-specific computational modelling, Graduate medical education. spatial ability, 
Anatomical resection, General surgery 
 
INTRODUCTION 

Hepatocellular carcinoma (HCC) is a common malignancy worldwide, with most patients having poor hepatic 
functional reserve. Although hepatic resection is the radical treatment of choice, it remains associated with a high rate of 
mortality and morbidity due to the technical difficulty of the anatomical resection of the tumors in most cases [1,2]. 
Moreover, the anatomical structure of extrahepatic liver vessels and the location of tumors can vary significantly between 
cases, which underlines the importance of reliable navigation for this surgery. Although three-dimensional (3D) imaging 
improves understanding of the regional anatomy on a case-by-case basis, ultimately the anatomy of the extrahepatic 
vessels is projected on a two-dimensional (2D) monitor during the surgery. Therefore, there is a disconnect between 
preoperative planning based on 3D recognition of the regional anatomy from 3D image analysis and models used to guide 
surgeons during hepatic resection. 

Our aim is to set up the bases for a study aiming to demonstrate the benefit of these models in modifying 
outcomes after surgical or interventional procedures. We also aimed to compare the effectiveness of the solid model with 
CT, 1:1 scale model in 5 different hepatopancreatobiliary vascular variations to general surgery residents in terms of 
recognizing the pathology, differential diagnosis and preoperative preparation stages. 
 
MATERIALS AND METHODS 

The study group consisted of Ege University, Faculty of Medicine general surgery residents (n=19).. Each station 
contained CT, and 1:1 solid models of cases. The residents are asked to examine related to the actual scenarios in this 
carousel. As data collection tool, a descriptive rating scale is used to evaluate the perceptions of each of these imaging 
methods in terms of their usefulness in perceiving the problem, their effectiveness in differential diagnosis and 
preoperative planning. 
Image post-processing 
Original CT images in Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) format are transferred to a separate 
workstation with Analyze 12.0 for post-processing and segmentation. DICOM data from CT and MRI sections of the patients 
are obtained using free 3D Slicer software. A median filter is first applied to the CT volume data to improve the anatomical 
boundaries, followed by the use of manual and semi-automatic segmentation approaches to segment the hepatic vascular 
network. 
Creating Patient-Specific 3D Model 
3D printer-compatible STL files produced by our team are electronically mailed for printing. As models are made ready to 
be printed, the process is carried out with 3D printers of Mass Portal Pharaoh xd 20 and Form Labs2. 
Workshop  
The ability to replicate variable anatomical structures potential for 3D hepatic vascular networks to guide differential 
diagnosis and surgical planning are analyzed. 
Survey 
A multi-item survey is prepared to assess fellow's perception of residency training. The survey is utilized by our group, 
addressing domains, independent decision-making, differential diagnosis, academic scholarship, and clinical evaluation. 
Residents who completed their examination in the stations evaluated each imaging method and answered the questions 
(Figs. 1-3). They evaluated each imaging method in terms of the perceptions of the anatomical structure, contribution of 
the method to differential diagnosis, surgical planning and aid for preoperative preparation.  
 
RESULTS 

Individual models of five scenarios with pancreaticobilier vascular network are effectively created from the 
DICOM file of the CT data. The models are successfully printed with excellent demonstration of normal anatomical and 
variational vascular structures of the hepatic network (Fig. 1). The total time taken to generate the 3D printed model is 2.5 
hours and the printing process is 72 hours. It is thought that assistants are in the process of adapting to 3D printing 
technology, and they will be used more and more in a short time. In cases series, the benefits of the 3D models have been 
shown for describing the extrahepatic vascular anatomy, their variability and guiding the surgical approach. All participants 
found the models useful for each case. The recently adopted 3D printing method allows rapid and accurate construction of 
a full-scale individual model, which can facilitate visualization of the variable patterns of extrahepatic arteriovenous 
network prior to the surgery in Figure 1. Consequently, promotion of a standardized but personalized surgical approach 
that fits patient’s-individual arterial variations seems to be natural. 
 
DISCUSSION 

Several reports from different specialties have proven the efectiveness of this application in pre-surgical decision-
making such as brain, cardiovascular, maxillofacial, transplant and general surgery, and orthopaedics [1,2,4]. Here, 3D 
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models helped localizing critical at-risk structures, defning resection lines or dissection planes, assessing the extent of 
disease to be ablated and, briefy, to deeply familiarize with patient’s anatomy prior to surgery. 
Text-books of intraabdominal arterial pattern are often used in surgical training, but the images present in those books 
provide 2D, static snapshots of the real 3D anatomy. Illustrations of the draftsman are used mainly [1,2,4]. Limited 
illustrations of pancreaticobilier structures included wrong landmarks [3,4]. Cadaver dissection guide surgeons in anatomy, 
but they cannot provide pathoanatomical case and dynamic properties of real living tissue. Different studies suggested that 
3D patient-specific models could improve medical understanding, teaching, surgical training and patient information in 
different diseases [1,2,4]. 3D models also significantly increase the knowledge, and confidence of the subspecialties 
regardless of their area of expertise. In surgical view, physical interaction with the model has proven to be the key to 
gaining the necessary motor skills to improve the results of the operating room [1-4]. 
In this research demonstrates all details of the patient with one to one modelling. In this study, we present our experience 
of creating a patient-specific arterial and venous varitions as part of differential diagnosis and preoperative planning. Model 
size, visual appearance, and pathosurgical anatomy are perceived as very realistic. So 3D model increases understanding of 
the regional anatomy on a case by case basis, the majority of assistants preferred tactile learning in the display of 
pathological changes and anatomical variations. 
 
REFERENCES 
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hepatic vein tributaries in living-donor liver transplantation. Transplantation 2007;84:836-841. 
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Figure 1. Hepaticopancreaticobilier–STL visually measurable 1: 1 solid model. 

 

 
Figure 2. Comparative perception survey study mechanism. 

 

 
Figure 3 The application of a comparative perception-questionnaire study to general surgery residens. 
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Is there any realtionship between gout disease and caffeine 

Sebahat Ulusan 
Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey 

 
 

INTRODUCTION: Various genetic defects in PRPP synthase present clinically as gout. Each defect-for example, an elevated 
Vmax, increased affinity for ribose 5-phosphate, or resistance to feedback inhibition-results in overproduction and 
overexcretion of purine catabolites. When serum urate levels exceed the solubility limit, sodium urate crystalizes in soft 
tissues and joints and causes an inflammatory reaction; gouty arthritis. However, most cases of gout reflect abnormalities in 
renal handling of uric acid (1). 
PURPOSE: The purine analog allopurinol, used in treatment of hyperuricemia and gout, inhibits purine biosynthesis and 
xanthine oxidase activity. Caffeine (a trimethylxanthine) also includes xanthine (1). Therefore, we thought that how caffeine 
can affect patients who suffer from gout disease. This questionmark suddenly came into our minds. Primary aim of this 
presentation will be solving this questionmark.  
RESULTS: There was an inverse association between total caffeine from all sources and the risk of  
gout (2). These prospective data suggest that long-term coffee consumption is associated with a lower risk of incident gout 
in women (2). Low- fat dairy products, purine-rich vegetables, whole grains, nuts and legumes, and less  
sugary fruits, coffee and vitamin C supplements decrease the risk, whereas intake of red  
meat, fructose-containing beverages and alcohol increase the risk of gout (3).  
CONCLUSION: These Works indicate that there is inverse and important relationships between gout disease  and 
consumption of caffeine. 
Keywords: Gout disease, caffeine, xanthine 
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Kırklı Yaşlarında Kadın Hastada Senkron Meme ve Tiroid Malignitesi 

Koray Koşmaz, Can Ersak 
T. C. S. B. Ü. Ankrara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara 

 

GİRİŞ-AMAÇ: En sık görülen ikinci kanser olan meme kanserinin son yıllardaki mortalitesi yeni tarama ve tedavi 
yöntemlerinin gelişmesi ile giderek azalmıştır. Meme kanserlerinin en sık görülen tipi invaziv duktal karsinom olup sıklığı 
%70-80 arasında değişmektedir. Tiroid papiller karsinomu ise tiroid kanserlerinin en sık görülen alt tipidir. Geçtiğimiz 40 yıl 
içinde papiller karsinomların insidansı neredeyse 3 kat artmıştır. Tedavi seçenekleri ve hastalığın prognozu hastanın yaşına, 
tümör boyutuna, yumuşak doku invazyonuna ve uzak metastaz varlığına göre değişkenlik göstermektedir. Bu olgu 
sunumuyla amacımız, bu tip senkron tümörlerin tanı ve tedavisi konusunda yapılacak olan gelecek araştırmalara ışık 
tutmaktır. 
 
OLGU: Yorgunluk, halsizlik ve yaygın eklem ağrıları şikayeti ile endokrin polikliniğine başvuran 46 yaşındaki kadın hasta. 
Ardından yapılan ulsonografide en büyüğü13 mm izoekoik, belirsiz sınırlı olmak üzere çok sayıda nodül. Takiben yapılan ince 
iğne aspirasyon biyopsisinde bulgular papiller karsinom ile uyumlu olarak sonuçlanmıştır. Devamında yapılan detaylı fizik 
muayene ve aile öyküsünde meme kanseri bulunması üzerine hastaya bilateral mamografi ve ultrasonografi yapıldı. Sol 
memede kitleye yönelik yapılan tru-cut biyopsi sonucu stromal proliferasyon gösteren invaziv duktal karsinoma olarak 
sonuçlandı, lenf nodunan yapılan aspirasyon biyopsi sonuçları ise malign özellikler göstermekteydi. Bahsettiğimiz klinik ve 
görüntüleme sonuçları doğrultusunda hastaya aynı seansta tiroidektomi ve sol meme modifiye radikal mastektomi 
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uygulandı. Patoloji sonuçları grade 3 invaziv duktal karsinoma ile uyumlu olarak sonuçlandı, Tümor uzun çapı 2,5 cm olup ER 
ve PR analizleri biyopsi sonucu ile aynı nitelikte olarak %95 pozitif oalrak yorumlandı. CER B2 skoru 2 olarak yorumlanırken 
KI proliferasyon indeksi % 15 oalrak sonuçlandı. Aksiller diseksiyon preparatlarından yapılan incelemede 16 adet reaktif lef 
nodu mevcutken, 1 adet ekstakapsüler invazyon içermeyen metastatik lenf nodu mevcuttu. Tiroid pies incelemesinde 
papiller mikro karsinom içeren uzun çapı 7 mm olan tumor bulundu. Hasta postoperatif 7. günde kemoterapi ve radyoterapi 
açısından değerlendirilmek üzere medical onkoloji bölümüne yönlendirilerek taburcu edildi. Ameliyat sonrası 11. Ay 
kontrollerinde rekürrens veya metastaz bulunmamaktadır.  
 
SONUÇ: Son çalışmalarda malign tiroid hastalığına bağlı nodülü olan hastalarda meme kanseri riskinde artma ile ilgili bir 
kanıt bulunmamaktadır. Bu iki tip tümör arasında belirli bir ilişki bulunmamış olmasına rağmen, son dönemde meme ve 
tiroid kanserleri arasındaki senkron ortaya çıkma ilişkisini açıklamak üzere birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar 
doğrultusunda nadir görülen senkron meme ve tiroid tümörlerinin arasında genetik temelli veya hormon bağımlı bir ilişki 
olabilir. Bu olgu sunumunda öncelikle amacımız tiroid kanseri tanısı alan hastalarda ileri araştırmanın senkron meme 
tümörleri tanısı koymada gerekli olabileceğini vurgulamaktır. Özellikle aile öyküsü olan ve belirsiz meme semptomları olan 
hastalarda ileri radyolojik incelemeleri bir sonraki basamak olmalıdır. Bu tip vakalarda aynı seansta uygulanacak tiroid ve 
meme cerrahisi iyi bir alternatif tedavi seçeneği olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Senkron tümör, Tiroit Papiller Karsinom, İnvaziv Duktal Karsinom 
 

 
 

Synchronous Tumors of Breast and Thyroid in a Female in Her Fourties 
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INTRODUCTION and PURPOSE: Breast cancer which is the second most frequent cancer seen worldwide has a decreasing 
mortality rate due to new screening techniques and improved treatment methods. When it comes to the infiltrating ductal 
carcinoma; It is the most common subtype with a percentage of 70-80. Another tumor group will be discussed is thyroid 
papillary carcinomas. The follicular derived epithelial thyroid cancers seen in three subtypes; papillary, follicular, anaplastic. 
The most common one is papillary carcinomas. In last 40 years incidence of papillary carcinomas nearly tripled. Treatment 
options and prognosis may differ according to age, size, soft tissue invasion or distant metastases. With this case report our 
aim is to enlighten further researches in the manner of diagnosis and treatment of these kinds of synchronous tumors. 
 
CASE PRESENTATION: A 46-year-old woman with fatigue and generalized pain in joints, admitted to daily endocrine clinic. 
Further ultrasound scan showed multiple nodules and the biggest one is 13 mm which was isoechoic but its borders are 
indistinct. Subsequently fine needle aspiration biopsy resulted with papillary carcinoma. Further findings in systemic 
physical examination and patients family history of breast cancer led to mammography and ultrasound scan scans with a 
hard mass in left breast. CNB resulted with invasive ductal carcinoma and stromal proliferation, FNAB of lymph node 
revealed malignant features. In accordence with these information thyroidectomy and left modified radical mastectomy 
made at the same session. The pathological analysis concluded with grade 3 invasive ductal carcinoma of breast. The 
tumor’s longitudinal diameter was 2,5 cm, ER and PR analysis were %95 positive also CER B2 score was KI 67 proliferation 
index of the tumor was %15. Axillary dissection material analysis showed 16 reactive lymph nodes and 1 metastatic lymph 
node which has no extra capsular invasion. The investigation of thyroid material ended up with papillary micro carcinoma 
with 7 mm of longitudinal diameter and no metastatic lymph nodes. In seventh postoperative day, the patient was 
discharged from the hospital and redirected to the medical oncology clinic for advanced chemotherapy and radiotherapy. In 
eleventh month of the follow up no recurrence or metastasis found.  
 
CONCLUSION: In recent studies there is no evidence of increased risk for breast malignancy for the patients who have 
thyroid nodules of malignant thyroid disease. Although there is no particular pathway found between these two kinds of 
tumors there are considerable amount of studies which could explain the relationship between synchronous appearance of 
thyroid and breast malignancies. In accordance synchronous appear of thyroid and breast malignancies are rare but there 
might be a genetic or hormonal pathway between these two kinds of tumors. In this case report our aim is to particularly 
emphasize the significance of further investigation for patients diagnosed with thyroid cancer. Especially the patients who 
have a positive family history and indefinite mammary symptoms radiological assessment should be the next step. Same 
session thyroid and breast surgery could be a good choice in these kind of patients.  
 
Keywords: Synchronous Tumors, Papiller Thyroid Carsinoma, Invasive Ductal Carsinoma 
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A case report of arrhythmogenic right ventricular dysplasia 
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Arrhythmogenic right ventricular dysplasia (ARVD) is an inherited progressive cardiomypaty, which is 
characterized by the replacement of the right ventricular myocardium to fibtofatty and fibrous tissue, it rarely affects the 
left ventricle too. The frequency of ARVD is about 1/1000-5000. The patients, particularly young people and athletes, may 
be asymptomatic but syncope, presyncope, ventricular tachycardias or ventricular fibrillation which may result in cardiac 
arrest could be observed. ARVD generally manifests as right ventricle failure in adult patients. 

Our case is 55 years old male has admit the outpatient clinic with palpitation and dizziness. He had no 
hypertension, diabetes mellitus or smoking history. ECG showed that T vawe inversion in leads V1-3. Transthorasic 
echocardiography showed normal left ventricular ejection fraction (LVEF) and mildly dilated right ventricule(RV). In terms of 
arrytmias 24 hour holter elektrocardiography planned and non-sustained VT was detected. Cardiac MRI performed in terms 
of cardiomyopathy. On cardiac magnetic resonance imaging(mri) RVEF was decreased(36%), RV volumes 
increased(RVEDV/BSA:114ml/m² and rv microaneurysm was detected.  

When all findings combined ARVD diagnosis determined with 5 major criteria, 3 of them was imaging as declined 
RVEF, increased RV volumes and RV microaneurysm, one of them inverted t wave without RBBB in adult patients is 
accepted as a major criteria and other one is NSVT with LBBB morphology. ARVD is one of the important reason of 
ventricular arrytmias and Sudden cardiac death although generally it seen in younger patients keep in mind in adult 
patients with ventricular arrythymias. 
Keywords: cardiac MRI, Arrhthmogenic right ventricular dysplasia, ventricular arrythmias. 

 

INTRODUCTION: Arrhythmogenic right ventricular dysplasia (ARVD) is an inherited progressive cardiomypathy, which is 
characterized structural and functional abnormalities of the right ventricle caused by the replacement of the myocardium 
by fatty and fibrous tissue, it rarely affects the left ventricle too(1). The prevalence in the general population is 
approximately from 1:2500 to 1:5000. It occurs in young adults with a male to female ratio of 2,7/1 (2). The patients, 
particularly young people and athletes, may be asymptomatic but syncope, presyncope, ventricular tachycardia or 
ventricular fibrillation which may result in cardiac arrest could be observed. ARVD generally manifests as right ventricle 
failure in adult patients .It accounts for 5% to 10% of unexplained sudden cardiac deaths in individuals under 65 years (3). It 
is currently the second most common cause of SCD after hypertrophic cardiomyopathy in young people <35 years of age, 
causing up to 20% of deaths in this patient population.(4).  

ARVD diagnosis is particularly difficult due to the absence of unique specific diagnosis criteria, the incomplete 
penetrance, and the large spectrum of clinical manifestations from focal RV involvement to biventricular or left dominant 
cardiomyopathy.  Diagnosis is based on the presence of structural, histological, electrocardiographic and genetic factors 
according to the 1994 Task Force Report by McKenna et al (5) and a modification of the 2010 Task Force by Marcus et al 
(Table 1) (6) to increase the diagnostic sensitivity of the disease. 

On the management of patients with ARVD, the problem is that the appearance of sudden death is not related to 
disease progression and sudden death could be the first manifestation of the disease. Antiarrhythmic drugs are the initial 
and most commonly used therapy. Beta-adrenergic blocking agents are recommended to reduce adrenergic stimulated 
arrhythmia (7). Radiofrequency ablation (RF) is used in cases of drug refractory/intolerance or incessant ventricular 
tachycardia (8). Patients considered at high risk for sudden cardiac death should receive an implantable cardioverter-
defibrillator (ICD). They are those  who 1) have been resuscitated from cardiac arrest with a history of syncope, 2) have 
threatening arrhythmias that are not completely suppressed by antiarrhythmic drug therapy and 3) with a family history of 
cardiac arrest in first degree relatives (primary prevention) (9). When right ventricular or biventricular failure appear, 
treatment consists of the current therapy for heart failure including diuretics, beta blocking agents, angiotensin-converting 
enzyme inhibitors and anticoagulants. Curative therapy in case of refractory congestive heart failure and/or arrhythmias is 
cardiac transplantation (4). 
CASE: Our case is 55 years old male has admit the outpatient clinic with palpitation and dizziness. He had no hypertension, 
diabetes mellitus or smoking history. ECG showed that T vawe inversion in leads V1-3 (Figure 1). Transthoracic 
echocardiography showed normal left ventricular ejection fraction (LVEF) and mildly dilated right ventricule (RV). In terms 
of arrhythmias 24 hour holter electrocardiography planned and non-sustained VT was detected (Figure2). Cardiac MRI 
performed in terms of cardiomyopathy. On cardiac magnetic resonance imaging (mri) RVEF was decreased (36%), RV 
volumes increased (RVEDV/BSA: 114ml/m²) (Figure 3) and rv microaneurysm was detected (Figure 4). 
When all findings combined ARVD diagnosis determined with 5 major criteria, 3 of them was imaging as declined RVEF, 
increased RV volumes and RV microaneurysm; one of them inverted t wave without RBBB in adult patients which is 
accepted as a major criteria and other one is NSVT with LBBB morphology. 
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CONCLUSION: ARVC/D is an inherited disease characterized by fibro-fatty replacement of the right ventricular myocardium. 
Diagnosis is based on the 2010 modified Task Force criteria, requiring clinical and family history, electrocardiography, and 
imaging. ARVD is one of the important reason of ventricular arrhythmias and sudden cardiac death although generally it 
seen in younger patients keep in mind in adult patients with ventricular arrhythmias. 
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Figure 1,    Figure 2  

 
ECG showing T vawe inversion in leads V1-3(A) and nonsustained ventricular tachycardia with left bundle-branch block morphology with 

inferior axis (B) 

 
Figure 3: CMR: Increased right ventricular volume in long axis (A) and short(B) views, CMR showing multiple microaneurysms 
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Table 1: 2010 Task Force Criteria(5) 

 Major Minor 

I. Global or regional dysfunction 
and structural alterations 

By 2D echocardiogram: 
Regional RV akinesia, dyskinesia, or aneurysm and 1 of the 
following (end-diastole): 

 PLAX RVOT ≥32 mm (PLAX/BSA ≥19 mm/m2) 

 PSAX RVOT ≥36 mm (PSAX/BSA ≥21 mm/m2) 

 Or RFAC ≤33% 
By MRI: 
Regional RV akinesia or dyskinesia or dyssynchronous RV 
contraction and 1 of the following: 

 RV end-diastolic volume/BSA ≥110 ml/m2 (male) 

 or ≥100 ml/m2 (female) 

 Or RV ejection fraction ≤40% 
By RV angiography: 
Regional RV akinesia, dyskinesia, or aneurysm 

By 2D echocardiogram: 
Regional RV akinesia or dyskinesia, and 1 of the 
following (end diastole): 

 29 ≤PLAX RVOT <32 mm (16 ≤PLAX/BSA <19 
mm/m2) 

 32 ≤PSAX RVOT <36 mm (18 ≤PSAX/BSA <21 
mm/m2) 

 Or 33% < RFAC ≤40% 
By MRI: 
Regional RV akinesia or dyskinesia or 
dyssynchronous RV contraction 
and 1 of the following (end-diastole): 

 100 ml/m2 ≤ RV end-diastolic volume/BSA 
<110 ml/m2 (male) or 90 ml/m2 ≤ RV end-
diastolic volume/BSA <100 ml/m2 (female) 

 Or 40% < RV ejection fraction ≤45% 

II. Tissue characterization of wall Residual myocytes <60% by morphometric analysis (or 
<50% if estimated), with fibrous replacement of the RV 
free Wall myocardium in 1≥ sample, with or without fatty 
replacement of tissue on endomyocardial biopsy 

Residual myocytes 60% to 75% by morphometric 
analysis (or 50% to 65% if estimated), with fibrous 
replacement of the RV free wall myocardium in ≥ 
1 sample, with or without fatty replacement of 
tissue on endomyocardial biopsy 

III. Repolarization abnormalities Inverted T waves in right precordial leads (V1, V2, and V3) 
or beyond in individuals >14 yrs of age 

Inverted T waves in leads V1 and V2 in individuals 
>14 yrs of age (in the absence of complete RBBB) 
or in V4, V5, or V6 
 
Inverted T waves in leads V1, V2, V3, and V4 in 
individuals >14 yrs of age in the presence of 
complete RBBB 

IV. Depolarization/conduction 
abnormalities 

Epsilon wave in the right precordial leads (V1 to V3) Late potentials by SAECG in $1 of 3 parameters in 
the absence of a QRS duration ≥110 ms on the 
standard ECG 

 Filtered QRS duration ≥114 ms 

 Duration of terminal QRS <40 mV (low-
amplitude signal 

 duration) ≥38 ms 

 Root mean square voltage of terminal 40 ms 
≤20 mV 

Terminal activation duration of QRS ≥55 ms 
measured from the nadir of the S-wave to the end 
of the QRS, including R’, in V1, V2, or V3, in the 
absence of complete RBBB 

V. Ventricular Arrhythmias Nonsustained or sustained VT of LBBB morphology with 
superior axis (negative or indeterminate QRS in leads II, III, 
and aVF and positive in lead aVL) 

Nonsustained or sustained RVOT VT of LBBB 
morphology with inferior axis (positive QRS in 
leads II, III, and aVF and negative in lead aVL) or 
with unknown axis >500 ventricular extrasystoles 
per 24 h (Holter) 

VI. Family history ARVC/D confirmed in a first-degree relative who meets 
current TFC  
 
ARVD confirmed pathologically at autopsy or surgery in a 
first-degree relative  
 
Identification of a pathogenic mutation categorized as 
associated or probably associated with ARVC/D in the 
patient 

History of ARVD in a first-degree relative in whom 
it is not possible or practical to determine 
whether the family member meets current TFC 
 
Premature sudden death (<35 yrs of age) due to 
suspected 
ARVC/D in a first-degree relative  
 
ARVC/D confirmed pathologically or by current 
TFC in second-degree relative 

2D= two-dimensional; ARVD=arrhythmogenic right-ventricular cardiomyopathy/dysplasia; ECG=electrocardiography; BSA=body surface area; LBBB= left 
bundle branch block; MRI= magnetic resonance imaging; PLAX=parasternal long-axis view; PSAX=parasternal short-axis view; RBBB=right bundle branch 
block; RFAC=right fractional area change; RV=right ventricular; RVOT=right ventricular outflow tract; SAECG=signal-averaged electrocardiography; TFC= task 
force criteria; VT =ventricular tachycardia. 
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İnferior MI ile Başvuran Nadir Bir Vaka; Sol Ventrikülün Posterobazal Duvar 
Anevrizması 

Ali Duygu, Mehmet Arslan, Bahadır Kırılmaz 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Çanakkale 

 

Sol ventrikül anevrizmaları (LVA'lar) konjenital veya edinsel olabilir. En sık miyokard enfarktüsünden sonra 
gelişirler. Diğer nedenler arasında hipertrofik kardiyomiyopati, aritmojenik sağ ventrikül displazisi, miyokardit, göğüs 
travması, sarkoidoz veya Chagas hastalığı bulunur. Tanımlanabilir nedeni olmayan LVA'lar idiyopatik olarak kabul edilir. 
Akut inferior MI tanısıyla acil servisten 4 saatlik göğüs ağrısı ile 76 yaşında erkek hasta invaziv girişim için koroner anjiyografi 
laboratuvarına alındı. Yapılan koroner anjiyografisinde sol koroner sistemde anlamlı darlık saptanmadı. Sağ koroner 
distalinde %80 oranında darlık saptanması üzerine ilk olarak 2,0x15 mm PTCA yapıldı. Yapılan işlem sonrası lezyonun pulsatil 
bir yapıda olduğu akımın kesilip tekrar akımın tekrar kısmen geldiği izlendi. Bunun üzerine hastaya stent uygulanmayıp işlem 
sonlandırıldı. Hastanın yapılan transtorasik ekokardiyografisinde posterior duvar hareketlerinin normal olmasına karşın 
posterobazalde 3,1x3,5 cm çapında LVA ve orta-ciddi derecede mitral yetmezliği izlendi. Hastanın servis takibinde yapılan 
kardiyak MR çekiminde 3,4x3,9 anevrizma izlendi. 

Ventrikül anevrizmalarının %85 i anterolateral ve kalbin apeksine yakın bölgede oluşur. Daha nadir olarak diğer 
bölgelerde de oluşabilir. LVA’ların kliniği anjina, dispne, ve konjestif kalp yetmezliği semptomları içerir. Bizim hastamızın 
akut koroner sendrom tanısıyla gelmesi, daha önceden herhangi bir kardiyak yakınma ve öyküsünün olmaması, 
ekokardiyografide posterior duvar hareketlerinin normal olmasına rağmen posterobazalde anevrizma izlenmesi, kardiyak 
MR ve koroner anjiyografide sağ koronerdeki lezyonun LVA lokalizasyonunuyla uyumlu ve pulsatil olması, bu LVA’nın 
idiyopatik olabileceğini düşündürdü. 

Anahtar Kelimeler: Ventrikül, Posteroior Duvar, Anevrizma 
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Left ventricular aneurysms (LVAs) may be congenital or acquired. They most commonly develop after myocardial 
infarction. Other causes include hypertrophic cardiomyopathy, arrhythmogenic right ventricular dysplasia, myocarditis, 
chest trauma, sarcoidosis, or Chagas disease. LVAs with no identifiable cause are considered idiopathic. 
A 76-year-old male patient with acute inferior MI was admitted to the coronary angiography laboratory for invasive 
intervention with 4-hour chest pain. Coronary angiography showed no significant stenosis in the left coronary system. After 
80% stenosis was detected in the right coronary distal, 2.0x15 mm PTCA was performed first. After the procedure, it was 
observed that the lesion was pulsatile and the flow was stopped and the flow again came back partially. The stent was not 
applied to the patient and the procedure was terminated. Although transthoracic echocardiography showed normal 
posterior wall movements, the posterobasal LVA of 3.1x3.5 cm in diameter and moderate to severe mitral regurgitation 
were observed. During the follow-up of the patient, cardiac MRI showed an aneurysm of 3.4x3.9. 
 

85% of ventricular aneurysms occur in the anterolateral and near the apex of the heart. Rarely occurs in other 
regions. Clinics of LVAs include symptoms of angina, dyspnea, and congestive heart failure. Our patient presented with 
acute coronary syndrome, although posterior wall movements were normal in echocardiography, aneurysm in the 
posterobasal wall, and MRI and angiography images were consistent with LVA localization, suggesting that this left 
ventricular aneurysm may be idiopathic.  
 
Keywords: ventricle, posterior wall, aneurysm 
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Ekokardiografi görüntüsü, chocardiography image 

 
 
 

Ekokardiografi görüntüsü, echocardiography image 

 
Hastanın posterior duvarını ve mitral yetmezliğini gösteren ekokardiografi görüntüsü. 
Echocardiography showing the posterior wall of the patient and mitral regurgitation. 

 
 

MR görüntüsü, MR image 
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Masseter kası üzerinde fascia parotideomasseterica kökenli fibröz bantlar 

İstemihan Çoban, Okan Derin, Yelda Pınar 
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 

 

AMAÇ: Yüzün en kuvvetli çiğneme kası olan musculus masseter derin, orta ve yüzeyel olmak üzere üç tabakalı yapıdadır. Bu 
üç tabakalı kasın origo ve insertio noktaları farklı olup uzanımlarının yer ekseni ile yaptığı açı farklıdır. Aynı şekilde bu kas 
tabakalarının oluşturduğu kuvvet vektörü de farklılık göstermektedir. Fascia profunda(parotideomasseterica) ile 
sarmalanmış olan kas liflerinin birbiri ile uyum içinde çalışması konuşma, çiğneme ve yutma hareketleri başta olmak üzere 
mandibular eklem stabilitesinde büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada rutin diseksiyon sırasında bazı kadavraların masseter 
kasları üzerinde fascia profunda’ya ait fibröz bantların oluşmuş olduğu görüldü. Ayrıca bazı olgularda kas liflerinin bilinen 
uzanımlarının aksine horizontal planda uzanım gösterdiği görüldü. Maxillofacial cerrahlar ve diş hekimleri için oldukça 
önemli olan bu kasın anatomik olarak gösterdiği bu farklılığın bilinmesi gerektiği inancı ile bu çalışmayı sunuyoruz. 
YÖNTEM: 10 adet kadavra yüz bölgesi bilateral olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Diseksiyon 
Laboratuvarı’nda diseke edildi. Helsinki Bildirisi’ne bağlı kalınması birinci öncelikti. Kas lifleri ve fascia profunda’daki 
kalınlaşmaların başlangıç, bitiş ve pozisyonel konumları fotoğraflandı.  
SONUÇLAR: Bu çalışma ile masseter kası liflerinin birbiri ile teması olabileceği gösterilmektedir. Fascia profunda’nın glandula 
parotidea’yı sarıp daha sonra m. masseter’i sardığı bilinmektedir. Ancak bu çalışmada kasın yüzeyel parçasının vertikal 
uzanımına dik ve oklüzyonal plana yakın bir şekilde uzanan fibröz bantların parotid gland’tan çıkan vasküler ve nöral dallları 
kas üzerine yapıştırdığı ilk kez gösterilmektedir. Ayrıca kas lifleri arasında olağan uzanımdan farklı olan liflerin bulunduğu da 
gösterilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Masseter, fascia parotideomasseterica, fibröz bantlar, facial sinir 

 

 

Fibrous bands on the masseter muscle originating from fascia 
parotideomasseterica 

 
İstemihan Çoban, Okan Derin, Yelda Pınar 

Ege University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Izmir, Turkey 
 

OBJECTIVES: Musculus masseter, the strongest chewing muscle of the face, has a three-layered structure as deep, medium 
and superficial. The origo and insertio points of this three-layered muscle are different, and the angle of their extension 
with the ground axis is also different. Muscle fibers encapsulated with Fascia profunda (parotideomasseterica) work in 
harmony with one another and are of great importance in mandibular joint stability, especially in speech, chewing and 
swallowing movements. In this study, it was seen that during routine dissection, fibrous bands of fascia profunda were 
formed on the masseter muscles of some cadavers.In addition, in some cases, muscle fibers were found to extend in the 
horizontal plane as opposed to known vertical extensions.We present this study with the belief that the anatomical 
difference of this muscle, which is very important for maxillofacial surgeons and dentists, should be known. 
METHODS: Ten cadavers were dissected bilaterally in the dissection laboratory of the Department of Anatomy, Faculty of 
Medicine, Ege University. Adherence to the Helsinki Declaration was a top priority. The starting, ending and positional 
positions of muscle fibers and thickening of the fascia profunda were photographed. 
RESULTS: Fascia profunda envelops the parotid gland and then wraps the masseter muscle. In this study, it was shown that 
fascia profunda thickened on the masseter muscle and attached structures such as facial nerve branches, transversa facie 
artery, duct of parotid gland to the masseter muscle.It has also been shown that the fibers of the superficial part of the 
masseter muscle include fibers capable of exhibiting different extensions from the usual extension.  
Keywords: Masseter, parotidomasseteric fascia, fibrous bands, facial nerve 
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Diş Fırçalamanın Oral Mukoza ve Dental Sağlık Üzerine Etkileri 

Ömer Faruk Sönmez, Ozan Türkmen 
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Lisans Öğrencisi 

 
Oral yapılar gün boyu yeme-içme ile birçok farklı kimyasal içeriğe sahip maddelere maruz kalmaktadır. Bu 

maddeler asidik veya bazik yapıda olabilmeleri nedeniyle eroziv etki edebileceği gibi aşırı sıcak veya soğuk nedeniyle de oral 
yapılara zarar verebilmektedir. 

Diş fırçalama dental ve oral sağlık açısından önerilen önemli bir hijyen sağlama yöntemidir. Günde 1-2 kez 
fırçalama işlemi ile dişler, gingivalar ve oral mukozadaki maddeler fiziksel olarak uzaklaştırılabileceği gibi mikroorganizma 
yükü de azaltılabilmektedir. Özellikle doğru şekilde uygulanan diş fırçalama işlemi dental sağlığa katkıları yanında sistemik 
enfeksiyonların önlenmesinde de önem arz etmektedir.  
Bu çalışmanın amacı, diş fırçalamanın oral mukoza ve dental sağlık üzerine etkilerinin literatür ışığında değerlendirilmesi ile 
bu konuya dikkat çekilmesi ve öneminin ortaya konmasıdır. 
Anahtar Kelimeler: diş, oral mukoza, gingiva, ağız sağlığı 

 
Effects of Tooth-Brushing on Oral Mucosa and Dental Health 

 
Ömer Faruk Sönmez, Ozan Türkmen 

İzmir Demokrasi University, Faculty of Dentistry, Undergraduate Student 
 

During the day, oral structures are exposed to substances with many different chemical contents by eating and 
drinking. These substances can be erosive due to their acidic or basic structure, as well as damage to oral structures due to 
excessive heat or cold.  

Tooth brushing is an important method of hygiene that is recommended for dental and oral health. By brushing 1-
2 times a day, teeth, gingiva and oral mucosa substances can be physically removed and microorganism load can be 
reduced. Particularly correct toothbrushing is important for the prevention of systemic infections as well as for dental 
health. The aim of this study is to evaluate the effects of tooth brushing on oral mucosa and dental health in the light of 
dental and medical literature and to draw attention to this issue and to reveal its importance.  
Keywords: tooth, oral mucosa, gingiva, oral heath 
 
Giriş: Ağız ve diş sağlığı problemleri tüm dünyada yaygın olarak görülen önemli sağlık sorunlarından biridir. Diş ve 
dişetlerinde gelişen hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklardan, mide sorunlarına kadar birçok sistemik hastalığın habercisi 
olarak kabul edilmektedir. Ağız vücuda temel giriş yerlerinden biri olarak kabul edilmekle birlikte, birçok enfeksiyon ve 
hastalık ağız yoluyla vücuda alınmaktadır (1). Koruyucu diş hekimliği çalışmalarıyla önce ağız ve diş hastalıkları önlenmekte, 
eğer buna rağmen hastalık oluştuysa tanı ve tedavi yapılmaktadır. Artan nüfus ve hastalık prevalansı, tedavilerin maliyetli 
oluşu, kaynakların tükenmesi, psikolojik etmenler ve birçok faktör koruyucu sağlık çalışmalarının önemini arttırmaktadır. 
Ağız ve diş sağlığında koruyucu önlemlerin başında dişlerin doğru ve düzenli fırçalanması gelmektedir (2). Bu derlemede 
güncel literatür çalışmaları rehberliğinde diş fırçalamanın ağız mukozası, diş, dişeti gibi ağız içi yapılara olan katkıları 
incelenecektir. Ağız içerisinde milyonlarca mikroorganizma yaşamaktadır. Gün içerisinde yeme, içme, soluk alıp verme ve 
benzeri davranışlarla bu mikroorganizmalara yenileri eklenmekte veya bazıları yok olmaktadır. Ağız florası canlı ve değişken 
bir ortamdır. Bu ortamda bir bakteriyel bir denge hali söz konusudur. Bu denge halinin devam etmesi için düzenli olarak ağız 
bakımının sağlanması ile mikroorganizma yükü azaltılmalıdır. Ağız içindeki dokulardan alınan örneklerde 500’den fazla 
bakteri türü kayıt edilmiştir. Bunların sadece 300’ü isimlendirilmiştir (3). Ağız florasındaki mikroorganizma yükünün çok 
artması ve dengenin bozulması mikroorganizmaların ağız içi yapılara yapışması ve çoğalması ile gerçekleşmektedir. 
Bakterilerin dişin üzerine yapışma mekanizmaları bakteri kolonizasyonu için bir başlangıç noktasıdır. Genetik olarak benzer 
bakteri hücreleri, hücreye özgüllük kazandıran reseptörler sayesinde birbirini tanımakta ve eşleşmektedir. Bu şekilde 
birikme odakları oluşmaktadır (4). Ağız içi dokulardan alınan örneklerde Streptococcus ve Actinomyces ailesine ait 
bakterilerin baskın olarak dental plakta yer aldığı görülmektedir. Filamantöz bakteriler, flagellalar, spiroketler ve benzerleri 
de biyofilm yapısının oluşumuna katılmaktadır. Tükürük yardımıyla dişler üzerinde oluşan pellikül tabakası içerisinde 
bulunan proteinler nedeniyle bakteri tutunması kolaylaşır ve bu durum supragingival ve subgingival alanda dental plak 
oluşumunun temelini oluşturur. Eğer oluşmuş bir dental plak varsa yeni bakterilerin mevcut plak üzerinde birikmesi 
kolaylaşmaktadır. Uygun sıcaklık, pH ve diğer ortam koşullarında bakterilerin çoğalması ile dental plak miktarında artış 
gözlenebilmektedir (4). 

Bahsedilen tüm mikroorganizmalar ağızdaki sert ve yumuşak dokularda hastalıklara neden olmaktadır. Diş 
çürükleri ve periodontal hastalıklar bunların başında gelmektedir. Diş çürüğü; bakterilerin, yiyecek yoluyla alınan 
karbonhidratların fermantasyonu sonucu açığa çıkardıkları asitlerin dişin sert dokularında meydana gelen yıkım olarak 
tanımlanmaktadır. Diş ağrısının ve diş kaybının en yaygın nedeni diş çürüğüdür. Diş çürüğü çevresel, mikrobiyolojik, genetik, 
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immünolojik birçok faktörün bir araya gelmesi ile ortaya çıkan bir patolojidir. Dental plak bakterileri enerjilerini 
karbonhidratları kullanarak sağlarlar, yan ürün olarak organik asitler üretirler ve bu asitler ortam pH’ının düşmesine neden 
olur. Dişte bulunan bazı bölgeler morfolojik olarak bakterilerin üremesine daha uygun ortamlardır. Bunlar; fissür ve pitler, 
proksimal kontakt noktalarının altında bulunan düz yüzeyler, kök yüzeyleri ve subgingival alanlar olarak sayılabilir. Bu 
bölgelerde diş çürükleri de farklı ilerleme alanları ve hızları gösterirler (5). Mikroorganizmalardan köken alan dental plak 
aynı zamanda periodontal hastalıklara da neden olabilmektedir. Periodontal hastalıklar dişeti oluğuna mikroorganizmaların 
yerleşmesi ile başlamaktadır. İlerleyen zamanlarda bakteri plağı temizlenmediğinde sertleşerek diş taşı denilen sert yapıları 
oluşturur. Plaktaki bakterilerin oluşturduğu toksinler diş etlerine zarar verir. Dişeti hastalıkları ilerlerse, dişlerin etrafındaki 
destek dokular zarar görür. Bağ dokusu ve alveoler kemik kayıpları meydana gelir. Hastalığın ilerlemesi durdurulmadığı 
takdirde dişlerde mobilite görülür ve sonunda diş kayıpları meydana gelebilmektedir (6). 

Kötü ağız bakımı, periodontal hastalıklar, dişlerde çürüklere ve halitozise neden olabilmektedir. Halitozis veya 
yaygın adıyla ağız kokusu, kişinin kendisini ve etrafındaki insanları rahatsız eden nefesindeki kokudur. Diş çürükleri ve 
periodontal hastalıklardan sonra, diş hekimlerine yapılan en sık başvuru nedeni halitozistir (7). Patolojik olan veya olmayan 
ağız kokusu, ağız içi hijyenin sağlanması ile düzeltilebilir. Gıda birikiminin olduğu kısımların daha özenli temizlenmesi, diş 
taşlarının kaldırılması, çürük dişlerin tedavisi, dişeti hastalıklarının tedavisi ve ağız bakımı kurallarına uyulmasıyla (günde iki 
defa dil ve dişlerin fırçalanması, diş ipi kullanımı, ağız gargaralarının kullanılması) halitozis ortadan kaldırılabilir (8). Daha 
önceki çalışmalarda, günlük ortalama iki dakikalık diş fırçalama süresince tüm bakteri plağının sadece %50’sinin giderildiği 
ortaya konulmuştur (9). Bilinen diş fırçalama yöntemleri arasında Bass, Stillman, Fones, Charter yöntemleri sayılabilmektedir 
(10,11). Önerilen bu diş fırçalama yöntemlerine göre dişler fırçalanırken, fırçanın kılları kuru olmalıdır, aksi takdirde fırça 
kılları yumuşadığı için temizlik tam olarak sağlanamamaktadır. Diş fırçasının üzerine az miktarda macun konulmalıdır. Diş 
macununun temel görevi yağlı diş plağının daha kolay temizlenmesi, fırçalama işlemi sonrası ağızdaki mikroorganizmaların 
oluşturduğu kötü tadın giderilmesidir. Fırçalama ile diş yüzeyinden kaldırılan yemek artıkları ve diş plağı, köpüren macuna 
karışır, diş yüzeylerine tekrar bulaşmadan yıkanarak ağızdan atılır.  Fırça kılları dişin uzun aksıyla 45 derecelik açı yapacak 
şekilde diş eti-dişin kole bölgesi sınırına yerleştirildikten sonra fırça kıllarına titreşim hareketi ile interproksimal ve dişeti 
oluğu içine doğru itilir. Fırçanın kılları kaldırılmadan fırçaya ileri geri hareketler verilerek dişeti oluğunda bulunan bakterilerin 
diş yüzeyindeki tutulumu bozulur. Sonra bakteriler dişetinden ağız içine doğru yapılan süpürme hareketi ile diş yüzeyinden 
uzaklaştırılır. Aynı şekilde alt ve üst çene dişlerinin vestibular, lingual yüzeyleri temizlenir (12). Bu fırçalama tekniğine 
Modifiye Bass Tekniği denir. Günümüzde önerilen ve en sık uygulanan fırçalama tekniğidir (11). Dişin fırçalanması dişin 
vestibular, lingual ve okluzal yüzeylerindeki plağın etkin bir şekilde kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Ancak dişin 
aproksimal bölgelerine yerleşmiş plağın kaldırabilmek için arayüz temizleme araçlarının doğru bir şekilde kullanılması çok 
önemlidir (13). Günümüzde arayüz temizliği için yaygın olarak diş ipleri ve arayüz fırçaları kullanılmaktadır. Temizleme 
etkinliği bakımından arayüz fırçalarının hem geniş hem de dar kontak yüzeylerinde plastik arayüz temizleyici ve tahta 
kürdanlara göre daha etkili olduğunu ortaya konmuştur (14). Çalışmalar günde 1 defa arayüz temizliğinin yapılmasının 
arayüze yerleşen mikroorganizmaların kaldırılmasında etkili olduğunu göstermektedir (15). 
Sonuç: Besin artıklarının, çürük ve dental plak bakterilerinin oluşturduğu ağız florasını bozan zararlı etkenler, doğru ağız 
bakımının sağlanmasıyla önlenebilmektedir. Taranan makalelerde, yapılan çalışmaların sonuçlarına göre ağız hijyeninin 
sağlanmasında kullanılan doğru diş fırçası, diş fırçalama teknikleri, diş ipi kullanımı, dil temizliğinin yapılmasıyla; ağız içinde 
oluşan dental plağın, diş çürüklerinin, dişeti hastalıklarının ve halitozisin önlenmesinde oldukça etkili olduğu anlaşılmıştır.  
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Prostat kanserinin Dünya'da son 20 yıldaki görülme insidansları 
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GİRİŞ ve AMAÇ: Prostat kanseri, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya çapında erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türüdür. Bu nedenle 
dünya çapında önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Bu artışın önlenmesi ve nedenlerin saptanması adına yoğun çalışmalar yapılmaya 
başlanmıştır. Bizim çalışmamızın amacı, son 20 yılda dünyada prostat kanserinin görülme oranının ve prostat kanserinden ölüm oranının 
bölge bölge sınıflandırarak araştırması ve sonuçları tartışılmasıdır. 
GEREÇ ve YÖNTEM : Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, Kanada Kanser Topluluğu, Amerikan Kanser Topluluğu, 
Cochrane Prostat Kanser ve Ürolojik Kanserler Araştırma Grubu’nun çalışmalarının verileri yanı sıra prostat kanseri ile ilgili bilimsel yayınlar 
taranarak veriler elde edilmiştir. Bu veriler içinden son yirmi yıldaki bilgiler bölge bölge ayrılarak sistematik bir şekilde değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Dünya genelinde yeni prostat kanseri vakalarının yüzde 57'si düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldüğü anlaşılmaktadır. Dünya 
nüfusunun üçte ikisinin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı göz önüne alındığında; gelir seviyesi yüksek ülkelerde kanser görülme sıklığnını, 
orta ve düşük gelirli ülkelere göre daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.Gelişmiş ülkelerde her 100 bin kişiden 268’ine kanser teşhisi 
konulurken, az gelişmiş ülkelerde bu rakam her 100 binde 148 olarak bildirilmektedir.Ülkeler arasındaki dağılıma bakıldığında Avrupa 
ülkelerinin, nüfus oranına göre kanser görülme sıklığında üst sıralarda olduğu görülüyor. Dünyada nüfusa göre en yüksek prostat kanseri 
görülme sıklığına, her 100 bin kişide 338 kişi ile Danimarka'da rastlanırken Danimarka’yı, her 100 binde 300’den fazla kişiyle Fransa, 
Avustralya, Belçika, Norveç, ABD, İrlanda Güney Kore ve Hollanda takip ediyor.  
TARTIŞMA ve SONUÇ: Prostat kanseri görülme oranları gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde farklılıklar göstermektedir. Dünya Kanser 
Araştırma Fonunun (WCRF) verilerine göre, nüfus yoğunluğu dikkate alındığında gelir seviyesi yüksek ülkelerde kanser görülme sıklığı, orta 
ve düşük gelirli ülkelere göre daha fazladır. Gelişmiş ülkelerde her 100 bin kişiden 268’ine kanser teşhisi konulurken, az gelişmiş ülkelerde 
bu rakam her 100 binde 148 olarak belirtiliyor.Prostat kanserinden ölüm oranları da dünya çapında farklılıklar göstermektedir. Aynı 
zamanda yaşa dayalı ölüm oranları da oldukça değişkendir. Bu durum da eksik insidans oranlarına yol açmaktadır. Prostat kanserinin ülkeler 
arasında oran farklılık olsa da tüm dünya ülkelerinde sık görülen ve ölümcül olabilen bir hastalık olması önemini arttırmaktadır. Erken teşhis 
için tarama programlarının uygulanması ve kayıt tutulması, kanıta dayalı politikalar geliştirilmesi hastalığın erken tanısı, gerçek insidansının 
belirlenmesi ve ölüm oranlarının azaltılması için gereklidir. 
Anahtar Kelimeler: İnsidans, Dünya, ölüm oranı, prostat kanseri 
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INTRODUCTION: Prostate cancer, according to the World Health Organization, is the second most common cause of male cancer 
worldwide. That ‘ s why prostate cancer is a disease that is becoming an important public health concern worldwide. Starting for intensive 
practice to prevent increase in incedences and identify the right reasons. Our purpose is to examine world’s prostate cancer incidences and 
causes of deaths by prostate cancer by sections in the last 20 years and evaluate the results. 
MATERIALS and METHODS: The purpose of this review is to show prostate cancer incidence and mortality in last 20 years in the world. We 
identified credible sources of data from the International Agency for Research on Cancer from the World Health Organization, Canadian 
Cancer Society, American Cancer Society, and the Cochrane Review Group in Prostate Diseases and Urologic Malignancies’s studies, as well 
as prostate cancer-related scientific publications scanned data have been obtained. From these data, region by Region information 
separated in the last twenty years and were evaluated in a systematic manner. 
RESULTS: New prostate cancer cases across the globe, 57 percent of low-and middle-income countries, it is understood that is found in. 
Considering that two-thirds of the world's population live in developing countries; cancer incidence in high income countries middle and 
low income countries, it is understood that more than. 268 thousand people from developed countries in every 100 thousand people and 
are diagnosed with cancer, less per thousand in developed countries this figure is reported in every 148 people per 100 thousand. The 
breakdown between countries in terms of European countries according to the proportion of cancer incidence in the population that is at 
the top it seems. The incidence of cancer highest in the world relative to the population, every 100 thousand people were found in 
Denmark with 338 people in, France with more than 300 people per every 100 thousand, Australia, Belgium, Norway, the US, Ireland, 
South Korea, and the Netherlands follows.  
DISCUSSION and CONCLUSION: Illustrates the differences in prostate cancer incidence rates in developing and developed countries. 
According to data from the World Cancer Research Fund (WCRF) when population density is taken into account cancer incidence in high 
income countries middle and low income countries than in more.In developed countries, every 100 thousand people from 268 to are 
diagnosed with cancer every 100, 148 per thousand in less developed countries this figure is mentioned as. Even though, there are 
disparities in mortality rates worldwide. Also, there are disparities in age-adjusted mortality rates of prostate cancer. This situation leading 
to potential underreporting of incidence rates. Although the rate of prostate cancer differs among countries from all world countries 
increases the importance of having common and potentially lethal disease. The implementation of screening programs for early detection 
and record keeping, evidence-based policies and the development of early diagnosis of the disease, determination of the true incidence 
and death rates is required to reduce.  
Keywords: Incidence, mortality,  prostate cancer.  
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2000-2006 yıllarındaki prostat kanserinin görülme oran,  prostate cancer incidences in 2000-2006 

 
 

 
2012 yılındaki prostat kanserinin görülme oranı, prostate cancer incidences in 2012 

 
 

 
2018 yılındaki prostat kanserinin görülme oranı, prostate cancer incidences in 2018 
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GİRİŞ ve AMAÇ: Meme kanseri, Avrupalı kadınlar için en çok görülen kanser türüdür ve tüm dünyada da kanserden ölümün 
kadınlar için önde gelen nedenlerindendir. Son yıllarda meme kanseri görünme oranlarında artış görülmekte ve nedenleri 
üzerine yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Avrupa, Dünya nüfusunun %9’unu içermesine rağmen Dünya kanser oranının 
%25’ini kapsamaktadır. Amacımız Avrupa ülkeleri verilerini ayrı ayrı inceleyerek son 20 yılda Avrupa ülkelerinde meme 
kanseri görünme insidansı ve ölüm oranlarındaki değişikliklerini belirlemek ve nedenlerini tartışmaktır.  
GEREÇ ve YÖNTEM: Güncel meme kanseri oluşumunun nedenleri, kanserden ölümler, insidanslar ve ölüm oranlarını 
araştırırken Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu, Dünya Sağlık Örgütü ve GLOBOCAN’dan elde ettiğimiz bilgilerden, 
Kanser’in Tarihi ve Avrupa Kanser Dergisi başta olmak üzere bilimsel yayınların verilerini temel aldık. Avrupa ülkelerindeki 
bu verilere sistematik yaklaşımda bulunup en de araştırma yaptık.  
BULGULAR: Meme kanseri insidanslarında artış yada bir sabitlik görülmesine rağmen ölüm oranında yüksek gelirli ülkelerde 
azalış görülmektedir. 32 ülkenin insidans ve ölüm oranı verilerine göre yakın zamandaki oranlarda insidans oranı artmış ve 
ölüm oranı azalmıştır, özellikle Kuzey ve Batı Avrupa’da. İnsidans ve ölüm oranının azaldığı ülkeler ise: Fransa, İsrail, İtalya, 
Norveç ve İspanya olmuştur. Avrupa dışı dünya ülkelerline bakıldığından bu durumun aksine Kolombiya, Ekvador ve Japonya 
insidans ve ölüm oranlarının arttığı ülkelerdendir. Brezilya, Mısır, Guatemala, Kuveyt, Mauritius, Meksika ve Moldova da 
ölüm oranının azaldığı ülkelerdendir.  
TARTIŞMA ve SONUÇ: Meme kanserinin bu kadar artmasına; değişen yaşam tarzı alışkanlıkları, artan hareketsiz yaşam tarzı, 
kilo artışı ve obezite, ilk doğumun yapıldığı yaş, yapılan doğum sayısının azalması gibi sosyolojik değişimler neden olabilir. 
Aşırı vücut ağırlığı ve fiziksel aktivitenin yoksunluğu da yaklaşık olarak %25-%33 oranında meme kanseri görülme 
nedenlerindendir. İlk menstruasyonun 12 yaşından önce ve/veya menopozun 55 yaşından sonra yaşanması da meme 
kanseri olasılığını arttırır. Her yıl menarştaki riskin gecikme oranı yaklaşık olarak %15 azalırken her yıl menopozdaki gecikme 
yaklaşık olarak %3 artmaktadır. Meme kanseri insidansını ve kanserden ölüm oranını azaltabilmek için meme kanseri ile ilgili 
farkındalığı geliştirmeli ve erken teşhisin faydalarını geniş kitlelere anlatmalıyız. Ayrıca meme kanseri kontrol programlarının 
başarılı olarak uygulanabilmesi için özellikle geçiş ülkelerinde tanı araçları ve tedaviye erişimi öncelikli hale getirmeliyiz. 
Anahtar Kelimeler: Avrupa, insidans, meme kanseri, ölüm oranı 
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INTRODUCTION: Breast cancer is by far the most common form of cancer diagnosed in European women today and the 
leading cause of cancer-related death among women worldwide. In recent years, is seen as an increase in the rate of 
appearance of breast cancer, and there have been intensive studies on the causes.. Europe contains 9% of the world 
population but has a 25% share of the global cancer burden. Our aim by examining separately the data for European 
countries in European countries in the last 20 years the incidence and death rates determine the changes in the appearance 
of breast cancer and to discuss the reasons.  
MATERIALS and METHODS: These up-to-date estimates of breast cancer cases, cancer deaths, incidence and mortality 
rates compiled by the International Agency for Research on Cancer (IARC), World Health Organization ( WHO ) and obtained 
from GLOBOCAN. Also we researched from Annals of Oncology and European Journal of Cancer.  
RESULTS: Europe contains 9% of the world population but has a 25% share of the global cancer burden. Breast cancer 
mortality rates are decreasing in most high-income countries, despite increasing or stable incidence rates. Of 32 countries 
with incidence and mortality data, rates in the recent period diverged—with incidence increasing and mortality 
decreasing—in nine countries mainly in Northern/Western Europe. Both incidence and mortality decreased in France, 
Israel, Italy, Norway, and Spain. Non-European countries of the world is looking at the situation that is unlike. In Colombia, 
Ecuador and Japan it is observed that the rate of incidence and mortality increased. Mortality also decreased in Brazil, 
Egypt, Guatemala, Kuwait, Mauritius, Mexico and Moldova.  
DISCUSSION AND CONCLUSION: The increasing number of breast cancer cases may be due to changes in lifestyle habits, 
increase in sedentary lifestyle, weight gain and obesity and sociological changes such as increasing age at first birth and 
decreasing number of children born to women. Excess body weight and physical inactivity account for approximately 25–
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33% of breast cancer cases. Having first menstruation prior to 12 years old and/or menopause after age 55 increases the 
probability of developing breast cancer. For each year in delay of menarche the risk decreases by about 15% and for each 
year of delay of menopause it increases about 3%. These rates are also the most common type of cancer in women with 
breast cancer. In order to reduce breast cancer incidence and cancer mortality rate from breast cancer and to develop 
awareness about the benefits of early detection we need to tell to a wider audience. Also for the successful implementation 
of breast cancer control programs, especially in transition countries access to treatment and diagnostic tools we need to 
make it a priority. 
Keywords: Breast cancer, Europe, incidence, mortality 
 

 
 

 
2000 yılında meme kanserinin Avrupa ülkelerindeki görülme insidansı, Breast cancer incidences in Europe in 2000 
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2012 yılında meme kanserinin Avrupa ülkelerinde görülme insidansı, Breast cancer incidences in Europe in 2012 

 
 

 
2018 yılında meme kanserinin Avrupa ülkelerindeki görülme insidansı, Breast cancer incidences in Europe in 2018 
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Doğal Katil (NK) hücreler veya diğer adı ile doğal öldürücü hücreler, özellikle patojenlere ve tümörlere karşı geliştirilen doğal 
bağışıklık sistemine dahil önemli lenfoid hücrelerdir. NK hücreleri her ne kadar doğal bağışıklık sisteminin bir parçası olsalar 
da, adaptif bağışıklık sisteminde de önemli rol oynarlar. NK hücreleri kemik iliği ve lenf düğümlerinde olgunlaşmalarının yanı 
sıra kanda, kemik iliğinde, karaciğerde, dalakta ve sekonder lenfoid organlarda zengin miktarda bulunurlar. Sağlıklı bir 
yetişkinde periferik kan lenfositlerinin %5-20'sini doğal öldürücü hücreler oluşturmaktadır. NK hücreleri, T ve B 
hücrelerinden farklı olarak bir antijen uyaranına ihtiyaç duymadan “öldürmeye hazır” şekilde immün sistemde bulunurlar. 
Bu sebeple sitotoksisite fonksiyonları, hücre yüzeyi reseptörlerinin sinyallerinin aktivasyonu ve inhibisyonu arasındaki denge 
ile düzenlenir. İnsan NK hücreleri fenotip ve kemotip farklılıklarına ve ayrıca fonksiyonel özelliklerine göre sınıflandırılabilir. 
Bir sınıflandırma NK hücrelerinin hedef hücrelere olan bağlama ve öldürme yeteneklerine göre yapılmış; NK hücreleri 
düzenleyici, toleranslı ve sitotoksik hücreler olarak gruplara ayrılmışlardır. Günümüzde, en yaygın sınıflandırma NK hücre 
yüzeyi reseptörlerinden CD56 ve CD16'ya bağlı olarak belirlenir. CD56dim CD16- özelliklere sahip olgun NK hücreleri, hedef 
hücre ölümünü indüklemek için; granül ekzositozu ile granzymes vb sitotoksik proteinlerin salınması, Fas ligand (FasL) 
reseptör aracılı apoptozun aktivasyonu ve nekroz faktörü-alfa (TNF-α) vb sitokinlerin salgılanmasi ile hucre lizizinin 
indüklenmesi gibi çeşitli mekanizmalar kullanır. Bu sitotoksisite özellikleri nedeniyle, NK hücre immünoterapisi klinik 
denemelerde de popülerlik kazanmıştır. Ayrıca, NK hücre immünoterapisinin klinik etkinliğini arttırmada kimerik antijen 
reseptörü (CAR) ifade eden genetik olarak tasarlanmış NK hücrelerinin geliştirilmesi ile yeni bir dönem açılmıştır. Bu 
derlemede, insan NK hücrelerinin farklılaşması, altgrupları, aktive ve inhibe edici hücre yüzey reseptörleri, öldürme 
mekanizmaları üzerinde ayrıntıyla durulacak, ayrıca ana ve düzenleyici fonksiyonları ile CAR-NK hücrelerinin klinik 
araştırmalardaki durumu özetlenmeye çalışılacaktır. 
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Natural Killer (NK) cells are lymphoid cells that are important for the host defense against pathogens and tumors. Although 
they are a part of an innate immune system but also, they have an important role in the adaptive immune system. During 
development, NK cells mature in the bone marrow and lymph nodes. They richly found in blood, bone marrow, liver, spleen 
and secondary lymphoid organs. In a healthy adult, they comprise 5-20% of peripheral blood lymphocytes. As they are 
named after their ready to kill feature, their cytotoxicity functions are regulated by the balance between activation and 
inhibition of the cell surface receptors’ signals. Human NK cells may be classified based on their phenotype and chemotype 
differences and by functional attributes. Based on their ability to bind and kill sensitive of target cells, they can be separated 
as regulatory, tolerant, and cytotoxic cells. Nowadays, the most common classification is determined based on bind on their 
cell surface receptors, CD56 and CD16. In relation to NK subsets, mature NK cells use several mechanisms to induce target 
cell death such as: granule exocytosis and release of cytotoxic proteins as granzymes, receptor-mediated apoptosis as Fas 
ligand (FasL), and membrane-bound or secreted cytokines like tumor necrosis factor- alpha (TNF-α). Due to their 
cytotoxicity feature, NK cell immunotherapy has gained a popularity in clinical trials. Furthermore, in efforts to improve the 
clinical efficacy of NK cell immunotherapy, the streamline research has led to the development of genetically engineered NK 
cells that express a chimeric antigen receptor (CAR). In this review, the focus will be on differentiation of human NK cells, 
their subsets, activation and inhibition cell surface receptors, their killing mechanisms, and will be followed by a summary 
of their main and regulatory functions along with clinical treatments with CAR-NK cells.  
 
Keywords: Car-NK, Cell Surface Receptors, Cytotoxicity, Maturation, NK 
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Kril yağı, balık yağına alternatif bir omega 3 kaynağı mıdır? 
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Kril, karides benzeri bir soğuk okyanus canlısıdır. Son yıllarda yapılan yeni çalışmalar, krilin tüketiminin insan 

sağlığına sağlayacağı potansiyel faydalar üzerine yoğunlaşmıştır. Kril, önemli bir A, D, E ve B grubu kompleksi vitamin 
kaynağı olmakla beraber kalsiyum, bakır, demir, magnezyum ve fosfor bakımından zengindir. Astaksantin ve ω-3 çoklu 
doymamış yağ asitlerini (PUFA' lar) içerir. Çoklu doymamış esansiyel yağ asitleri (PUFA'lar) ve özellikle de omega 3’ün 
formları olan eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA), çok sayıda kronik hastalık tedavisinde potansiyel 
olarak faydalıdır. Kardiyovasküler hastalık riskini azaltma, görsel ve zihinsel fonksiyonları geliştirme etkileri vardır. Kril 
yağındaki (KO) omega 3 yağ asitleri çoğunlukla fosfolipitlerle esterlenmiş olarak bulunur.  
Balık yağı (FO), uzun süredir omega 3 yağ asitleri kaynağı olarak diyette ve suppleman formunda kullanılmaktadır. Bilişsel 
gelişim, kardiyovasküler hastalıklar, nöroinflamasyon gibi birçok durum üzerine etkileri vardır. Balık yağındaki yüksek oranda 
eikosapentaenoik asit ve dokosaheksaenoik asit trigliserit formunda bulunur. Son yıllarda kril yağının balık yağına alternatif 
bir omega 3 kaynağı olarak yaygınlaşması, her iki omega 3 kaynağının yapılarındaki farklılıkların, insan vücudundaki 
biyoyararlanımları üzerine etkilerinin karşılaştırılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu çalışma, kril yağı ve balık yağının 
biyoyararlılıkları üzerine var olan araştırmalardan elde edilen bilgileri derlemek amacıyla yapılmıştır. 
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                  Krill is a shrimp like creature living in cold oceans. Recent studies have focused on the potential benefits of krill 
consumption for human health. Krills are an important source of vitamins A,D, E and B, as well as being rich in calcium, zinc, 
iron, magnesium and phosphor. It contains astaxanthin and ω-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA). Polyunsaturated fatty 
acids, especially eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA),which are forms of omega 3 fatty acids, have 
potential benefits in many chronic disease treatments. They’re known to have effects on lowering the risk of cardiovascular 
diseases as well as improving ocular and mental function. The omega 3 fatty acids found in krill oil (KO) are largely present 
as esterified to phospholipids. Fish oil (FO), has been used in dietary and supplement form as an omega 3 fatty acid source 
for the longest of time. It has effects on multiple areas like cognitive development, cardiovascular diseases and 
neuroinflammation. Fish oil has high concentrations of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid in the form of 
triglycerides. The recent emergence of krill oil as an alternative omega 3 source, has raised the need to compare the 
bioavailability of these two omega 3 sources, as well as determine if the structural differences would have any effect on 
different bioavailabilities. The aim of this study is to give a brief review of existing literature on the bioavailability of krill oil 
and fish oil. 

Keywords: bioavailability, fish oil, krill, krill oil 
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GİRİŞ VE AMAÇ  
Kişiselleştirilmiş Tedavi Girişimi'ne göre, kişiselleştirilmiş tedavi "her insan için genlerde, çevrede ve yaşam tarzındaki 
bireysel değişkenliği hesaba katan hastalıkların tedavisi ve önlenmesi için yeni bir yaklaşımdır". Bu yaklaşım, doktorların ve 
araştırmacıların, belirli bir hastalık için hangi tedavi ve korunma stratejilerinin hangi insan gruplarında işe yarayacağını daha 
doğru tahmin etmelerini sağlayacaktır. Ortalama bir kişi için hastalık tedavisi ve önleme stratejilerinin geliştirildiği, bireyler 
arasındaki farkların daha az dikkate alındığı tek kalıba uyan bir yaklaşımın tersidir.  
MATERYAL VE METOTLAR  
Ulusal Araştırma Komitesi’nin sorumluluğu tıpta taksonominin önemini ve hastalık taksonomisini ve dolayısıyla sağlık 
sonuçlarını iyileştirmek için moleküler verileri kullanma potansiyel fırsatlarını vurgulamaktır. Tıp pratiğinde taksonomi 
genellikle, Dünya Sağlık Örgütü'nün hastalık oranını takip etmek için kullandığı 100 yıldan daha uzun bir süre önce kurulmuş 
bir sistem olan Uluslararası Hastalıklar Sınıflandırmasını (ICD) ifade eder. Doktorlar standardize edilmiş teşhisler için bir 
temel olarak ve sağlık sektörü (özellikle klinisyenler, hastaneler ve ödeme yapanlar) geri ödemeyi belirlemek için kullanırlar. 
Yeni taksonomi girişimi ICD'nin ve ilişkili sınıflandırma sistemlerinin ihtiyaçlarına cevap vermek zorundadır. Ancak hastalık 
sınıflandırmasında bu ihtiyacın en iyi "Bilgi Ortaklığı" ve "Bilgi Ağı" ile köklü geleceğe dönük gelişmeler ile sağlanabileceği 
görüşüne varmışlardır. Bu veri havuzları, hem yeni taksonomiyi oluşturmak için hem de daha geniş bir şekilde temel 
biyolojik bilgileri tıbbi geçmişlerle ve hastaların bireysel sağlık sonuçlarıyla bütünleştirmek için gerekli olan temel altyapı 
olarak kullanılmaktadır. Tıp şu anda mevcut sağlık sistemini her yönden reaktifden proaktif hale getirecek büyük bir devrim 
yaşamaktadır. Aslında, sistem biyolojisi ve dijital devrim, sağlık hizmetini proaktif bir P4 tıbbı haline getirmektedir, yani 
öngörücü, önleyici, kişiselleştirilmiş ve katılımcı olduğu anlamına gelmektedir. Karmaşık biyolojik sistemleri anlamak için 
deneysel ve hesaplamalı araştırmayı bütünleştirmek gereklidir. Sistem biyolojisi, insan genomunun yapısını, varyasyonunu 
ve fonksiyonunu kodlamak ve bunları DNA dizilimi ve transkriptomların, proteomların ve metabolomların analizleri için 
yüksek verimli teknolojilerle sağlık ve hastalık durumları ile ilişkilendirmek için temel sağlamıştır. Hesaplamalı yöntemlerin 
geliştirilmesi ve uygulanması, farklı deneysel koşullar altında benzer şekilde davranan genlerin veya proteinlerin incelendiği 
önemli bir ilerleme aşamasıdır.  
BULGULAR, TARTIŞMA ve SONUÇ  
Kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımı sayesinde, DNA dizilimi ve kantitatif metabolomik kombinasyonu, araştırma topluluğundan 
yeni hastalık / gen ilişkileri tespiti sayısının yılda 500'e çıkacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, DNA dizilimi doğum öncesi tanı 
alanını önemli ölçüde değiştirmiştir. Genetik teknoloji atılımı, annenin serumunda dizileme ile fetal anöploidi teşhisi 
yapabilme yeteneği sağlamıştır. İnvaziv olmayan prenatal tanı (NIPD) hamile anneler ve kadın hastalıkları / jinekoloji 
uzmanları tarafından hızla kabul edilmiştir. ABD'de Obama, Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından bir Kişiselleştirilmiş Tedavi 
Girişimi kurulmasını desteklemiştir. Günümüzde, benzeri girişimler dünya çapında ancak bölge bazında kurulmaktadır. Bu 
yaklaşımla klinik denemeler daha akıllı hale gelmiştir. Klinik araştırmalarda gönüllü alımı merkezileştirilmiş bir test 
yaklaşımından taramada yerleşik teste kaymıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kişiselleştirilmiş Tedavi, Omiks Teknolojileri, Veri Entegrasyonu, Translasyonel Tıp 
 

 

Precision Medicine: One Size Does Not Fit All! 
Habibe Yilmaz, Ercüment Karasulu  

Ege University Center for Drug Research&Development and Pharmacokinetic Applications (ARGEFAR)  
 

INTRODUCTION AND PURPOSE  
According to the Precision Medicine Initiative, precision medicine is "an emerging approach for disease treatment and 
prevention that takes into account individual variability in genes, environment, and lifestyle for each person." This approach 
will allow doctors and researchers to predict more accurately which treatment and prevention strategies for a particular 
disease will work in which groups of people. It is in contrast to a one-size-fits-all approach, in which disease treatment and 
prevention strategies are developed for the average person, with less consideration for the differences between 
individuals. 
MATERIALS AND METHODS  
The National Research Committee’s charge highlights the importance of taxonomy in medicine and the potential 



796 
 

opportunities to use molecular data to improve disease taxonomy and, thereby, health outcomes. In medical practice, 
taxonomy often refers to the International Classification of Diseases (ICD), a system established more than 100 years ago 
that the World Health Organization uses to track disease incidence, physicians use as a basis for standardized diagnoses, 
and the health-care industry (specifically, clinicians, hospitals, and payers) uses to determine reimbursement for care. The 
New-taxonomy initiative must serve the needs of the ICD and related classification systems, it concluded that this goal 
could best be met by rooting future improvements in disease classification in an “Information Commons” and “Knowledge 
Network” that would play many other roles. These data repositories as essential infrastructure, necessary both for creating 
the New Taxonomy and, more broadly, for integrating basic biological knowledge with medical histories and health 
outcomes of individual patients. Medicine is now experiencing a major revolution that will change the current healthcare 
system from reactive to proactive in every way. In fact, systems biology and the digital revolution are transforming 
healthcare into a proactive type of P4 medicine, meaning that it is predictive, preventive, personalized, and participatory. It 
is necessary to integrate experimental and computational research in order to understand complex biological systems. 
Systems biology has provided the base for encoding the structure, variation, and function of the human genome and 
relating them to health and disease states by high-throughput technologies for DNA sequencing and for analyses of 
transcriptomes, proteomes, and metabolomes. Development and implementation of computational methods was an 
important step of progress by which genes or proteins that conduct similarly under different experimental situations3. 
RESULTS, DISCUSSION, AND CONCLUSION  
Thanks to the precision medicine approach, the combination of DNA sequencing and metabolomics quantitation, the 
number of new disease/gene associations from the aggregate research community is predicted to grow to 500 per year. 
Also, DNA sequencing has dramatically altered the field of prenatal diagnosis. A genetic technology breakthrough was the 
ability to make fetal aneuploidy diagnosis by sequencing mother’s serum. Noninvasive prenatal diagnosis (NIPD) has been 
rapidly accepted by expectant mothers and obstetrics/gynecology specialists. In USA, Obama supported the establishment 
of "Precision Medicine Initiative" by the National Institutes of Health. Nowadays, the same is being established worldwide 
but on a region basis. With this approach, clinical trials became smarter. Enrollment through a centralized testing approach 
shifted to enrollment trough care-embedded testing. 

Keywords: Precision Medicine, Omics Technologies, Data Integration, Translational Medicine 

 
Şekil 1,  Figure 1  

 
Yeni Bir Taksonominin oluşturulması ilk olarak, büyük hasta popülasyonlarına ilişkin verilerin araştırma kullanımı için geniş ölçüde erişilebilir 
hale geldiği bir “Bilgi Ortaklığı” ve aralarındaki ilişkilerini vurgulayarak ve bunları gelişen bilgilerle temel biyolojik süreçleri bütünleştirerek 

bu verilere değer katan bir “Bilgi Ağı” gerektirmektedir.  
Creation of a New Taxonomy first requires an “Information Commons” in which data on large populations of patients become broadly 

available for research use and a “Knowledge Network” that adds value to these data by highlighting their inter-connectedness and 
integrating them with evolving knowledge of fundamental biological processes.  
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Şekil 2, Figure 2  

 
Biyolojik karmaşıklığı keşfetmek için kişiselleştirilmiş tedaviyi mümkün kılacak bileşenler. Sistem biyolojisi yaklaşımları ve moleküler 
görüntüleme teknikleri gibi ortaya çıkan bu teknolojiler, kişiselleştirilmiş tedavinin uygulanmasını sağlayacaktır. 
The components that will permit to precision medicine for discovering the biological complexity. These emerging technologies such as 
systems biology approaches and molecular imaging techniques will enable the implementation of precision medicine. 
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Cantrell Pentalojisi ve Anestezi 

Kübra Evren Şahin, Canan Salman Önemli 
SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Bölümü, İzmir 

 

GİRİŞ: Cantrell Pentalojisi, nadir görülen bir sendromdur. Orta hat supraumbilikal torakoabdominal duvar gelişiminde 
bozukluk sonucunda oluşabilecek omfalosel (I), diyafragmatik perikard (II), ön diyafram (III) ve sternumun alt kısmında (IV) 
gelişimsel bozuklukla beraber konjenital kalp hastalığı (V) birlikteliği pentalojinin bileşenlerini oluşturur (1,2). Patogenezde 
embriyonik yaşamın ilk 20 gününde mezoderm hücrelerinin kusurlu oluşumu, migrasyonlarının yetersiz olması sorumlu 
tutulur. Kardiyak anomaliler arasında VSD, ASD, Ebstein anomalisi, trunkus arteriozus, büyük arterlerin transpozisyonu, 
Fallot tetralojisi ve hipoplastik sol kalp sendromu görülebilir. En önemli mortalite ve morbidite nedeni kardiyak 
anomalilerdir. Bu olgu sunumunda, intraoperatif tanı koyduğumuz Cantrell pentalojisinde anestezi deneyimimizi sunmayı 
amaçladık. 
OLGU: Yenidoğan döneminde omfalosel nedeniyle opere olan hasta 5 yaşında pediyatrik kardiyologlar tarafından yapılan 
kardiyak kateterizasyonda çift çıkışlı sağ ventrikül, VSD, ASD, hipoplastik pulmoner arter tanısı alıp cerrahi olarak sol BT-şant 
operasyonu yapılarak taburcu edilmiş. 12 yaşına gelince tam düzeltme yapılması için kalp damar cerrahisi kliniğine başvuran 
hastanın operasyon öncesi ekokardiyografisinde EF %47, geniş VSD, ASD, PS saptandı. Çekilen akciğer grafisinde 
kardiyomegali, sağ hemitoraksta volüm kaybı olduğu görüldü. Yapılan toraks BT’de ağırlıklı olarak sağ ventrikül düzeyinde 
olmak üzere kalpte global büyüme, üst mediasten düzeyinde kalbin özellikle sağa doğru deviye olması dışında patoloji 
saptanmadı. Operasyon salonuna gelince hastaya beş derivasyonlu EKG, periferik oksijen saturasyonu, non invaziv kan 
basıncı ve ısı monitorizasyonu yapıldı. Anestezi indüksiyonu yapılıp endotrakeal tüp ile orotrakeal entübe edildi. Hastaya 
radyal arterden arteriyel kateterizasyon ve sağ VJİ’den santral kateterizasyon uygulandı. Toraks açıldığında perikardın açık 
ve periton ile iletişim halinde olduğu, karaciğerin intraperikardiyal yerleşimli olduğu görüldü. Hastaya intraoperatif Cantrell 
Pentalojisi tanısı konuldu. 10x15cm’lik mesh kullanılarak diyafragma defekti onarıldı. Sonrasında kanülasyon yapılıp 
pompaya girildi ve operasyonu yapıldı. Operasyon sonunda hasta dopamin, dobutamin, noradrenalin, milrinon desteği ile 
yoğun bakıma çıkarıldı.  
TARTIŞMA: Cantrell Pentalojisi’nde sıklıkla ilk cerrahi tedavi torakoabdominal defektler için yapılırken, kalp lezyonları daha 
sonra düzeltilir. Kompleks kardiyak malformasyonlu bu hastalarda uzun dönem yaşam beklentisi nadirdir. 
Anahtar Kelimeler: Cantrell pentalojisi, orta hat gelişim bozukluğu, anestezi 

Referanslar: 
1- Kılıç E, Alanay Y, Korkmaz A, Ütine E, Karagöz T, Boduroğlu K. Tam ektopia kordisli bir Cantrell pentolojisi vakası. Çocuk 
Sagligi Hast Derg, 2011,54:83-86.  
2- Ergenoğlu MA, Yeniel AÖ, Peker N, Kazandı M, Akercan F, Sağol S. Prenatal diagnosis of Cantrell pentalogy in first 
trimester screening: case report and review of literature. Journal of the Turkish German Gynecological Association, 
2012,13:145. 

 

Pentalogy of Cantrell and Anesthesia 
 

Kübra Evren Şahin, Canan Salman Önemli  
Department of Anesthesia, SBU Dr. Behcet Uz Children's Education and Research Hospital, Izmir, Turkey  

 
 

Introduction: Pentalogy of Cantrell is a rare syndrome. Supraumbilical thoracoabdominal midline wall defect (generally 
omphalocele), defect of the anterior diaphragm and diaphragmatic peritoneum, defect of the lower sternum and several 
intracardiac defects are the components of Cantrell pentalogy (1,2). In the pathogenesis, the defective formation of 
mesoderm cells and insufficient migration are held responsible in the first 20 days of embryonic life. Cardiac anomalies 
include VSD, ASD, Ebstein's anomaly, truncus arteriosus, transposition of the great arteries, tetralogy of Fallot and 
hypoplastic left heart syndrome. The most important causes of mortality and morbidity are cardiac anomalies. In this case 
report, we aimed to present our experience of anesthesia in Cantrell pentalogy which we diagnosed intraoperatively. 
CASE: The case was operated due to omphalocele in the newborn period. When the patient was 5 years old, she was 
diagnosed with double exit right ventricle, VSD, ASD, hypoplastic pulmonary artery by cardiac catheterization performed by 
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pediatric cardiologists. The patient underwent left CT-shunt operation by cardiovascular surgeons. When the patient was 12 
years old, she applied to the cardiovascular surgery clinic for correction surgery. Patient's preoperative echocardiography 
showed ejection fraction of 47% and wide VSD, ASD, PS. Patient's preoperative chest X-ray showed cardiomegaly and 
volume loss in the right hemithorax. Preoperative thoracic CT showed a deviation of the heart to the right at the right 
ventricular level, especially at the upper mediastinal level. The patient came to the operating room; ECG, peripheral oxygen 
saturation, noninvasive blood pressure and temperature monitoring were performed. Anesthesia was induced and 
endotracheal tube was intubated orotracheal. The patient underwent arterial catheterization from the radial artery and 
central catheterization from the right vena jugularis interna. When the thorax was opened, it was seen that the pericardium 
was open and communicating with the peritoneum and the liver was intrapericardial located. The patient was diagnosed as 
intraoperative Cantrell Pentalogy. The diaphragmatic defect of the patient was repaired using a 10x15cm mesh. Then, 
cannulation was performed, the patient was connected to the heart lung machine and correction operation was performed. 
At the end of the operation, the patient was taken to intensive care unit with the support of, dobutamine, noradrenaline 
and milrinone.  
DISCUSSION: In Cantrell Pentalogy, the first surgical treatment is often performed for thoracoabdominal defects, while the 
heart lesions are corrected later. Long-term life expectancy is rare in these patients with complex cardiac malformations. 
 
Keywords: Pentalogy of Cantrell, midline developmental defects, anesthesia 
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İntraperikardiyal yerleşimli karaciğer 
Intrapericardial located liver 

 
Perikard açık ve peritonla iletişim halinde, karaciğer intraperikardiyal yerleşimli 

The pericardium is open, communicates with the peritoneum, intrapericardial located liver. 
 

Mesh ile diyafram defekti onarılması 
Repair of diaphragmatic defect with mesh 

 
10*15 cm'lik mesh kullanılarak diyafram defektinin onarılması 

Repair of the diaphragm defect using a 10 * 15 cm mesh 



800 
 

 
 
PP-73 

Evaluation of the approach to biostatistics education of the first grade 
students of Izmıir Democracy University Dentıstry Faculty 

Gülden Diniz
1

, Berna Kuter
2

 
1

Izmir Democracy University Medical School, Pathology Department 
2

Izmir Democracy University Dentistry Faculty 
 
 

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the approaches of first-year students of Izmir Democracy University 
Dentistry School to the biostatistics lesson, the efficiency of the lesson and the satisfaction of the students with the lecture 
technique. 
MATERIALS-METHODS: A questionnaire consisting of 7 questions aiming to evaluate the education, 3 questions aiming to 
evaluate the instructor and 3 questions aiming to evaluate the educational conditions were prepared. The questionnaire 
was distributed to the students during the normal lesson hours and the papers were collected after 15 minutes. 
RESULTS: Of the 75 participants, only 65 people answered the questionnaire. SURVEY PARTICIPATION RATE is 86.6%. Only 
21.5% (n=14) of the participants had some suggestions. Thirty three of the participants (50.8%) were female and 32 (49.2%) 
were male. IN THE EVALUATION OF EDUCATION DEPARTMENT; 4 students did not express their opinions on different 
questions. IN THE EVALUATION OF THE TRAINER SECTION; 3 people (4.6%) left all three sections empty. In the EVALUATION 
OF EDUCATION CONDITIONS, there are no students who do not express their opinions. The most agreed issues in both 
sexes are in the evaluation of the trainer; 58 students (89.3%) agreed that the teacher is master on the subject, 57 students 
(87.7%) agreed that communicateion with the instructor is easy, 56 students (86.1%) agreed that the instructor gave a good 
presentation. In the evaluation of education section; 45 (69.3%) students think that statistical knowledge is essential for a 
dentist. Fifty seven students (87.7%) believe that the crucial element in statistics is to grasp the essence of statistics and to 
make good data entry. The rate of those who think that statistical analyzes can be performed through computer programs 
(n = 29, 44.6%) and that they are no longer afraid of statistics (n = 24, 36.9%). Forty five (69.3%) students did not agree with 
the formula requirement for statistical studies and 43 (66.2%) did not agree with the idea that statistical analyzes should be 
done by the statisticians. Most students liked the access to the educational environment (57 students, 87.7%); 19 students 
(29.3%) found the teaching tools insufficient and 29 (47.6%) found the physical conditions of the training place insufficient. 
DISCUSSION: In the Spearman correlation test, it was seen that the instructor's dominance on the subject and the 
encouraging attitude that the students could do with the help of computer programs decreased the perception of difficulty 
of statistics. However, this correlation was not statistically significant (0.052). In partial correlation, good presentation 
affected the result (p=0.004). When the findings were analyzed by gender; the number of female students who are positive 
about the necessity of statistics and that they can make statistical analysis with the help of computer programs is more than 
male students. The number of male students who think that the statistical expert should do the statistical analysis is slightly 
higher than females. The number of male and female students who find physical conditions insufficient is equal. However, 
no statistically significant results were obtained with the Chi-square test. 
Keywords: Statistics Education, Students of Dentistry Faculty, sufficiency of statistics education, evaluation of statistics 
lessons. 
 

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin 
biyoistatistik dersine yaklaşımlarının değerlendirilmesi 

Gülden Diniz
1
, Berna Kuter

2
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2
İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

 
GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmada İzmir Demokrasi Üniversitesi diş hekimliği birinci sınıf öğrencilerinin biyoistatistik dersine 
yaklaşımlarını, dersin verimliliğini ve öğrencilerin ders anlatış tekniğinden memnuniyetlerini değerlendirmek amaçlanmıştır. 
MATERYAL VE METOT: Eğitimin değerlendirilmesini amaçlayan 7 soru, eğitmeni değerlendirmeyi amaçlayan 3 soru ve 
eğitim koşullarının değerlendirilmesini amaçlayan 3 sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır (Tablo 1). Söz konusu anket 
normal ders saatinde öğrencilere dağıtılmış ve 15 dakika sonra kağıtlar toplanmıştır.  
BULGULAR: Toplam derse giren 75 kişiden sadece 65 kişi anketi yanıtlamıştır. ANKETE KATILIM ORANI % 86,6’dır. Dilek ve 
önerisi olanların oranı % 21,5 (n= 14) bulunmuştur. Katılanların 33’ü kadın (% 50,8), 32’si (% 49,2) erkek (Şekil 1) olup; yaş 
dağılımları 17- 21 arasıdır (Şekil 2). EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ BÖLÜMÜNDE; toplam 4 kişi değişik sorularda görüş 
belirtmemiştir. EĞİTMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ BÖLÜMÜNDE; 3 kişi (%4,6) her üç bölümü de boş bırakmıştır. EĞİTİM 
KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BÖLÜMÜNDE ise görüş belirtmeyen öğrenci yoktur. Her iki cinste de en fazla üzerinde 
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anlaşılan konular eğitmenin değerlendirilmesi bölümünde olup;  58 öğrenci (%89,3) eğitmenin konuya hakim olduğuna, 57 
öğrenci (%87,7) eğitmenle kolaylıkla iletişim kurulabildiğine, 56 öğrenci (%86,1) eğitmenin dersi sunuşunun iyi olduğuna 
katılmıştır. Eğitimin değerlendirilmesi bölümünde ise; öğrencilerin 45’i (%69,3) bir diş hekimi için istatistik bilgisinin şart 
olduğunu düşünmektedir (Şekil 3). Öğrencilerden 57’si (%87,7) istatistikte can alıcı unsurun istatistiğin özünü kavramak ve 
veri girişini iyi yapmak olduğuna inanmaktadır. İstatistiksel analizlerin bilgisayar programları aracılığıyla yapılabileceği (n=29, 
%44,6) ve istatistikten artık korkmadıklarını (n=24, %36,9) düşünenlerin oranı daha azdır. Öğrencilerin 45’i (%69,3) 
istatistiksel çalışmaları yapmak için formül gerekliliğine, 43’ü (%66,2) istatistiksel analizleri mutlaka istatistikçilerin yapması 
gerektiği düşüncesine katılmamışlardır. Çoğu öğrenci eğitim ortamına ulaşımı beğenirken (57 öğrenci, %87,7); 19 öğrenci 
(%29,3) ders araçlarını yetersiz, 29 (%47,6) eğitim yerinin fiziksel koşullarını yetersiz bulmuştur.  
 

 

Şekil 1: Anket katılımcılarının cinsiyete göre dağılımı.                 Şekil 2:  Anket katılımcılarının yaşa göre dağılımı. 

 

 

Şekil 3: Anket katılımcılarının diş hekimlerinin temel istatistik bilgisine sahip olması gerektiğine dair düşünceleri. 

TARTIŞMA: Spearman korelasyon testinde eğitmenin konuya hakimiyeti, öğrencileri istatistiğin bilgisayar programları 
yardımıyla yapabileceği konusunda verdiği cesaretlendirici tutumun istatistik dersine ilişkin zorluk, yapılamama algısını 
azalttığı görülmüştür (Şekil 4). Ancak bu korelasyon istatistiksel olarak anlamlı değildir (0,052). Parsiyel korelasyonda ise 
sunuşun iyi olması sonucu etkilemiştir (p= 0,004). Bulgular cinsiyete göre irdelendiğinde ise; istatistiğin gerekliliğine ve 
bilgisayar programları yardımıyla istatistik çözümlemeleri yapabileceklerine dair olumlu yaklaşan kız öğrenci sayısı erkek 
öğrencilerden fazladır. Buna karşılık kararsızlar çıkartıldığında istatistiksel çözümlemeleri istatistik uzmanının yapması 
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gerektiğini düşünen erkek öğrenci sayısı biraz daha fazladır (Şekil 5). Fiziksel koşulları yetersiz bulan kız- erkek öğrenci sayısı 
ise eşittir. Ancak hiçbir karşılaştırmada Ki-kare testiyle istatistiksel olarak anlamlı sonuç elde edilememiştir.   

 

  
Şekil 4: Öğrencilerin istatistik dersi konusunda düşünceleri.  Şekil 5: Öğrencilerin istatistik dersinin özgüllüğü konusunda    
                                                                                                                          düşünceleri.  
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Biyolojik Ürünler, Biyobenzerler ve Biyobenzer Regülasyonları 
Esra Ün Arslan, Burak Cem Soner 

 
Biyolojik ürünler insan, hayvan veya mikroorganizmalar gibi canlı kaynaklardan izole edilerek biyoteknolojik metotlar ve ileri 
teknolojilerle üretilirler. Biyolojik ürünler arasında aşılar, kan ve kan ürünleri, alerjenler, somatik hücreler, gen terapisi, 
dokular ve rekombinant terapötik proteinler gibi çok çeşitli ürünler bulunur. Türkiye’de reçeteli ilaçların yaklaşık %17’sini 
biyoteknolojik ilaçlar oluşturmaktadır. Orijinal biyolojik ilaçların patent sürelerinin dolması ile diğer ilaç firmaları, orijinal 
biyolojik ilaçların “kopyalarını” yani biyobenzerleri geliştirmişlerdir. Biyobenzerler, referans ürün ile kimyasal olarak özdeş 
olduğu varsayılan jenerik ilaçlardan farklıdır. Biyolojik ilaçlar, kimyasal ilaçlara göre yapı ve etki mekanizması olarak çok daha 
komplekstir. Referans ürün için kullanılan karmaşık üretim ve saflaştırma teknikleri üretici ilaç firması tarafından gizli 
tutulduğu için biyobenzer geliştirici firmanın kendi üretim metodolojisini geliştirmesi gerekmektedir. Bu nedenle ilacın 
kopya versiyonunu üretmek için kullanılan süreçler de daha karmaşıktır ve birebir kopyalanmaları mümkün değildir. 
Dolayısıyla, biyobenzerler orijinal biyolojik ürünün jeneriği olarak kabul edilemezler. Bunun yanında patent süresi dolan ve 
yakın zamanda dolacak olan orijinal biyolojik ürünlerin sayısındaki artış, biyobenzerlerin geliştirilmesine olan ilgiyi 
artırmıştır. Biyobenzerlerin düzenleyici kurum tarafından onaylanması sürecinde bazı önemli durumlar mevcuttur. Örneğin; 
biyobenzerin karşılaştırılacağı referans ürünün seçilmesi, hangi endikasyonlarda onaylı olacağının belirlenmesi, advers etki 
takibinin yapılması, ilacın piyasaya sürüleceği ismin belirlenmesi ve en önemli güvenlik problemi olan immünojenisitenin 
önlenmesi gibi. Onaylama sürecindeki bu kriterlerde dünya çapında henüz fikir birliği sağlanamamıştır. Bu düzenlemelerin 
ortak bir karara bağlanması; küresel farklılıkların önlenmesi, geliştirilme sürecindeki maliyetlerin azaltılması, ruhsatlandırma 
aşamalarındaki bekleme sürelerinin kısalması, deney hayvanlarının gereksiz kullanımlarının azaltılabilmesi açısından 
önemlidir. Türkiye’de biyobenzer ilaç pazarı 2018 yılında %48,2 artış göstererek 282 milyon TL’ye ulaşmıştır. Buna karşın 
orijinal biyolojik ürünlerin tamamı ve biyobenzerlerin büyük çoğunluğu halen ithal edilmektedir. Biyobenzer pazarındaki bu 
hızlı büyüme, biyobenzerlerin geliştirilme ve onaylanma sürecindeki ayrıntılı düzenlemeleri gerekli kılmaktadır. Türkiye’de 
biyobenzerlerin onaylanma süreci hakkındaki kılavuz 2006 yılında yayımlanmıştır ve yakın zamanda güncellenmesi 
planlanmaktadır. Güncel kılavuzun dünyadaki diğer biyobenzer kılavuzlarını da kapsayacak şekilde güncellenmesi 
gerekmektedir. Kılavuzun güncellenmesi ve eksikliklerin tamamlanması; biyobenzerlerin geliştirilmesi, hastanın ilaca 
ulaşımının kolaylaştırılması, belirli standartların sağlanması ve maliyetlerin azaltılması açısından önem taşımaktadır. Hızla 
gelişen biyofarmasötik teknolojisi ve artan biyobenzer ilaç sayıları dikkate alındığında ülkemizde detaylı bir kılavuz gerekliliği 
görülmektedir. Bu derlemede biyolojik ürünler, biyobenzerler ve dünyadaki regülasyonlara değinilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: biyobenzerler, biyobenzer regülasyonları, biyolojik ilaçlar 

 

Biological products, Biosimilars and Biosimilar Regulations 
Esra Ün Arslan, Burak Cem Soner 

 
Biological products are produced by biological methods and advanced technology via isolating from living sources such as 
human, animal and microorganisms. Biological products are vary as vaccines, blood and blood products, allergens, somatic 
cells, gene therapy, tissues and recombinant therapeutic proteins. Biological drugs consist about 17% of prescribed 
medicine in Turkey. Copies of original biological drugs namely biosimilars have been developed after the patent of the 
original biological drug expires. Biosimilars are different from generic drugs that are assumed the same of reference 
product chemically. Biological products are more complex for structure and mechanism of action than chemical drugs. A 
biosimilar producer company needs to develop own process methodology because production and purification techniques 
are concealed by producer company of reference drug. Therefore, the production processes of copy version of the drug are 
more complex and not possible to produce an identical copy. Hence biosimilars can not be accepted as the generic of an 
original biological product. Furthermore, interest of biosimilar producing has been increased due to increment of original 
biological products that patent period has expired or close to be. There are some important circumstances in the approval 
process of biosimilars by authorities. Such as selection of reference product to comparison with biosimilars, to define 
approval indications, to tract adverse effects, definition of trade name of the drug and prevention of immunogenicity which 
is the most important safety problem. Worldwide consensus has not been ensured on these criteria about the approval 
process, yet. The consensus of these regulations is important for prevention of global differences, to reduce cost of 
development procedure, to shorten of waiting period in authorization and to reduce unnecessary use of experimental 
animals. Biosimilar drug market has increased 48.2 % and reached 282 million Turkish liras in 2018 in Turkey. Contrary to 
this, all original biological products and most of biosimilars are still imported. It is necessary to detailed regulations in the 
approval and development of biosimilar drugs because of this speed growth in biosimilar market. Turkish guideline of 
biosimilar approval process has been published in 2006 and planning to update it recently. The prospective guideline needs 
to be updated to cover worldwide biosimilar guidelines. To update guidelines and fulfil the needs are important for 
development of biosimilars, easy access to drugs by patients, to obtain certain standards and to reduce the costs. When 
fastly growing biopharmaceutical technology and the increment of biosimilar drugs are considered, it is observed a detailed 
guideline is needed. Biological products, biosimilars and biosimilar regulations have been mentioned in this review.  
Keywords: biological, Biosimilars, Biosimilar Regulations 
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AIM: Alcohol and substance consumption is a growing public health problem both in the world and in Turkey. Therefore, we 
aim to study alcohol and substance usage of students in Izmir Democracy University and to determine the demographical 
factors that affect it.  
METHOD: 327 students attending Izmir Democracy University were included in the study. Data collection tools were “Short 
Form of Addiction Profile Index” (BAPI) and “Sociodemographic Data Form”, which was formed by the authors for the 
present study to collect data about the student’s age, sex, alcohol and substance use history. 
RESULTS: The mean age of the students was 19.52 ± 3.22 and 51.4% of all participants were females. We determined that 
64.5% and 11.3% of the students had consumed alcohol and various substances at least once in their lives, respectively. 
There were no differences between sex or family history in terms of substance and alcohol consumption. In participants 
with substance consumption, the mean starting age was found to be 17.06 ± 1.98. In participants with alcohol consumption, 
the mean starting age was found to be 15.34 ± 2.81. When the scale estimation score was accepted as 2, alcohol and 
substance addiction disorder was not detected in any of the students.  
DISCUSSION: Similar to the literature, we found alcohol and substance use is one of the main mental problems among 
university students. It is thought that the stressful university life has an increasing effect on alcohol and substance 
consumption. Thus, to reduce alcohol and substance consumption rates of students, we suggest to give them health and 
addiction-related training and help them in all kinds of problems. Primarily families, health professionals and community 
have the responsibility for the prevention of addiction. 
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Biyomuafiyet, in vivo biyoyararlanım ve/veya biyoeşdeğerlik çalışmalarından muaf olma anlamına gelmektedir. İki 
farmasötik ürünün eşdeğer olup olmadığına ilişkin karar, pahalı ve zaman gerektiren in vivo çalışmalar yerine, karşılaştırmalı 
dissolüsyon çalışmaları temelinde, ilgili in-vitro veriler biyoeşdeğerliğin temsili kanıtı olarak kabul edilerek verilebilir. 
Biopharmaceutics Classification System (BCS), ilk olarak 1995 yılında FDA tarafından ölçek büyütme ve onay sonrası 
değişikliklerde biyomuafiyet için geliştirilmiştir. BCS’nin biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik çalışma zorunluluğundan muafiyet 
uygulanmasına şu önermeler temel oluşturmuştur: Eğer iki hemen salınımlı (IR) ilaç formülasyonu/ürünü, (i) yüksek 
solübilite ve hızlı dissolüsyona bağlı olarak gastrointestinal sistemde oral solüsyonlar şeklinde etki gösterebiliyorlarsa, (ii) 
aktif ilaç içeriği bir kez çözündükten sonra gastrointestinal sistemde presipitasyon oluşmazsa, (iii)iki IR formülasyon tüm 
barsak lümeni koşullarında aynı in vivo dissolüsyon profiline sahipse, absorpsiyon dereceleri ve hızları aynı olmalı, 
dolayısıyla iki ilaç biyoeşdeğer olmalıdır. Bu doğrultuda ilaç maddeleri aköz solübiliteleri ve intestinal permeabiliteleri 
temelinde 4 sınıftan birinde yer almıştır: 
• Sınıf I (Yüksek solübilite, yüksek permeabilite), 
• Sınıf II (Düşük solübilite, yüksek permeabilite), 
• Sınıf III (yüksek solübilite, düşük permeabilite), 
• Sınıf IV (Düşük solübilite, düşük permeabilite). 
BCS temelli biyomuafiyet yaklaşımı in vivo biyoeşdeğerlik çalışma gereksinimi azaltmayı amaçlamaktadır. Sınıf I IR katı oral 
dozaj formlarının biyomuafiyeti için BCS’nin kullanımını teşvik eden ilk düzenleyici otorite kılavuzları 2006 yılında FDA, 2001 
yılında ise EMA tarafından yayınlanmıştır. Ardından hem EMA hem de WHO Sınıf I ve Sınıf II ilaçlar için BCS biyomuafiyetine 
olanak tanıyan kılavuzlar yayınlamışlardır. Gerek EMA gerekse FDA, yayınladıkları bireysel ve ürüne özgü kılavuzlarla, BCS 
temelli biyomuafiyetinin kullanımını teşvik etmişlerdir. BCS, Sınıf I ve Sınıf III ilaçları içeren IR katı oral dozaj formlarının in 
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vivo biyoyararlanım/biyoeşdeğerliklerini göstermek için, düzenleyici otorite tarafından talep edilen karşılaştırmalı 
biyoyararlanım çalışma zorunluluğundan muafiyet için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. EMA’nın Ağustos 2018 tarihli “ICH 
guideline M9 on biopharmaceutics classification system based biowaivers. Step 2b” başlıklı kılavuzunda ise BCS-temelli 
biyomuafiyetin sadece ilacı sistemik dolaşıma sunmak için tasarlanmış IR katı oral dozaj formlara veya süspansiyonlara 
uygulanabileceği, dar terapötik endekse sahip ilaçlar için uygun olmadığı, sabit doz kombinasyon ürünlerin ise, kombine ilaç 
ürünündeki tüm ilaç maddelerinin belirli koşulları karşılaması durumunda biyomuafiyete tabi olabileceği belirtilmektedir. Ön 
ilaçlar ise, sadece ön ilaç şeklinde absorbe olmaları durumunda BCS temelli biyomuafiyet için uygun olabilir. EMA kılavuzuna 
göre bir ilaç ürününün BCS temelli biyomuafiyete uygun olabilmesi için; içerdiği ilaç maddesinin/maddelerinin solübilite ve 
permeabiliteye ilişkin BCS Sınıf I ve Sınıf III kriterlerini yerine getirmesi, ürünün sistemik etkili IR oral bir dozaj formu olması 
ve dozaj formunun referans ürüne farmasötik eşdeğer olması gerekmektedir. Bukkal ya da sublingual absorpsiyonu olan ilaç 
ürünleri BCS temelli biyomuafiyet için uygun değildir. Orodispersible ürünler ise sadece bukkal veya sublingual 
absorpsiyonları olmaması ve KÜB’lerinde sadece su ile alınmalarının yer alması durumunda biyomuafiyet için uygun duruma 
gelmektedir. Bir ilaç ürününün BCS temelli biyomuafiyet için uygun olabilmesi için, ürünün kompozisyonu (eksipiyanlar) ve 
in vitro düssolüsyon performansına ilişkin kılavuzda detayları verilen kriterlerin de karşılanmış olması gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: BSS, biyoeşdeğerlik, Biyomuafiyet, biyoyararlanım, 
 

 
Biopharmaceutics Classification System Based Biowaiwers: Current Status 

 
Burak Cem Soner

1
, Esra Akçabağ

2
, Sadi Satılmış Özdem

2 
 

1
Izmir Democracy University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Pharmacology, Izmir  

2
Antalya University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Pharmacology,Antalya  

 
Biowaiver means that in vivo bioavailability and/or bioequivalence studies may be waived. The decision as to whether two 
pharmaceutical products are equivalent can be made on the basis of comparative dissolution studies rather than expensive 
and time-consuming in vivo studies, with relevant in-vitro data being considered as representative evidence of 
bioequivalence. The Biopharmaceutics Classification System(BCS) was first developed in 1995 by the FDA for biowaiver in 
scale-up and post-approval changes.The following propositions form the basis for applying BCS exemption from the 
obligation to work on bioavailability/bioequivalence:If two immediate release(IR) drug formulations/products can (i)act as 
oral solutions in the gastrointestinal tract due to high solubility and rapid dissolution, (ii)if the active drug ingredient does 
not prone to precipitation after its dissolution (iii)two IR if the formulation has the similar in vivo dissolution profile under 
various intestinal conditions, the degree and rate of absorption should be the same, so the two drugs should be 
bioequivalent. Accordingly, the drug substances were classified into one of four classes based on their aqueous solubility 
and intestinal permeability:  
• Class I:high solubility,high permeability  
• Class II:low solubility,high permeability  
• Class III:high solubility low permeability  
• Class IV:low solubility,low permeability  
The BCS-based bioavailability approach aims to reduce the need for in-vivo bioequivalence studies.The first regulatory 
authority guidelines to promote BCS for the biowaiver of class I IR solid oral dosage forms were published by FDA in 2006 
and by EMA in 2001. Then both EMA and WHO published guidelines for BCS biowaiver in Class I and Class II drugs.BCS is 
widely used for exemption of compulsory comparative bioavailability studies required by the regulatory authority to 
demonstrate the in vivo bioavailability/bioequivalence of Class I and Class III IR solid oral dosage forms.EMA's August 2018 
guidance titled as “ICH guideline M9 on biopharmaceutics classification system based biowaivers.Step 2b”, states that BCS-
based biowaiver can only be applied to IR solid oral dosage forms or suspensions designed to deliver the drug to the 
systemic circulation, where it is not suitable for drugs with narrow therapeutic index, whereas fixed dose combination 
products may be subject to biowaiver if all drug substances in the combined drug product meet certain criteria.Prodrugs 
may only be suitable for BCS-based biowaiver if absorbed as prodrug.According EMA guidelines, drug product can be 
suitable for BCS-based biowaiver if; drug substance(s) meet BCS Class I and Class III criteria for solubility and permeability; 
the product must be a systemically effective IR oral dosage form and the dosage form should be a pharmaceutical 
equivalent to reference product. Pharmaceutical products with buccal or sublingual absorption are not suitable for BCS-
based biowaiver. Orodispersible products, on the other hand, are suitable for biowaiver only if they do not have buccal or 
sublingual absorptions and if drugs Summary of Product Characteristics states that the drug is taken only with water. In 
order for a pharmaceutical product to be suitable for BCS-based biowaiver, the criteria detailed in the guideline on the 
ingredients(excipients) and in vitro dissolution performance of the product must also be met.  
Keywords: BCS, bioavailability, bioequivalence, Biowaiver 
 

 

 

 



806 
 

BİYOFARMASÖTİK SINIFLANDIRMA SİSTEMİ DAYALI BİYOMUAFİYET ÜZERİNE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

Biyomuafiyet, in vivo biyoyararlanım ve/veya biyoeşdeğerlik çalışmalarından muaf olma anlamına gelmektedir. Bir 
başka deyişle düzenleyici otorite tarafından ilacın onaylanması için in vivo biyoyararlanım ve/veya biyoeşdeğerlik 
çalışmaların yapılma zorunluluğu olmaması durumudur; İki farmasötik ürünün eşdeğer olup olmadığına ilişkin karar, pahalı 
ve zaman gerektiren in vivo çalışmalar yerine, karşılaştırmalı dissolüsyon çalışmaları temelinde, ilgili in vitro veriler 
biyoeşdeğerliğin temsili (surrogate) kanıtı olarak kabul edilerek verilebilir. Biyomuafiyetin temel avantajlarından biri, 
düzenleyici otorite tarafından ilaçların onay sürecinin basitleştirilmesi, onay için gerekli zamanın kısaltılması ve bu şekilde 
yeni ürünlerin pazara çıkarılması için gerekli maliyetin azaltılmasıdır (1,2). Gereksiz ilave insan çalışmalarının ve çalışma 
tekrarlarının önüne geçilerek hem tasarruf sağlanmakta hem de ilaca erken erişim sağlanmaktadır (3). 

Yeni ilaç gelişiminde biyoeşdeğerlik çalışmaları; ticarileştirilen, pazarlanacak olan formülasyonları, Faz III 
etkililik/güvenlilik çalışmasında kullanılan klinik-ölçekteki formülasyonlarla ilişkilendirmek için kullanılır. Aynı zamanda gerek 
yeni gerekse jenerik ticarileştirilmiş ilaç ürünlerinin belirli ölçek büyütme ölçek büyütme ve onay sonrası değişikliklere gitme 
durumunda biyoeşdeğerlik çalışmalarına gereksinim duyulur. Jenerik ilaç gelişimde ise, düzenleyici otorite onayı için jenerik 
ürün ile referans ürünün biyoeşdeğerliğinin gösterilmesi gerekmektedir (4).  

Biopharmaceutics Classification System (BCS), ilk olarak 1995 yılında FDA tarafından ölçek büyütme ve onay 
sonrası değişikliklerde biyomuafiyet için geliştirilmiştir, daha sonra belirli oral jenerik ürünlerin düzenleyici otorite onayını 
da kapsayacak şekilde genişletilmiştir (5). Dolayısıyla, BCS hem yeni hem de jenerik ilaç gelişiminde uygun BCS kriterlerinin 
karşılanması durumunda, düzenleyici otoritenin in vivo biyoyararlanım ve/veya biyoeşdeğerlik çalışma gereksinimlerinden 
muafiyet için önemli bir araç durumuna gelmiştir. İlerleyen yıllarda gerek yeni gerekse jenerik ilaç gelişiminde in vivo 
biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışma gereksinimlerinden muafiyet sağlamak için BCS’nin geçerli bir yaklaşım olduğu 
anlaşılmıştır.  

BCS’nin biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik çalışma zorunluluğundan muafiyet uygulanmasına şu önermeler temel 
oluşturmuştur; Eğer iki hemen salınımlı (IR) ilaç formülasyonu/ürünü, (i) yüksek solübilite ve hızlı dissolüsyona bağlı olarak 
gastrointestinal sistemde oral solüsyonlar şeklinde etki gösterebiliyorlarsa, (ii) aktif ilaç içeriği (API) bir kez çözündükten 
sonra gastrointestinal sistemde presipitasyon oluşmazsa, (iii) iki IR formülasyon tüm barsak lümeni koşullarında aynı in vivo 
dissolüsyon profiline sahipse, absorpsiyon dereceleri ve hızları aynı olmalı, dolayısıyla iki ilaç biyoeşdeğer olmalıdır (6). 
BCS’nin gelişiminin altında yatan bir diğer önermede ise; aköz solübilite ve barsak permeabilitesi ilaç absorpsiyonuna ilişkin 
iki anahtar faktör olarak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda ilaç maddeleri (drug substances) aköz solübiliteleri ve intestinal 
permeabiliteleri temelinde 4 sınıftan birinde yer almıştır (7,8):

 

 Sınıf I (Yüksek solübilite, yüksek permeabilite), 

 Sınıf II (Düşük solübilite, yüksek permeabilite),  

 Sınıf III (yüksek solübilite, düşük permeabilite),  

 Sınıf IV (Düşük solübilite, düşük permeabilite). 
BCS temelli biyomuafiyet yaklaşımı in vivo biyoeşdeğerlik çalışma gereksinimi azaltmayı amaçlamaktadır (9). Sınıf I 

IR katı oral dozaj formlarının biyomuafiyeti için BCS’nin kullanımını teşvik eden ilk düzenleyici otorite kılavuzları 2006 yılında 
FDA, 2001 yılında ise EMA tarafından yayınlanmıştır. Ardından hem EMA hem de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sınıf I ve Sınıf 
II ilaçlar için BCS biyomuafiyetine olanak tanıyan kılavuzlar yayınlamışlardır (10,11). Başlangıçta WHO, Sınıf II’de yer alan bazı 
zayıf asit ilaçlar için de muafiyet öngörmüş olmakla birlikte, halen sadece Sınıf I ve Sınıf III ilaçlar için biyomuafiyet 
önermektedir. FDA kılavuzunda Sınıf I için önerilen muafiyet, 2015 yılında yayınlanan revize kılavuz kapsamında genişletilmiş 
ve Sınıf III ilaçları da içermiştir (12). Devam eden süreçte Temmuz 2015’de FDA BCS Sınıf I ve Sınıf III ilaçlar içeren IR katı oral 
dozaj formları için in vitro dissolüsyon testi ve spesifikasyon kriterlerine yönelik sanayi kılavuzunu (draft) yayınlamıştır (13). 
Gerek EMA gerekse FDA, yayınladıkları bireysel ve ürüne özgü kılavuzlarla (14,15) BCS temelli biyomuafiyetinin kullanımını 
teşvik etmişlerdir. BCS, Sınıf I ve Sınıf III ilaçları içeren IR katı oral dozaj formlarının in vivo biyoyararlanım/ 
biyoeşdeğerliklerini göstermek için, düzenleyici otorite tarafından talep edilen karşılaştırmalı biyoyararlanım çalışma 
zorunluluğundan muafiyet için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (4).  

Halen FDA’nın Aralık 2017 tarihli “Waiver of In Vivo Bioavailability and Bioequivalence Studies for Immediate-
Release Solid Oral Dosage Forms Based on a Biopharmaceutics Classification System” başlıklı sanayi kılavuzunda Sınıf I IR 
oral dozaj formlarının biyomuafiyeti için; (i) ilaç maddesinin yüksek solübilite ve (ii) yüksek permeabilitesinin, (iii) ilaç 
ürününün (test ve referans) hızla çözündüğünün ve (iv) ilacın absorpsiyon hız ve derecesini etkileyecek herhangi bir 
eksipiyan içermediğinin gösterilmesi gerektiğini bildirmektedir. Aynı kılavuzda Sınıf III IR oral dozaj formlarının biyomuafiyeti 
için ise; (i) ilaç maddesinin yüksek solübilitesinin, (ii) ilaç ürünün (test ve referans) hızla çözündüğünün ve (iii) test ilaç ürün 
formülasyonunun kalitatif olarak aynı, kantitatif olarak ise oldukça benzer olduğunun gösterilmesi gerekmektedir (16). 
FDA’nın Ağustos 2018 tarihli “Dissolution Testing and Acceptance Criteria for Immediate-Release Solid Oral Dosage Form 
Drug Products Containing High Solubility Drug Substances” başlıklı sanayi kılavuzunda ise yüksek solübiliteli ilaç maddeleri 
içeren IR katı oral dozaj form ilaç ürünleri için dissolüsyon testi ve kabul kriterleri tanımlanmıştır (17). 

EMA’nın Ağustos 2018 tarihli “ICH guideline M9 on biopharmaceutics classification system based biowaivers. Step 
2b” başlıklı kılavuzunda ise BCS-temelli biyomuafiyetin sadece ilacı sistemik dolaşıma sunmak için tasarlanmış IR katı oral 
dozaj formlara veya süspansiyonlara uygulanabileceği, dar terapötik endekse sahip ilaçlar için uygun olmadığı, sabit doz 
kombinasyon ürünlerin ise, kombine ilaç ürünündeki tüm ilaç maddelerinin belirli koşulları karşılaması durumunda 
biyomuafiyete tabi olabileceği belirtilmektedir.  Kılavuzda sadece test ve referans ürünlerde ilaç maddesinin aynı olması 
durumunda biyomuafiyetin geçerli olabileceği, örneğin test ürünün ilaç maddesinin referans üründekinden farklı bir tuz, 
ester, izomer ya da izomer karışımı olması durumunda biyomuafiyetin uygulanamayacağı vurgulanmaktadır. Ön ilaçlar ise, 
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sadece ön ilaç şeklinde absorbe olmaları durumunda BCS temelli biyomuafiyet için uygun olabilir. EMA kılavuzuna göre bir 
ilaç ürününün BCS temelli biyomuafiyete uygun olabilmesi için; içerdiği ilaç maddesinin/maddelerinin solübilite ve 
permeabiliteye ilişkin BCS Sınıf I ve Sınıf III kriterlerini yerine getirmesi, ürünün sistemik etkili IR oral bir dozaj formu olması 
ve dozaj formunun referasn ürüne farmasötik eşdeğer olması gerekmektedir. Bukkal ya da sublingual absorpsiyonu olan ilaç 
ürünleri BCS temelli biyomuafiyet için uygun değildir. Ağızda çözünen (orodispersibl) ürünler ise sadece bukkal veya 
sublingual absorpsiyonları olmaması ve KÜB’lerinde sadece su ile alınmalarının yer alması durumunda biyomuafiyet için 
uygun duruma gelmektedir. Bir ilaç ürününün BCS temelli biyomuafiyet için uygun olabilmesi için, ürünün kompozisyonu 
(eksipiyanlar) ve in vitro düssolüsyon performansına ilişkin kılavuzda detayları verilen kriterlerin de karşılanmış olması 
gerekmektedir (10).     
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Amaç ve Önem: Aşı, insan sağlığının iyileştirilmesine ve ortalama yaşam süresinin artmasına büyük ölçüde katkıda bulunan, 
tarihteki en önemli tıbbi gelişmelerden biridir. Etkili yeni aşıların geliştirilmesinde de en önemli stratejilerden biri uygun bir 
adjuvanın seçimi ve kullanımıdır. Adjuvanlar, adaptif bağışıklık sistemini antijene karşı spesifik antikorlar üretmeye teşvik 
ederken aynı zamanda doğal bağışıklık sisteminin de enfeksiyona daha hızlı tepki vermesini sağlar. Adjuvanların 
kullanılmasının amacı hem güçlü hücre aracılı immünitenin uyarılması hem hedef antijene karşı yükseltilmiş antikorların 
fonksiyonel titrelerini arttırılması hem de mukozal bağışıklığı uyarmaktır. Ayrıca antijene tepki süresinin arttırılması ve 
koruyucu bağışıklık sağlamak için gereken sürenin azaltılması, kullanılacak gerekli antijen miktarı ve gerekli immünizasyon 
sayısı azaltılması hedeflenmektedir.  
Mekanizma: Antijenin bir yüzeye bağlanması veya antijen adsorpsiyonu için özel bir yüzeyin olması, adjuvanların biyolojik 
aktivitesi için önemli olarak görülmektedir. Biyolojik aktivite; antijen sunumu, tanınması, antijen-antikor etkileşimi ve 
konakçı proteinlerinin inflamatuar veya bağışıklık yanıtı aktive etmesi şeklinde ilerlemektedir. Birçok adjuvan ana histo-
uyumluluk kompleksleri (MHC) ile antijen sunumunu yönlendirebilir. Temelde örüntü tanıma reseptörleri (PRR) için ligandlar 
olan diğer adjuvanlar, esasen antijen sunan hücreler(APC)'leri hedefleyen ve sonuç olarak adaptif immün yanıtı etkileyen, 
doğal immüniteyi indükleyerek hareket ederler. Neredeyse tüm PRR ailelerinin üyeleri adjuvanlar için potansiyel 
hedeflerdir. Bunlar arasında Toll benzeri reseptörler (TLR'ler), NOD benzeri reseptörler (NLR'ler), RIG-I benzeri reseptörler 
(RLR'ler) ve C tipi lektin reseptörleri (CLR'ler) bulunur. Ayrıca adjuvanların hücresel ve moleküler düzeyde farklı etki 
mekanizmaları vardır. Bunlar; antijenin yavaş salımı için depo etki, antijen sunan hücrelere(ASH) hedefleme, bu 
hücrelerin(ASH) aktivasyonu, sitokinlerin uyarılması, antijen moleküllerinin konformasyonel değişikliklere uğratılması veya 
moleküllerin net polar yüklerinin değiştirilmesi şeklinde olmaktadır. 
SONUÇLAR: Adjuvanlar, antijene özgü immün yanıtların tipini ve büyüklüğünü arttırarak aşıların patojene ve hedef 
popülasyona göre daha iyi uyarlanmasına izin vermiş, güvenli ve etkili aşıların geliştirilmesinde hayati öneme sahip 
olmuştur. Modern adjuvan stratejileri, doğuştan gelen immün tepkileri aktive etmek, dendritik hücreleri mobilize etmek ve 
adaptif immüniteyi aktive etmek için hedef aşılamayı geliştirmeyi amaçlar. Bu adjuvanların faydalarını kullanan 
formülasyonlar, başarılı aşı stratejileri içeren patojenlere karşı güvenli koruma sağlayan etkili aşılar oluşturmuşlardır. 
Modern aşılamada karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için ise mevcut adjuvanların daha geniş uygulamaları ile 
birlikte ilave adjuvan sistemlerin geliştirilmesi gerekmiştir. Yeni Adjuvant Sistem teknolojisi, en gelişmiş yaklaşımdır ve bazı 
karmaşık patojenler veya bazı immünolojik tepkileri zayıf kişiler için etkili aşıların geliştirilmesinde temel oluşturmuştur. 
Böylece bulaşıcı hastalıkların önlenmesindeki rollerine ek olarak, kanser ve immün aracılı bozukluklar gibi hastalıkları veya 
kronik hastalıkları gideren immünoterapi tedavilerini geliştirmek için daha çok çalışılmaktadır.  
TARTIŞMA: Mevcut aşılar, modern tıpta başarı öyküsünü temsil etmektedir. Bununla birlikte, insan immün yetmezlik virüsü 
(HIV), sıtma ve Metisiline dirençli Staphylococcus aureus dahil, henüz kontrol altında olmayan daha zor patojenlere karşı 
aşıların geliştirilmesini sağlamak için yeni yaklaşımların gerekli olduğu açıktır. Ek olarak, aşılar, pandemik grip ve Ebola 
virüsleri gibi ortaya çıkan patojen tehditlerine karşı koymak için gereklidir. Mevcut aşılar üzerindeki potansiyel gelişmeler, 
daha güçlü bir bağışıklık tepkisi, daha hızlı bir tepki ya da genişletilmiş bir patojen kapsamı genişliğine sahip olan tepkileri 
indükleyebilen yeni adjuvanların eklenmesini içerebilir. Yeni aşıların geliştirilmesine olanak sağlayabilecek yeni nesil 
adjuvanlar mevcut hale gelmektedir ve bu konu aktif bir araştırma alanı açmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Aşı, Adjuvan, Adjuvan Sistemleri, Patojen 
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Objective and Importance: Vaccine is one of the most important medical advances in history that contributes greatly to 
improving human health and increasing the average life expectancy. One of the most important strategies in the 
development of effective new vaccines is the selection and use of an appropriate adjuvant. Adjuvants are substances that 
are delivered with the antigen to stimulate the adaptive immune system to produce specific antibodies against the antigen 
while at the same time allowing the innate immune system to react more rapidly to infection. Adjuvants encourage the 
adaptive immune system to produce specific antibodies against the antigen, while at the same time allowing the innate 
immune system to react more rapidly to infection. The purpose of using adjuvants is to stimulate strong cell-mediated 
immunity, to increase functional titers of amplified antibodies against the target antigen, as well as to stimulate mucosal 
immunity. 
Mechanism: The binding of the antigen to a surface or the presence of a specific surface for antigen adsorption is seen as 
important for the biological activity of adjuvants. Biological activity; antigen presentation, recognition, antigen-antibody 
interaction, and activation of host proteins by inflammatory or immune response. Many adjuvants can direct antigen 
presentation with major histocompatibility complexes (MHCs). Other adjuvants, which are essentially ligands for pattern 
recognition receptors (PRR), act by inducing natural immunity, which essentially targets antigen-presenting cells(APC) and 
consequently affects the adaptive immune response. Members of almost all PRR families are potential targets for 
adjuvants. These include Toll-like receptors (TLRs), NOD-like receptors (NLRs), RIG-I-like receptors (RLRs), and type C lectin 
receptors (CLRs). Furthermore, adjuvants have different mechanisms of action at cellular and molecular levels. These; The 
depot effect for slow release of antigen is targeting to APC, activation of these cells, stimulation of cytokines, 
conformational changes of antigen molecules, or altering the net polar charges of molecules.  
CONCLUSIONS: Adjuvants have increased the type and size of antigen-specific immune responses, allowing better 
adaptation of vaccines to the pathogen and target population. Modern adjuvant strategies aim to enhance target 
vaccination to activate innate immune responses, mobilize dendritic cells and activate adaptive immunity. These adjuvants' 
benefits have produced effective vaccines that provide safe protection against pathogens containing successful vaccine 
strategies. Overcome the difficulties encountered in modern vaccination,adjuvant systems have to be developed with wider 
applications of existing adjuvants. New Adjuvant System technology is the most advanced approach and has been the basis 
for the development of effective vaccines for individuals with some complex pathogens or some immunological responses. 
DISCUSSION: Existing vaccines represent a success story in modern medicine. However, it is clear that new approaches are 
needed to enable the development of vaccines against more difficult pathogens. In addition, vaccines are required to 
counter the emerging pathogen threats such as pandemic influenza and Ebola viruses. A new generation of adjuvants that 
can allow the development of new vaccines is becoming available and this topic has opened an active field of research. 
 
Keywords: Vaccine, Adjuvant, Adjuvant Systems, Pathogen 
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OBJECTIVES: Preoccupation and compulsive use of the internet can cause impairment in functionality and has long been 
debated on the topic of "internet addiction". The aim of the present study is to examine internet addiction, which is noted 
in the DSM-V as a subject that needs further studies and its related factors among university students.  

 

 

METHOD: 327 students from Izmir Democracy University were participated in the study. “Addiction Profile Index Internet 
Addiction Form” (BAPINT) and “Sociodemographic Data Form” which was formed by the authors of the study to collect data 
about the student’s age, sex, medication and family history.  
RESULTS:  The mean age of the students was 19.52 ± 3.22 and 51.4% of all participants were females. The mean scores of 
BAPINT were found 1.13 ± 0.61. Participants whose BAPINT scores are 2 or higher were considered to be addicted. The 
prevalence of internet addiction was found as 10.8% in our study group. 59 students (18.1%) were found to be online for at 
least 6 hours per day. Internet addiction was found significantly higher in females (p=0.001).  
CONCLUSION: Internet addiction observed among university students at a rate of 10.8% and characterized by excessive 
internet usage raises concern as a significant communal mental health problem. 

Keywords: Internet Use, Internet Addiction, Preoccupation 
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Çoklu anomalili yenidoğanda fiberoptik bronkoskopla entübasyon esnasında 
tesadüfen saptanan “trakeal web” olgusu 

Kübra Evren Şahin, Canan Salman Önemli 
SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Bölümü, İzmir 

 
 

GİRİŞ: Konjenital anomalili pediatrik hasta grubunda zor entübasyon sık rastlanan klinik bir durumdur. Burada Nisan 2014 
tarihinde Behçet Uz Çocuk Hastanesinde pulmoner atrezi, VSD nedeni ile operasyon planlanan, konjenital multiple 
anomalisi olan ve zor entübasyon nedeni ile fiberoptik bronkoskop kullanılan hastada tesadüfen rastlanan trakeal web 
olgusu sunulmuştur. 
OLGU: 70 günlük kız hasta, dış merkezden solunum sıkıntısı ve siyanoz bulguları ile kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım 
ünitesine kabul edildi. Hastanın başvuru anında spontan solunumu mevcut ancak siyanotik görünümde, tansiyon arteryel 
93/45 mmhg, nabız 100/dk, oksijen satürasyonu %70 idi ve kan gazı analizinde asidoz saptanmadı. Pediatrik kardiyoloji 
tarafından yapılan ekokardiografide hastada criss-cross kalp ve pulmoner atrezi olduğu görüldü. Hastada ek olarak anüs 
açıklığının olmadığı rektovezikal fistül, sağ üst ekstremitede anaplazi saptandı. Akciğer grafisinde sağ akciğerin normal 
havalanmakta olduğu sol akciğerin ise havalanmadığı görüldü. Hastanın yapılan batın ve transfontanel ultrasonografisi 
(USG) normal olarak değerlendirildi. Pulmoner atrezi nedeni intra trakeal genel anestezi altında Blalock Taussig şant 
operasyonu planlandı. ASA 4A olarak değerlendirilen hastaya elektrokardiografi, SpO2, non invaziv kan basıncı 
monitorizasyonu yapıldı. Sol brakial venden fentanil, trakrium ile anestezi indüksiyonu yapılan hasta 3,5 numara endotakeal 
tüp ile orotrakeal entübe edildi. Entübasyon sonrası 10. dakikada hastanın %100 olan oksijen saturasyonunun düşmeye 
başlaması ve bilateral akciğer oskultasyonunda solunum seslerinin duyulmaması üzerine laringoskop ile endotrakeal tüpün 
yeri kontrol edildi ve tüpün trakeada olduğu görüldü. Prednol 5 mg/kg dozda iv yapıldı. Endotrakeal tüp içinde sekresyon 
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olabileceği düşünülerek endotrakeal tüp içi aspirasyon denendi, aspirasyon sondasının yeterince ilerlememesi üzerine 
endotrakeal tüp çıkarıldı. Tüpün temiz ve açık olduğu görüldü. Yüz maskesi ve %100 oksijen ile solunumu sağlanan hastanın 
endotrakeal tüp ile havalanamamasının nedenini anlamak ve entübasyonunu sağlayabilmek için fiberoptik bronkoskopi 
yapıldı. Fiberoptik bronkoskopide hastada “trakeal web” görüldü. Hastanın kas gücü ve solunum derinliğinin yeterli 
olmaması üzerine fiberoptik bronkoskop ile endotrakeal tüp web distaline ilerletilerek hasta entübe edildi. Santral venöz 
kataterizasyon takılması sırasında başın ekstansiyon pozisyonunda tüpün yeri değişerek trakeal webe dayandığı ve bu 
nedenle hastanın solunumunun bozulduğu düşünüldü. Trakeostomi açılması gerektiği için olgunun operasyonunun 
ertelenmesine ve olgunun üst merkeze nakledilmesine karar verildi. Entübe olarak transport edilirken ekstübasyon 
gerçekleştiğinde reentubasyonunun riskli olabileceği düşünülerek Hastanın ekstübe, spontan solunumda transportunun 
uygun olduğuna karar verildi. Hasta, kas gücü ve solunum derinliği yeterli olunca ekstübe edildi. Spontan solunumda, bilinç 
açık, koopere olarak üst merkeze nakledildi. 
Tartışma ve SONUÇ: “Trakeal web”, trakeanın kısa segmentini içeren kıkırdak dokuda bir hasar oluşmadan sadece 
mukozanın oluşturduğu sirküler tarzdaki yapı olarak tanımlanmaktadır.[1,2] Fiberoptik bronkoskop yardımlı entübasyon 
çoğu merkezde standart olgularda kullanılmamaktadır. Zorlu entübasyon olgularında entübasyon kolaylığı sağlamak amaçlı 
kullanılmaktadır. Özellikle konjenital anaomalilerin eşlik ettiği pediatrik hasta grubunda fiberoptik yardımlı entübasyon 
yapılması insidental trakeal patolojilerin ortaya konmasını sağlayabilir.  
Anahtar Kelimeler: Anestezi, Fiberoptik bronkoskop, Trakeal web, 
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Tracheal web case determined incidentally during intubation with fiberoptic 

bronchoscope in newborn with multiple anomaly 
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INTRODUCTION: Difficult intubation in pediatric patient group with congenital anomaly is a frequently seen clinical 
condition. “Tracheal web” is described as the circular structure created by only mucosa without any damage in cartilage 
tissue containing short segment of trachea (1, 2).  
CASE: 70-day girl patient was admitted to cardiovascular surgical intensive care unit from an external center due to 
respiratory distress and cyanosis findings. The patient had spontaneous breathing during the application however, she was 
of cyanotic appearance, tension arterial was 93/45 mmHg, pulse was 100/min, oxygen saturation was 70 and acidosis was 
not found in blood gas analysis. In the echocardiography performed by the pediatric cardiology, criss-cross heart and 
pulmonary atresia was found in the patient. Moreover, rectovesicle fistule that anus gap was not present, anaplasia was 
found in right upper extremity. It was observed in lung graphy that right lung aerated normally and left lung did no aerate. 
Abdomen and transfontanel ultrasonography of the patient was assessed as normal. Blalock Taussig shunt surgery under 
intra tracheal general anesthesia was planned due to pulmonary atresia. Electrocardiography, SpO2, non-invasive blood 
pressure monitorization was applied to the patient assessed as ASA 4A. The patient for whom anesthesia induction with 
Fentanyl Citrate, Atrakuryum Bezilat was applied from left brachial vein had orotracheal intubation with 3,5 no cuff 
endotracheal tube. Since oxygen saturation being 100% at minute 10 following the intubation started to drop and breathing 
sounds were not heard in bilateral lung auscultation, location of endotracheal tube was controlled with laryngoscope and it 
was seen that the tube was in trachea. IV in the dose Prednol 5 mg/kg was administered. Secretion in the endotracheal 
tube was considered and endotracheal intra-tube aspiration was tried and endotracheal tube was removed since aspiration 
probe did not proceed sufficiently. The tube was clean and open. Fiberoptic bronchoscopy was applied to provide 
intubation and understand the reason of non-aeration with endotracheal tube of the patient breathing by means of face 
mask and 100% oxygen. Tracehal web was observed in the patient during fiberoptic bronchoscopy. Upon seeing that 
muscle strength and breathing depth of the patient was not sufficient, endotracheal tube was proceeded to the distal of 
web with fiberoptic bronchoscope and the patient was intubated. While inserting central venous catheterization, it was 
thought that the head leaned to the tracheal web by relocating the tube at extension position and for this reason, breathing 
of the patient deteriorated. Since tracheostomy was necessary, the surgery of the patient was delayed and it was thought 
that reintubation would be hazardous in case of extubation during the transportation, she was extubated when muscle 
strength and breathing depth was sufficient. She was transferred to the top center as conscious, cooperated in 
spontaneous breathing. 
Discussion and CONCLUSION: Fiberoptic bronchoscope assisted intubation is not used for standard cases at many centers. 
It is used for easy intubation for difficult intubation cases. Fiberoptic assisted intubation for pediatric patient group with 
especially congenital anomalies may enable us to reveal incidental tracheal pathologies.  
Keywords: Anesthesia, Fiberoptic bronchoscope, Tracheal web 
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Evaluation of demographic characteristics of Izmir Democracy University 
Medical Faculty students 
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INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the demographic characteristics of the second year students of the 
Faculty of Medicine of Izmir Democracy University and their differences with the students of 4-year faculty.         
MATERIALS-METHODS: İDÜTF has prepared a questionnaire consisting of 23 questions under the supervision of 7 student 
instructors who came together as a «Scientific Research Group» within the scope of the 2nd and 1st semester special study 
module. They applied these questionnaires to 65 of their classmates and 25 people who were studying at other universities 
or 4-year faculties of Izmir Democracy University. The distribution of both groups according to age and gender was similar. 
In order to exclude the extreme values, a questionnaire was not applied to astudent who is 50-year old. 
RESULTS: When 65 students of IDUTF were evaluated; the mean age was 19.6 ± 1.1 years. Twenty three (35.4%) of the 
participants were female and 42 (64.6%) were male. There were no differences between the medical faculty (MF) students 
and other faculty students in terms of age, number of siblings, number of exams until they graduated, and hours spent on 
the internet / telephone for entertainment purposes. In both groups, smoking and alcohol consumption together with 
smoking were the most commonly reported bad habits; this ratio was 29.2 for MF students and 36% for other faculty 
students. The rate of antidepressant use in medical students was 23.1%; 18.5% were still using it. Only 12% of the other 
faculty students stated that they used antidepressant drugs. The percentage of those who stated that they had a career 
dream was 95.4% for MF students and 76% for other faculty students. In terms of communication skills, most of the MF 
students stated that they found themselves more inadequate than other faculty students. 47.7% of MF students were 
graduated from scientific high school while most of the other faculty students (48%) graduated from Anatolian high school. 
In both groups of students, almost all lived in the city, their homes were their property, and they declared that they were 
«middle-income» in monthly income. The number of students who declared chronic disease was less than 10% in both 
groups, and this was usually allergic asthma.                                                                                                                        

DISCUSSION: Chi-square test showed that male students had higher monthly income (p = 0.014). Antidepressant use was 
significantly higher in medical students (p = 0.041). 

Keywords: Medical Faculty Students, Demographic characteristics, survey preparation 
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özelliklerinin değerlendirilmesi 
 

Tutku Demir, Gülden Diniz, Arzu Efe, Kerem Kandemir, Yılmaz Kızılışık, Ceren Oğuz, Ahmet Öztürk, Sena Ünlü 
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bilimsel Araştırma Grubu 

 
GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmada İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencilerinin demografik özelliklerini ve 
üniversiteye giriş puanı olarak daha alt sıralarda olan 4 yıllık fakülte öğrencileriyle farklılıklarını değerlendirmek 
amaçlanmıştır. 
 
MATERYAL VE METOT: İDÜTF 2. Dönem 1. ve 2. kurul özel çalışma modülü kapsamında «Bilimsel Araştırma Grubu» olarak 
bir araya gelen 7 öğrenci eğitmenleri gözetiminde 23 sorudan oluşan bir anket formu hazırladı. Bu anket formlarını sınıf 
arkadaşlarından 65’ine ve diğer üniversite veya İzmir Demokrasi Üniversitesinin 4 yıllık fakültelerinde okuyan 25 kişiye 
uyguladılar (Şekil 1). Her iki grubun yaşa ve cinsiyete göre dağılımı benzerdi. Uç değerleri dışarda bırakmak adına İDÜTF 
öğrencisi, yaşı 50 civarında olan bir kişiye anket uygulanmadı.  Kontrol grubunu oluşturan öğrencilerin eğitim gördüğü 
bölüme göre dağılımı Şekil 2’de gösterilmiştir.  
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Şekil 1: Çalışma grubunun fakülteye göre dağılımı.                   Şekil 2:  Kontrol grubunun fakülteye göre dağılımı. 
 
BULGULAR: İDÜTF öğrencisi 65 öğrenci değerlendirildiğinde; ortalama yaş 19,6±1,1 idi (Şekil 3). Katılanların 23’ü kadın (% 
35,4), 42’si (%64,6) erkekti (Şekil 4). Sayısal ölçekli değişkenler içinde yaş, kardeş sayısı, okuduğu fakülteyi kazanana dek 
girdiği sınav sayısı ve internet/ telefonde eğlence amaçlı geçirdiği saat sayısı açısından tıp fakültesi öğrencileri ile diğer 
fakülte öğrencileri arasında fark saptanmadı. Her iki grupta da en sık belirtilen kötü alışkanlık sigara ve sigara ile birlikte alkol 
tüketimi olup; bu oran TF öğrencilerinde toplam 29,2 iken diğer fakülte öğrencilerinde % 36 bulundu.  Tıp fakültesi 
öğrencilerinde antidepresan kullanma oranı %23,1 olup; %18,5’u halen kullanmaktaydı. Diğer fakülte öğrencilerinden 
sadece %12’si eskiden antidepresan ilaç kullandığını belirtmiştir.  Bir meslek hayali olduğunu belirtenlerin oranı TF 
öğrencileri için %95,4, diğer fakülte öğrencilerinde ise %76 bulundu. İletişim becerileri açısından TF öğrencilerinin çoğu 
kendilerini diğer fakülte öğrencilerinden daha yetersiz bulduklarını belirtti.  Mezun olduğu lise olarak ele alındığında TF 
öğrencilerinin %47,7’si fen lisesi mezunuyken, diğer üniversite öğrencilerinin çoğu (%48) Anadolu lisesini bitirmişti. Her iki 
öğrenci grubunda da hemen tamamı şehirde yaşıyordu, evleri kendi mülkleriydi ve aylık gelir olarak «orta gelir» düzeyli 
olduklarını beyan ettiler.  Kronik hastalığı olduğunu beyan eden öğrenci sayısı her iki grupta da %10’un altında olup, bu 
hastalık genellikle alerjik astımdı.  
 

 
Şekil 3: İDÜTF 2. sınıf öğrencilerinin yaşa göre dağılımı.  

               

 
Şekil 4: İDÜTF 2. sınıf öğrencilerinin cinsiyete göre dağılımı. 
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Şekil 5: Tüm öğrencilerin aylık gelir beyanları çoğunlukla orta idi. 

 
 

 
Şekil 6: Tıp fakültesi öğrencilerinde antidepresan kullanımı daha yüksekti. 

 
 
 
TARTIŞMA:  
Anket çalışmasını tasarlarken umulanın aksine tıp fakültesi ve diğer lisan öğrencilerinin demografik özellikleri arasında çoğu 
konuda istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Ki-kare testinde erkek öğrencilerin aile olarak aylık gelirlerinin daha 
yüksek olmasının (p=0,014) rastlantısal olabileceği düşünüldü. Ayrıca tüm anket uygulanan öğrencilerin İzmir’deki 
fakültelerde okuması nedeniyle şehir faktörünün sonuçlarda etkili olabileceği düşünüldü. İzmir’deki fakültelerin üniversite 
giriş sınavı puanlarının birçok ile göre yüksek olmasının öğrencilerin demografik özelliklerini fakülte farkı gözetmeksizin 
etkileyebileceği düşünüldü.  
Tıp fakültesi öğrencilerinde antidepresan kullanımı belirgin şekilde yüksekti (p= 0,041). Bu durumun Tıp Fakültesi derslerinin 
daha ağır, pratik uygulamalarının daha zorlayıcı olmasına bağlı olabileceği düşünüldü. Benzer şekilde Tıp Fakültesi 
öğrencilerinin sanatla yakın ilgilenme oranı diğer fakülte öğrencilerinden daha düşüktü. Bu durumun da lise yıllarında yoğun 
üniversite kazanma amaçlı ders çalışılmasına bağlanabileceğine inanıyoruz.  
 
KAYNAKLAR: 

1) Diniz G. Abdallar için öz istatistik. Otıp Kitabevi, İzmir, 2015. 
2) Hayran Murat,  Hayran Mutlu. Sağlık araştırmaları için temel istatistik. Art Ofset Matbaacılık, İstanbul, 2011.  
3) Özdemir O. Medikal İstatistik. İstanbul medikal yayıncılık, İstanbul, 2006 
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Radyasyon Dozu Yönetiminde Güncel Durum Ve Gelecekteki Uygulamalar 
 

Umay Deniz, Gülce Su Kökten, Duygu Demirbaş, Berna Dirim Mete 
Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 

 
 
GİRİŞ-AMAÇ: Radyasyon bir kaynaktan dalga veya parçacık halinde salınan enerjidir. Tıp alanında tanısal amaçlı radyolojik 
tetkikler sırasında radyasyona maruziyet kaçınılmazdır. Radyasyon dozu takibi iyonlaştırıcı radyasyona karşı kişilerin ve 
çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamak için gereklidir.Amacımız tıbbi uygulamalar sırasında maruz kalınan radyasyon 
dozunun takibi ve azaltılmasındaki güncel gelişmeleri tanımlamak ve gelecekteki olası uygulamaları tartışmaktır. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Hastaların tanısal uygulamalar sırasında maruz kaldığı radyasyon dozunun azaltılmasına yönelik güncel 
uygulamalar araştırılmıştır. Bu çalışmada; radyoloji cihazlarını yapan firmaların yeni uygulamaları, radyasyon ile ilgili 
düzenleyici kurumlar ve profesyonel bilimsel derneklerin yayınladığı güncel kurallar ve öneriler ile tıp profesyonellerinin 
uyması gereken kurallar incelenmiştir. Ulusal ve uluslararası Radyoloji Dernekleri, Kardiyoloji Dernekleri, Radyasyondan 
Korunma Kurulları‘ nın güncel uygulamaları, ulusal radyoloji veri kayıt defteri ve akıllı doz BT girişimi XR 2019 gibi çok yeni 
gelişmeler araştırılmıştır.  
BULGULAR: Tanısal amaçlı tıbbi cihazların kullanılması sonucu kişinin aldığı toplam radyasyon dozunun azaltılması günümüz 
tıbbının önemli uğraşlarından biridir. Hekim ve hasta bilinçlendirme çalışmalarından başlayarak, cihazlardaki teknolojik 
gelişmeler, yeni softwareler, mesleki derneklerin uygulamaları ile veri kayıt defterleri ve akıllı doz BT girişimi gibi yeni 
teknolojik uygulamalara kadar bir çok güncel radyasyon doz yönetimi geliştirilmiş ve geliştirilmektedir. 
Tartışma ve SONUÇ: Günümüzde radyasyon maruziyetine neden olan tıbbi cihazların kullanımının yaygınlığı, radyasyon doz 
takibini ve radyasyon dozu azaltıcı yeni tedbirlerin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Her hastanın maruz kaldığı radyasyon 
dozunun azaltılmasına yönelik güncel ve gelecek teknolojik uygulamalar oldukça ümit verici olup, hastaların kişisel 
radyasyon doz verilerinin kaydı çok önemlidir. Ancak temel bir kural olarak, hastanın tanısı için, iyonlaştırıcı radyasyonun 
kullanılacağına ilişkin bir karar verildiğinde, klinisyenlerin alternatif görüntüleme yöntemlerini ne zaman kullanabileceklerini 
bilmeleri önemlidir. Hekimler bu düşük dozlu veya dozsuz seçenekleri uygulamayı öncelemelidir. 
Anahtar Kelimeler: Radyasyon, radyasyon dozu takibi, radyoloji 
 

 

Radiation Dose Management – Current Status and Future Applications 
 

Umay Deniz, Gülce Su Kökten, Duygu Demirbaş, Berna Dirim Mete  
Democracy University School of Medicine, İzmir  

 
İntroduction and PURPOSE: Radiation is an energy that oscillates as weaves or particles. İt is inevitable to expose radiation 
during diagnostic examinations in medicine. Radiation döşe management is necessary against ionizing radiation on 
peopleand environment’s safety. Our purpose is describing the actual developments and discussing possible future 
applications to follow up and decrease radiation rate during medical practices.  
Methods and Equipments: We have researched about actual developments to decrease radiation rate during diagnosal 
practices of patients. In this research; new applications of the companies that produce radiological devices, organizer 
institutions about radiology and actual rules and suggestions published by professional scientific associations have been 
examined. National and international radiology associations, cardiology associations, radiation protection institutions’ 
actual applications, national radiology data copybook and smart dose CT attemp XR 2019 and many new developments 
have been researched.  
FINDINGS: Decreasing the total amount of exposed radiation caused by diagnosal medical devices is one of the main goals 
of medicine today. Beginning with raising awareness of doctors and patients, technologic developments on devices, new 
softwares, applications of vocational societies with copybooks and smart dose CP attempt like many actual radiation dose 
management had been developed and keeps developing.  
Discussion and RESULT: today, the prevalence of usage of medical devices which cause radiation exposition makes 
following the radiation dosage and developing new precautions for decreasing radiation dose a must. Technological 
applications that aims decreasing the amount of radiation dose individually each patient are pretty promising for future. 
That’s why patients’ personal radiation dose data records are very important. But as a main rule; to diagnose the patient, 
when a decision is made to use ionizing radiation, the clinicians have to know when to use ASM (alternative screening 
methods). Doctors should prioritize applying low dosed or non-dosed options.  
Keywords: Following radiation dose, radiation, radiology 
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Sabit Kombinasyonlu Tıbbi Ürünlerin Gelişimine Avrupa İlaç Ajansı Yaklaşımı 
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EMA’nın sabit kombinasyonlu (SK) tıbbi ürünlerin geliştirilmesi ve ruhsat başvurusuna yönelik kılavuzlarındaki öneriler küçük 
moleküllü ilaçları kapsamakla birlikte, genel prensipler biyolojik ürünlere ve insana uygulandıktan sonra (in vivo) iki veya 
daha fazla aktif maddeye çözünen ilaçlara da uygulanabilir. Öneriler, paket halindeki kombinasyonlar, sabit bitkisel 
kombinasyonlar, vitamin, oligo-element ve mineral kombinasyonları için geçerli değildir. 
EMA kılavuzlarına göre her SK gelişimi aşağıdaki 3 koşulu yerine getirmelidir: 
1. Gerekçelendirilmelidir: SK gelişimi farmakolojjk ve tıbbi olarak rasyonalize edilmelidir. 
2. İki konuda kanıt toplanmalıdır: 
a. SK’daki tüm aktif maddeler hedeflenen terapötik etkiye katkıda bulunacaktır. 
b. SK hedeflenen endikasyonda zarardan çok yarar oluşturacaktır 
3. Toplanan kanıtların geliştirilen SK için geçerli olduğu gösterilmelidir. 
1. GEREKÇELENDİRME: 
1. Spesifik bir endikasyon için yapılmalıdır. 
2. Endikasyon açısından geliştirilmesi kabul edilebilecek SK’lar: 
a. Aynı farmakodinamik (PD) etkilere sahip ilaçlarla, aynı endikasyonda kullanılmak üzere geliştirilen SK’lar 
b. Spesifik bir endikasyonda kombinasyondaki ilaçlardan birinin advers etkilerini azaltmak/gidermek için, farklı PD etkilere 
sahip ilaçlarla SK’lar 
c. Spesifik bir endikasyonda aktif ilacın PK’sını geliştirmek/düzeltmek için, farklı PD etkilere sahip ilaçlarla SK’lar 
d. Kombine kullanımın geçerli terapötik ilkelere dayanması koşulu ile farklı PD etkilere sahip ilaçlarla, kendi 
endikasyonlarından farklı spesifik bir endikasyonda kullanılmak üzere geliştirilen SK’lar 
3. Geliştirilmesi planlanan SK’nın ve SK’daki aktif maddelerin 
a. Pozolojisi 
b. Doz sıklığı 
c. Dozlama şekli göz önünde bulundurulmalıdır. 
4. Doz sayısında azalma, tedavinin basitleştirilmesi, bunlara bağlı hasta uyuncunda artma ve reçetelenme kolaylığı gibi 
avantajlar gerekçelendirmenin bir parçası olabilir tek başına yeterli bir gerekçe olarak kabul edilemez; 
2. KANIT OLUŞTURMA /TOPLAMA: 
1. SK için her zaman yeni (orijinal) kanıt/veri üretmek gerekmemektedir. 
2. Bu belgede “… kanıtlanmalıdır” şeklinde yer alan ifadelerdeki kanıtlar; 
a. SK ile yapılmış klinik çalışmalardan, 
b. SK’nın içerdiği ilaçların kombine kullanımı ile yapılmış klinik çalışmalardan, 
c. Bilimsel literatür verilerinden, 
d. Veya yukardaki klinik çalışma (a ve b) ve literatür verilerinin (c) kombinasyonundan elde edilebilir/oluşturulabilir. 
3. SK’nın terapötik etkiye (etkililik/güvenlilik) katkısı ve olumlu yarar/risk dengesine ilişkin kanıtların belirli bir hedef hasta 
popülasyonunu içermesi beklenecektir. 
4. SK’daki herbir aktif maddenin etkililiğe ve/veya hedeflenen yarar/risk dengesine katkıda bulunduğunun gösterilmesi 
gerekmektedir 
5. Pozitif yarar/risk profili sadece teorik çıkarımlara ya da başka verilerden ekstrapolasyona dayanmamalı; etkililik çalışma 
sonuçları ile teyit edilmelidir. 
3. KANITLARIN BAŞVURUDA BULUNULAN SK İÇİN GEÇERLİLİĞİNİ GÖSTERME  
1. Kanıtların SK için geçerliliğinin gösterilmesi zorunluluğu, kanıtların geliştirilen SK ile yapılan çalışmalardan elde edilmemiş 
olmaları durumunda söz konusu olacaktır; 
2. Kanıtların, SK yerine SK’yı oluşturan ilaçların kombine kullanımı ile yapılan çalışmalardan elde edilmiş olması durumunda, 
bir köprüleme çalışması ile verilerin geliştirilen SK için geçerli olduğunun gösterilmesi gerekecektir. 
3. Bir biyoeşdeğerlik çalışmasıyla, geliştirilen SK ve SK’da yer alan ilaçların kombine kullanımının benzer bir farmakokinetiğe 
sahip olduklarının gösterilmesi köprüleme için genellikle yeterli olacaktır.  
4. “AB vs. birlikte uygulanan A ve B” şeklindeki bir tasarım genellikle uygun bir yaklaşım olacak, biyoeşdeğerliğin her bir aktif 
madde için ayrı ayrı değerlendirilmesine olanak tanıyacaktır.  
5. Geliştirilen SK’nın doz aralığı veya zamanlamasının kombinasyon şeklinde kullanılan ilaçlarla farklı olması durumunda ilave 
farmakokinetik karşılaştırma çalışmaları istenecektir.  
6. Sabit kombinasyondaki ilaçlar sistemik maruziyete neden olmuyorlarsa (kanda düzeyleri ölçülemeyecek kadar düşük ise) 
lokal uygulanan, lokal etkili ilaçlar gibi işlem görecektir. 
Anahtar Kelimeler: Sabit Kombinasyonlu Tıbbi Ürünler, Avrupa İlaç Ajansı, kılavuz 
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Although recommendations in EMA guidelines for development of fixed combination (SK) medicinal products and the 
application for registration cover small molecule drugs, general principles can also be applied to biological products and 
drugs that forms two or more active substances after administration. The recommendations do not apply to packaged 
combinations, fixed herbal combinations, vitamin, oligo-element and mineral combinations. 
 
According to EMA guidelines, each SK development must meet the following 3 criteria: 
1.Justification:The development of SK should be pharmacologically and medically rationalized. 
2.Evidence should be collected on two issues: 
a.All active substances in SK will contribute to targeted therapeutic effect(efficacy/safety). 
b.SK will produce more benefit than harm in targeted indication(positive-benefit-risk). 
3.The evidence collected should be demonstrated to apply to the developed SK. 
1. JUSTIFICATION: 
1.It should be done for a specific indication. 
2.SKs that can be considered acceptable for indications: 
a.SKs developed for use in the same indication as drugs with the same pharmacodynamic(PD) effects 
b.To reduce/eliminate the adverse effects of one of the combination medications in a specific indication, 
c.To improve the PK of the active drug in a specific indication, SKs with drugs with different PD effects 
d.SKs developed for use with drugs with different PD effects in a specific indication different from their indication, provided 
that combined use is based on applicable therapeutic principles 
3.It is planned to develop the SK and the active substances in the SK. 
a.posology 
b.Dose frequency  
c.Dosage form should be considered.  
2.CREATING EVIDENCE/COLLECTION:  
1.It is not always necessary to produce new (original) evidence/data for SK.  
2.The evidence in this document as ”… must be proved;  
a.Clinical studies with SC,  
b.Clinical studies conducted with the combined use of drugs included in SC,  
c.Scientific literature data,  
d.Or it can be obtained / generated from the combination of the above clinical trial(a and b) and the literature data (c). 
3.Evidence of SK's contribution to therapeutic effect (efficacy / safety) and positive benefit / risk balance will be expected to 
include a specific target patient population.  
4.It should be demonstrated that each active substance in the SC contributes to efficacy and / or targeted benefit / risk 
balance 
5.The positive benefit / risk profile should not be based solely on theoretical inferences or extrapolation from other data; 
3.SHOWING THE VALIDITY OF THE EVIDENCE FOR THE APPLICABLE SC  
1.The obligation to demonstrate the validity of the evidence for CB shall only apply if the evidence has not been obtained 
from studies with the developed  
2.Where evidence is obtained from studies of combined use of SC-forming drugs instead of SC,  
3.A bioequivalence study will generally be sufficient for bridging to demonstrate that the combined use of the developed SC 
and the drugs included in the SC have a similar pharmacokinetics.  
4“EU etc. A B and B design applied together will generally be an appropriate approach,  
5.Further pharmacokinetic comparison studies will be required if the dose range or timing of the developed SC is different 
from the drugs used in combination.  
6.If the fixed combination drugs do not cause systemic exposure  
 
Keywords: fixed combination medicinal products, European Medical Agency, Guideline 
 
 
 
 



818 
 

 

SABİT KOMBİNASYONLU TIBBİ ÜRÜNLERİN GELİŞİMİNE EMA YAKLAŞIMI: KILAVUZLAR DOĞRULTUSUNDA PREKLİNİK VE 

KLİNİK ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ 

 

EMA’nın sabit kombinasyonlu (SK) tıbbi ürünlerin geliştirilmesi ve ruhsat başvurusuna yönelik kılavuzlarındaki öneriler 

küçük moleküllü ilaçları kapsamakla birlikte, genel prensipler biyolojik ürünlere ve insana uygulandıktan sonra (in vivo) iki 

veya daha fazla aktif maddeye çözünen ilaçlara da uygulanabilir. Öneriler, paket halindeki kombinasyonlar, sabit bitkisel 

kombinasyonlar, vitamin, oligo-element ve mineral kombinasyonları için geçerli değildir. 

EMA kılavuzlarına göre her SK gelişimi aşağıdaki 3 koşulu yerine getirmelidir: 

1. Gerekçelendirilmelidir: SK gelişimi farmakolojik ve tıbbi olarak rasyonalize edilmelidir. 
2. İki konuda kanıt toplanmalıdır: 

a. SK’daki tüm aktif maddeler hedeflenen terapötik etkiye (etkililik/güvenlilik) katkıda bulunacaktır.  
b. SK hedeflenen endikasyonda zarardan çok yarar oluşturacaktır (pozitif yarar-risk). 

3. Toplanan kanıtların geliştirilen SK için geçerli olduğu gösterilmelidir. 
Geliştirilecek bir SK; 

A. Ruhsatlı ilaçların birlikte kullanımı ile, 
B. Ruhsatlı bir ilaca bir veya daha fazla ruhsatsız (yeni) ilacın eklenmesi ile, 
C. Ruhsatlı bir SK’nın jeneriği olarak, geliştirilebilir. 
Aşağıda her bir durum için talep edilecek veri gereksinimleri ayrı ayrı sunulmuştur.  

A) RUHSATLI İLAÇLARLA GELİŞTİRİLEN SK İÇİN KLİNİK VERİ GEREKSİNİMLERİ 
1. GEREKÇELENDİRME:  

1. Spesifik bir endikasyon için yapılmalıdır.  
2. Endikasyon açısından geliştirilmesi kabul edilebilecek SK’lar: 

a. Aynı farmakodinamik (PD) etkilere sahip ilaçlarla, aynı endikasyonda kullanılmak üzere geliştirilen SK’lar (Ör.: 
Hipertansiyon tedavisinde birden fazla antihipertansif ilaç) 
b. Spesifik bir endikasyonda kombinasyondaki ilaçlardan birinin advers etkilerini azaltmak/gidermek için, farklı PD 
etkilere sahip ilaçlarla SK’lar (Örn.: NSAI-gastroprotektif ilaç) 
c. Spesifik bir endikasyonda aktif ilacın PK’sını geliştirmek/düzeltmek için, farklı PD etkilere sahip ilaçlarla SK’lar (Ör.: 
Parkinson Hastalığında levodopa-karbidopa) 
d. Kombine kullanımın geçerli terapötik ilkelere dayanması koşulu ile farklı PD etkilere sahip ilaçlarla, kendi 
endikasyonlarından farklı spesifik bir endikasyonda kullanılmak üzere geliştirilen SK’lar (Örn.: Migren tedavisi için 
analjezik-antiemetik; Yüksek kardiyovasküler riske sahip hastaların tedavisi için lipid-modifiye edici ajan-
antihipertansif ajan) 

i. Hedeflenen farklı semptomların; belirli süreler boyunca, sık bir şekilde ve klinik olarak geçerli 
şiddette görülmesi gerekmektedir. 

ii. Hedeflenen hasta popülasyonunun büyük olması önemlidir: Popülasyon ne kadar büyükse, SK’nın 
gerekçesi o ölçüde geçerli olacaktır. 

iii. Sık bir şekilde bir arada görülmeyen, birbiri ile ilişkisiz durumları/semptomları tedavi etmeye 
yönelik olup, terapötik bir geçerliliği olmayan SK’ların geliştirilmesi önerilmez (Ör.: Depresyonlu 
kadınlarda gebeliği önlemek için antidepresan-oral kontraseptif).  

iv. Terapötik geçerlilik konusunda kuşkuya düşülmesi durumunda ulusal uzmanlık derneklerinin veya 
kurumun görüşüne başvurulmalıdır. 

3. Geliştirilmesi planlanan SK’nın ve SK’daki aktif maddelerin  
a. Pozolojisi 
b. Doz sıklığı 
c. Dozlama şekli (planı) göz önünde bulundurulmalıdır.  

4. Doz sayısında azalma, tedavinin basitleştirilmesi, bunlara bağlı hasta uyuncunda artma ve reçetelenme kolaylığı gibi 
avantajlar gerekçelendirmenin bir parçası olabilir; ancak SK geliştirmek için tek başına yeterli bir gerekçe olarak kabul 
edilemez; bu avantajlara ek olarak SK’nın, tedavinin etkililiği ve/veya güvenliliğinde artma ve pozitif bir yarar/risk 
profili göstermesi beklenecektir. Diğer taraftan basit bir şekilde SK’nın yararlarının risklerinden fazla olacağı varsayımı 
yeterli olmayacaktır: Sunulacak gerekçede hasta uyuncunda artma yanı sıra, daha etkin/hızlı tedavi, eşit-etkin fakat 
daha güvenli tedavi gibi potansiyel yararların ve kümülatif toksisite, SK ile bireysel doz ayarlamasında sorunlar gibi 
potansiyel dezavantajların da yer alması/tartışılması beklenecektir. 

2. KANIT OLUŞTURMA /TOPLAMA:  

1. SK için her zaman yeni (orijinal) kanıt/veri üretmek gerekmemektedir.  
2. Bu belgede “… kanıtlanmalıdır” şeklinde yer alan ifadelerdeki kanıtlar; 

a. SK ile yapılmış klinik çalışmalardan, 
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b. SK’nın içerdiği ilaçların kombine kullanımı ile yapılmış klinik çalışmalardan,  
c. Bilimsel literatür verilerinden,  
d. Veya yukardaki klinik çalışma (a ve b) ve literatür verilerinin (c) kombinasyonundan elde edilebilir/oluşturulabilir. 

3. SK’nın terapötik etkiye (etkililik/güvenlilik) katkısı ve olumlu yarar/risk dengesine ilişkin kanıtların belirli bir hedef 
hasta popülasyonunu içermesi beklenecektir (Kombinasyon tedavisi için uygun hedef hasta popülasyonları için 
ilgili tedavi kılavuzlarına başvurulmalıdır).  

4. SK’daki herbir aktif maddenin etkililiğe ve/veya hedeflenen yarar/risk dengesine katkıda bulunduğunun 
gösterilmesi gerekmektedir (Örn.: aditif veya sinerjistik etkileşimler).  

5. Pozitif yarar/risk profili sadece teorik çıkarımlara ya da başka verilerden ekstrapolasyona dayanmamalı; etkililik 
çalışma sonuçları ile teyit edilmelidir.  

3. KANITLARIN BAŞVURUDA BULUNULAN SK İÇİN GEÇERLİLİĞİNİ GÖSTERME 

1. Kanıtların SK için geçerliliğinin gösterilmesi zorunluluğu, kanıtların geliştirilen SK ile yapılan çalışmalardan elde 
edilmemiş olmaları durumunda söz konusu olacaktır;  

2. Kanıtların, SK yerine SK’yı oluşturan ilaçların kombine kullanımı ile yapılan çalışmalardan elde edilmiş olması 
durumunda, bir köprüleme çalışması ile verilerin geliştirilen SK için geçerli olduğunun gösterilmesi gerekecektir. 

3. Bir biyoeşdeğerlik çalışmasıyla, geliştirilen SK ve SK’da yer alan ilaçların kombine kullanımının benzer bir 
farmakokinetiğe sahip olduklarının gösterilmesi köprüleme için genellikle yeterli olacaktır. 

4. “AB vs. birlikte uygulanan A ve B” şeklindeki bir tasarım genellikle uygun bir yaklaşım olacak, biyoeşdeğerliğin her 
bir aktif madde için ayrı ayrı değerlendirilmesine olanak tanıyacaktır. 

5. Geliştirilen SK’nın doz aralığı veya zamanlamasının kombinasyon şeklinde kullanılan ilaçlarla farklı olması 
durumunda ilave farmakokinetik karşılaştırma çalışmaları istenecektir.  

6. Sabit kombinasyondaki ilaçlar sistemik maruziyete neden olmuyorlarsa (kanda düzeyleri ölçülemeyecek kadar 
düşük ise) lokal uygulanan, lokal etkili ilaçlar gibi işlem görecektir.  

 

 SENARYOLAR 

Aşağıda SK’ların klinikte kullanılabileceği terapötik senaryolar ve bu senaryolarda kullanılmak üzere geliştirilen SK’ların 

ruhsatlandırılma aşamasında kanıt olarak talep edilecek klinik veri gereksinimleri yer almaktadır.  

Bilimsel kanıtların SK ile öngörülen etkileşimlerin gerçekleşeceğini, belirlenen hasta popülasyonunda, hedeflenen 

endikasyonda, planlanan kombinasyon dozları ve kullanım süresi temelinde, klinik açıdan endişe yaratacak beklenmeyen PK, 

PD ve toksikolojik etkileşimlerin oluşmayacağını garantilemesi durumunda ruhsatlı ürünlerle geliştirilecek SK’lar için ayrıca 

preklinik çalışma verileri talep edilmeyecektir. Aksi taktirde, eksiklik saptanan noktalara açıklık getirecek preklinik çalışma 

verilerine gereksinim duyulabilecektir. Ayrıca SK’da yer alan ilaçların, uzun zamandır kullanılan ve bilinen ruhsatlı ilaçlar 

(özellikle eski ilaçlar) olmalarına rağmen orijinal dosyalarında yeterli preklinik veri olmaması durumunda PK, PD ve 

toksikolojik etkileşimlerini öngörmeye yönelik preklinik çalışma verileri talep edilebilecektir. 

1. Bir veya daha fazla ilaçla tedaviye yetersiz yanıt veren hastalarda ekleme (add-on) tedavisi olarak 
Bu tür bir senaryoda SK, kombinasyondaki ilaçlardan bir veya daha fazlası ile tedaviye yeterli yanıt vermeyen 

hastalarda kullanılmak üzere geliştirilmektedir. Genellikle bu senaryo yeterince uzun bir süre ilacın optimal dozu ile tedavi 

edildikten sonra ilaca tatminkâr yanıt vermeyen hastaları kapsar. İstenilen yanıt için mevcut tedaviye diğer bir ilacın/ilaçların 

eklenmesi söz konusudur (Ör.: Monoterapiye yeterli yanıt vermeyen esansiyel hipertansiyonlu hastaların tedavisi).  

SK bu tür bir endikasyon için geliştiriliyor ise aşağıdaki verilerin sunulması istenecektir; 

Farmakokinetik Veriler:  

1. SK’daki ilaçlar arasında bir ilaç-ilaç etkileşimi olup olmadığı net bir şekilde ortaya konulmalıdır: 
a. Bu amaç için in vitro veriler, mekanizma anlamaya yönelik çalışmalar veya diğer yayınlanmış klinik 

araştırmalar kullanılabilir. 
b. Bu verilerle SK’daki ilaçların kombine kullanımlarının klinik güvenlilik açısından önemli sonuçlar 

oluşturmadığı ortaya konulabilirse, ilaç-ilaç etkileşim çalışmasının yapılmasına gerek yoktur. Aksi 
taktirde SK’daki ilaçlarla bir ilaç-ilaç etkileşim çalışmasının yapılarak, kombinasyondaki ilaçlar arasında 
bir etkileşim olup olmadığının netleştirilmesi zorunludur.  

2. Özel hasta popülasyonlarında kombine PK’nın etkisinin net bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir (Renal 
yetmezlikli hastalar, yaşlılar vb.): 

a. Bu amaç için özel hasta popülasyonlarında SK ile bir klinik çalışma yapılabilir veya mümkün ise klinik 
etkililik/güvenlilik çalışmalarında popülasyon PK analizleri gerçekleştirilebilir.  

b. In vitro mekanistik ve/veya klinik veriler, kombinasyondaki ürünler arasında PK bir etkileşimin 
olmadığını teyit ediyorsa (1.b) bu tür çalışmalara veya analizlere gerek yoktur. 
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3. SK ile diğer ilaçlar arasında ilaç-ilaç etkileşimleri göz önünde bulundurulmalı, konuya ilişkin çalışma verisi 
sunulmayacak ise gerekçelendirilmelidir. SK’nın özellikle “PK geliştirici” bir ajan (metabolik veya transport 
inhibitörü/indükleyicisi) içermesi durumunda diğer ilaçlarla etkileşimin özellikle önemli duruma geleceği 
unutulmamalıdır. 

PD Veriler: 

SK’daki ilaçların tüm doz kombinasyonları için PD etkileşimine dair veri sunulmalıdır: 

1. Mevcut ise SK’da yer alan ilaçların tüm doz kombinasyonları ile yapılmış çalışma verileri (Ör.: kombine kullanımın 
aditif veya sinerjistik etkileşimini gösteren klinik çalışma verileri) bu amaçla kullanılabilir.  

2. Mevcut değil ise farmakodinamik etkileşime yönelik çalışma verileri istenecektir: 
a. Bu tür bir çalışmanın faktöryel tasarımla yapılması önerilir 
b. Faktöryel tasarım özellikle SK’nın farklı etkin doz kombinasyonlarının olması durumunda yararlı 

olacaktır: 
i. SK’nın farklı etkin doz kombinasyonlarının tümünün farmakodinamik etkileşimlerinin 

gösterilmesi durumunda klinik etkililik/güvenlilik çalışmalarında belirli doz kombinasyonları 
için muafiyet oluşabilecektir. 

Klinik Etkililik/Güvenlilik Verileri: 

SK’nın içerdiği ilaçlardan daha yüksek etkililiğe sahip olduğunu göstermek için; 

1. SK’daki ilaçlarla monoterapilere yanıt vermeyen/yetersiz yanıt veren hastalarda SK’nın üstünlüğünü (süperiorite) 
kanıtlayacak randomize kontrollü çalışma sonuçlarına gereksinim duyulacaktır.  

2. Çalışmaların monoterapilere yetersiz yanıt veren hastalarda yapılmış olması ve A (ya da B) tedavisine yanıt 
vermeyen hastalarda, tedaviye B (ya da A) veya plasebo eklenmesi şeklinde bir tasarım kullanılması önerilir.  

3. Eğer klinik pratikte (veya kılavuzlarda) A ve B monoterapilerinden özellikle biri ile başlanması tercih ediliyor ise, 
çalışma; AB kombinasyonunu sadece A ile karşılaştıracak şekilde tasarlanabilir (AB vs. A+B vs. A+plasebo). Bu 
durumda SK’nın (AB) endikasyonunun, sadece A tedavisine yeterli yanıt vermeyen hastalar için geçerli olacağı 
unutulmamalıdır.  

4. Bu tür çalışmalarda klinik sonlanımlar yerine mevcut ise uygun vekiller veya ara sonuçlar da kullanılabilir. 
5. Belirli tedavi alanlarında SK’daki ilaçların etkisinin monoterapi yerine bilinen bir standart tedavi ürünü ile 

karşılaştırılması daha uygun olabilir (ya da bu şekilde bir karşılaştırmaya ihtiyaç duyulabilir). Bu durumda genellikle 
karşılaştırma yapılacak ürün de kombinasyondaki ilaçlarla aynı terapötik sınıfta yer alan, A tedavisine B eklenmesi 
ile oluşacak etkililik artmasını kantifiye etmeye ve gerekçelendirmeye yetecek ölçüde etkililiği bilinen bir ürün 
olacaktır.  

Not:  

1. Yukarda sözü edilen PK, PD ve etkililik/güvenlilik verilerinin SK’nın varsa tüm yitiliklerinin 
değerlendirilmesine olanak verecek kapsamda olması istenilecektir (PK ve/veya PD veriler, klinik çalışmalarda 
belirli doz basamaklarının değerlendirmesinde interpolasyona veya parantezleme yaklaşımına izin verebilir). 

2. SK’daki ilaçların klinikte uzun süreli, birlikte kullanımına dair yeterli ölçüde dökümantasyon sunulması 
durumunda SK ile uzun süreli çalışmalar yapılmasına gerek duyulmayacaktır.  

2. Kombinasyon şeklinde kullanılan iki veya daha fazla ilaçla yeterli şekilde kontrol edilen hastalarda “yerine 
verme-substition” için 

Bu tür bir senaryoda, belirli ilaçların optimal dozları ile stabilize edilmiş hastalarda, bu ilaçların kesilmesi ve yerine; aynı 

ilaçları, aynı dozlarda, aynı doz aralığı ve zamanı ile uygulanmak üzere geliştirilen SK’nın başlanması söz konusudur (Örn.: 

migren tedavisinde analjezik-antiemetik SK). 

SK’daki tüm ilaçların istenilen terapötik etkiye geçerli bir katkıda bulunduklarının ve kombinasyonun pozitif bir yarar-

risk dengesine sahip olduğunun kanıtlanması gerekecektir.  

Farmakokinetik/Farmakodinamik Veriler: 

1. SK’nın farmakokinetiğinin, bir biyoeşdeğerlik çalışması ile (AB vs. birlikte uygulanan A ve B) içerdiği ruhsatlı ilaçların 
farmakokinetiği ile köprülenmesi şarttır.  

2. SK içerdiği ilaçlardan farklı bir doz aralığında veya zamanlaması ile uygulanacak ise, terapötik eşdeğerliği desteklemek 
için ilave PD ve/veya klinik veriye ihtiyaç duyulacaktır.  

3. Farklı doz şemaları daha yüksek dozların uygulanması ile sonuçlanıyorsa, güvenlilik üzerinde oldukça detaylı bir şekilde 
durulması gerekecektir. 
Klinik Etkililik/Güvenlilik Verileri:  

1. SK’da yer alan ilaçların kombine klinik kullanımına yönelik kanıtlar, klinik çalışmalar veya yayımlanmış literatürler 
ile veya bunların kombinasyonuyla sağlanmalı ve veriler SK geliştirmek için gerekçeleri desteklemelidir (Bakınız 1. 
Gerekçeler).  
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2. Aksi taktirde, sadece klinikte kombine kullanımı gösteren veri/kanıt sunulması, SK geliştirmenin temel 
koşullarından biri olan “kombinasyonun pozitif yarar/risk profilini” ortaya koymak için yeterli olmayacaktır.  

3. Birbiri ile ilişkili ancak farklı farmakolojik hedeflere yönelik ilaçlarla geliştirilen SK’larda (Örn.: kardiyovasküler riski 
yüksek hastalarda lipid modifiye edici ilaç-antihipertansif ajan SK’sı) kombinasyondaki ilaçların tümünün tedaviye 
katkısının ve pozitif yarar/risk profilinin kanıtlanması özellikle önemli duruma gelecektir. 

4. İlave olarak, kombine kullanılan spesifik ilaçların belirli bir klinik sonlanım üzerinde etkilerinin incelendiği klinik 
çalışma verilerinin olmaması durumunda, minimum bir gereksinim olarak, kombinasyon durumunda her bir ilacın 
etkisinin modifiye olup olmadığını anlamak için ilaçların potansiyel PK ve PD etkileşimlerinin belirlenmesi 
gerekmektedir. Bunun için genellikle bir ilaç-ilaç etkileşim çalışması ile elde edilecek PK veri yeterli olacaktır. 

3. Tedaviye hemen SK ile başlanması   
1. Kombinasyonda yer alan ilaçların hastanın yanıtına göre basamaklı bir şekilde tedaviye eklenmesi yerine, 

hastanın hemen SK’da yer alan ilaçların kombinasyonu ile tedavi edilmesi, bu şekilde ya daha fazla etkililik 
(superior efficacy) elde edilmesi ya da tedavinin güvenliliğinin artırılması (improved safety) durumu söz 
konusudur.  

2. Hedef hasta popülasyonunun tanımlanması bu tür SK’ların geliştirilmesinde özel bir önem arz etmektedir.  
3. Hastada aynı anda uygulanacak birden fazla ilaç ile tedaviye başlamanın sağlayacağı avantaj/dezavantaj 

değerlendirmesinde, avantajların daha fazla olacağının kanıtlanması istenilecektir. 
 Farmakokinetik/Farmakodinamik Veriler:  

 Ekleme (add-on) tedavisi olarak geliştirilen SK’lar için istenilen veriler talep edilecektir. 

 Klinik Etkililik/Güvenlilik Verileri:  

SK’nın geliştirilme gerekçesine bağlı olarak değişecektir; 

a) Temel gerekçe, SK ile tedavinin etkililiğinde artma sağlamak ise aşağıdaki 3 durum söz konusu olabilir: 
1) Hedef bir endikasyonda etkililiği bilinen ilaçlarla oluşturulan SK’lar: 

3 kollu (AB vs. A vs. B) randomize kontrollü bir çalışma ile; 

a) SK’nın (AB); belirli bir zaman noktasında, bir klinik sonlanım üzerinde, içerdiği ilaçlara göre (A ve B) daha 
üstün tedavi etkililiğine (süperiorite) VE kabul edilebilir bir güvenlilik profiline sahip olduğunun gösterilmesi 
istenilecektir. 

b) Uygun bir faktöriyel tasarımla yapılan çalışmalar SK’da yer alan ilaçların doz seçimine gerekçe olabilir.  
c) SK’nın geliştirilmesinde temel gerekçe kombinasyondaki ilaçların kademeli olarak titrasyonuna göre SK ile 

tedavi hedefine daha hızlı ulaşılması ise, SK ile daha hızlı ve en azından benzer bir etkinin gösterilmesi 
gerekecektir (Bkn.: hipertansiyonun tedavisinde kullanılan tıbbi ürünlerin klinik incelemelerine ilişkin EMA 
kılavuzu). 

d) Monoterapi ile kıyaslandığında SK ile advers klinik sonlanımlar önlenebiliyorsa (Ör.: direnç gelişimi), 
“terapötik hedefe daha hızlı ulaşılması” hedefi göz ardı edilebilir.  

2) Hedef bir endikasyonda etkililiği bilinen ilaçların, bir farmakokinetik geliştirici/iyileştirici (enhancer) ile kombine 
edilmesi ile oluşturulan SK’lar:  

Çalışma tasarımı yukarda belirtilen tasarımla uyumlu olmalıdır. Bununla birlikte in vitro, preklinik ve/veya PK/PD 

verilerle gerekçelendirilebildiği taktirde, tek başına farmakokinetik geliştirici kullanılan kol çalışma tasarımından 

çıkarılabilir. 

3) Hedef bir endikasyonda etkinliği bilinen ilaçların, etkisi olmayan ilaçlar ile kombinasyonu ile oluşturulan SK’lar:  
a) Etkisiz ilacın kombinasyona sinerjistik bir etki katacağı mekanistik verilerle (örneğin biyomarkır 

kullanılarak) destekleniyor ise, SK ile etkililiğin artacağı iddiasını desteklemek için, klinik etkililik/güvenlilik 
çalışmasında aktif maddenin basamaklı titrasyonu veya tedaviye eklenmesi yerine, mekanistik (örneğin in 
vitro), preklinik ve insan PD verileri sunulması yeterli olabilir. 

b) İddianın yukardaki şekilde desteklenmesi dışında, belirlenen endikasyonda etkililiği bilinen aktif maddelere 
göre, SK ile etkililikte artma olduğunun ispatlanması gerekecektir.  

c) Bu amaçla yapılacak klinik çalışmalarda gerekiyorsa (klinik kılavuzlar doğrultusunda) komparator kolunda 
aktif madde yerine plasebo veya standart tedavi de kullanılabilir ancak, yine de hedeflenen endikasyonda 
etkinliği bilinen aktif madde ile SK’nın direkt bir karşılaştırması beklenecektir.  

b) Temel gerekçe, SK ile tedavinin güvenliliğinde artma sağlamak ise; 
Randomize kontrollü bir çalışma ile SK’nın içerdiği aktif maddelere göre güvenlilik/tolerabilitede artma sağladığının 

gösterilmesi gerekmektedir. 

Çalışmada net bir şekilde tanımlanan advers olaylar ko-primer sonlanım olarak kullanılmalı, diğer ko-primer sonlanım ise 

etkililik kaybını belirlemeye yönelik olarak seçilmelidir. 

Alt senaryolar: 
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1. SK’daki bir ilaç diğer ilacın neden olduğu advers olayları ortadan kaldırmak/karşı koymak için eklenmiş ise; 
güvenlilik için eklenen ilacın belirlenen endikasyonda tek başına etkisinin olmadığının in vitro, preklinik ve/veya PD 
verilerle gösterilmesi durumunda, tek başına bu ilacı içeren kol çalışma tasarımından çıkarılabilir. 

2. SK, içindeki aktif maddelerin ruhsatlı veya kullanılan dozlarından düşük dozları ile oluşturulmuş ise; 3 kollu 
çalışma, SK’yı içerdiği ilaçların optimal dozları ile karşılaştıracak şekilde tasarlanmalıdır (SK (düşük doz A+düşük doz 
B) vs. optimal doz A vs. optimal doz B)  

c) Temel gerekçe, uygun/etik olmayan bir durumu önlemek ise; 
HIV/AIDS tedavisinde veya bazı antimikrobiyal ilaçlarda tedavide monoterapi hızlı ilaç rezistansı gelişimi nedeniyle 

kabul edilebilir bir komparator değildir. Böyle durumlarda pivotal çalışmalarda yeni SK’lar, etkinliği bilinen ilaçların 

kombine kullanımlarına karşı test edileceklerdir. Temel amaç bilinen kombinasyonlara karşı etkililikte artmayı, 

güvenlilikte düzelmeyi veya benzer (non-inferiorite) etkililik/güvenliliği göstermek olacaktır. Bu amaçla geliştirilecek 

yeni SK’lar komparator ile benzer ya da daha fazla sayıda aktif madde içerebilir.  

B) RUHSATLI İLAÇLARA RUHSATSIZ YENİ AKTİF MADDELERİN EKLENMESİ İLE GELİŞTİRİLEN SABİT KOMBİNASYONLU 

TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN İLAVE GEREKSİNİMLER 
Yukarda sözü edilen SK’ların bir veya daha fazla yeni/ruhsatsız aktif madde/ilaç içermeleri durumunda, yukardaki 

gereksinimlere ek olarak aşağıdaki veriler istenilecektir: 

1. Preklinik: yeni aktif madde ile tam bir preklinik ilaç geliştirme programı (genetik toksikoloji, farmakoloji, güvenlilik 
farmakolojisi, PK/ADME, genel toksisite, üreme ve gelişimsel toksisite, karsinojenisite) ve ayrıca SK ile ilave preklinik 
köprüleme çalışmaları talep edilecektir. Alternatif olarak SK ile daha da kapsamlı bir preklinik ilaç geliştirme 
programının tamamlanması ve yeni aktif madde ile daha sınırlı miktarda ilave çalışma yapılması tercih edilebilir. 

2. PK: yeni bir ilaç için normal olarak ruhsat başvurusunda talep edilecek olan tam bir farmakokinetik klinik geliştirme 
programı verileri (SK’daki diğer ilaçlarla etkileşim de dahil olmak üzere ilaç-ilaç etkileşim profili, ADME, özel 
popülasyonlarda farmakokinetik). 

3. PD: Özellikle SK’daki diğer aktif maddelerle farmakolojik sinerjizme odaklanmış tam bir PD klinik geliştirme programı ve 
güvenlilik ile ilgili endişelerde potansiyel artmaya yönelik değerlendirmeler (Ör.: QT uzaması) 

4. Klinik Etkililik/Güvenlilik: Yeni bir ilaç için normal olarak ruhsat başvurusunda talep edilecek olan çalışma verileri 
o Bilimsel olarak gerekçelendirilmesi durumunda; örneğin, yeni aktif madde bir farmakokinetik 

geliştirici ise ve hedeflenen endikasyonda etkililiği olmadığı mekanistik ve insan PD verileri ile 
gösterilmiş ise veya kombinasyona güvenliliği arttırmak için alınıyor ise, yeni aktif maddenin 
etkililiğini gösteren randomize kontrollü çalışmalardan muafiyet talep edilebilir.  

 
C) JENERİK SK’LAR 
Jenerik SK gelişimi referans SK ile biyoeşdeğerliklerinin gösterilmesi temeline dayanır. Biyoeşdeğerliğin SK’daki tüm aktif 

maddeler için gösterilmesi zorunludur.  

PD ve klinik etkililik/güvenlilik çalışmalarına gereksinim olmadığı gibi, bu tür çalışmaların sonuçlarının biyoeşdeğerlik 

çalışmasında alınan olumsuz sonuçların yerine kullanılamayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.  
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Aspir Yağının Metabolik Etkisi 

Zişan Sobacı, Hande Pelin Katık 
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İzmir 

 
Aspir (Carthamus tinctorius L.), tohumlarında %20-50 oranında yağ içeren tek yıllık bir yağlı tohum bitkisidir. 
Sarı,turuncu,krem, beyaz ve kırmızı renkli çiçekleri vardır ve halk arasında “yalancı safran” olarak da bilinir. Aspir esas olarak 
yağı için yetiştirilmekte olup aspir yağı yemeklik ve yağ sanayinde de değerlendirilmektedir. Tohumun yağ miktarı ve yağın 
içeriği iklim şartları, ekim zamanı, genotipi, toprak yapısı gibi faktörlere göre değişim göstermektedir. İnsan sağlığı açısından 
önemli olan doymamış yağ asitleri oranı % 90-93 civarındadır. Aspir yağı, yüksek oranda linolenik ve oleik asit içerdiğinden 
dolayı besin değeri zeytinyağına benzerdir. Ayrıca, %6-8 düzeyinde palmitik, %2-3 stearik, %16-20 oleik ve %71-75 linoleik 
asit içermektedir. Laboratuvar çalışmalarıyla da desteklenen araştırmaların sonucunda aspir yağının, akut istemik inme 
tedavisi, kadınların regl dönemlerindeki sorunlar, kalp-damar hastalıkları, travma sonucu oluşan şişlikler ve ağrıların tedavisi, 
ateş düşürme ve kabızlık gibi durumlarda olumlu etkileri kanıtlanmıştır. Kandaki oksijen seviyesini yükselterek 
antihipertansif, langerhans adacıklarını yenileyip ve onarıp insülin seviyesini yükselterek antidiyabetik özellikler gösterdiği 
görülmüştür. Hatta yapılan bazı çalışmalarda genetiği değiştirilmiş aspir tohumundan insülin sentezi yapılmıştır. Son 
dönemde yapılan çalışmalar aspir bitkisinin, lignin ve flovonoidler gibi çeşitli fenolik bileşikler bakımından da zengin 
olduğunu göstermiştir. Ayrıca içeriğindeki bu bileşiklerin anti-aterojenik, antioksidan ve antimelonojenik etki gösterdiği 
çalışmalarda saptanmıştır. Aspir yağında yüksek oranda bulunan linoleik asidin bir izomeri olan Konjuge linoleik asit (KLA) 
sağlık açısından oldukça önemlidir. Konjuge linoleik asit (KLA), bir omega-6 esansiyel yağ asidi olan linoleik asidin (cis-9, cis-
12, oktadekadienoik asit) geometrik ve pozisyonel izomerlerini kapsamaktadır. Konjuge linoleik asit için esas kaynak geviş 
getiren hayvanların süt ve etleri olmakla birlikte aspir yağı gibi bitkisel yağlarda linoleik asitten KLA sentezlenir. Konjuge 
linoleik asit ile yapılan çalışmalarda vücut yağ kütlesinin azalması, bel ve alt karın bölgesindeki yağlanmanın azalması, 
antikanserojen ve antineoplastik etki, karaciğer işlevlerinin düzenlenmesine yardımcı etki, kemik sağlığı bakımından olumlu 
etkiler ve kolon ve rektal kanserlere yönelik risk faktörlerinin azalması şeklinde sağlık bakımından yararlı sonuçlara 
ulaşılmıştır. Bu çalışmada aspir yağının son yıllarda makalelerde belirtilen sağlık yönünden etkilerinin tartışılması 
düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: aspir, aspir yağı, KLA, çoklu doymamış yağ asitleri 
 

 
Metabolic Effects of Safflower Oil 

 
Zişan Sobacı, Hande Pelin Katık  
Department of Nutrition and Dietetics, İnstitute of Health Sciences, İzmir Democracy University. İzmir, Turkey  
 
Safflower (Carthamus tinctorius L.) is a type of a plant that consists of seeds that contain 20% to 50% oil and it has one-
year life cycle. It has yellow, orange, beige, white and red flowers. Safflower is mainly grown for oil, and safflower oil is also 
used in the edible and oil industries. Oil content and oil content of seed varies according to climatic conditions, sowing-
time, genotype, soil structure. The rate of unsaturated fatty acids that are important for human health is around 90% to 
93%. Safflower oil has a high proportion of linoleic and oleic acid, so its nutritional value is similar to that of olive oil. It also 
contains 6-8% palmitic, 2-3% stearic, 16-20% oleic and 71-75% linoleic acid. In some studies, safflower oil has been shown 
to have positive effects in acute stroke treatment, problems in menstrual periods, cardiovascular diseases, traumatic 
swelling and pain as well as fever and constipation. It has also been demonstrated antihypertensive properties by increasing 
oxygen levels in the blood and it has been shown to show antidiabetic properties by renewing and repairing langerhans 
islets and increasing insulin levels. In some studies, insulin synthesis was even performed from genetically modified 
safflower seeds. In some of the researches conducted, it also has been shown that safflower plant is also rich in various 
phenolic compounds such as lignin and flavonoids. It has also been found in studies that these compounds containing 
safflower have anti-aterogenic, antioxidant and antimelonogenic effects. Conjugated linoleic acid (CLA), which is highly 
present in safflower oil, is an isomer of linoleic acid and is very important for health. Conjugated linoleic acid (CLA) which is 
an omega-6 essential fatty acid, includes geometric and positional isomers of linoleic acid (cis-9, cis-12, octadecadienoic 
acid). While the main source for conjugated linoleic acid is milk and meat of ruminant animals, CLA is synthesized from 
linoleic acid in vegetable oils such as safflower oil. In studies with conjugated linoleic acid, beneficial results were obtained 
in terms of decreasing body fat mass, decreasing fat in waist and lower abdomen, anticarcinogenic and antineoplastic 
effect, helping to regulate liver functions, positive effects on bone health and decreasing risk factors for colon and rectal 
cancers. In this study,it was our aim to discuss the health effects of safflower oil as mentioned in articles in recent years. 
Keywords: safflower, safflower oil, CLA, PUFA 
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Kurkumin ve Sağlık İlişkisi 
 

Sümeyra Akalın, Reyhan İrkin 
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, İzmir 

 
 

Kurkumin; Zerdeçal (curcuma longa) bitkisinin rizomlarından (Rhizoma curcumae) elde edilen majör biyoaktif 
bir bileşendir. Başta Hindistan olmak üzere güneydoğu Asya’da yaygın olarak yetiştirilen Zerdeçal’ın %2-5’i 
Kurkumin’den oluşmaktadır. Zerdeçal geleneksel Hint ve Çin tıbbında alerji, iştahsızlık, astım, safra 
rahatsızlıkları, öksürük, diyabetik yaralar, karaciğer bozuklukları, romatizma, rinit, sinüzit, burkulma gibi çeşitli 
durumların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu faydalarının içerdiği fenolik bileşiklerden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Ayrıca zerdeçal antioksidan kapasitesi en yüksek baharatlar arasında yer almaktadır.  
Raporlar kişi başı günde 150 mg Kurkumin’e eşdeğer olan yaklaşık 5 g zerdeçal tüketiminin yan etkiye neden 
olmadığını göstermektedir. Kurkumin’in; solunum ve sindirim sistemi hastalıkları, eklem inflamasyonları, 
nörolojik hastalıklar, metabolik sendrom ve kanser gibi pek çok hastalığın tedavisinde olumlu sonuçlar 
gösterdiğine dair çalışmalar vardır. Bununla birlikte Kurkumin’in klinik etkinliği için altta yatan mekanizma 
hastalıkların karmaşık yapısı nedeniyle, birçok durumda belirsizliğini korumaktadır ve bu etkinliğinin 
anlaşılabilmesi için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu derlemenin amacı Kurkumin’in sağlık üzerine etkileri 
ilgili yayınlar irdelenerek değerlendirilmesidir. 
 
Anahtar Kelimeler: kurkumin, tedavi edici etki, zerdeçal 

 

Relationship Between Curcumin and Health 
 

Sümeyra Akalın, Reyhan İrkin  
Izmir Democracy University, Department of Nutrition and Dietetics, Izmir, Turkey  

 
 
Curcumin; It is a major bioactive component obtained from rhizomes (Rhizoma curcumae) of turmeric 
(curcuma longa) plant. Turmeric is widely cultivated in India. Turmeric contains 2-5% curcumin. Turmeric 
became commonly used in Indian and Chinese traditional medicine in the treatment of bilary disorders, cough, 
diabetic ulcers, hepatic disorders, rheumatism and sinusitis. These benefits are thought to result from the 
phenolic compounds it contains. Turmeric is one of the spices with the highest antioxidant capacity. 
It has been shown that consumption of about 5 g turmeric does not cause a possible side effect. Curcumin has 
been shown to possess significant anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-carcinogenic, anti-mutagenic, 
anticoagulant and anti-infective effects. Further and wider ranged studies are needed for a better 
understanding of the health effects of curcumin. Effects of curcumin on health were evaluated in this review.
  
Keywords: curcumin, therapeutic effect, turmeric 
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Matcha Çayı Hakkında Güncel Yaklaşımlar 
 

Nedime Gündüz, Melis Akhalil 
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İzmir 

 
Yeşil çay tozu olarak bilinen, yüzyıllar önce Çin’de Zen Budistleri tarafından ayinlerde hazırlanıp tüketilen Matcha çayı daha 
sonra Japonya’ya geçerek geleneksel bir çay haline gelmiştir. Günümüzde Çin’de nadir olarak içilirken Japonya’da kullanımı 
yaygındır. Ayrıca gıda takviyesi olarak da yararlanılmaktadır. Camellia sinensis’in genç sürgünlerinin birkaç hafta boyunca 
gölgede bekletilmesiyle elde edilmekte ve bu işlem bitkinin serbest aminoasit içeriğini (örn. teanin) zenginleştirmektedir. 
Bitki hasat edildikten sonra buharlama, kurutma, sap ve damarların çıkarılması ve taşla öğütme gibi bir dizi işlemden 
geçtikten sonra toz hali elde edilmektedir. Epigallokateşin gallat, L-teanin ve kafein matcha çayının içerdiği biyoaktif 
bileşenlerdir. Bileşiminde hazırlanma yöntemine bağlı değişmekle birlikte 35-250 mg arası kafein bulunmaktadır. 
Bileşimindeki kafeinin bilişsel performans, motivasyon ve konsantrasyon üzerine olumlu etkileri bulunduğu belirtilmektedir. 
Yüksek L-teanin ve arjinin içeriği ile stresi ve strese bağlı anksiyeteyi azaltıcı etkisi gösterilmiştir. Antikanserojen özelliği 
bileşimindeki polifenollere bağlanmaktadır. Olası antikanser mekanizması hem in vivo hem in vitro çalışmalarda 
gösterilmekle birlikte proliferasyonun önlemesi, anti-anjiyogenez, apoptozun indüklenmesi, metastazın baskılanması, 
kanser kök hücrelerinin inhibisyonu ve bağırsak mikrobiyotasındaki modülasyon şeklinde bulunmuştur. Ayrıca klinik 
çalışmalarda da matcha fitokimyasallarının müdahalesi birçok kanser türünün önlenmesinde etkili bulunmuştur. Matchanın 
aynı miktarda yaprak çayla kıyaslandığında in vitro reaktif oksijen türlerinin üretimini daha fazla inhibe edici özelliği olduğu 
bulunmuştur. Bileşimindeki polifenollerden biri olan epigallokateşin gallat, in vitro mısır nişastası sindirimini büyük ölçüde 
engelleyebilmektedir. Bu sebeple de diyabet hastalarının diyetinde bazik bir formülasyon olarak kullanılabilmektedir. 
Sodyuma bağlı glikoz taşıyıcısı-1’in sentezini teşvik ederek glikoz emilimini azaltmaktadır. Ayrıca pankreatik lipaz aktivitesini 
inhibe ederek lipit emilimini de azaltmaktadır. Matcha çayının egzersize bağlı yağ oksidasyonunu arttırdığı da bulunmuştur. 
Böylece vücut ağırlığı denetimine etkisi de gösterilmiştir. Bu çalışmada son yıllarda yapılmış çalışmalarda Matcha çayının 
olumlu ve olumsuz sağlık etkilerine değinilmesi düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: ağırlık kontrolü, bilişsel fonksiyon, diyabet, kanser, matcha çayı, stres 

 
Current Approaches About Matcha Tea 

 
Nedime Gündüz, Melis Akhalil  

Department of Nutrition and Dietetics, Izmir Democracy University, Izmir, Turkey  
 
Matcha tea, known as green tea powder, prepared and consumed in ritual by Zen Buddhists centuries ago in China, it later 
moved to Japan and became a traditional tea. Today, it is rarely used in China, but is widely used in Japan. It is also used as 
a food supplement. It is obtained by keeping young shoots of Camellia sinensis in the shade for several weeks and this 
enriches the plant's free amino acid content (eg. theanine). After the plant has been harvested, a powdered state is 
obtained after a series of processes such as steaming, drying, removing stalks and veins and grinding by stone. 
Epigallocatechin gallate, L-theanine and caffeine are bioactive components of matcha tea. Its compound varies from 35 to 
250 mg of caffeine, depending on the method of preparation. Caffeine in its compound is reported to have positive effects 
on cognitive performance, motivation and concentration. High L-theanine and arginine content have been shown to reduce 
stress and stress-related anxiety. The anticarcinogenic property can be related with bindings to polyphenols which are in its 
composition.The possible anticancer mechanism has been shown in both in vivo and in vitro studies, It was found to 
prevent proliferation, anti-angiogenesis, induction of apoptosis, suppression of metastasis, inhibition of cancer stem cells 
and modulation in the intestinal microbiota. In addition, the intervention of matcha phytochemicals in clinical studies has 
been found to be effective in preventing many types of cancer. Matcha has been found to be more inhibitory in production 
of reactive oxygen species in vitro compared to the same amount of leaf tea. One of the polyphenols in its composition, 
epigallocatechin gallate, can substantially inhibit in vitro corn starch digestion. Therefore, it can be used as a basic 
formulation in the diet of diabetic patients. It also reduces the absorption of glucose by promoting the synthesis of sodium-
dependent glucose cotransporter-1. It also reduces lipid absorption by inhibiting pancreatic lipase activity. Matcha tea was 
also found to increase exercise-induced fat oxidation. Thus, the effect on body weight control is also shown. In this study, it 
is considered that positive and negative health effects of Matcha tea will be mentioned in recent studies. 
Keywords: weight control, cognitive function, diabetes, cancer, matcha tea, stress 
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3d teknolojisinin ağız içi vaskularize kemik grefti operasyonlarında kullanımı 
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GİRİŞ-AMAÇ: 3 boyut teknolojisi son zamanlarda tıp alanında da çok farklı şekillerde kullanılmaya başlanmıştır. Kişiye özel 
3D baskı, cerrahların karmaşık operasyonlar gerçekleştirmeden önce üzerinde yöntem belirlemek, cerrahi ekipman seçimi 
veya pratik yapmak için kullanabileceği hastaya özgü organ kopyaları oluşturmaktadır. Bu tekniğin prosedürleri hızlandırdığı 
ve hastalar için travmayı en aza indirdiği kanıtlanmıştır. Bu sayede kişiye özel 3D modeller, ameliyat süresinin daha kısa ve 
daha konforlu olmasını sağlamaktadır. Girişim sonrası ise hastalarda görülen kanama, enfeksiyon ve diğer kompikasyonlar 
azalmaktadır. Ayrıca hastanın hastanede kalış süresini de kısaltmakta ve maliyetleri de azalmaktadır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi plastik ve rekonstüktif cerrahi anabilim dalında ameliyat olan iki hasta için 
kişiye özel 3D baskı kullanılmıştır. Bu hastalara ait BT kesitlerinden alınan DICOM verileri ücretsiz “3D Slicer” yazılımı 
kullanılarak.stl formatında üç boyutlu olarak modellendi. Stl formatındaki 3D modeli, ücretsiz “Autodesk Meshmixer” 
yazılımı ile açılarak düzenlendi. Son olarak, Simplify3D kullanılarak, basıma hazır hale getirildi. Modeller Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 3 Boyutlu Görüntüleme ve Modelleme Laboratuvarında bulunan Mass Portal ve Form Labs2 
model 3D yazıcılar ile basıldı.  
BULGULAR: Bu çalışmada ileri derecede mandibular kemik kaybı olan iki hastanın BT görüntüleri kullanılmıştır. İlk vakada 
sağlam taraf mandibula bölümünün ayna hayali görüntüsü kullanılmış ve üstüste bindirilerek eksik kısım belirlenmiştir. Diğer 
vakada mandibulanın iki bölümü tamamen birbirinden ayrılmıştı ve yine bilgisayar ortamında eksik bölüm modellendi. Her 
iki vakada eksik kısımlar basıldı ve vaskülarize otojen kemik grefti operasyonu yapılırken cerrahlar tarafından kullanıldı. 
SONUÇ: 3 Boyutlu olarak bilgisayar ortamında modellenen ve basılan kemik parçalarının kullanımının, ameliyat sırasında, 
öncesinde ve sonrasında planlama, prova ve karar verme için güçlü bir araç olduğu göstermiştir. Bu araştırmada mandibular 
vaskülarize otojen kemik grefti operasyonlarında 3D modelleme yapılmıştır. Fibuladan greft için kemik dokusu alırken, 
kullanılacak yerin birebir modeli kullanılmış, değerlendirme buna göre yapılmıştır. Sonuç olarak fibuladan alınan parça 
mandibuladaki defekt bölgesine daha uyumlu olmuştur. Bu şekilde ameliyatların daha verimli geçmesi ve daha kısa sürmesi 
hedeflenmiştir. Anahtar Kelimeler: 3D, anatomi, plastik ve rekonstruktif cerrahi, kemik grefti, mandibula. 
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OBJECTIVE: Lately, 3D technology is being used for medical reasons in many ways. Personal 3D printing gives the surgeons a 
way to develop a method before complex surgical operations, helps them determine the surgical instruments, gives them 
the copy of that organ tailor-made for that specific patient. It has been proved that this method accelerates the procedures 
and reduces the trauma that the patients go through. By this means, personal 3D models shorten the duration of surgeries 
and increases the comfort level of patients. Postprocedural bleeding, enfections and other complications show a decrease. 
The length of hospital stay of patients and the cost of the surgeries reduce as well.  
Materıals and METHODS: For two patients who had been admitted to Ege University Medical Faculty Plastic and 
Reconstructive Surgery Department personal 3D priting method was used.  
RESULTS: CT datas of two patients who had severe mandibular bone loss were used in this study. For the first patient the 
mirrored-image of the undamaged mandibular bone was rendered and the two images were overlapped, so that the 
shortfall was exposed. The other patient however, the mirrored and the actual image were separated and the missing part 
was modelled electronicly. Afterwards, both models were printed and used while the surgeons were condacting oral 
vascularized bone grafting operations.  
CONCLUSION: This study proves that usage of 3D modelling and printing of bone fragments is a powerfull tool before, 
during and post-surgery for planning, practising and decision making. 3D modelling was used in mandibular vascularized 
autogenetic bone grafting operations in this particular study. The assessment is based on the fact that the bone tissue that 
was taken as a specimen from the fibula for grafting was exactly the same as the damaged part. As a conclusion, the tissue 
that was removed from fibula was synonymous with the mandibula’s damaged part.  Our aim is to reduce the duration and 
increase the productivity of surgeries.  
 Keywords: 3D, anatomy, plastic and reconsructive surgery, bone greft, mandibula. 
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Türk Cerrahlar ve Cerrahiye Kazandırdıkları Teknikler 

Asmin Doğan, Veysel Tanrıverdi 
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir 

 
GİRİŞ-AMAÇ: Önemli, başarılı Türk cerrahlarının literatüre kazandırdıkları pek çok cerrahi teknik vardır. Amacımız bu 
cerrahları ve kazandırdıkları teknikleri tanımak ve tanıtmaktır.  
GEREÇ ve YÖNTEMLER: İnternette yazılmış makaleler, türk cerrahi tarihi konulu kitaplar,cerrahların detaylı biyografileri ve 
cerrahi dalında yazılmış literatürler taranmış ve konumuzla ilgili bölümler teknolojik araçların da yardımıyla araştırılmıştır. 
BULGULAR-SONUÇ: Araştırdığımız Türk cerrahlarının dünya çapında etki eden çalışmaları ve geliştirdikleri teknikler olduğu 
görülmüştür. Gelecek cerrahisinde yol gösterici noktalar vardır. Pekçok cerrahi dalında ortaya konan bu yöntemlerin ciddi 
bigi ve tecrübeyle beraber farklı bakış açılarını da gerektirdiği sonucuna varılmıştır. İbn-i Sinâ, cerrahi tedavinin sağlıklı 
olarak yürütülebilmesi için anatominin önemini özellikle vurgulamıştır. Hayati tehlikenin çok yüksek olmasından ötürü pek 
gözde olmayan cerrahi tedavi ile ilgili örnekler vermiş ve ameliyatlarda kullanılmak üzere bazı aletler önermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Cerrah, Cerrahi, Teknik, Türk 

 

 
 
 

Turkish Surgeons and Their Techniques of Surgery 

Asmin Doğan, Veysel Tanrıverdi  
Faculty of Medicine, İzmir Democracy University, İzmir, Turkey  

 
INTRODUCTION: There are many surgical techniques that important, successful Turkish surgeons have brought in the 
literature. Our purpose is to recognize and introduce these surgeons and their techniques. 
METHOD-MATERIALS: We researched articles on the internet, Turkish surgical history books, detailed biographies of 
surgeons and literature of surgery with the help of technological tools.  
RESULTS AND CONCLUSION: Turkish surgeons have worldwide influenced studies and techniques. There are guiding points 
in future surgery. These techniques that presented in many surgical branches needs knowledge and experience with 
different perspectives. İbn-i Sinâ emphasized the importance of anatomy in order to carry out the surgical treatment in a 
healthy way. Because of the high risk of life, he gave examples of surgical treatment that was not favorable and suggested 
some instruments for use in surgery.   
Keywords: Surgeon, Surgical, Technique, Turkish 
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132 Bilgin, Riḟat Reha Bilgin, R. R. OP-182 
133 Bil̇giṅ, Mehmet Dinçer Bil̇giṅ, M. D. OP-246 
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