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Giriş
Yaşlı hastanın değerlendirmesinde tıbbi değerlendir-
me kadar yaşlının sosyoekonomik durumunun da de-
ğerlendirilmesi önem taşımaktadır. Hastanın genel du-
rumunun, çevresel, sosyal ve ekonomik şartlarının be-
lirlenmesi, tedavi planı yapılırken ve yaşlının ileriki dö-
nemdeki bakımında nelere ihtiyacının olacağını saptar-
ken yol gösterici olacaktır. Yaşlı hasta değerlendirilirken 
kapsamlı bir tedavi ve bakım planı yapabilmek için yaş-
lının sosyal özelliklerinin ve ekonomik durumunun da 
ortaya konması önemlidir. Yaşlının bütün özellikleri göz 
önüne alınarak hasta, hasta yakınları, sosyal hizmet uz-
manı ve doktor işbirliği ile tedavi, bakım ve gelecek pla-
nı yapılmalıdır (1-4).

Bu çalışmanın amacı yeni kurulan bir geriatri poliklini-
ğine başvuran hastaların demografik özellikleri, sosyal 
hayatları ve ekonomik koşullarının belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem
Şubat 2010 – Ağustos 2010 tarihleri arasında Geriat-
ri polikliniğine başvuran 148 hasta incelendi. Hasta-
ların geriatri uzmanı değerlendirmesinin yanında sos-
yal hizmet uzmanı tarafından da değerlendirmesi yapıl-
dı. Hastaların genel özellikleri, sosyal hayatları, ekono-
mik koşulları sorgulandı. Günlük Yaşam Aktiviteleri ve 
Enstrümantal Günlük Yaşam Aktiviteleri Skalaları uy-
gulandı (5,6). Hastaların bakıma, yardım ve desteğe ih-
tiyacı olup olmadığı belirlendi.

Çalışmanın verileri SPSS 15.0 programında kaydedi-
lerek analiz edildi. Tanımlayıcı istatistiksel analiz yön-
temleri kullanıldı. Kategorik veriler sayı ve yüzde ola-
rak, normal dağılan sayısal veriler ortalama±SD olarak, 

normal dağılmayan sayısal veriler ortanca (minimum-
maksimum) olarak ifade edildi. 

Bulgular
Hastaların yaş ortalaması 76.0±7.2 idi ve 107’si 
(%72.3) kadındı. Eğitim durumları incelendiğinde 
%14,6’sının okula gitmemiş, %27.8’inin ilkokul me-
zunu, %11.8’inin ortaokul mezunu, %15.3’ünün lise 
mezunu ve %30.6’sının üniversite mezunu olduğu 
öğrenildi. Hastaların %52.4’ünün ev hanımı, %15.2’si-
nin emekli öğretmen veya öğretim üyesi, %7.6’sının 
mühendis, %4.8’inin serbest meslek, %3.4’ünün ter-
zi, %3.4’ünün maliyeci, %2.8’inin emekli memur, 
%1.4’ünün hâkim, %1.4’ünün gazeteci, %1.4’ünün 
işçi ve %6.2’sinin diğer meslek gruplarında olduğu 
öğrenildi.

Hastaların 69’u (%46.6) evli, 71’i (%48.0) dul, 8’i (%5.4) 
bekardı ve ortalama çocuk sayısı 2 (0-8) idi. Hastaların 
41’i (%27.7) yalnız, 67’si (%45.2) eşiyle, 38’i (%25.7) 
akrabalarıyla ve ikisi (%1.4) bakıcıyla yaşıyordu. 

Ekonomik durumları incelendiğinde 61 (%41.2) 
hastanın ekonomik durumunu yeterli olarak belirttiği, 
11’inin (%7.4) orta halli olarak bulduğu, zaman zaman 
yakınlarından yardım aldığı, ikisinin (%1.4) yetersiz 
bulduğu görüldü. 74 hasta (%50) ekonomik durumu ile 
ilgili bilgi vermek istemedi. Ev durumu incelendiğinde 
62 hastanın (%41.9) kendi evi olduğu, 10 hastanın 
(%6.8) kirada olduğu, bir hastanın (%0.7) lojmanda, 
bir hastanın (%0.7) yatılı olarak çalıştığı evde kaldığı 
belirlendi. 74 hasta (%50) ev durumu ile ilgili bilgi 
vermek istemedi. Sosyal hizmet uzmanı ve geriatri 
uzmanı tarafından yapılan değerlendirme sonrası 
hastaların 18’inin (%12.2) bakım, yardım ve desteğe 

AYDOĞMUŞ ve Ark.

Results: Mean age of the patients were 76.0±7.2 and 107 (72.3%) were female. 14.6% of the patients were illite-
rate, and 30.6%were university graduates. 61 (41.2%) patients indicated their economic income as satisfactory. 
69 (46.6%) patients were married, 71 (48.0%) were widow/widower, 8 (5.4%) were bachelor. Number of patients 
who were living alone was 41 (27.7%), and number of patients who needed care and assistance were 18 (12.2%). 

Conclusion: By assessing socioeconomic properties of elderly patients, it would be possible to determine some 
problems, prevent some possible problems, instruct patients and family, and connect with social support systems. 
Therefore, socioeconomic assessment should be a routine component of geriatric assessment as a social worker 
should be an indispensable component of a geriatrics team.

Keywords: Geriatric medicine; elderly; geriatric assessment; socioeconomic status.
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GERİATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN 
ÖZELLİKLERİ VE SOSYOEKONOMİK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Özet
Giriş ve Amaç: Yaşlı hastanın değerlendirmesinde tıbbi değerlendirme kadar yaşlının sosyoekonomik duru-
munun da değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Hastanın genel durumu, çevresel, sosyal ve ekonomik şartla-
rının belirlenmesi ile hasta, hasta yakınları, sosyal hizmet uzmanı ve doktor işbirliği ile tedavi, bakım ve ge-
lecek planı yapılmalıdır.

Gereç ve Yöntem: Geriatri polikliniğine başvuran 148 hasta geriatri uzmanı ve sosyal hizmet uzmanı tarafın-
dan da değerlendirildi. Hastaların sosyal durumu, ekonomik durumu ve bakım ihtiyacı belirlendi. Çalışmanın ve-
rileri SPSS 15.0 programında kaydedilerek tanımlayıcı istatistiksel analiz yöntemleri ile analiz edildi. 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 76.0±7.2 idi ve 107’si (%72.3) kadındı. Hastaların %14,6’sı okula gitme-
miş, %30.6’sı üniversite mezunu idi. Altmışbir (%41.2) hasta ekonomik durumunu yeterli olarak belirtti. Hastala-
rın 69’u (%46.6) evli, 71’i (%48.0) dul, 8’i (%5.4) bekârdı. Yalnız yaşayan hasta sayısı 41 (%27.7), bakıma ihti-
yacı olan hasta sayısı 18 (%12.2) olarak belirlendi.

Sonuç: Hastaların sosyoekonomik durumlarının değerlendirilmesi ile sorunların tespiti, bazı sorunların geliş-
meden önlenmesi, yaşlıların ve ailenin bilgilendirilmesi ve sosyal destek sistemlerinin devreye sokulması müm-
kün olmaktadır. Bu sebeplerden ötürü sosyo-ekonomik değerlendirme kapsamlı geriatrik değerlendirmenin, sos-
yal hizmet uzmanı de geriatri ekibinin vazgeçilmez bir parçası olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Geriatri; yaşlı; geriatrik değerlendirme; sosyoekonomik durum.

Abstract
Background and Aim: Assessment of socioeconomic status of an elderly patient is as important as medical as-
sessment. By determining general properties, environmental, social and economical characteristics of an elderly, 
and collaboration of patients, relatives, social worker and doctor, planning therapy and long term care will be 
possible. 

Material and Methods: A total of 148 elderly patients admitted to geriatric medicine outpatient clinic were 
assessed by a geriatrician and a social worker. Socioeconomic state of the patients and their need for care were 
determined. Data were recorded and analyzed with SPSS 15.0. Descriptive statistical analyses were performed. 
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ihtiyacı olduğu tespit edildi. Bakım ihtiyacı olan 
hastaların dördü (%22.2) yalnız, dördü (%22.2) eşiyle, 
sekizi (%44.4) akrabalarıyla ve ikisi (%1.2) bakıcısı ile 
yaşıyordu.

Tablo 1- İncelenen hastaların sosyoekonomik özellikleri.

Tartışma
Bu çalışmanın sonucunda değerlendirilen yaşlıların ço-
ğunluğunun kadın olduğu, eğitim durumlarının yük-
sek olduğu, ekonomik durumunu yeterli gören ve ken-
di evinde oturan yaşlıların yüksek bir oranda olduğu 
tespit edilmiştir. Hastaların %12.2’sinde de bakım, yar-
dım ve destek ihtiyacı olduğu saptanmıştır. 
Bu çalışma bir semt polikliniğinde yapıldığı için Tür-
kiye verilerini yansıtmamaktadır. Polikliniğe başvuran 
hastalar çoğunlukla bu semtte ikamet etmekte olan yaş-
lılardır ve bu semtteki yaşlıların sosyoekonomik özel-
liklerini yansıtmaktadır. Çalışmada incelenen yaşlıla-
rın hiçbiri huzurevi-bakımevinde kalmamaktadır. Eği-
tim durumunun yüksek bulunmuş olması ve ekono-
mik durumunun yaşlılar tarafından yeterli görülmesi-
nin yüksekliği bu şekilde açıklanabilir. Ülkemizde daha 
geniş yelpazedeki yaşlıları yansıtan başka çalışmalar-

da okuryazar olmama oranları daha yüksek bulunmuş-
tur. Bir geriatri ünitesinde yapılan Türkiye’nin değişik 
yerlerinden başvurmuş evde veya huzurevinde kalmak-
ta olan 1251 yaşlının incelendiği bir çalışmada okur ya-
zar olmama oranı %23.5, üniversite mezunu olma ora-
nı %8.4 olarak bildirilmiştir (7). 2009 adrese dayalı nü-
fus sayımında 65 yaş ve üzeri nüfusta okur yazar olma-
mak %37.9 oranında, yüksekokul veya fakülte mezunu 
olmak ise %3.0 oranında bildirilmiştir (8). 
İncelenen yaşlıların %46.6’sının evli, %5.4’ünün bekar 
olduğu saptandı. Bu veriler 2009 Adrese Dayalı Nü-
fus Sayımı verileriyle örtüşmektedir. Bunda da yaşlıla-
rın %59.7’sinin evli, %1.9’unun bekar olduğu belirlen-
mişti (8). Bu çalışmada yalnız, eşiyle veya bakıcısıyla 
yaşayan yaşlıların çoğunluğu oluşturduğunu (%74.3), 
geniş aile düzeninde akrabalarıyla yaşayan yaşlıların 
%25.7’yi teşkil ettiğini görmekteyiz. Bu sonuç şehir-
lerde daha çok çekirdek aile düzenine dönülmesinden 
kaynaklanmaktadır. Kırsal bölgelerde yaşayan yaşlı-
lar daha çok birkaç kuşağın beraber yaşadıkları geniş 
aile düzeninde yaşarken kentsel alanlar daha çok çekir-
dek aile düzenine dönmüştür. Şehirlerde yaşayan yaş-
lılar daha çok yalnız veya eşleriyle yaşamakta, sosyal 
destekten daha yoksun olmakta ve daha çok yalnızlık 
çekmektedir (9).
Bu çalışmanın amacı polikliniğimizde değerlendirdiği-
miz yaşlıların özelliklerini belirlemek böylelikle sosyal 
değerlendirmenin geriatrik değerlendirmenin vazgeçil-
mez bir parçası olduğunu vurgulamaktır. Bu değerlen-
dirme sonucunda bakım ihtiyacı olan 18 yaşlı belirlen-
miş, bu yaşlıların 4’ünün yalnız yaşadığı saptanmıştır. 
Yaşadığı çevresel şartları, sosyal şartları kendisine uy-
gun olmayan, destek ihtiyacı ve bakım verilmesi ihtiya-
cı olan yaşlıların belirlenmesi aile görüşmeleri yapılma-
sına, kişiye yardım edebilecek kurum ve kuruluşlarla ir-
tibata geçilmesine ve yaşlının uzun dönemli bakım pla-
nının yapılmasına olanak vermektedir. Bu çalışmada ba-
kım, yardım ve destek ihtiyacı olduğu tespit edilmiş olan 
bu hastalar için sosyal hizmet uzmanı tarafından ailele-
riyle irtibata geçilmiş, gerekli önerilerde bulunulmuş ve 
gerekli kurum ve kuruluşlara yönlendirilmiştir. 
Yaşlı hastanın sosyal özellikleri ve sosyal destek sis-

temleri her yaşlıda değerlendirilmelidir. Özellikle kırıl-
gan yaşlılarda, bakım ihtiyacı olan yaşlılarda ve fonksi-
yonel olarak bağımlı olan yaşlılarda aile ve akrabaların 
verdiği sosyal destek ve ekonomik şartlar yaşlının evde 
bakımının yeterli olup olmayacağı, bakımevine yerleş-
tirme ihtiyacının olup olmadığının belirlenmesinde ve 
hastanın ileriki dönemdeki bakım planının yapılma-
sında yol göstermektedir. Yaşlının bağımlılık durumu, 
fonksiyonel yeterlilik derecesi GYA ve EGYA testleriy-
le objektif olarak değerlendirilebilir. Fiziksel bağımlı-
lığı olmayan ve sağlıklı yaşlılarda da sosyo-ekonomik 
değerlendirme yapılmalıdır. Bu yaşlılarda da olası bir 
hastalık durumunda hastaya yardımcı olabilecek bir 
sosyal destek sisteminin bulunup bulunmadığını öğ-
renmek gelişebilecek sorunlarda hazırlıklı olmak açı-
sından önemlidir. Yaşlının soysa hizmet uzmanı tara-
fından değerlendirilmesi ve sosyo-ekonomik özellikle-
rinin ortaya konmasıyla hasta, hasta yakını, sosyal hiz-
met uzmanı, hekim işbirliği yapılarak sorunların tespi-
ti, bazı sorunların gelişmeden önlenmesi, yaşlıların ve 
ailenin bilgilendirilmesi ve sosyal destek sistemlerinin 
devreye sokulması mümkün olmaktadır (1, 2). Bu se-
beplerden dolayı sosyo-ekonomik değerlendirme kap-
samlı geriatrik değerlendirmenin, sosyal hizmet uzma-
nı de geriatri ekibinin vazgeçilmez bir parçası olmalıdır.
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Tüm hastalar (n=148)

Yaş (ortalama±SD) 76.0±7.2

Kadın cinsiyet 107 (%72.3)

Eğitim durumu
Okula gitmemiş
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Üniversite mezunu

%14.6
%27.8
%11.8
%15.3
%30.6

Medeni durum
     Evli
     Dul
     Bekâr

%46.6
%48.0
%5.4

Çocuk sayısı 
(ortanca (minimum-maksimum)

2 (0-8)

Kiminle yaşadığı
     Yalnız
     Eşiyle
     Akrabalarıyla
     Bakıcıyla

%27.7
%45.2
%25.7
%1.4

Ekonomik durumu yeterli %41.2

Kendi evi %41.9

Bakım, yardım, destek ihtiyacı %12.2
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GERİATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN 
ÖZELLİKLERİ VE SOSYOEKONOMİK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ



Giriş
Rezistin son zamanlarda keşfedilen yağ dokusu kay-
naklı bir sitokindir (1). İnsülin rezistansı patogenezin-
de önemli bir rolü olduğu düşünüldüğü için orijinal adı-
nı almıştır (2). İnsülin rezistansı, obezite ve tip 2 diya-
betes mellitustaki (T2DM) rolü farelerde gösterilmiş-
tir fakat insanlarla ilgili çalışmaların sonuçları çelişki-
lidir (3-7). 
İnsülin rezistansı ile bağlantısı tartışılan bir başka fak-
tör de sigara içimidir ( 8-11). Gerek diyabetik ve gerek-
se diyabetik olmayan sigara içenlerde hiperinsülinemi 
ve insülin rezistansına rastlanılmıştır (8,12). Sigaranın 
gerek direkt olarak ve gerekse indirekt olarak lipid me-
tabolizması ve hormonlar üzerine  etkileri ile insülin re-
zistansını arttırdığı tartışılmaktadır ( 13,14).
QT intervali total ventriküler myokardial depolarizas-
yon ve repolarizasyon süresini yansıtır; uzaması nor-
mal kişilerde bile ani ölüm ve kötü sürviv ile ilişkili-
dir (5-16). Düzeltilmiş QT intervalinde (QTc) ve QT 
interval dispersiyonunda (QTd) uzama ile Tip 1 diya-
bet (T1DM), Tip 2 diyabet (T2DM), insülin rezistansı, 
koroner kalp hastalığı, son dönem kronik böbrek yet-
mezliği ve hipertansiyon arasında ilişki bulunmuştur 
(17-26).    

İnsülin rezistansı, rezistin, sigara içimi ve QT interva-
li arasındaki kompleks ilişkileri göz önünde bulundu-
rarak, bu çalışmamızda sigara içen erkeklerde antropo-
metrik parametreler, rezistin ve QT intervali arasındaki 
ilişki araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntemler
Çalışma Ocak 2009 ve Mayıs 2009 tarihleri arasında 
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastane-
si 3.Dahiliye polikliniğine başvuran  25-45 yaşları ara-
sında 52 sigara içen erkek ve 33 sigara içmeyen yaşları 
uyumlu erkek kontrol grubu ile gerçekleştirilmiştir. Si-
gara içenler günlük en az 10 adet ve en az 2 yıldır siga-
ra içmekteydiler.
Rezistin primer olarak yağ dokusundan salgılanmakta-
dır, seksüel dimorfizme sahip olduğu, daha fazla yağ 
dokusu olan kadınlarda erkeklerden yüksek seviyeler-
de salgılandığı belirlenmiştir. Bu nedenle homojen bir 
grup elde etmek için sadece erkek hastaları çalışmamı-
za almayı planladık. Çalışma lokal etik komite tarafın-
dan onaylandı ve tüm çalışmaya katılan kişilerden ya-
zılı onay formu alındı. Çalışmamız 2008 Helsinki dek-
lerasyonuna uygun olarak gerçekleştirildi.  
Kadın cinsiyet, diyabetik olanlar veya  bozulmuş glu-
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king is the leading cause of avoidable death and is related to insulin resistance, in this study effect of smoking on se-
rum resistin levels and QT interval parameters were investigated.

Material and Methods: The study included 52 smoking and 33 non-smoking age matched control men. As well as 
making physical and antropometric examinations, fasting plasma glucose, post prandial plasma glucose, resistin le-
vels were obtained in all subjects. QT interval and QT dispersion were measured and corrected QT was calculated. 
After comparing all the parameters in two groups, we also made comparisons in smoker and non-smoker groups af-
ter classifying our study population as insulin resistance index and body mass index. We also seeked correlations bet-
ween all the parameters in the smoker group. 

Results: We found that smoker group had significantly high plasma resistin, but corrected QT interval and QT dis-
persion was not different in the groups. When we classified our subjects as homeostasis model assesment index<2.7 
and ≥2.7, we found that resistin levels were higher in smoker group with  homeostasis model assesment index  ≥2.7 
than the smoker group with lower index. Resistin levels were not different in non-smoker group with homeostasis mo-
del assesment index<2.7 and ≥2.7. QT interval parameters did not differ in all the groups. When we grouped our smo-
ker and non-smoker subjects as body mass index <25 and ≥25, neither resistin levels, nor QT interval parameters 
were found to be different. We did not find any correlation between resistin and QT interval parameters in the smo-
ker group. 

Conclusion: We demonstrated that smoking is related to insulin resistance and resistin. Smoking seemed not to be 
related to QT interval prolongation. We may think that QT interval examinations may not be  related to insulin resis-
tance or high resistin levels in subjects who smoke, also we may speculate that smoking does not effect QT intervals 
at least in our population.  

Keywords: I nterval parameters; resistin; smoking.

SİGARANIN SERUM REZİSTİN DÜZEYİ VE QT INTERVAL 
PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

SİGARANIN SERUM REZİSTİN DÜZEYİ VE 
QT İNTERVAL PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Özet
Amaç: Resistin insulin rezistansı ile ilişkisi gösterilen oldukça yeni bulunmuş bir adipokindir. QT interval para-
metrelerinde uzama saptanan kişilerde artmış mortalite riski ve bazı yayınlarda insülin rezistansı bağlantısı ra-
porlanmıştır. Sigara içimi önlenebilir ölümlerde başta gelen sebep olduğundan ve insülin rezistansı ile ilişkilen-
dirildiğinden bu çalışmada sigara içiminin serum rezistin seviyeleri ve QT interval parametrelerine etkisi araş-
tırılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız 52 sigara içen ve 33 sigara içmeyen yaşları uyumlu kontrol erkekleri kapsa-
maktadır. Bütün bireylerde antropometrik değerlendirmelere ek olarak açlık kan şekeri, tokluk kan şekeri ve rezis-
tin  tetkikleri yapıldı. Vakaların QT intervali ve QT dispersiyonu ölçüldü, düzeltilmiş QT hesaplandı. Her iki grup-
ta tüm parametreler kıyaslandıktan sonra sigara içen ve içmeyen gruplarda insülin rezistansı indeksi ve vücut kit-
le endeksi değerlerine göre sınıflandırmalar yapılarak kıyaslamalar gerçekleştirildi. Ayrıca sigara içen grupta 
tüm parametreler arasında korelasyon araştırıldı. 

Bulgular: Sigara içen grubun yüksek plazma rezistin seviyelerine sahip olduğu bulunurken düzeltilmiş QT inter-
vali ve QT dispersiyonunda farklılık saptanmadı. Vakalarımızı insülin rezistansı indeksi <2.7 ve ≥2.7 olmak üze-
re sınıfladığımızda indeks ≥2.7 olan sigara içen erkeklerde rezistin seviyeleri indeks<2.7 olanlardan daha yüksek 
bulundu. Sigara içmeyen grupta insülin rezistansı indeksi <2.7 ve ≥2.7 olduğunda rezistin seviyelerinin değiş-
mediğini gözlemlemeli. QT interval parametreleri tüm gruplarda farksız bulundu. Sigara içen ve içmeyen kişile-
ri vücut kitle endeksine göre  <25 ve ≥25 olarak sınıfladığımızda ne rezistin seviyelerinde, ne de QT interval pa-
rametrelerinde farklılık saptamadı. Ayrıca sigara içen grupta rezistin ve QT interval parametreleri arasında ko-
relasyon bulamadı.

Sonuç: Sigara içiminin insülin rezistansı ve rezistin ile ilişkili olduğunu görülmektedir. Sigara içimi QT uzaması 
ile bağlantılı gözükmemektedir. Bu sonuçlar özellikle sigara içen kişilerde QT interval değerlendirmelerinin insü-
lin rezistansı veya yüksek rezistin seviyeleri ile bağlantılı olmadığını düşündürmekte, ve sigara içiminin en azın-
dan bizim popülasyonumuzda QT intervalini etkilemediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: QT interval parametreleri; rezisti; sigara içimi.

Abstract
Aim: Resistin is a recently found adipokine, demonstrated to be related to insulin resistance. Elevated mortality risk 
and a relation between insulin reistance has been reported in subjects with increased QT interval parameters. As smo-

THE EFFECT OF SMOKING ON SERUM RESISTIN LEVELS AND QT INTERVAL PARAMETERS
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koz toleransı ile bozulmuş açlık glukozuna sahip olan-
lar, aktif hastalığı, hipertansiyon, koroner arter hasta-
lığı gibi kronik herhangi bir hastalığı olanlar, metabo-
lik parametrelerini etkileyebilecek hastalığı bulunan-
lar (hikayesinde ve yapılan tetkik sonuçlarında tiroid 
bozuklukları v.b. tespit edilen hastalar) ve herhangi bir 
ilaç kullananlar çalışmaya dahil edilmemiştir.
Toplam 85 olgunun anamnezleri, aile ve ilaç öyküsü 
alındıktan sonra detaylı fizik muayeneleri yapıldı. Tüm 
katılımcıların ağırlığı ve boyları ölçüldü. Kilogram cin-
sinden ağırlığın metre cinsinden boyun karesine bölün-
mesi suretiyle (kg/m2) vücut kitle indeksi VKİ hesap-
landı. VKİ<25 olanlar normal, VKİ≥ 25 olanlar obez 
olarak kabul edildi. Bel ve kalça çevresi ölçümleri elas-
tik olmayan bir mezura ile hastalar ayakta durur po-
zisyonda yapıldı. Ölçümler aç karnına ve normal eks-
pirium sonunda yapıldı. Yüzde yağ oranı olgu yarım 
saat dinlendirildikten sonra Tanita Body Composition 
Analyzer TBF- 300 cihazı ile ölçüldü.
Tansiyon ölçümleri; katılımcılar sandalyede, ayak-
lar zemin üzerinde ve kol, kalp düzeyinde desteklene-
cek şekilde, en az 5 dakika sakin bir şekilde oturduk-
tan sonra, uygun boyutlu manşon kullanılarak ölçüldü. 
Ölçüm sağ üst kolda en aşağı 3 kere olmak üzere ya-
pıldı ve analiz için ortalaması alındı.  Antihipertansif 
ilaç alanlar ve saptanan ortalama kan basıncı ≥140/90 
mmHg  olan kişiler hipertansif kabul edildi ve çalışma-
dan çıkartıldı. 
Katılımcılardan 12 saatlik açlığı takiben açlık kan şe-
keri (AKŞ) ve rezistin için kan örnekleri alındı. Tokluk 
kan şekeri (TKŞ) için kan örneği yemek sonrası 2. sa-
atte alındı. 
Glukoz, serumda Roche/hitchi moleküler PP otoanali-
zöründe enzimokalorimetrik metodla spektrofotomet-
rik olarak ölçüldü. Rezistin için 12 saatlik açlık sonra-
sı alınan kan örnekleri kuru tüpe konularak 5000 devir 
ile 10 dakika santrifüj edildi. Ayrılan serum kısmı alı-
narak tekrar kuru tüpe konuldu. Serum örnekleri rezis-
tin düzeyinin ölçümleri yapılana dek -80°C‘de dondu-
rularak saklandı. Serum rezistin düzeyi tespitinde ELI-
SA yöntemi kullanıldı.
İnsülin direnci indeksi olan homeostazis model assess-
ment (HOMA-IR) ise açlık serum insülin (mikro ünit/
ml) x açlık plama glukoz (mmol/l) /22.5 formülüne 
göre hesaplandı. Normal insanlarda HOMA-IR değeri 

< 2,7 olarak kabul edildiğinden, bu değer insülin rezis-
tansı kesim noktası olarak kabul edildi (27).
Tüm olguların 25mm/s hızındaki kağıt üzerine 12 deri-
vasyonlu elektrokardiyogramları (EKG) çekildi ve QT 
intervali analizi yapıldı. Sinüs ritminde olmayan, dal 
bloku olan veya diğer ventriküler iletim gecikmesi olan 
kişiler saptandı ve çalışmadan dışlandı. Bu tip EKG de-
ğişikliklerinin yorumunun zor olması ve sonuçta olu-
şan QT interval uzamasının yanlış değerlendirilme ihti-
mali olması nedeniyle bu tip EKG’ye sahip kişilerin ça-
lışmaya alınmaması tavsiye edilmektedir. Bu kişilerde 
kardiak ölüm nedeninin yanlışlıkla intraventriküler ile-
tim gecikmesinin bir sonucu olarak kabul edilebileceği 
belirtilmektedir (28,29).
RR ve QT intervalleri iki uzman tarafından, V5 deri-
vasyonunda takip eden beş siklusta hesaplandı. QT in-
tervali için QRS kompleksinin başından T dalgasının 
inişinin sonuna kadar olan süre alındı. Önceki kalp sik-
lusu uzunluğu ile düzeltilmiş QT intervali (QTc)  Baz-
zet formülünden hesaplandı(QTc= QT/ RR ½ ) (29). 
Her kişi için QTc, hesaplanan 5 interval ortalaması ola-
rak alındı. Her hangi bir derivasyondaki en uzun ve 
en kısa QT intervali arasındaki fark, QT dispersiyonu 
(QTd) olarak belirlendi. 
Tüm sigara içen ve içmeyen kişilerin demografik ve la-
boratuar verileri kıyaslandı, daha sonra sigara içen ve 
içmeyen kişiler önce HOMA-IR <2.7  ve HOMA-IR 
≥2.7, sonra da VKİ VKİ<25 ve VKİ ≥25 değerlerine 
göre gruplara ayrıldı. Tüm veriler gruplar içinde kıyas-
landıktan sonra, sigara içenlerde parametrelerin kore-
lasyonu arandı.
Verilerin istatistiksel analizinde SPSS programı 11,5  
kullanıldı. Değişkenlerle ilgili sonuçlar ortalama ± 
standart sapma şeklinde tanımlandı. Student t testinden 
faydalanıldı. P değeri < 0.05 ise anlamlı kabul edildi. 
Korelasyon analizinde Pearson korelasyon katsayısı (r 
değeri) kullanıldı.

Sonuçlar
Çalışmaya Ocak 2009 ve Mayıs 2009 tarihleri arasın-
da Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi 3. Dahiliye polikliniğine başvuran 55 sigara içen 
ve 33 sigara içmeyen erkek alındı. Olguların demogra-
fik verileri Tablo 1’ de özetlenmiştir.

Tablo 1- Olguların demografik ve laboratuvar verileri

VKİ: Vücut kitle indeksi, BÇ: Bel çevresi, KÇ: Kalça çevresi, BKO: 
Bel kalça oranı, AKŞ: Açlık kan şekeri, TKŞ: Tokluk kan şekeri, HO-
MA-IR: Homeastazis model assesment insulin rezistans indeksi. QTc: 
Düzeltilmiş QT, QTd: QT dispersiyonu. IA:İstatistiksel anlamsız

Sigara içen ve sigara içmeyen olguların yaşları, VKİ, 
kalça çevresi, AKŞ, TKŞ değerleri, QTc ve QTd inter-
valleri benzer bulundu (Tablo 1).

Sigara içen kişiler HOMA-IR değerlerine göre HO-
MA-IR<2.7  ve HOMA-IR ≥2.7  olarak iki gruba 
ayrıldığında; HOMA-IR ≥2.7  olan grupta BKO ve 
rezistin değeri HOMA-IR<2.7 gruba göre istatis-
tiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur (sırasıyla 
p<0.05,p<0.05) (Tablo 2). QTc ve QTd intervalleri 
farksız bulundu.  

Sigara içenlerle sigara içmeyenlerin verilerinin 
karşılaştırılmasında; bel çevresi, BKO, HOMA-IR 
ve rezistin düzeyleri sigara içen grupta sigara içmey-
en gruba oranla istatistiksel olarak anlamlı yüksek 
bulunmuştur (sırasıyla p<0.05, p<0.001,  p<005, 
p<0.02, p<0.001) (Tablo 3). Yağ yüzdesi ise sigara 
içmeyen grupta sigara içen gruba oranla anlamlı yük-
sek saptanmıştır (p<0.05).

Sigara içmeyen kişiler HOMA-IR değerlerine göre 
HOMA-IR<2.7 ve HOMA-IR≥2.7 olarak iki gruba 
ayrıldığında; rezistin, QTc ve QTd de dahil olmak 
üzere tüm parametreler istatistiksel olarak farksız 
bulunmuştur (Tablo 3).

Tablo 2- HOMA-IR değerine göre sigara içen grubun verileri

VKİ: Vücut kitle indeksi, BÇ: Bel çevresi, KÇ: Kalça çevresi, BKO: 
Bel kalça oranı, AKŞ: Açlık kan şekeri, TKŞ: Tokluk kan şekeri, 
HOMA-IR: Homeastazis model assesment insulin rezistans indek-
si. QTc: Düzeltilmiş QT, QTd: QT dispersiyonu. IA:İstatistiksel an-
lamsız

Tablo 3- HOMA-IR değerine göre sigara içmeyen grubun verileri

VKİ: Vücut kitle indeksi, BÇ: Bel çevresi, KÇ: Kalça çevresi, BKO: 
Bel kalça oranı, AKŞ: Açlık kan şekeri, TKŞ: Tokluk kan şekeri, 
HOMA-IR: Homeastazis model assesment insulin rezistans indek-
si. QTc: Düzeltilmiş QT, QTd: QT dispersiyonu. IA:İstatistiksel an-
lamsız

SİGARANIN SERUM REZİSTİN DÜZEYİ VE 
QT İNTERVAL PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

SİGARA 
İÇEN
n:52

SİGARA 
İÇMEYEN

n:33

p

Yaş (yıl) 36.81  ±  6.80 36.76  ±  7.15 IA

VKİ (kg/m2) 26.22  ±  2.08 26.79  ±  2.21 <0.05

 BÇ. (cm) 93.13   ±  8.55 89.63  ±  6.50 IA

 KÇ. (cm) 104.14  ±  5.91 103.51  ±  5.94 <0.001

BKO 0.92   ±  0.06 0.85  ±   0.05 <0.05

Yağ yüzdesi (%) 25.76  ±  6.03 28.75  ±   7.17 IA

AKŞ (mg/dl) 87.12  ±  9.17 88.76  ±   8.10 IA

TKŞ (mg/dl) 96.31  ±  22.70 100.76  ±  22.97 <0.02

HOMA-IR 3.32  ±   2.03  2.53  ±   0.93 IA

QTc (ms) 389.00 ± 20.00  410.00  ±  44.00 IA

QTd (ms) 52.00 ± 11.00 38.00  ±   13.00 <0.001

Rezistin (ng/ml) 5.79 ±   2.58 3.25  ±    1.400 <0.001

 HOMA-IR<2.7 
n:22

HOMA-IR≥2.7 
n:30

p

Yaş (yıl) 36.77  ±  5.70 36.83  ±  7.74 IA

VKİ (kg/m2) 26.21  ±  1.83 26.22  ±   2.28 IA

BÇ. (cm) 9.45   ±  7.28 95.10  ±   8.99 IA

KÇ. (cm) 102.54  ±   6.15 105.31  ±   5.53 IA

BKO 0.90  ±   0.55 0.93  ±  0.07 <0.05
Yağ yüzdesi (%) 25.05  ±  5.36 26.28  ±  6.53 IA

AKŞ (mg/dl) 85.95  ±  8.27 87.97  ±  9.82 IA

TKŞ (mg/dl) 96.95  ± 26.75 95.83  ± 19.70 IA

TKŞ (mg/dl) 385.00  ± 36.00 26.28  ±  6.53 IA

QTc (ms) 48.00   ± 12.00 87.97  ±  9.82 IA
QTd (ms) 4.84   ±  2.04 95.83  ± 19.70 IA
Rezistin (ng/ml) 385.00  ± 36.00 390.00  ± 23.00 IA
QTd (ms) 48.00   ± 12.00 49.00  ± 14.00 IA
Rezistin (ng/ml) 4.84   ±  2.04 6.48   ±   2.74 <0.05

 HOMA-IR<2.7 
n:19

HOMA-IR≥2.7 
n:14

p

Yaş (yıl) 37.47  ±   7.06 35.79  ±    7.43 IA

VKİ (kg/m2) 26.28  ±   2.12 27.47  ±    2.21 IA

BÇ. (cm) 89.00  ±   6.65 90.50  ±    6.44 IA

KÇ. (cm) 102.57  ±   6.90 104.78  ±   4.24 IA

BKO 0.85  ±   0.04 0.85  ±   0.07 IA

Yağ yüzdesi (%) 28.01 ±   7.35 29.75  ±   7.05 IA

AKŞ (mg/dl)  87.00 ±   8.55 91.14  ±   7.07 IA

TKŞ (mg/dl)  99.00 ± 12.35 103.14  ± 32.82 IA

QTc (ms)  420.00  ± 35.00 390.00 ± 50.00 IA
QTd (ms) 70.00  ± 15.00 51.00 ± 10.00 IA

Rezistin (ng/ml) 3.05  ±   1.41 3.53±  1.38 IA

Rezistin (ng/ml) 385.00  ± 36.00 390.00  ± 23.00 IA

QTd (ms) 48.00   ± 12.00 49.00  ± 14.00 IA

Rezistin (ng/ml) 4.84   ±  2.04 6.48   ±   2.74 <0.05
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Sigara içen kişiler VKİ’ne göre VKİ<25ve VKİ ≥25 
olarak iki gruba ayrıldığında; Bel Çevresi, Kalça Çevre-
si, Yağ Yüzdesi, AKŞ ve VKİ≥25 olan grupta VKİ<25  
olan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bu-
lunmuştur (sırasıyla p<0.02, p<0.02, p<0.02, p<0.05). 
Rezistin, QTc ve QTd   değerleri farksız bulunmuştur 
(Tablo 4).
Tablo 4- VKİ’ne göre sigara içen grubun verileri

VKİ: Vücut kitle indeksi, BÇ: Bel çevresi, KÇ: Kalça çevresi, 
BKO: Bel kalça oranı, AKŞ: Açlık kan şekeri, TKŞ: Tokluk kan 
şekeri, HOMA-IR: Homeastazis model assesment insulin rezistans 
indeksi. QTc: Düzeltilmiş QT, QTd: QT dispersiyonu. IA:İstatistiksel 
anlamsız.

Sigara içmeyen kişiler VKİ’ne göre VKİ<25 ve VKİ 
≥25 olarak iki gruba ayrıldığında; Bel Çevresi, Kalça 
Çevresi ve TKŞ düzeyleri VKİ≥25 olan grupta VKİ<25 
olan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bu-
lunmuştur (sırasıyla p<0.001, p<0.02, p<0.05).  Rezis-
tin, QTc ve QTd   değerleri farksız bulunmuştur (Tablo 5).
Sigara içen grubun korelasyon analizinde; BKO ile 
HOMA-IR  arasında pozitif korelasyon (sırasıy-
la r:0.35, p<0.02), yaş ile Bel Çevresi, Kalça Çevresi 
ve AKŞ arasında pozitif korelasyon (sırasıyla r:0.378,  
p<0.01, r:0.340, p<0.02, r:0.309, p<0.05), VKİ ile Bel 
Çevresi, yağ yüzdesi ve Kalça Çevresi arasında pozitif 
korelasyon (sırasıyla r:0.557, p<0.001, r:0.407, p<0.01, 
r:0.504  p<0.001), Bel çevresi ile AKŞ pozitif korelas-
yon (r:0.357, p<0.01), Kalça çevresi ile yağ yüzdesi 
arasında pozitif korelasyon (r: 0.418, p<0.01) saptan-
mıştır. Rezistin, QTc ve QTd ile herhangi bir paramet-
re arasında pozitif veya negatif korelasyon saptanmadı 
(Tablo 6). 

Tablo 5- VKİ’ne göre sigara içmeyen grubun verileri

VKİ: Vücut kitle indeksi, BÇ: Bel çevresi, KÇ: Kalça çevresi, BKO: 
Bel kalça oranı, AKŞ: Açlık kan şekeri, TKŞ: Tokluk kan şekeri, 
HOMA-IR: Homeastazis model assesment insulin rezistans indek-
si. QTc: Düzeltilmiş QT, QTd: QT dispersiyonu. IA:İstatistiksel an-
lamsız

Tablo 6- Sigara içen grubun korelasyon analizi

VKİ: Vücut kitle indeksi, BÇ: Bel çevresi, KÇ: Kalça çevresi, 
BKO: Bel kalça oranı, AKŞ: Açlık kan şekeri, HOMA-IR: Home-
astazis model assesment insulin rezistans indeksi. 

Tartışma
Çalışmamızda sigara içen erkek bireylerde Bel çevre-
si, BKO, HOMA-IR ve rezistin seviyeleri yüksek bu-
lunurken yağ yüzdesi düşük saptandı. Sigara içen grup-
ta insülin rezistansı olanlarda BKO ve rezistin düzeyleri 
yüksek saptandı. Sigara içmeyenlerde insülin rezistansı 

olan ve olmayanlar hiçbir parametrede farklılık gös-
termedi. Sigara içen ve içmeyen gruplarda vücut kitle 
indeksleri kıyaslandığında rezistin seviyeleri açısından 
farklılık görülmedi. Hiçbir grupta  QT interval parame-
treleri farklı bulunmadı, ayrıca rezistin düzeyleri ile QT 
intervali ile korelasyon saptanmadı. 

İnsülin rezistansı ve sigara içimi arasında negetif ko-
relasyon bulan az sayıda araştırmalara rağmen (30,31) 
sigara içimi insülin rezistansı ve Tip2DM açısından 
bağımsız bir risk faktörü olarak kabul edilmekte-
dir (8,12,32). Sigara içenlerde, insülin reseptör veya 
postreseptör yolla sinyal transdüksiyonu, glukoz trans-
portu ve/veya glukoz fosforilasyonu gibi basamakların 
etkilenmesi sonucunda hücresel glukoz alımının ve 
utilizasyonunun azalmasından bahsedilmektedir (33). 
Ayrıca sigara katekolaminlerin salınımını arttırır. Si-
gara içenlerde 48 saat boyunca sigara içilmese bile nor-
epinefrin seviyelerinin yükseldiği gösterilmiştir (34). 
Katekolaminlerin GLUT- 4 hücresel sentezleri üzeri-
ne uzun dönem etkileri vardır. Lipoliz ile plazma yağ 
asidi ve gliserol miktarını uyarıarak insülin rezistansını 
arttırdıkları yönünde bulgular vardır.  Çalışmamızda 
sigara içen kişilerde HOMA-IR değerlerini ve insülin 
rezistansı ile bağlantılı olduğu tartışılan rezistin hormo-
nunu da yüksek bulduk. Bu sonuçlar literatür bilgile-
rimizi desteklemektedir. 

Adipozite ve insülin rezistansı arasındaki korelas-
yon ortaya konduktan sonra son yüzyılın başında 
tiazolidindionların etki mekanizması araştırılırken 
rezistin hormonu bulunmuştur (35). Rezistinin adi-
pozitlerde insülin ile bağlantılı glukoz alımını inhibe 
ettiği gösterilmiştir (3). İnsanlarda insülin rezistansı 
ve rezistin arasındaki ilişkiyi araştıranlar farklı sonuç-
lar vermekle birlikte, pozitif korelasyondan daha çok 
bahsedilmektedir (36-38). Çalışmamızın sonuçlarına 
göre sigara içen kişilerde rezistin seviyeleri içmeyen-
lere oranla yüksekti. Rezistin seviyeleri, HOMA-IR 
yüksek olan insülin rezistan kişilerde, insülin sensi-
tivitesi iyi olan kişilere göre sadece sigara içen grupta 
yüksek bulundu. Sigara içmeyen vakalarımızda insülin 
sensitivitesi azalsa da rezistin seviyesi anlamlı farklılık 
göstermedi. Bu sonuçlar insülin rezistansının rezistin 
seviyeleri ile korele olduğunu ama sigara içiminin ek 
bir etkisi olduğunu düşündürmektedir.

Sigara genellikle VKİ ile ya ilişkisiz ya da ters ilişkili 
bulunmuştur (39,40). Abdominal obezite VKİ’den 

bağımsız olarak insülin rezistansı ile ilişkilidir (41). 
Bazı çalışmalarda günlük 10 adetten az sigara içenlerde 
ortaya konan düşük diyabet riski, sigaranın kilo almayı 
engelleyici etkisine bağlanmaktadır (12). Günlük içilen 
sigara adedi arttıkça sigaranın vücut dağılımını üst vü-
cut bölümü lehine değiştirdiği gösterilmektedir (39,40). 
Bu etkinin klinik sonucu artmış bel-kalça oranıdır. 
Çalışmamızda da sigara içen grubun VKİ değişmezken, 
bel çevresi ve bel-kalça oranı içmeyen gruba göre 
anlamlı olarak yüksek tespit edilmiştir. Bu bulgu sigara 
içenlerde saptadığımız yüksek HOMA-IR ve rezistin 
düzeylerini desteklemektedir. Ayrıca çalışmamızda si-
gara içen grup HOMA-IR değerine göre ayrıldığında 
insülin rezistan grupta bel-kalça oranı diğer gruba göre 
anlamlı yüksek tespit edilmiştir.

Elektrokardiyografik QT interval parametreleri 
hayatı tehdit edici ventriküler aritmilerin oluşumu ve 
dolayısıyla kardiyovasküler mortalite için olası pre-
diktörler olarak kabul edilmektedirler (16). Metabolik 
sendrom ve insülin rezistansı ile gerek QTc ve gerekse 
QTd intervallerinde uzama arasında ilişki gösterilmiştir 
(24,42). Biz sigara içen ve içmeyen erkek kişilerde 
yaptığımız çalışmada QTc ve QTd intervallerinde 
farklılık saptayamadık. Bu farklı olmama durumu si-
gara içen ve içmeyenler insülin rezistansı ve obezite 
parametrelerine göre sınıflandığında da değişmedi. 
Ayrıca sigara içenlerde QT parametreleri ne insü-
lin rezistansı ve ne de obezite parametreleri arasında 
korelasyon yoktu. Bu sonuç bize, bu küçük Türk 
toplumunda QT interval uzamasının sigara içimiyle 
etkilenmediği sonucunu getirdi. Araştırmaya aldığımız 
hastaları günde en az 10 adet ve en aşağı 2 sene süreyle 
sigara içiyor olarak belirlemiştik, fakat ortalama ne ka-
dar süredir ve  günde ortalama ne kadar fazla sigara 
içtiklerini kaydetmedik. Bu durum çalışmamızın eksik 
bir yönü olarak ortaya çıkmaktadır. Sigara kullanım 
süresi ve günlük miktar arttıkça sigara içimi ve QT 
parametreleri arasında bağlantı kurmanın mümkün 
olup olamayacağını düşünüyor, bu nedenle gelecek 
çalışmamızı buna göre planlıyoruz.

Sonuç olarak sigara içen erkek bireylerde sigara içimi 
ile insülin rezistansını ve rezistin seviyelerini bağlantılı 
bulduk ama QT parametreleri ve insülin rezistansı ile 
rezistin düzeyleri arasında bağlantı kuramadık. Özellikle 
sigara içen kişilerde QT interval değerlendirmelerinin 
insülin rezistansı veya yüksek rezistin seviyeleri be-

SİGARANIN SERUM REZİSTİN DÜZEYİ VE 
QT İNTERVAL PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

VKİ<27
n:33

VKİ<27 
n:19

p

Yaş (yıl) 36.88   ± 11.73 36.68  ±  7.07 IA

BÇ. (cm) 90.21   ±   8.01 96.63  ±  8.20 <0.02

KÇ. (cm) 102.57 ±   5.48 106.86  ±  5.75 <0.02

BKO  0.92  ±  0.73  0.91  ±  0.06 IA

Yağ yüzdesi (%) 24.23  ±  5.26 28.41 ±  6.50 <0.02

AKŞ (mg/dl) 85.18  ±  9.62 90.47 ±  7.40 <0.05

TKŞ (mg/dl) 92.33  ±19.28 103.21 ± 26.84 IA

HOMA-IR  3.30  ±  2.15 3.35  ±  1.85 IA

QTc (ms) 380.00 ±25.00 390.00 ± 30.00 IA

QTd (ms)  57.00 ±15.00 54.00  ± 15.00 IA

Rezistin (ng/ml)  5.72 ±  2.55 5.90  ±  2.69 IA

VKİ<27
n:14

VKİ<27 
n:19

p

Yaş (yıl) 35.86  ±   6.22 37.42  ±  7.87 IA

BÇ. (cm)  85.00   ±   4.70 93.05 ±  5.50 <0.001

KÇ. (cm)  99.71   ±   5.52  106.31 ±  4.61 <0.02

BKO 0.84   ±   0.04 0.86 ±  0.06 IA

Yağ yüzdesi (%) 26.22   ±   6.53 30.61 ±  7.20 IA

AKŞ (mg/dl) 87.36   ±  6.04 89.79  ±  9.37 IA

TKŞ (mg/dl)  90.71   ± 15.30  108.16 ± 25.13 <0.05

HOMA-IR  2.34   ±   0.73 2.67  ±   1.05 IA

QTc (ms) 395.00 ± 45.00 415.00  ± 44.00 IA

QTd (ms) 55.00  ± 15.00 57.00  ± 15.00 IA

Rezistin (ng/ml) 3.33  ±  1.58 3.20  ±  1.29 IA

Yaş
r 0.378 0.34 0.309

p <0.01 <0.02 <0.05

BÇ.
r 0.357

p <0.01

KÇ.
r 0.418

p <0.01

BKO
r 0.35

p <0.02

VKİ
r 0.57 0.504 0.407

p <0.001 <0.001 <0.01

BÇ. KÇ. AKŞ
YAĞ
 YÜZDESİ

HOMA-IR
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lirteçi olamayacağını düşünmekteyiz ve sigara içiminin 
en azından bizim popülasyonumuzda QT intervalini 
etkilemediği spekülasyonunu  yapmaktayız.  
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Giriş
Plevra yaprakları arasında herhangi bir nedenle hava 
birikmesi ve akciğerde kollaps oluşturmasına pnömo-
toraks denir (1). İatrojenik pnömotoraks, tanısal veya 
tedavi amacıyla yapılan girişimler sırasında gelişen 
mekanik travmaya bağlı pnömotoraks olarak tanımla-
nır ve hayatı tehdit edici bir komplikasyondur (2). We-
isberg tüm pnömotoraks olgularının %6.1’inin iatroje-
nik nedenlerle gerçekleştiğini bildirmektedir (3). Yo-
ğun bakım ve reanimasyon ünitelerinin yaygınlaşma-
sı ve buralarda ventilatör altında hasta takibi ve invaziv 
girişimlerin daha sık yapılır olması, ilişkili komplikas-
yonları da arttırmaktadır. Benzer şekilde göğüs cerrahi-
si uygulamaları içinde invaziv tanı yöntemlerinin daha 
sık kullanılır olması iatrojenik pnömotoraks insidansı-
nı arttırmaktadır.
Burada hastanemizde 5 yıllık dönemde saptanan ve te-
davi edilen iatrojenik pnömotoraks olguları hasta öze-
likleri, etiyolojik neden ve tedavi yöntemleri dikkate 
alınarak sunulmaktadır. 

Gereç ve Yöntemler
Ocak 2005-Aralık 2009 tarihleri arasında Sağlık Ba-
kanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs 
Cerrahisi Kliniğince iatrojenik pnömotoraks tanısı ile 
tedavi edilen hastalar belirlendi. Hastaların yaş, cinsi-
yet, etiyolojiden sorumlu olan medikal müdahaleler, 
radyolojik bulguları, pnömotoraks için uygulanan teda-
vi ve tedavi süreleri belirlendi. 
Hastalar pnömotoraks gelişimindeki etiyolojik ne-
den göre iki gruba ayrıldı. Santral venöz kateterizas-
yon (SVK) ve torasentez gibi dışarıdan plevral boşlu-
ğa hava aspirasyonu ve/veya mekanik travmaya bağlı 
visseral plevradaki hasara bağlı gelişen pnömotoraks-
lar Grup 1 olarak incelendi. Ventilatör tedavisi, resu-
sitasyon ve trakeostomi açılması sırasında gelişen ak-
ciğerdeki volüm yüküne bağlı gelişen pnömotorakslar 
Grup 2 olarak belirlendi. Resüsitasyon yapılan hastalar 
ve trakeostomi açılan hastalarda pozitif basınçlı ven-

tilasyon (PBV) uygulaması yapıldığı için volütravma-
ya bağlı pnömotorakslar içinde değerlendirildi. İki grup 
arasında önceden belirlenmiş parametreler arasında is-
tatistiksel farklılık olup olmadığı incelendi. Ventilatör 
tedavisi sırasında SVK nedeni ile pnömotoraks gelişen 
1 hasta iyileşme süreci PBV altında olduğu için grup 
2’de değerlendirildi.
İstatistiksel Analiz
Sayısal değişkenler için, tanımlayıcı istatistik ola-
rak ortalama±standart sapma (St.Sap), ortanca (Mini-
mum (min)-Maximum (max)) kullanıldı. Kategorik de-
ğişkenler için sayı, % verildi. İki grup (plevral boşlu-
ğa hava aspirasyonu ve/veya mekanik travmaya bağ-
lı Grup 1, volüm yüküne bağlı gelişen Grup 2) karşı-
laştırması için Mann-Whitney U testi kullanıldı. Ka-
tegorik değişkenlerin grup karşılaştırmaları için Fis-
her Kesin Ki kare kullanıldı. Sayısal değişkenlerin iki-
den çok grup karşılaştırmaları için (Etiyolojik nede-
ne göre SVK, torasentez, ventilatör tedavisi, resusitas-
yon, trakeostomi) Kruskal Wallis testi kullanıldı. Han-
gi gruplardan farklılığın kaynakladığını araştırmak için 
Conover’ın çoklu karşılaştırması kullanıldı. 
İstatistiksel açıdan p<0.05 anlamlı kabul edildi. Tüm 
analizler SPSS 15.0 programı yardımı ile yapıldı.

Bulgular
Yapılan incelemede toplam 42 hastada hastanede yat-
makta iken pnömotoraks geliştiği saptandı. Hastala-
rın 28’i erkek (%66.7), 14’ü ise kadındı (%33.3). Yaş 
ortalaması 47±11 olarak hesaplandı (21-66). Hasta-
larda ventilatör tedavisi (n=13; 13%30.9), resusitas-
yon (n=10; %23.8), CVC (n=9; %21.5), trekeostomi 
açılması(n=5; %11.9) ve torasentez (n=5; %11.9) sıra-
sında pnömotoraks geliştiği saptandı. 
Sadece 5 hastada nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikaye-
ti oldu. Trakeostomiye bağlı gelişen pnömotoraksların 
tamamında, ventilatör tedavisi ve resusitasyona bağlı 
gelişen pnömotorkasların ise %27’sinde (8/23) ciltal-
tı amfizemi saptandı. Tüm hastalara tanı akciğer grafisi 
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lung collapse was higher (p=0.23) and the recovery time was longer (p=0.004) in the patients with pneumothorax 
occurred due to volutraumas then mechanical traumas or air aspiration to thorax.

Conclusions:  It is always possible to encounter iatrogenic pneumothoraxes in such training hospitals where the 
further evaluation and treatment is done. However, the etiological factors differ according to the population of 
the patients and the interventions. The most important factor in prognosis is always to keep the possibility of the 
risk of pneumothorax development in mind and to do the evaluation and treatment on time. 

Keywords: Iatrogenic pneumothorax; pneumothorax; etiology; prognosis.
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Özet
Amaç: Bu araştırmada hastanemizde yatarak tedavi olan hastalarda saptanan iatrojenik pnömotoraks olguları-
nın değerlendirilmesi ve etiyolojideki nedenlerin ve prognozda etkili faktörlerin ortaya konması amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2005-Aralık 2009 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde yatarak tedavi altında iken gelişen iatrojenik pnömotoraks olguları geriye dönük olarak incelendi. 
Hastalarda yaş, cinsiyet, primer hastalık, pnömotoraks nedeni, uygulanan tedavi, tedavi süresi ve tedavinin so-
nuçları belirlendi. 

Bulgular: SÇalışmaya iatrojenik pnömotoraks saptanan 42 hasta alındı. Hastaların 28’i erkek (%66.7), 14’ü 
ise kadındı (%33.3). Yaş ortalaması 47±10.77 olarak hesaplandı (21-66). Hastalarda santral venöz kateterizas-
yon, ventilatör tedavisi, resusitasyon, trekeostomi açılması ve torasentez sırasında pnömotoraks geliştiği saptan-
dı. Hastalarda en sık rastlanan etiyolojik neden ventilatör tedavisi olarak belirlendi. Volütravmaya bağlı gelişen 
pnömotorakslarda, hava aspirasyonu ve/veya mekanik travmaya bağlı pnömotorakslara göre daha fazla kollaps 
(p=0.23) ve daha uzun iyileşme süresi (p=0.004) olduğu saptandı. 

Sonuç: İatrojenik pnömotoraksa eğitim hastaneleri gibi ileri tetkik ve tedavinin yapıldığı hastanelerde rastlamak 
her zaman mümkündür. Ancak etiyolojik faktörler hastanenin hizmet verdiği hasta popülasyonuna ve uygulanan 
girişimlere göre farklılık gösterir. Prognozda en önemli faktör pnömotoraks gelişme riskini her zaman akılda tut-
mak ve gerekli incelemeleri ve tedaviyi vaktinde yapabilmektir.

Anahtar Kelimeler: İatrojenik pnömotoraks; pnömotoraks; etiyoloji; prognoz.

Abstract
Objectives:  In this study, we aimed to introduce the iatrogenic pneumothorax cases in patients who are under 
inpatient treatment in our hospital and to reveal the causes of the etiology and the influential factors effecting on 
the prognosis. 

Materials and Methods: The iatrogenic pneumothorax cases that diagnosed in the patients who are under in-
patient treatment in Ministry of Health Ankara Training and Research Hospital, during the period between 2005 
January and 2009 December, were evaluated retrospectively. Patients’ age, gender, primary disease, causes of 
pneumothorax, type of the treatment, duration of the treatment and the results of the treatment were determined.

Results:  Pneumothorax was occurred in 42 patients during the hospital stay.  28 (%66.7) patients were male 
while 14 (%33.3) were female. The mean age was 47±10.77 (21-66).  Pneumothoraxes were occurred during 
central venous catheter insertion, mechanical ventilation, thorasynthesis, cardiopulmonary resuscitation and tra-
cheostomy. The most common cause of iatrogenic pneumothorax was mechanical ventilation. The percentage of 
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ile kondu. Hastalarda en sık rastlanan etiyolojik neden 
ventilatör tedavisi olarak belirlendi (n=13). 
Etiyolojik nedene bağlı ayrılan gruplar arasında yapı-
lan karşılaştırmada yaş yönünden istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık olmadığı görüldü. Ancak Grup 2’de 
erkeklerin daha fazla olduğu görüldü (p<0.001). Hasta-
larda tanı sırasındaki akciğer grafilerinde kollaps mik-
tarları incelendiğinde Grup 2’deki hastalara daha fazla 
kollaps ile tanı konduğu saptandı (p=0.23) Gruplar ara-
sında tüp torakostomi süreleri grup 2’de tüp torakosto-
mi süresinin grup 1’e göre istatistiksel olarak anlamlı 
şekilde daha uzun olduğu saptandı (p=0.004) (TabloI). 
Tablo 1- Mekanik travmaya bağlı gelişen pnömotorakslar-
dan oluşan grup 1 ile volütravmaya bağlı gelişen pnömoto-
rakslardan oluşan grup 2’ye ait verilerin karşılaştırılması.

Tüp torakostomi süreleri etiyolojide etken olan her fak-
tör için ayrı ayrı hesaplandığında torasenteze bağlı geli-
şen pnömotorakslarda SVK’a benzer ancak diğer grupla-
ra göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha kısa, trake-
ostomiye bağlı gelişenlerde ise istatistiksel olarak anlam-
lı şekilde daha uzun tüp süresi olduğu saptandı (p=0.002). 

Tartışma
İatrojenik pnömotoraks büyük cerrahi girişimlerin ve 
buna bağlı invaziv tanı ve tedavi yöntemlerinin yapıl-
dığı merkezlerde her zaman karşılaşılma ihtimali olan 
bir komplikasyondur. Önemli olan zamanında tanı koy-
mak ve tedavi edebilmektir. Mortalite genellikle tanı-
nın gecikmesine bağlıdır. 
Genel olarak pnömotoraksın en belirgin semptomları 
göğüs ağrısı ve nefes darlığıdır (1,2). Pnömotoraks ge-
lişen tarafta ani başlayan ve nefes almakla artan ağrı 
tipiktir. Ancak ventilatör tedavisi altındaki hastalarda 
kooperasyon kurulamadığından tanı gecikebilir. Büyük 
oranda direkt akciğer grafisi ile saptanır (1,3). PBV uy-
gulanan hastalarda geniş kollapslı tansiyon pnömoto-
raksa varan sonuçlar gözlenebilirken mekanik travma-
ya bağlı gelişen pnömotorakslar da genellikle minimal 

kollaps görülür  (4). Bizim bulgularımız da PBV sıra-
sında gelişen pnömototraksın daha fazla kollapsa yol 
açtığı yönündedir. 
Geniş serilerde etiyolojik faktörler sırası ile; transto-
rasik iğne aspirasyon biopsisi, SVK, torasentez, plev-
ral biopsi ve ventilatör tedavisi olarak bildirilmektedir 
(1,5). Transtorasik ince iğne aspirasyonu toraks patolo-
jilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle ma-
liğn lezyonlarda tanı değeri yüksektir ve en sık rastla-
nan komplikasyonu pnömotoraksdır (6,7). Benzer şe-
kilde transbronşial biopsilerde de pnömotoraks riski ol-
dukça yüksektir (5,8). Serimizde biopsi nedenli hasta 
bulunmaması hastanemizde transtorasik iğne aspiras-
yon biopsisi, transbronşial biopsi ve plevral biopsi ol-
gularının oldukça sınırlı olması ile ilişkilendirilmiştir.
Pek çok yazar iatrojenik pnömotoraks nedenlerinde 
SVK’nu ilk sıralarda kabul etmektedir (9,10). SVK 
uygulaması sırasında pnömotoraks insidansı %1.5 ile 
%2.3 arasında bildirilmektedir (11-13). Loocwood ve 
ark.  bu oranı %12.4 olarak bildirmektedir (14). SVK’a 
bağlı gelişen pnömotorakslarda semptomlar silik ola-
bilir. Literatürde SVK’dan 10 gün sonra genel anestezi 
sırasında tansiyon pnömotoraks gelişen bir olgu bildi-
rilmiştir (15). SVK sonrası gelişen pnömotoraksın sin-
si seyretmesi işlemden sonra değerlendirmeyi zorun-
lu hale getirmektedir. Serimizde SVK uygulamasını ta-
kiben saptanan pnömotoraksların tamamına direkt ak-
ciğer grafisi ile tanı konmuştur. Hastalardan sadece 5 
tanesinde solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı semptomu 
saptanmış olması radyolojik incelemenin önemini gös-
termektedir. Özellikle preoperatif hazırlanan hastalarda 
SVK sonrası fark edilmeyen pnömotoraks, mortal so-
nuçlar doğurabilir. Başlangıçta belirti yokken hasta en-
tübe edilip PBV’a geçildiğinde parsiyel pnömotoraks 
total pnömotoraksa, hatta tansiyon pnömotoraksa kadar 
ilerleyerek ani ölüme yol açabilir. Despars ve ark. iat-
rojenik pnömotoraks gelişen 98 hastadan 2’sinin bu ne-
denden dolayı kaybedildiğini bildirmiştir (8). 
Torasentez sırasında gelişen pnömotorakslarda sık rast-
lanan iatrojenik pnömotoraks nedenlerindendir. Büyük 
serilerde %20 civarında bildirilmektedir (1,5,8). Bizim 
serimizde torasentez bağlı pnömotoraks oranı %11.9 
olarak hesaplanmış ve literatürler uyumlu kabul edilmiştir.
İatrojenik pnömotoraksın nedenlerinden biride PBV 
uygulamasına bağlı volütravma ve barotravma sonu-
cu gelişen pnömotrakstır. Önceleri pulmoner barotrav-
ma olarak adlandırılmakta iken yapılan incelemeler al-
veoler hasara basıncın değil volümün neden olduğunu 
ortaya koymuştur ve bu nedenle pulmoner volütravma 

olarak isimlendirilmiştir (16). Hastalarda ciltaltı amfi-
zemi ve kardiopulmoner düzensizlik tanıda yol gösteri-
cidir. PBV’a bağlı geniş kollaps ve tansiyon pnömoto-
raksa neden olabilir (4,17). Serimizde hastaların akci-
ğer grafilerinde saptanan kollaps oranları ve hastaların 
semptomları değerlendirildiğinde PBV’da gelişen pnö-
motorakslarda, hem kollaps miktarı daha fazla hem de 
tüp torakostomi süresi daha uzun olarak saptandı. Bu 
olgularda tüp torakostomi sürelerinin uzun olmasının 
kaçağa bağlı ekspansiyon güçlüğüne ve genel durum 
bozukluğu nedeniyle iyileşmenin gecikmesine bağlı ol-
duğunu düşünüyoruz.
Sassoon 538 olguluk serisinde ve Despars(8) 98 olgu-
luk serisinde ventilatör tedavisine bağlı pnömotoraksı 
(5). sıklıkta pnömotoraks nedeni olarak bildirmektedir. 
Bizim serimizde ise en sık karşılaşılan etiyolojik faktör 
ventilatör tedavisi olarak saptandı (13 hasta %30.9). Re-
süsitasyon yapılan hastalar ve trakeostomi açılan has-
talarda birleştirildiğinde olgularımızın %66.6’sı pozi-
tif basınç altında pnömotoraks gelişen hastalardan oluş-
maktadır. Bunda serimizde toraks patolojilerine yöne-
lik yapılan tanısal girişimlere ait iatrojenik pnömotoraks 
bulunmamasının etkili olduğunu düşünüyoruz.
Serimizde etiyolojik nedenler arasında saydığımız tra-
keostomi açılmasına bağlı gelişen pnömotoraksların li-
teratürde tam bir karşılığına rastlamadık. Bu hstalarda 
gelişen pnömotoraksın işlem sırasındaki maniplasyo-
na bağlı veya hastanın ventilatöre bağlanması sırasın-
da meydana respiratör ayarlarındaki değişiklikten kay-
naklandığını düşünüyoruz.
İatrojenik pnömotoraks yoğun bakım ünitelerinde ve 
akciğer patolojileri ile ilgili girişim yapılan merkezler-
de her zaman karşılaşılma ihtimali olan bir komplikas-
yondur. Önemli olan zamanında tanı koymak ve tedavi 
edebilmektir. Hastanın genel durumu ile ilişkili olmak-
la birlikte uygun tedavi ile genellikle akciğer ekspansi-
yonu tekrar sağlanır. Mortalite genellikle geç tanı kon-
masının bir sonucudur.
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Grup 1 Grup 2 Toplam
Yaş 46.93±13.14 47.04±9.65 47±10.77
Cinsiyet
Erkek 3 %10.7 25 %89.3 28 %66.7
Kadın 11 %78.6 3 %21.4 14 %33.3
Kollaps %
%20’den az 5 %71.4 2 %28.6 7 %16.7
%20-%50 6 %37.5 10 %62.5 16 %38.1
%50’den fazla 3 %15.8 16 %84.2 19 %45.2
Tüp süresi 6.21±1.80 9.00±3.70 8.07±3.43
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BH, IGF-I / IGFBP AKSI  VE KARDİYOVASKÜLER 
HASTALIKLAR

Özet
Büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü–I sekresyonunda bozukluk olan hipopitiüter hastalarda bü-
yüme hormonu replasmanı ile geri döndürülebilen erken aterosklerozis gözlenmektedir. Büyüme hormonu ve in-
sülin benzeri büyüme faktörü–I eksikliği olanlarda kardiyovasküler hastalıktan ölüm 2 kat daha fazladır. Bununla 
birlikte akromegalide büyüme hormonu fazlalığı kendini özel bir kardiyomiyopati ile gösterir. Büyüme hormonu 
ve insülin benzeri büyüme faktörü –I aşırılığının tedavi edilmesi kardiyak fonsksiyonlarda düzelme ile sonuçlan-
maktadır. İnsülin benzeri büyüme faktörlerinin aktiviteleri bağlayıcı proteinlerine bağlanmalarıyla regüle edilir. 
İnsülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı proteinlerin kan seviyelerinin kardiyovasküler hastalık riski, morbidi-
te ve mortalitesi ile ilişkili olduğu raporlanmaktadır. Kardiyovasküler sistemin büyüme hormonu/ insülin benze-
ri büyüme faktörleri-I / insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein aksının hedefi olduğunu göz önünde bu-
lundurarak, bu aksı ve kardiyovasküler hastalıklar üzerine etkisini gözden geçirmeyi planladık.

Anahtar Kelimeler: Büyüme hormonu;  İnsülin benzeri büyüme faktörü; İnsülin benzeri büyüme faktörü bağla-
yıcı protein; Kardiyovasküler hastalıklar

Abstract
Hipopituitary patients, deficient in growth hormone and insulin like growth hormone-I have premature atherosc-
lerosis, which are reversible with growth hormone replacement.  Mortality of cardiovascular disease is elevated 
2 fold among patients with growth hormone/ insulin like growth hormone-I deficiency. On the other hand, growth 
hormone excess in acromegaly causes a specific cardiomyopathy and control of growth hormone and insulin like 
growth hormone-I excess is reported to be associated with improvement of cardiac functions. The activity of in-
sulin like growth hormones are regulated by their association with binding proteins. Levels of insulin like growth 
hormone binding proteins were reported to be associated with risk, morbidity and mortality of cardiovascular di-
seases. Keeping in mind, that cardiovascular system is a target organ for growth hormone/ insulin like growth 
factor-I/ insulin like growth factor binding protein axis we wanted to revise this axis and its role on cardiovascu-
lar diseases.

Keywords: Growth hormone; Insulin like growth factor; Insulin like growth factor binding protein; Cardiovas-
cular diseases.
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Giriş
Ateroskleroz,  arter duvarında başlayıp lümenin tıkan-
masına kadar uzanan süreci içeren kronik, ilerleyici bir 
durumdur. Orta ve büyük çaplı arterlerde endotel dis-
fonksiyonu ile başlar, arterin intima ve mediasında ate-
rosklerotik plak gelişimi ile sonuçlanan yaygın yapı-
sal değişikliklere neden olur. Aterotromboz; ateroskle-
rotik zeminde gelişen tromboz olayıdır ve lokal oklüz-
yon ile distal emboli oluşturarak 3 temel klinik duruma 
yol açar; koroner arter hastalığı, serebrovasküler has-
talık ve periferik arter hastalığı. Bu hastalıkların hep-
si kardiyovasküler hastalıklar (KVH) olarak tanımlan-
maktadır (1,2).     
Aterosklerozla ilgili klasik risk faktörleri olan; yaş, cin-
siyet, aile öyküsü, sigara, hipertansiyon, diyabetes mel-
litus, dislipidemi, fiziksel inaktivite ve obeziteye ek 
olarak son zamanlarda yeni risk faktörlerinden söz edil-
mektedir (3). Bunlardan biri büyüme hormonu (BH), 
insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-I) ve insülin ben-
zeri büyüme faktörü bağlayıcı protein (IGFBP) aksıdır.
Bu yazımızda önce BH, IGF-I ve II, IGFBP’lerin fiz-
yolojisini ve daha sonra KVH üzerine etkilerini gözden 
geçirmek istiyoruz.
BH, IGF-I ve IGFBP aksının fizyolojisi
BH:
BH 191 aminoasit içeren tek zincirli polipeptid bir hor-
mondur. Ön hipofizde somatotrop hücrelerde sentez-
lenir ve depolanır. Yarı ömrü 20-50 dakikadır, sağlık-
lı erişkinlerde 400µg/24 saat sekrete edilirken, adöle-
sanlarda bu düzey 700µg/24 saat’dir. BH sentez ve sek-
resyonu, büyüme hormonu salgılatıcı hormon, soma-
tostatin, BHrelin, tiroid hormonları, glukokortikoid ve 
IGF-I’i içeren çeşitli hormonların kontrolü altındadır. 
BH; büyüme, gelişme ve metabolik fonksiyonlarla iliş-
kilidir (4). Büyüme durduktan sonra da salgılanmaya 
devam eder, erişkin hayatta metabolik fonksiyonları 
önem kazanır. BH anaboliktir. Lipolize, dokulara ami-
no asit transportuna, karaciğerde protein sentezine ve 
kas kitlesinde artmaya neden olur. BH’un glukoz meta-
bolizması üzerine etkileri; iskelet kası ve yağ dokusu-
na glukoz alımının azalması, karaciğerde glukoz yapı-
mının, glukoneogenez ve glikojenolizin arttırılması ve 
insülin salınımının stimüle edilmesi şeklindedir. Aşırı 
BH, insülin rezistansına sebep olur. 
IGF:
BH, karaciğerde ve diğer hedef hücrelerde etkilerinin 

mediatörü olan somatomedin veya insülin benzeri bü-
yüme faktörleri (IGF-I ve IGF-II) denilen proteinlerin 
yapımını tetiklemektedir. IGF’ler yapısal ve fonksiyo-
nel olarak insüline benzeyen peptid hormonlar ailesi-
ne dahildirler. İnsülin benzeri glukoregülatuar etkileri 
mevcuttur ancak hipoglisemi ile dolaşımdaki düzeyle-
ri değişmez (4). 
IGF-I vücutta birçok dokuda eksprese edilen, 70 ami-
noasitli tek zincirli güçlü mitojenik etkilere sahip bir 
polipeptiddir. IGF-II ise 67 amino asitlidir. Fötal ve 
postnatal hayatta somatomedinlerin plasma konsant-
rasyonları doku konsantrasyonları ile kıyaslandığında 
çok yüksektir. Fötusta IGF-II seviyeleri IGF-I seviyele-
rinden fazla iken, çocuk ve adultlarda bu düzeyler ter-
sine çevrilir (5).  
IGF’ler hücre büyümesi ve metabolizması için gerek-
li, önemli metabolik etkilere sahip peptidlerdir. Kara-
ciğerde, kemik hücrelerinde ve diğer dokularda bulu-
nurlar. Dolaşımdaki IGF’ler somatik büyüme ile bir-
çok doku ve hücre grubunun çoğalması için, gerek in-
vivo gerekse invitro ortamlarda geçerli olan  direkt etki 
göstermektedirler. IGF’lerin hücre çoğalmasında etkin 
otokrin ve parakrin etkilerinin olduğu düşünülmekte-
dir. Kemik, beyin, prostat, kas, meme dokusu ve diğer 
bazı dokularda lokal sentezlenen IGF’ler gösterilmiş-
tir ve bunların dokuların büyümesinden ve farklılaşma-
sından sorumlu olduğu düşünülmektedir.  Serumdaki 
IGF’lerin % 80’i karaciğer tarafından yapılır (6). 
Doğumda düşük olup, çocukluk ve puberte boyunca 
artan IGF-I düzeyleri üçüncü dekaddan sonra azalma-
ya başlar ve bu değişiklikler BH sekresyonu ile para-
lel olur. Sirküle eden IGF-I seviyeleri 24 saatlik orta-
lama BH konsantrasyonları ile yakından ilişkilidir. Fa-
kat BH aksine IGF-I, uzun yarı ömre sahiptir ve diürnal 
varyasyonu yoktur. Bu nedenle BH eksikliği ve fazlalı-
ğı sendromlarında tanı ve hastaların monitörizasyonun-
da mükemmel bir diagnostik araç olarak kullanılmak-
tadır. BH eksikliğinde IGF-I seviyeleri oldukça düşük, 
artmış BH sekresyonunda ise yüksektir. Ekstrahepatik 
dokularda IGF-I sentezi prostoglandin E2 ve parathor-
mon, anjiotensin II gibi hormonlar tarafından da regü-
le edilir.  IGF-I seviyeleri uzamış açlıkta ve kötü bes-
lenme durumlarında düşer ama sonraki gıda alımından 
etkilenmez. 
IGF-I ve IGF-II’nin büyüme üzerindeki önemli etki-
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lerini hayvan deneyleri ile net bir şekilde göstermiş-
tir. IGF-II geni yok edilmiş sıçanlarda ağır fetal büyü-
me geriliği olmakta ve sıçanlar normal doğum boyu-
tunun yarısına bile erişememektedirler. Doğum sonra-
sı ise bu sıçanların büyümesi normale yakın bir tempo-
da gider, ancak intrauterin gerilik nedeni ile kardeş sı-
çanların boyutuna yine de erişememektedirler. Bu bize 
IGF-II’nin öncelikle bir fetal büyüme faktörü olduğu-
nu göstermektedir (4,5). IGF-I’in büyümenin her evre-
sinde kritik önemi olduğunu gösterecek şekilde, IGF-I 
geni yok edilmiş fareler doğumda küçüktür ve doğum 
sonrasında da ağır bir büyüme duraklaması gösterirler-
ler. Büyüme hormonu eksik sıçanlar ise inutero normal 
büyür ve postnatal büyüme geriliği gösterirler. İntraute-
rin dönemde IGF-I’in BH tarafından regüle edilmediği 
ve prenatal kontrolünün endokrin değil genetik faktör-
lerle ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Aksine, IGF-I veya 
BH geni aktarılmış sıçanlar normalden daha büyüktür-
ler. IGF-II geni aktarılmış sıçanlar ise doğumdan sonra 
hızlı büyüme göstermezler (4-6).
IGF-I muhtemelen insanlardaki en potent antikatabolik 
ve anabolik hormondur (7). Proinsüline strüktürel ben-
zerlik gösterir. IGF-I ve reseptörleri miyokard, vaskü-
ler endotel ve vasküler düz kasların da dahil olduğu bir-
çok dokuda eksprese edilir. IGF-I’ın karaciğerden sek-
resyonu; hepatik BH reseptörleri ile pitiüter BH’un in-
teraksiyonuna sıkı sıkıya bağımlıdır. IGF-I BH sekres-
yonunu inhibe eder. 
IGF’ler etkilerini özel reseptörleri aracılığı ile gösterir-
ler. IGF reseptörleri tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki çeşit-
tir ve yapı olarak insülin reseptörüne benzemektedirler. 
IGF-I’ın düşük affinite ile insülin reseptörüne de bağ-
landığı gösterilmiş olup, IGF-I/ insülin melez reseptö-
rünün IGF-I etkilerinin gerçekleşmesi açısından önemi 
halen bilinmemektedir.         

IGFBP’ler:
IGFBP’ler,  IGF’lere yüksek affinite gösteren önemli 
bir grup proteindir ve IGF’lerin hücre üzerindeki proli-
feratif ve mitojenik etkilerinin modülasyonunu sağlar-
lar. İnsan IGFBP ailesi 6 proteinden oluşmaktadır. 
Bağlayıcı proteinler önemli oranda benzerlik gösterir-
ler. IGFBP’lerin yapımı çeşitli endokrin faktörler tara-
fından sıkı bir şekilde düzenlenir ve onkogenez boyun-
ca da eksprese olurlar. Bazı trofik hormonların, kendi 

etki alanlarındaki hücrelerde, IGFBP yapımını baskıla-
dığı belirlenmiştir. Örnek olarak tiroid stimülan hormo-
nun tiroid hücresinde IGFBP-2’i, follikül stimüle edi-
ci hormonun sertoli hücresinde IGFBP-3’ü ve yine fol-
likül stimüle edici hormonun IGFBP-5 üreten granu-
loza hücresini baskılaması gösterilebilir. Bunun aksi-
ne kemik hücresinde inhibitör etki gösteren 1,25(OH)2 
D vitamini, IGFBP-4 yapımını uyarıcı etki gösterir. 
IGFBP’lerin baskılanması veya uyarılmasının dokular-
da hücre büyümesini uyardığı veya baskıladığı sanıl-
maktadır. 

Dolaşımdaki IGF-I’in %1’i serbest, bağlı olma-
yan formdadır, bu nedenle birkaç dakikada parçala-
nır. IGF-I aktivitesi, bağlayıcı proteinleri ile sağlanır. 
IGFBP-3 postnatal yaşamda en önemli bağlayıcı pro-
teindir. Serumda bulunur, başta hepatositler olmak üze-
re birçok hücre tarafından sentez edilir. IGF-I’ın çoğu, 
%95’i, IGFBP- 3’e ikili veya asit labil subunit (ALS) 
ile beraber üçlü kompleks olarak bağlanır. IGFBP’ler 
IGF-I etkilerini, IGF-I’e bağlanma yoluyla arttırabilir 
veya inhibe edebilirler (8). IGF-I’in IGFBP-3’e affini-
tesi sellüler reseptörlerine affinitesinden daha fazladır 
ve bağlanma sonucu oluşan büyük kompleksler kapil-
ler bariyeri aşamazlar. IGFBP-3 ile bağlanma IGF-1’in 
yarı ömrünü birkaç dakikadan 12-15 saate çıkarır. Bu 
bağlanmanın, stres peryotları sırasında mevcut olan bir 
IGF-I havuzu oluşturarak, IGF-I seviyelerini stabili-
ze ettiği hipotezi savunulmaktadır (7). Ayrıca IGFBP-
3’ün, ya IGF-I reseptör bağlanmasından sonraki intra-
sellüler sinyali module etme veya hedef dokulara IGF-I 
transportunu kolaylaştırma yoluyla IGF-I reseptörleri-
nin down-regülasyonunu önleyerek IGF-I aktivitesini 
inhibe etmeyip arttırdığı gösterilmiştir (9). Plazmada  
IGFBP-3’e bağlanma, sirküle eden IGF-1’in yarı öm-
rünü uzatması yanında IGF-I’ın reseptörü ile interaksi-
yonunu bloke ederken, doku seviyesinde ise hücrelere 
IGFBP-3’ın bağlanmasının IGFBP-3’ın IGF-I’e affini-
tesini azaltığı, böylece IGF-I ile reseptörünün interaksi-
yonunu kolaylaşırdığı üzerinde durulmaktadır (10).
IGFBP’lerin proteolizi IGF-I’e bağlanma şanslarını or-
tadan kaldırabilir, bu nedenle IGFBP proteazlarının ak-
tiviteleri de IGF-I biyoaktivitelerini etkileyebilir. Pros-
tat spesifik antijen, plazmin, trombin, gebelik bağlantı-
lı plazma protein A gibi proteaz etkileri olan birkaç en-
zim gösterilmiştir (11).  
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IGFBP-3’e kıyasla IGFBP-1 daha küçüktür. IGFBP-
1’in hepatik yapımı proinflamatuar sitokinlere ve fiz-
yolojik strese cevap olarak artar, insülinle azalır. İn 
vivo dolaşımdaki konsantrasyonu hızlı değişiklikler 
gösterir, endoteli aşma kapasitesine sahiptir, böylece 
IGF-I’in doku ve hücre yüzeyi reseptörlerine ulaşma-
sını akut olarak modüle eder (12). In vivo ve in vit-
ro çalışmalarda IGFBP-1’in IGF-I üzerine inhibitör et-
kisi gösterilmiştir (13), bununla birlikte IGFBP-1’in 
bazı koşullarda IGF-I’in aksiyonunu potansiyalize etti-
ği öne sürülmektedir. Sığır aortik endotelyal hücre kül-
türlerinde IGF-I’in bağlanma, internalizasyon ve trans-
portunu inceleyen bir çalışmada IGFBP’lerin daha son-
raki salınım ve naklini garanti edecek şekilde IGF-I’i 
saklayıp bu protein için rezervuar görevi gördüğü gös-
terilmiştir (14). Ayrıca defosforilasyon veya proteogli-
kanlar gibi perisellüler moleküllerle interaksiyon yo-
luyla IGF-I’a kendi affinitesini azaltarak IGF-I’in he-
def dokulara sunumunu arttırırlar (15). Fosforilasyon 
önemli olabilir çünkü; IGFBP-1’in fosforile formla-
rı non-fosforile formlar ile kıyaslandığında IGF-I’e se-
kiz kat daha fazla affinite gösterirler (16), non-fosforile 
formun artışı teorik olarak IGF-I  mevcudiyetini arttı-
rabilir.  İnsan ve fare IGFBP-1 aşırı ekspresyonu olan 
fareleri kıyaslayan bir çalışma enteresandır. İnsan aşırı 
eksprese IGFBP-1 sahip fareler normal glukoz metabo-
lizması, nisbeten etkilenmemiş intrauterin büyüme ser-
gilerken fare aşırı eksprese IGFBP-1’li farelerde açlık 
hiperglisemisi ve intrauterin büyüme kısıtlılığı gözlem-
lenmiştir. İnsan IGFBP-1’in nerdeyse çoğu defosforile-
dir, ama fare aşırı eksprese edilen IGFBP-1 esas olarak 
fosforile formdadır, ki bu protein IGF-I’e daha yüksek 
affinite gösterir (12).   

IGFBP-3’ün hücre içine girebildiği ve bazı hücre-
lerin nukleuslarında lokalize olabildiği gösterilmiş-
tir. Nukleus içindeki IGFBP’nin rolü çok iyi bilinme-
mekte, gen transkripsiyonunda rol oynayabileceği be-
lirtilmektedir. Bazı invitro sistemlerde görüldüğü gibi 
IGFBP’lerin IGF’den bağımsız etkilerinden de bahse-
dilmektedir. Örneğin IGFBP-3’in hücre membranın-
da özel reseptörlere bağlanabildiği ve bu reseptörler ile 
IGF-I’den bağımsız olarak etki sergileyebildiği öne sü-
rülmektedir (17). Konu ile uyumlu olarak adipozitlerde 
insülinle stimüle edilen glukoz alımınının inhibisyonu 
ve hücre yaşamı üzerine antiproliferatif veya proapop-

totik etkileri de gösterilmiştir (10). 
IGFBP-3 seviyeleri IGF-I gibi pubertede pik yapıp, 
yaşla azalırken, IGFBP-1 seviyeleri yaşla artar. Bu 
yaş ile bağlantılı hormonal değişikliklerin adultlarda-
ki KVH riskini etkileyebileceği üzerinde durulmakta-
dır (8). 

BH, IGF-I ve IGFBP aksının 
kardiyovasküler sistem üzerine etkileri
BH:
BH; kardiyak gelişme ve fonksiyonları da dahil olmak 
üzere somatik gelişme üzerine etkileri yanında, direkt 
veya indirekt olarak  periferik dokularda BH aksiyonu-
nu düzenleyen IGF-1 yapımını arttırarak etkilerini gös-
terir. Kardiyak myositlerde BH ve IGF-I reseptörlerinin 
eksprese olduğu gösterilmiştir (18). IGF-I’in kültür or-
tamında fare kardiyomiyositlerin hipertrofisine neden 
olduğu ve kardiyomiyosit apoptozisini geciktirdiği be-
lirlenmiştir (19). BH ve IGF-I  kardiyomiyosit myofi-
lamanlarının intrasellüler kalsiyum (Ca) içeriğini ve Ca 
sensitivitesini arttırarak miyokardial kontraktiliteyi art-
tırabilirler (20).  Endotelyal hücrelerin IGF-I’e yüksek 
affinite gösteren bağlanma bölgeleri vardır, IGF-I nit-
rik oksit yapımını bu sayede arttırır (21). Ayrıca IGF-
I’in ve IGFBP’lerin iskemik olaylar sonrası inflamas-
yon bağlantılı anjiogenezis ve tamir olaylarında da yer 
aldığı belirtilmektedir (22). BH hem eksikliği, hem de  
fazlalığında kardiyovasküler mortalite ve morbidite ris-
kinde artış saptanmıştır.

BH fazlalığı (Akromegali):
Kronik BH fazlalığı, teşhis sırasında hastaların 
2/3’ünde mevcut olan ve spesifik bir kardiyomyopati-
ye neden olur. Kardiyomyopati, kendini konsantrik bi-
ventriküler hipertrofi ile gösterir ve çoğu vakada diyas-
tolik disfonksiyon ile ilişkilidir (23). İleri dönemlerde 
sistolik fonksiyonların bozulmasını kalp yetmezliği iz-
ler. Arteryel hipertansiyon kardiak hipertrofiyi agreve 
eden en önemli faktördür. Diyastolik kan basıncının 
kardiak hipertrofi için en önemli prediktif faktör oldu-
ğu gösterilmiştir. Kardiak ritim anormallikleri, minör 
klinik öneme sahip olmalarına rağmen ani ölüm nede-
ni olabileceklerinden tanınma ve tedavi edilmeleri ge-
rekir. En sık ektopik atımlar, paroksismal atrial fibri-
lasyon, paroksismal supraventriküler taşikardi, ‘sick si-
nüs sendromu’, ventriküler taşikardi ve dal blokları gö-
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rülebilir. Kapak anormalliklerine çoğunlukla mitral ve 
aort kapak olmak üzere, vakaların %20’sinde rastlanıl-
maktadır (24). Ekokardiyografi, kardiak kapak kalsifi-
kasyonu, fibrosis, regürjitasyon ve diastolik disfonk-
siyonu ortaya koyabilir. Hipertensiyon, akromegalide 
major kardiovasküler komplikasyon olup aşağı yuka-
rı üçte bir hastada görülür (24).     
Akromegalik hastalarda yaş ve BH fazlalığının süresi 
kardiak tutulmada önemli bir faktördür ve çalışmalar 
kardiyak patolojinin %90’dan daha fazla, uzun süreli 
hastalığı olanlarda görüldüğünü göstermiştir (23). Ak-
romegalinin tedavisi, özellikle BH ve IGF-I’e kısa sü-
reli maruziyette, kardiak hipertrofi, diayastolik ve sis-
tolik disfonksiyonda düzelmeye neden olabilir, fakat 
kapak hastalıklarında değişiklik gözlenmemiştir (24). 

BH eksikliği: 
Hipopitüiter hastaların, sağlıklı kontrollerle kıyaslandı-
ğında kardiovasküler hastalıktan 2 kat daha fazla oran-
da öldükleri belirlenmiştir. Artmış mortalitede BH ek-
sikliğinden söz edilmektedir. BH eksikliği kardiyo-
vasküler sisteme negatif etkilerini kalbe direkt olarak 
veya, hiperkoagülabilite, obezite, insülin rezistansı, eg-
zersiz performansında azalma, yüksek total ve LDL ko-
lesterol ve düşük HDL-C yoluyla indirek olarak göste-
rebilir (25)(Şekil 1).

Şekil 1- Aterosklerozis üzerine BH eksikliğinin etkileri

BH eksik hastalarda muhtemelen artmış sempatik sini 
r sistemi aktivitesine bağlı olarak, hafif kan basıncı, 
özellikle diastolik kan basıncı yüksekliği saptanmış-
tır (26). Ayrıca BH eksikliği olan hastalarda aterosk-

lerozis  gelişiminde arteryel duvardaki en erken mor-
folojik değişikliklerden biri olarak kabul edilen artmış 
intima-medya kalınlığı gösterilmiştir (27). BH’un kar-
diak boyut ve fonksiyonu modiye ettiği üzerinde de du-
rulmaktadır. Çocuk, adult ve erişkin tip BH eksiklikle-
rinde ekokardiyografi ile sol ventrikül kitle indeksinde 
azalmaya neden olacak şekilde sol ventrikül arka duvar 
ve interventriküler septum kalınlığında belirgin azalma 
raporlanmıştır (28).   
BH replasmanının total yağ kitlesi, total ve düşük dan-
siteli lipoprotein kolesterol seviyeleri ve kan basıncı 
üzerine faydalı etkileri gösterilmiştir (28). Ayrıca BH 
verilmesi, normal değerleri aşmayacak şekilde kardi-
ak boyutlarda artış, kardiak performansta düzelme, ka-
rotid arterlerde intima medya kalınlığında azalma ile 
sonuçlanmıştır. Birçok çalışmada BH eksikliği olan 
adultlarda BH’un sadece genel sağlığı düzeltmeden 
daha önemli olarak prematür mortalite riskini azalttı-
ğı belirlenmiştir (26). 

IGF-I:
Uzun yıllardır IGF-1, KVH için önemli bir mediatör 
olarak kabul edilmekteydi. IGF-1’ın vasküler düz kas 
hücrelerinin proliferasyonu ve migrasyonunun da da-
hil olduğu mitojenik etkileri, aterosklerotik plak for-
masyonunda önemli olaylardır (29). Ek olarak yeni ve 
restenotik plakları mevcut hastaların koroner vasküler 
düz kas hücrelerinde IGF-I konsantrasyonu KVH mev-
cut olmayan kişilere oranla istatistiksel olarak belirgin 
yüksek bulunmuştur (12). Fakat son zamanlarda yapı-
lan eksperimental ve klinik çalışmalar IGF-1’ın aslında 
vasküler açıdan protektif rolü olduğunu düşündürmek-
te, düşük IGF-1 seviyelerinin artmış KVH riski taşıdığı 
gösterilmektedir (12,30-35).  

Damarlara IGF-1’ın muhtemel faydalı etkileri 
şöyle sıralanabilir:
1) Nitrik oksit yapımını stimüle ederek endotelyal dis-
fonksiyona karşı gelebilir (36).
2) Potasyum kanallarını aktive edip intrasellüler kalsi-
yumu azaltarak vazodiatasyonu uyarabilir (37,38). 
3) Okside düşük dansiteli lipoprotein kolesterol ilişki-
li sitotoksite ve vasküler düz kas apoptozisini engelle-
yerek plak instabilite ve rüptürüne karşı koyabilir.  Bu 
bulgularla uyumlu olarak ilerlemiş aterosklerotik plak-
larda IGF-I seviyesi azalmış bulunmuştur (39).
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4) İnsülin sensitivitesini arttırır (40).
5) Dislipidemiyi düzeltir (41).
6) Kan basıncını azaltır. IGF-I eksikliğinde mezente-
rik rezistans damarlarında asetilkoline bağlı vazorelak-
sasyonda azalma ve aortada endotelin –1 messenger 
RNA’da artma gözlenmiştir (42).    
Geniş prospektif çalışmalarda düşük serum IGF-1 dü-
zeyleri diyabetik hastalarda kötü glisemik kontrol ile 
ilişkili bulunmuştur (43,44). Ayrıca düşük IGF-I dü-
zeylerinin akut koroner sendromlarda prognostik rol 
oynadığı gösterilmiştir(12,34). Dan –MONICA çalış-
masında 15 yıllık takip sonunda düşük IGF-1 düze-
yinin iskemik kalp hastalığında artmış rölatif riskinin 
yüksek olduğu bulunmuştur. Bulunan risk değeri hiper-
tansiyon ve hiperlipidemi gibi iyi bilinen risk faktörleri 
ile karşılaştırılabilecek kadar önemlidir (35). KVH ris-
kine ek olarak KVH’a ait morbidite artışında da düşük 
IGF-I düzeyleri sorumlu tutulmaktadır (30-33). Kardi-
yovasküler hastalıkların oluşumunda azalmış IGF-I se-
viyelerinin nedensel rolünün desteklenmesi, IGF-I ge-
ninin promotor bölümünün polimorfizmine sahip has-
talarla ilgili çalışmalardan  gelmektedir. 2000 kişilik bir  
popülasyonda yapılan çalışmada vakaların %12’ sinden 
fazlasında 192 bp aleli görülmüştür. Bu alele sahip ki-
şilerde  %18 oranda  düşük IGF-I düzeyi mevcuttur. 
Bu bireylerin 1,7 kat daha fazla miyokard infarktüsü 
ve diyabetes mellitus riskine sahip oldukları gösteril-
miştir (45). 
KVH insidansındaki artışa ek olarak düşük IGF-I sevi-
yeleri KVH’dan ölümle de ilişkilendirilmiştir. Yaşları 
51-98 arası toplam 1000 kadın ve erkekle yapılan pros-
pektif bir çalışmada 9-13 yıl boyunca belli periodlar-
la bazal serum IGF-1 düzeyleri ölçülmüş bu düzeydeki 
her 40 ng/l azalmanın KVH’a bağlı mortalitede rölatif 
olarak %38 risk artışına neden olduğu gözlemlenmiş-
tir (45). Belirgin olarak azalmış IGF-I seviyeleri, akut 
miyokard infarktüsünün erken safhasında  dokümante 
edilmiştir (47).  Hayvan modellerinde IGF-I verilme-
si ile miyokard infarktüsü sonrası iskemiye tolerans ve 
kardiak fonksiyonlarda düzelme  saptanmıştır (12).

IGFBP:
IGFBP-1:
IGFBP-1 ile insülin rezistansı ve kardiovasküler risk 
arasındaki ilişki halen aydınlatılmış değildir. IGFBP-

1’in sellüler migrasyon üzerine direkt etkisinin oldu-
ğu gösterilmiş olmasına rağmen diayabet ve KVH göz 
önüne alındığında bu proteinin IGF-I ile interaksiyonu 
daha fazla önem kazanmaktadır. IGF-I gibi IGFBP-1’in 
de düşük seviyeleri yüksek KVH riski ile ilişkilendiril-
mektedir. IGFBP-1 ve insülin rezistansı bağlantısı göz 
önünde bulundurulduğunda bu ilişkinin izahı zor ol-
maktadır. Fare çalışmalarında aşırı eksprese IGFBP-1 
ile, IGF-I inhibisyonu yoluyla insülin kontregülasyo-
nun neden olduğu insülin rezistansı gösterilmesine rağ-
men (48) glukoz homeostazisinde değişikliğin saptan-
madığı çalışmalar da vardır (49). 
IGFBP-1’in karaciğerden sekresyonu, akut ve kro-
nik şekilde insülin ile regüle edilir. İnsülin, IGFBP-1 
sekresyonunu tamamen inhibe eder, ayrıca  ekso-
jen IGFBP-1 enjeksiyonu insülin sekresyonunu arttı-
rır (50). Diyabet gelişimi sırasındaki IGFBP-1 seviye-
lerindeki değişiklikler, hepatik ve periferal insülin re-
zistansı arasındaki hassas denge ile izah edilebilir. Di-
yabetik hastalarda insüline hepatik sensitivitenin kay-
bı ve azalmış insülin seviyeleri ile IGFBP-1 sekres-
yonunun kontrolünü ortadan kalkması sonucunda art-
mış IGFBP-1 seviyeleri sıklıkla raporlanmıştır. Bu-
nunla birlikte prediyabetik dönemlerde hiperinsüline-
mi ve nisbeten korunmuş hepatik insülin sensitivitesi 
olduğunda düşük IGFBP-1 seviyelerine rastlanılır. Bu 
sonuçların KVH riskini nasıl etkilediği kesin değildir, 
ama düşük sirküle IGFBP-1 ile artmış KVH riskini iliş-
kilendiren çalışmalar vardır (35,46,51,52). 
IGFBP-1’in vazoprotektif  rolünü destekleyen bir ça-
lışma Wheatcroft ve arkadaşlarından gelmiştir. IGFBP-
1’nin aşırı eksprese olduğu farelerde glukoza hipotan-
sif ve pressör ajanlara körelmiş vazokonstrüktör cevap 
ile bazal nitrik oksit yapımında artma gösterilmiştir 
(53).  IGFBP-1 ‘knockout’ fareler herhangi bir fenoti-
pik özellik taşımazken bu farelerin karaciğerleri apop-
totik uyarıya aşırı duyarlılık ve hepatektomi sonrası re-
jenerasyonda gecikme sergilemektedirler (54).  
Akut miyokard infarktüsü ile gelen, diyabeti olan ve 
olmayan hastalarda hastaneye girişte saptanan yük-
sek IGFBP-1’ile artmış kardiovasküler mortalite iliş-
kisini gösteren çalışmalar son zamanlarda artmaktadır 
(31,32). IGFBP-1’i hepatik insülin rezistansının bir be-
lirteci kabul eden yazarlar, KVH’da hepatik insülin re-
zistansı kötüleştikçe IGFBP-1’in hepatik supresyonu-
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nun azalması ve sonuçta IGFBP-1 konsantrasyonunun 
artmasını belirlemişlerdir. Van Den Berghe ve arkadaş-
ları yüksek IGFBP-1 ile yoğun bakıma müracaat eden 
hastalarda kötü prognoz ve mortalitede artma tesbit et-
mişlerdir (55). Yüksek IGFBP-1’li hastaların daha az 
glukometabolik olarak kontrol altında olmalarının ya-
nında düşük vücut kitle endeksi, kan basıncı ve triglise-
rid seviyelerine sahip oldukları gösterilmiştir (31,43). 
Fizyolojik strese adaptasyon ile mevcut bulguları izah 
etmek mümkündür. Sağlıklı erkeklere 30 dakikalık epi-
nefrin infüzyonu IGFBP-1 seviyelerinde artış ile so-
nuçlanmıştır (56). Kısacası IGFBP-1 ile KVH ilişkisinin  
halen aydınlatılmış olmadığını söylemek mümkündür. 

IGFBP-3:     
Bugüne kadar olan çalışmalardan elde edilen çelişkili 
sonuçlar IGFBP-3 ile KVH riski arasında da karmaşık 
bir ilişki olduğunu göstermektedir. 70 yaş altı Alman 
erkeklerde yapılan bir çalışmada düşük IGFBP-3 cid-
di koroner aterosklerozun bağımsız bir prediktörü ola-
rak belirlenmiştir (57). Diet, Kanser ve Sağlık çalışma-
sında düşük IGFBP-3 mevcut hastalarda iskemik inme-
de artmış risk saptanmıştır (58). Kaplan ve arkadaşla-
rı düşük IGFBP-3 ile ölümcül miyokard infarktüsü ve 
ölümcül koroner kalp hastalığı değil ölümcül olmayan 
miyokard infarktüsü arasında iliki olduğunu raporla-
mışlardır (10). Aynı araştırmacılar düşük IGFBP-3 dü-
zeylerinin subklinik kardiyovasküler hastalıkların be-
lirlenmesinde bir belirteç olarak kullanılabileceğini öne 
sürmüşlerdir. 
Tersine Dan-MONICA çalışmasında düşük IGFBP-3 
seviyeleri artmış değil, azalmış iskemik kalp hastalığı 
riski ile ilişkilendirilmiştir (35). 15 yıl süren bu çalış-
mada KVH açısından artmış rölatif risk düşük IGF-I 
düzeyi 1,94 iken, yüksek IGFBP-3 ile 2,16, düşük 
IGF-I ve IGFBP-3 beraberliğinde 4,07 bulunmuştur. 
IGFBP-3 seviyeleri ile karotid aterosklerozisi arasın-
daki ilişki de tartışmalıdır. Yaşlı Hollandalı erkekler-
de koroner intima medya kalınlığı ile IGFBP-3 arasın-
da ilişki gösterilemezken, orta yaşlı Japon erkeklerde 
subklinik karotis hastalığı ile yüksek IGFBP-3 arasında 
ilişki gözlemlenmiştir (5,59).
IGF-I biyoaktivitesinin IGF-I, IGFBP’ler ve IGFBP 
proteazları arasındaki ilişkiler ile ayarlandığı artık 
kesinleşmiştir. IGFBP-3’ün IGF-I aktivitesini deği-
şik şartlarla uyumlu olarak arttırdığı veya azalttığı da 

gösterilmiştir. Ayrıca IGF-I seviyesini plazmada veya 
doku seviyesinde IGFBP’ler farklı etkilemektedir. 
IGFBP’lerin özellikle IGFBP-3’ün IGF-I’den bağım-
sız glukoz metabolizması ve apoptozis üzerine etkile-
ri olduğu artık kesinleşmiştir. Gerek IGF-I ve gerek-
se IGFBP’lerin dolaşımdaki düzeyleri bu proteinlerin 
otokrin veya parakrin etkilerini yansıtmayabilir. Bu ne-
denlerle alınan çelişkili sonuçlar halen değerlendirme-
ye açıktır.

Bugüne kadar olan çalışmalardan elde edilen yoruma 
açık sonuçlar  BH/IGF-1/IGFBP aksı ile KVH riski ara-
sında karmaşık bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu 
aksın KVH patofizyolojisi üzerindeki rolü ile ilgili bil-
gilerimizi arttırmak için birkaç alanda daha kapsam-
lı çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Önce-
likle prospektif toplum kaynaklı epidemiyolojik çalış-
malar kısıtlıdır. Sağlıklı kişilerde IGF-I’in gelecekte-
ki KVH riskini öngörmekteki başarısını göstermek ve 
diyabet ve diğer KVH risk faktörlerinin KVH ve BH/
IGF-I/IGFBP aksı ilişkisindeki rollerini izah etmek için 
prospektif çalışmalar yapılmalıdır. İkincisi IGF-I akti-
vitesi IGFBP’lerle interaksiyonları ile modifiye edil-
mektedir. En iyi epidemiyolojik risk belirteçi olarak, 
serbest  IGF-I’in mi yoksa IGF-I ile IGFBP’lerin birlik-
te mi değerlendirilmeleri sorusu önem kazanmaktadır. 
Üçüncü olarak, şimdiye kadarki çalışmalar adultlarda 
KVH önlenmesinde bu aksa müdahele eden tedavi seçe-
neklerinin faydalı olabileceğini düşündürmektedir, sözü 
geçen konuda çalışmaların arttırılmasına ihtiyaç vardır. 

KVH tedavisi için somatostatin analogları ile IGF-I an-
tagonizmini öngören tedavi yöntemi IGF-I’in vazop-
rotektif rolü anlaşıldıktan sonra terk edilmiştir. Hay-
van ve insanlarda IGF-I enfüzyonu ile iskemi ve kalp 
yetmezliğinde kardiak fonksiyonlarda düzelme göste-
rilmiştir. IGF-I’in iskemi  sonrası artmış glukoz alımı-
na ek olarak miyosit surviv faktörü olaral görev yaptı-
ğı belirlenmiştir (61). 1983 de rekombinan insan IGF-I 
(rhIGF-I) klonlanmış ve bu proteinle ilgili çalışmalar 
başlamıştır. Tip1 ve Tip2 diyabetes mellitus, insulin re-
septör mutasyonlarına bağlı ciddi insülin rezistansı va-
kalarında ve BH insensitivitesi olan vakalarda rhIGF-I 
veriliminin kısa dönem etkileri araştırılmıştır. Sonuç iyi 
metabolik kontrol olmakla birlikte ilacın teminindeki 
kısıtlılık, bazı tip kanserlerde artma ihtimali ve araş-
tırma hastalarında gözlenen ciddi yan etkiler daha ile-
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ri araştırmaları baltalamıştır (62,63). Bu ilaçla ilgili 
uzun süreli araştırmalar yoktur.  RhIGF-I ile rhIGFBP-
3’i kombine eden araştırmalar daha çok ümit vaad et-
mektedir. Böylece daha yüksek konsantrasyonda ola-
cak olan serbest IGF-I seviyesi düşecek ve bu nedenle 
görülebilecek yan etkiler azalabilecektir. Başka bir se-
çenek de IGF-I’in depo enjeksiyon formudur; daha fiz-
yolojik gibi durmakta, sistemik uygulamada görülecek 
problemleri azaltabileceği üzerinde durulmaktadır. Sis-
temik yan etkileri önlemek için viral vektörler yoluyla 
IGF-I’in spesifik dokulara hedeflendirilmesinin ve böy-
lece IGF-I spesifitesinin arttırılmasının sağlanması baş-
ka bir yöntem olabilir (12).   
Son olarak da iskemi-reperfüzyon hasarı öncesi kardi-
ak IGF-I gen transferi, sirküle eden seviyeleri etkileme-
den lokal IGF-I ekspresyonunun artışına neden olmuş-
tur. Böylece infarktüs boyutunda belirgin azalma sağ-
lanmıştır (64). Bu nedenle IGF-I’in somatik gen trans-
ferinin sistemik IGF-I verilmesine avantaj sağlayabile-
ceğini düşünülmektedir.   
Sonuç olarak BH/IGF-1/IGFBP aksı, aterosklerotik 
kalp ve damar hastalıkları etyopatogenezinde önem-
li bir yapı taşı gibi durmaktadır. Bu aks ile ilgili ileri 
ve geniş çalışmaların kardiak hastalıklara ait risk de-
ğerlendirilmesinde ve bu hastalıkların teşhisinde önem-
li bir yer tutacağı fikrindeyiz. Ayrıca  BH ve ilgili hor-
mon zincirinin kardiyovasküler hastalıkların erken ve 
geç tedavisinde kullanılabilecek tedavi seçeneklerini 
sunacağına da inanıyoruz.
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Malpraktis: Tıbbi uygulama hatası, özensiz tedavi, 
görevi ihmal sonucu hastanın yaralanmasına veya za-
rar görmesine yol açmak, tıpta yanlış uygulama olarak 
tarif edilmişti (1-4).

Hekim veya hastaya müdahale eden ekipten bir kişinin, 
hastanın tedavisini yaparken başarısızlığı, beceri eksik-
liği ya da ihmali nedeni ile tıp biliminin somut olayda 
öngörüldüğü önlemler dışına çıkarak bir girişimin, te-
davinin ya da uygulamanın yanlış, eksik yapılması, ya-
pılması gerektiği halde yapılmayan bir işlemden dolayı 
hastaya zarar vermektir.

Türk Tabipler Birliği Meslek Etiği Kuralları 13. mad-
de: “Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniy-
le bir hastanın zarar görmesi ‘hekimliğin kötü uygula-
ması’ anlamına gelir” (3).

Yargıtay kararına göre; “Hekim, tıp verilerini yanlış ya 
da eksik uygulamışsa, mesleğin gerektirdiği özel gö-
revlere, gereği ve yeteri kadar uymamışsa ‘kusur’ var 
demektir.”

Malpraktis hekimlik uygulamasının standartın altında 
kalması veya üstüne çıkması ile de olabilir. Hekimin, 
özen yükümlülüğünün ihlali, bir müdahaleyi gerekli ol-
duğu şekilde yapmaması, gerekli müdahaleyi hiç yap-
maması, komplikasyonun zamanında fark edilmemesi, 
fark edilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması 
sonucu hastanın zarar görmesidir. 

Komplikasyom Türk Dil Kurumu Sözlüğünde; “Kar-
maşıklık” Tıpta; “Karmaşık, karışık hale getirme, is-
tenmeyen durum” olarak bildirilmiştir.

Komplikasyon bir hastalığın seyri sırasında, önceden 
öngörülen fakat istenmeyen bir durum. Hemen hemen 
bütün hekimlik uygulamaları, hastalar yönünden belir-
li bir risk oluşturmaktadır. Ortaya çıkacağı veya çıkma 
ihtimalinin bilindiği, öngörüldüğü halde uygulamanın 
yapılması, belirgin derecede hasta yararına ise bu risk-
ler, uygulamanın yapılmasına engel teşkil etmez.  Söz 
konusu bu riskler, hastanın bilgisi dahilinde olduğu tak-
tirde,  “Aydınlatılmış Onam” alındığında, hekim bu za-
rarların ortaya çıkmasından sorumlu değildir.”

Bu durum Hukukta;“İzin Verilen Risk” Tıpta; “Komp-
likasyon” olarak ifade edilir.

Malpraktiste hekimin sorumluluğundan bahsedilir. 
Hastadan kaynaklanan komplikasyon olduğunda he-
kim sorumlu olmayacaktır (2,3).

Hekimin Sorumlu Olmaması için üç şartı yerine getir-
mesi gerekir;

1. Hastası için gereken ve öngörülebilen önlemleri almalı,

2. Hastasını aydınlatmalı,

3. Tedavi sürecinde müdahalelerde özen göstermeli ve 
kendi uzmanlık alanınca belirlenmiş, kabul edilmiş ku-
rallara uymalıdır.

Son zamanlarda tıbbın bütün uygulamalarında bu iki 
kavram bütün hekimleri ilgilendirmektedir. Sağlık per-
sonelinin ve bir sağlık hizmeti alan herkesin bu iki kav-
ramı genel hatları ile anlaması ve bilmesi gerekir.

Hekimin hastasını sağlığına kavuşturmak için yaptığı 
her şey hukuki olarak tıbbi müdahale olarak isimlen-
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dirilir. Günümüz hukuk anlayışında, hekimler ve diğer 
sağlık personeli çalışmalarını “izin verilen risk” kav-
ramı çerçevesinde yerine getirirler. Tehlikenin önce-
den bilinmemesi olasıdır. Şüphesiz ki her tıbbi girişim 
sonrası ortaya çıkabilecek en kötü olasılıklar göz önü-
ne alınarak olumsuzlukları gidermeye yönelik önlemle-
rin daha önceden alınması, günümüzde sağlık persone-
linin ulaşmasının beklendiği bir düzeydir. Ancak ülke-
mizde sağlık standartlarının değişkenlik göstermesi, bu 
tür önlemlerin belirli kalıpların içinde düzenlenmesini 
engellemektedir. Bu nedenle sağlık personeli, çalıştığı 
birimin olanakları ölçüsünde gerekli önlemleri önceden 
almalı, zorunlu haller dışında riskli tedavilerden kaçın-
malıdır. Bu durumlarda sağlık personelinin yeterli dik-
kat ve özeni gösterip göstermediği araştırılır. Gösteri-
lecek özenin ölçüsü tıbbi eylemi gerçekleştiren sağlık 
personelinin eşdeğeri statüde bulunan, ortalama düzey-
deki bir sağlık personelinin, aynı hal ve şartlar altın-
da göstereceği dikkat ve özendir.   Hekimler  meslek-
leri ve uzmanlıkları ile ilgili olarak tıpta uygulanma-
sı genel olarak kabul edilmiş klasik bilgileri bilmek ve 
bunları uygulamak zorundadır. Her tıbbi müdahalenin 
normal sapmaları ve riskleri vardır. Bu nedenle hekim-
ler mesleklerini komplikasyon olarak tanımladığımız  
“İzin verilen risk” çerçevesinde yerine getirirler. Bütün 
tıp kitaplarında anlatılan komplikasyonlar, tıbbın kabul 
ettiği normal risk ve sapmalardır. Yeterli dikkat ve öze-
ni göstermiş hekim tıbbın kabul ettiği normal risk ve 
sapmalar çerçevesinde hareketleri dolayısıyla istenme-
yen sonuçlar gelişse bile bunlardan sorumlu tutulamaz. 
Bir başka deyişle sorumlu tutulabilmesinin temel koşu-
lu, ortalama bir hekimin aynı durumda göstermesi ge-
reken dikkat ve özeni göstermemiş olmasıdır.  Her uy-
gulama ve yeni bir deneyde hekime kusur yüklenmesi 
tıbbi ilerlemeye engel olur.  Hekimin her türlü tıbbi ey-
leminden doğan komplikasyonlar sonucunda kusursuz 
sayılması veya kabul edilmesi ise bazı hekimleri ge-
reksiz ve aşırı girişimlere sevk edebilir. Bu da hastala-
rın daha fazla zarar görmesine sebep olabilir.        Her 
tıbbi işlemin taşıdığı bir risk vardır. Riskin sıfır olma-
dığı kabul edilmektedir. Mortalite  ve morbidite oran-
ları bellidir. Hangi koşullarda ne oranda riske izin ve-
rildiği  netleşmemiştir. Hekimin sonuçtan sorumlu tu-
tulabilmesi yönünden “izin verilen risk” kavramı çok 
önemlidir. Hekimin kusuru nedeniyle zarardan sorumlu 
tutulabilmesi için, yaptığı girişim ile oluşan zarar ara-
sında sebep-sonuç ilişkisi bulunmalıdır. Bu duruma il-
liyet (nedensellik ) bağı denilmektedir.

Yargıtay’ın kararına göre; bir olay hayattaki genel dav-
ranışlara ve olayların tabii akışına göre diğer bir olayı 
meydana getirmeye elverişli bulunuyorsa, ilk olay uy-
gun sebep ve sonuç ölçüsüne göre ikincisinin nedeni 
sayılır ve bu ilişkiye “illiyet bağı “ denir. 

Hekim mesleki uygulamalarından dolayı yasalar kar-
şısında sorumludur. Bu genel kural nedeni ile sadece 
uzmanlığı ile ilgili olarak tıpta benimsenmiş ve kabul 
edilmiş klasik bilgileri bilmek ve uymak zorunda ol-
ması yeterli değildir, aynı zamanda temel hukuk bilgi-
lerine de sahip olması gereklidir. Yasalar olduğu süre-
ce sorumluluk da olacağına göre, en akılcı yol, sorum-
luluk yaratan hukuk kurallarını iyi bilmek ve gereğini 
yapmaktır. Ülkemizde hekimlerin yasal sorumlulukla-
rını düzenleyen herhangi bir özel yasa veya tüzük yok-
tur. Hekimlerin, mesleki uygulamalarındaki yasal so-
rumlulukları çeşitli yasa, tüzük ve yönetmeliklerle or-
taya konmuştur. 

1219 sayılı “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcra-
sına Dair Kanun” halen temel yasa durumundadır. 

Ayrıca; 

6023 sayılı TTB (Türk Tabipler Birliği) Yasası 

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü 

Özel Hastaneler Yasası 

Sağlık Hizmetleri Temel Yasası 

Adli Tıp Müessesesi Kanunu 

TTB Meslek Etiği Kuralları Yönetmeliği 

TTB Soruşturma ve Sorgulama Yönetmeliği   Bunun 
dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, TCK 
(Türk Ceza Kanunu), Medeni Kanun ve Borçlar Kanu-
nunun ilgili maddeleridir.  Hekim ister insan kaynaklı 
olsun, ister cihaz ve teknolojik kaynaklı olsun, herhan-
gi bir hata sonucu, hastaya zarar vermişse kusurlu sayı-
lır. Kusur ise sorumluluk getirir. 

Kusur: Yargıtay kusuru “hekimin tıp verilerini yanlış 
ya da eksik uygulaması, mesleğin gerektirdiği özel gö-
revlere gereği ve yeteri kadar uymaması” olarak tanım-
lamaktadır. Kusur hukuki bir meseledir ve hakim kusu-
run varlığını, ağırlığını ve cezasını takdir etme yetkisi-
ne sahiptir. Ancak yapılan tıbbi müdahale ile ilgili ola-
rak dikkat ve özen yükümlülüğünün ne olması gerekti-
ği ve hekim hangi noktada bu yükümlülüğe aykırı dav-
randığını ortaya koymak için bilirkişi incelemesi’ ne ih-



tiyaç duyar. Bilirkişinin vereceği görüş ise hakim açı-
sindan bağlayıcılık taşımaz, ancak kararın oluşmasında 
yardımcı olabilir.

Sorumluluk, uyulması gerekli hukuk (davranış) kural-
larına aykırı düşmenin hesabını verme durumudur.  He-
kimlik uygulamalarında kusur çeşitleri şunlardır.  

Dikkatsizlik: Bir tıbbi girişim sırasında yapılmama-
sı gerekeni yapmaktır. kan gurubunu kontrol etmeden 
transfüzyon yapmak gibi. 

Tedbirsizlik: Önlenebilir bir tehlikeyi önlemede ye-
tersiz kalmak, geç kalmak, unutmak olarak tanımla-
nır. Örneğin kanama beklenen hastada kan sağlamadan 
ameliyata girmek,  

Meslekte Acemilik-Yetersizlik: Meslek ve sanatın 
esaslarını ve optimal klasik bilgilerini bilmemek, temel 
beceriden yoksun olmak.  

Özen Eksikliği: Dikkatsizlik ve tedbirsizlik dışında 
evrensel tıp değerlerini (genel kabul görmüş kuralları 
ve standartları) uygulamamak. Örneğin, kanamalı, hi-
povolemik şoka eğilimli hastayı bekletmek, 

Emir ve Yönetmeliklere Uymamak: Kanun, tüzük 
ve yönetmelikler ile yetkili idari ve mülki amirin verdi-
ği emirlere uymamak. Örneğin acil hastaya bakmamak, 
bilimsel tedavi dışındaki bir tedaviyi uygulamak (şarla-
tanlık), icap nöbete çağrıldığında gelmemek. 

Tüm bu kusurlar Ceza hukuku acısından “taksirli suç” 
kapsamına girer.  

Taksirli Suç: Kişi eyleminden doğacak sonucu bil-
mekte, bu sonucu istememekte, ancak gerekli önlemle-
ri almamakta veya yetersiz kalmaktadır.  

Kasıtlı Suç: Kişi eyleminin sonuçlarını bilmekte buna 
rağmen bilerek ve planlayarak eylemini uygulamakta-
dır.Örneğin, ötenazi. 

Yukarıda belirtilen tüm sorumlulukların getirece-
ği olumsuzluklardan uzak kalabilmek için hekimlerin 
bazı kurallara uymaları gerekmektedir. Bunlar: 

Tıbbi girişime ait kayıtlar düzgün tutulmalı ve saklanma-
lıdır. Hastanın sadece rızasının alınması yetmez, hastanın 
bilgilendirilmesi ve sonra izninin alınması yani “bilgilen-
dirilmiş onay” (informed consent) gereklidir. Onam bel-
gesine de “okudum”, “anladım”, “başka sorum yok” (Dr. 
İnanıcı) ibarelerini yazarak imza altına alması uygun ola-
caktır. Kanun Bilmemek Mazeret değildir.  TCK.Md.44  

Sonuç
Her tıbbi uygulama beraberinde hekime hukuki sorum-
luluk yükler. Tıbbi uygulamanın kusursuz olarak uygu-
lanması her zaman istenen, ancak bazen ulaşılamayan 
bir hedeftir. Hekimin sorumluluğu kusur sorumluluğu-
dur yani ancak tıbbi uygulamada kusur söz konusu ise 
sorumluluk doğacaktır. Bununla birlikte Kusur olmak-
sızın yapılan uygulamalar sonucunda dahi tıbbi kayıtla-
rın  yeterli bir şekilde tutulmamış veya saklanmamış ol-
ması yine hekimleri risk altına sokmaktadır. 
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MEZENTERİK KİSTİ TAKLİT EDEN DEV OVER KİSTİNİN 
LAPAROSKOPİK YAKLAŞIMLA TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

Özet
Mezenterik kistler batın içinde yer kaplayan nadir bir patolojidir. Over kistleri ise mezenterik kistlere göre daha 
sık karşılaşılan bir patolojidir. Overin kistik lezyonları sıklıkla folikül kisti, korpus luteum kisti, endometrioid kist 
ve seröz kistadenom kaynaklıdır. Bu olguda mezenter kistiyle karışan dev over kistinin laparoskopik yaklaşımla 
tanı ve tedavisi tartışılmıştır.

Olgu 18 yaşında nullipar bayan hastaydı. Yaklaşık 1 yıldır karın ağrısı ve karında şişlik şikayetleri olan hasta-
nın, fizik muayenesinde batında abdominal distansiyonu ve tüm kadranlarda derin palpasyonda minimal hassa-
siyeti vardı. Biyokimyasal tetkiklerinde ve tümör belirteçlerinde  patolojik değer saptanmadı. Batın ultrasonog-
rafi (USG)’de batın sağ kadranı dolduran ve orjini saptanamayan yaklaşık 23x9 cm boyutlarında kistik lezyon 
saptandı. Abdominal BT’de over kaynaklı olmadığı düşünülen 23x9 cm büyüklüğünde mezenterik kist olarak ra-
por edildi. Hastaya hem diagnostik hem de tedavi amaçlı  laparoskopik cerrahi planlandı. Dev kistin over kay-
naklı olduğu görüldü. Kist içeriği aspire edilerek total eksizyonu yapıldı. Postoperatif herhangi bir problemi ol-
mayan hasta 2. gün taburcu edildi.

Laparoskopik yaklaşımın avantajları göz önünde bulundurularak, batın içindeki kistik kitleler büyük boyutlarda 
olsa bile ayırıcı tanı ve tedavide laparoskopi öncelikli olarak düşünülmesi gereken bir yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler: Batın içi dev kist; ayırıcı tanı; laparoskopik tedavi.

Abstract
Mesenteric cysts are rare intraabdominal pathologic masses. Ovarian cysts are common pathologies than mesen-
teric  cysts.  The ovarian cystic lesions that oftenly encountered clinically  are follicular cysts, corpuscular cysts, 
endometrioid cysts and serous cystadenomas. In this case , one of the giant ovarian  cyst  confused  with  mesen-
tery  cyst that diagnosed and treated by laparoscopic  approach is concluded.

The case was a 18 years old female, single and virgin. She had abdominal pain, abdominal distantion and mini-
mal tenderness with palpation at all quadrants  for   one year. There were no pathologic  diagnoses detected by 
biochemical assays and tumoral marker researchs. An originally of unknown 23x9 cm sized cystic lesion was de-
tected at right quadrant of abdomen by abdominal ultrasound.
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TREATMENT OF A GIANT OVARIAN CYCST  MIMICKING MESENTERIC CYCTS 
BY LAPAROSCOPIC INTERVENTION: A CASE REPORT



Giriş
Mezenterik kistler batın içinde yer kaplayan nadir bir 
patolojidir. İnsidansı 1/20000 ile 1/100.000 arasında 
değişmektedir. Genellikle asemptomatik seyrederler ve 
çoğunlukla insidental olarak saptanırlar. İleri derecede 
büyüdüklerinde abdominal distansiyon, karın ağrısı ve 
bası semptomlarına neden olurlar (1,2).

Over kistleri ise mezenterik kistlere göre daha sık kar-
şılaşılan bir patolojidir. Overin kistik lezyonları sıklık-
la folikül kisti, korpus luteum kisti, endometrioid kist 
ve seröz kistadenom kaynaklıdır. Boyutları genellikle 
4-5 cm civarında olsa da bazen çok daha büyük boyut-
lara ulaşabilirler. Over kistlerinin boyutları büyüdükçe 
tanıda mezenterik kistler ile karışma olasılığı artar (3).

Hem mezenterik, hem over kistlerinin tanısında abdo-
minal ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manye-
tik rezonans görüntüleme yararlı radyolojik tetkikler-
dir (4). Her iki lezyonda da uygun cerrahi tedavi komp-
let eksizyondur. Seçilmiş vakalarda laparoskopik re-
zeksiyon günümüzde sıkça uygulanmaktadır. Olgumu-
zu overdeki kistik lezyonun büyük boyutundan dola-
yı mezenterik kist ile ayırıcı tanısını tartışmak ve cer-
rahi tedavide laparoskopik yaklaşımın yerini irdemelek 
amacıyla sunduk.

Olgu 
Olgu 18 yaşında nullipar bayan hastaydı. Yaklaşık bir 
yıldır karın ağrısı ve karında şişlik şikayetleri olan has-
ta başvurduğu bir dış merkezden karın içi kistik lezyon 
ön tanısı ile hastanemize yönlendirildi. Hastanın yapı-
lan fizik muayenesinde batında abdominal distansiyon 
ve tüm kadranlarda derin palpasyonda minimal hassa-
siyet vardı. Periton irritasyon bulguları saptanmadı. Bi-
yokimyasal tetkiklerinde ve tümör belirteçlerinde (CA 
19-9, CA125, CEA) patolojik değer saptanmadı. 
Batın ultrasonografi (USG)’de batın sağ alt kadranı 
dolduran ve orjini saptanamayan yaklaşık 23x9 cm bo-
yutlarında kistik lezyon saptandı. Tüm batın bilgisayar-
lı tomografide(BT)  over kaynaklı olmadığı düşünülen 

23x9 cm büyüklüğünde mezenterik kist ile uyumlu lez-
yon olarak rapor edildi (Resim 1). 

Resim 1: Tüm batın bilgisayarlı tomografi aksiyel görüntü-
de orta hattı dolduran kist barsak segmentlerini posterolate-
rale deplase etmektedir. 

Resim 2: Yaklaşık 23 cm çapında içeriği aspire edilmiş dev 
over kisti.

Hastaya genç yaşta olması, malignite bulgularının ol-
maması nedeniyle hem diagnostik hem de tedavi amaç-
lı  laparoskopik 10mmHg lik pnömoperitonum sağlan-
dıktan sonra aynı yerden 10 mm’lik  trokar ve kamera 
girildi. Eksplorasyonda batın sağ alt ve üst kadranda lo-
kalize dev kist görüldü. Sol alt kadrandan 5 mm’lik tro-

kar girildi. Kist içerisinden yaklaşık 3500-4000 cc ka-
dar berrak özellikte mayi aspire edildi. Kist içi tama-
men boşaltıldıktan sonra kist kapsülünün etraf dokula-
ra yapışıklığının olmadığı ve sağ overden kaynaklandı-
ğı gözlendi. Peroperatif Kadın Hastalıkları ve Doğum 
konsültasyonu istendi. Daha sonra sol üst kadrandan 5 
mm ve sağ alt kadrandan 10 mm’lik iki trokar daha gi-
rildi. Kist pedikülü ligasure kullanılarak overden ayrıl-
dı ve total olarak batın dışına alındı (Resim 2). Kana-
ma kontrolünü takiben douglas’a silikon dren yerleş-
tirilerek operasyona son verildi. Postoperatif 1. günde 
dren çekilerek oral gıda başlandı. Hasta postoperatif 2. 
günde sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. Olgunun ya-
pılan patolojik incelemesi seröz kistadenom olarak ra-
por edildi.

Tartışma 
Over kistlerinin çoğu non-neoplastik tiptedir. Over 
kistlerinin spontan regresse olacağına dair bir çok ya-
yın olsa da  bu kistlerin bir kısmı persiste kalıp büyü-
mektedir. Over kistleri 7-8 cm üzeri boyutlarda mezen-
ter kistleriyle daha çok karışmaktadır. Kistin batın için-
deki kitlesel etkisine yönelik semptomlar ortaya çıka-
bilmektedir. Over kistlerinde kist içine hemoraji geli-
şebilir ve rüptüre olup periton içine yayılım görülebi-
lir. En sık görülen kistik patolojiler folikül kistleri, kor-
pus luteum kistleri, endometrioma (çukulata kisti), se-
röz kistadenomlar ve kistik teratomlardır. Over kistle-
rinin tedavisinde aspirasyon ve laparoskopik eksizyon 
son dönemlerde sıklıkla kullanılmaktadır (3). Burada 
ki olgumuzda da dev bir over kisti laparoskopik yakla-
şımla eksize edilmiş ve patoloji sonucu seröz kistade-
nom olarak gelmiştir.

Kleppinger 1978’de over kistlerinin laparoskopik as-
pirasyonuna yönelik kriterlerini belirledi. Buna göre; 
35 yaş altı asemptomatik hasta, 4-8 cm boyutunda kist, 
uniloküler, unilateral, düzgün yüzeyli, ince duvarlı, la-
paroskopi ışığında berrak transillüminasyon veren, gö-
rünüm olarak benign kistlerde laparoskopik aspirasyon 
ve eksizyon yapılabileceğini bildirdi (5).

Mezenterik  kistlere erişkinlerde 1/100.000 oranında 
rastlanılır ve her yaşta görülse de 4. dekatta daha sık 
görülür. Yaklaşık yarısı asemptomatiktir. Kist çapı 5 
cm’yi aştığı taktirde semptomların görülmesi daha sık-
tır. En sık semptomlar karın ağrısı, abdominal distan-
siyon, bulantı, kusma ve  konstipasyondur. Literatürde 

mezenter kistlerle ile ilgili bugüne kadar yaklaşık bine 
yakın olgu bildirilmiştir (6). 

Mezenter kistlerin orjini lenfatik, mezotel ve enterik 
kaynaklı olabilir. Basit lenfatik ve mezotelyal kistlerin 
çoğu konjenitaldir. Bazı mezenterik kist tipleri geçiril-
miş pelvik cerrahi, pelvik inflamatuar hastalık, endo-
metriozis gibi sebeplerle ilişkilendirilmiştir. Mezenter 
kistleri genellikle ileum mezosundan köken alsa da me-
zenterin herhangi bir bölümünden kaynaklanabilir. Me-
zenterik kistlerin yaklaşık %3’ü malign olarak bildiril-
miştir. Malign potansiyel daha çok mezotel kaynaklı 
malign kistik mezotelyomada görülür (2,7).

Mezenter  ya da over kaynaklı batın içi büyük kistik 
lezyonlarda radyolojik tetkikler kistin nereden orjin al-
dığının bilinmesinde faydalıdır. US ve BT tanı amaç-
lı kullanılan en sık tetkiklerdir. US ile kitlenin orjini ve 
solid kistik ayrımı yapılabilir. BT ise kist içeriğinin ya-
pısını, komşu organlarla ilişkisini ve köken aldığı yapı-
yı daha iyi belirler. Son dönemlerde manyetik rezonans 
görüntüleme,  multipl görüntüleme kapasitesiyle yu-
muşak doku planlarını daha net gösterdiğinden BT’den 
daha üstündür. Özellikle boyutları ileri derecede büyü-
müş kistlerde orijini saptamada radyolojik tetkikler na-
diren yeterli olmayabilir (4). Bizim olgumuzda da tüm 
abdominal BT’de kistin mezenter orijinli olabileceği 
ifade edilmiştir. Ancak yapılan explorasyonda dev kis-
tin overden kaynaklandığı saptanmıştır.

Mezenterik kistin laparoskopik cerrahi ile eksizyonu 
ilk olarak 1993 yılında Mackenzie ve ark. tarafından 
başarılı bir şekilde yapılmıştır. Bundan sonraki dönem-
lerde mezenter kaynaklı kistlerin tedavisinde laparos-
kopi giderek yaygınlaşmıştır. Özellikle laparoskopik 
yaklaşımın daha küçük insizyon, daha az postoperatif 
ağrı, daha az analjezik ihtiyacı, daha az hospitalizasyon 
gereksinimi, daha çabuk işe dönüş gibi avantajlarının 
olması bu yaklaşımın tercih sebebi olmasına neden ol-
muştur (8,9). Laparoskopi ile tedavi edilemeyen olgu-
larda laparatomi ile komplet eksizyon yapılmalıdır. Gi-
rişimsel radyolojiden bahsedilmeli tanı ve tedavide üs-
tünlüğü varmı tartışmaya katılmalı.
Irie ve ark. mezenterik kistleri non invaziv girişimsel 
radyoloji tekniğiyle kist içine ethanol vermek suretiyle 
tedavi etmişlerdir. Ancak büyük çaptaki ve bası bulgu-
ları bulunan mezenterik kistlerde bu tedaviyi önerme-
mişlerdir (10).
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LAPAROSKOPİK YAKLAŞIMLA TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

A mesenteric cyst which was not reported as  an ovarian originated mass detected in computerized tomography. 
Laparoscopic intervention was planned for  diagnosis and treatment simultenously. At laparoscopy ovarian origin 
of the giant cycst was seen. Incredient of the cycst aspirated and the cycst was totally resected. There were no 
post-operative problem occured. The patient discharged on the second postoperative day.

Keywords: GIntraabdominal giant cyst; differential diagnosis; laparoscopic treatment.



MESENTERIC CYST MIMICKING THE ACUTE ABDOMEN FINDINGS:
CASE  REPORT

AKUT KARIN BULGULARINI TAKLİT EDEN MEZENTERİK KİST:
OLGU  SUNUMU

Batın içi dev kistik lezyonlar mezenter veya over kay-
naklı olabilir. Radyolojik tanı metodları kistlerin orjini-
ni tespit etme açısından yardımcıdır. Özellikle boyut-
ları ileri derecede büyümüş kistlerde orjin belirlemede 
karışıklıklar olabilir. Laparoskopik yaklaşım hem tanı 
hem de tedavi amaçlı tercih edilmelidir. Laparoskopi-
nin yapılamadığı durumlarda laparotomi ile eksizyon 
yapılmalıdır. 

Biz de olgumuzda batın içi orjinin net belli olmaması 
ve BT’de daha çok mezenterik kaynaklı düşünülmesi, 
hastanın bayan olması nedeniyle over kaynaklı olabi-
leceği düşüncesiyle, öncelikli olarak diagnostik amaçlı 
laparoskopik yaklaşımı tercih ettik. Hasta yaşının genç 
olması ve öncelikli olarak benign patoloji düşünülmesi 
laparoskopik yaklaşımı tercih etmemizin sebebi olmuş-
tur. Bu tür vakalarda malignite şüphesi varlığında ya da 
laparoskopik yaklaşım ile tanının doğrulanması duru-
munda laparotomiye geçmekten kaçınılmaması gerek-
tiği kanaatindeyiz.

Sonuç olarak laparoskopik yaklaşımın avantajları göz 
önünde bulundurularak, batın içindeki kistik kitleler 
büyük boyutlarda olsa bile ayırıcı tanı ve tedavide lapa-
roskopi öncelikli olarak düşünülmesi gereken bir yön-
temdir. 
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Giriş
Mezenterik kistler etyolojisi bilinmeyen ve oldukça 
nadir görülen benign intraabdominal tümörlerdir (1). 
Literatürde yaklaşık olarak 830 vaka bildirilmiş olup 
bunlardan sadece dört tanesi malign olarak bulunmuş 
(2). En yaygın lokalizasyonları ileum ikinci sıklıkta 
jejunum olmak üzere %80 oranında ince barsak, %20 
oranında ise kolon mezosunda yerleşmişlerdirer (3,4). 
Mezenterik kistler asemptomatiktirler fakat bazen kro-
nik abdomianl rahatsızlık ve akut karın bulguları ile 
kendini gösterebilir (5). Bu olguda oldukça ender bir 

yerleşim yeri olarak çekum mezosunda saptanan ve 
akut karın bulgularını taklit eden bir mezenterik kist 
olgusunu sunmayı amaçladık.

Olgu 
42 yaşında kadın hasta iki gün önce başlayan ve şiddeti 
artan karın ağrısı nedeni ile kliniğimize başvurdu. 
Yapılan fizik muayenede sağ alt kadrana lokalize has-
sasiyet, rebound mevcuttu. Yapılan kan tetkiklerinde 
beyaz küre yüksekliği (15.000 mm3) dışındaki diğer 
değerler normaldi. Batin ultrasonografi ve direkt 
grafide ozellik yoktu. Hasta akut apandisit on tanisi 

Özet
Mezenterik kistler, preoperatif tanı konulması zor olan, akut karın bulgularını taklit edebilen,  değişik klinik be-
lirti ve bulgularla kendini gösteren ve nadir görülen intraabdominal benign lezyonlardır. Standart tedavisi cerra-
hi eksizyondur. Bu olguda akut karın bulguları gösteren ve akut apandisit ön tanısı ile operasyona aldığımız an-
cak mezenterik kist tespit ettiğimiz 42 yaşındaki kadın hastayı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Mezenter kist; Cerrahi eksizyon; Lokalizasyon. 

Abstract
Mesenteric cysts are benign intra-abdominal lesions which are rarely seen. These cyts are difficult to diagnose 
preoperatively, the findings may mimic acute abdomen and manifesting with various clinical symptoms and signs. 
Its standard treatment is surgical excision. Here in, we presented a 42 years old female patient with mesenteric 
cyst who was showed signs of acute abdomen. Our preopreative dioagnosis was acute appendicitis.

Keywords: Mesenteric cyst; Surgical excision; Localization. 



ile operasyona alındı. Oncelikle dignostik laparoskopi 
yapilan hastada cekum posteriorunda kitle formasyonu 
saptanmasi ve teknik zorluklar nedeni ile paramedian 
kesi yapilarak laparatomi yapıldı. Eksplorasyonda ap-
endiks normal olduğu, çekum mezosunda retroperito-
neal yerleşimli kist olduğu görüldü ve kist enüküleasy-
onla çıkartıldı (Resim-1). 

Resim1: Kistin görünümü.

Patolojik inceleme ile lezyonun benign mezenterik kist 
olduğu teyit edildi. Bir yıllık takipte rekürrens bulgusu 
yoktu.

Tartışma
Mezenterik kist erişkinde 1/100.000 prevalansla na-
dir ve sebebi, orjini bilinmeyen benign intraabdomi-
nal tümördür (5). Literatürde bildirilen yaklaşık 830 
vakanın sadece dört tanesi malign olarak bulunmuş (6).

Mezenterik kistin en yaygın lokalizasyonları ileum, 
ikinci sıklıkta jejunum olmak üzere %80 oranında 
ince barsak mezosunda lokalize, %20 oranında ise ko-
lon mezosuna lokalizedirler (3,4). Bizim vakamızdaki 
lokalizasyon nadir bir lokalizasyon olup çekum mezo-
sunda ve retroperitoneal idi.

Kistin klinik bulguları oldukça çeşitli ve kistin boyutu, 
lokalizasyonu ve komplilkasyonların olup olmaması 
gibi bir çok faktöre bağlıdır. Yaklaşık olarak hastaların 
%40-45’i rutin fizik muayene, görüntülemeler veya 
abdominal cerrahi esnasında rastgele saptanan asemp-
tomatik grubu oluşturur. Diğer bir grup ağrı, distansiyon, 

bazen bulantı, kusma, kabızlık ve kilo kaybı gibi non-
spesifik bulgularla kendini gösterir. Hastaların yaklaşık 
olarak %35’i kendisini, kistin komplikasyonlarından 
(obstrüksiyon, volvulus, hemoraji, infeksiyon ve rüp-
türdür ) dolayı akut karın bulgularıyla gösterirler (1). 
Bizim vakamızda kist komplikasyonları gelişmemesine 
rağmen, akut karın bulguları mevcuttu.

Mezenterik kistin nadir görülüyor olmasından ve 
spesifik semptomlarının olmamasından dolayı preop-
eratif doğru tanının konulması zordur. Görüntüleme-
lerin dikkatli yorumlanması şartıyla ultrasonografi, 
bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi 
görüntüleme yöntemleri doğru tanıda yardımcı ola-
bilir (2). Ancak bizim vakamızda da olduğu gibi akut 
apandisit bulguları gösteren ve asemptomatik olan kis-
tlere intraoperatif olarak tanı konulabilmektedir.

Mezenterik kist tedavisinde etanol kullanılarak perkütan 
drenaj yapılabilmekle beraber, standart cerrahi tedavisi 
laparaskopik veya laparotomi komplet eksizyonudur 
(7). Bu amaçla basit enükleasyon, cerrahi eksizyon ve 
bitişik barsakların rezeksiyonu yapılabilmektedir (1).

Sonuç olarak akut karın bulguları ile başvuran ve akut 
apandisit düşünülen olgularda ayırıcı tanıda mezenterik 
kistin de olabileceğini düşünülmeli ve oncelikle diag-
nostik laparoskopi ile operasyona baslanmasinin dogru 
olacagi kanaatindeyiz.
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GENEL BİLGİLER
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi; Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nin süreli bilimsel yayın or-
ganıdır ve yılda üç sayı olarak yayınlanır. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araş-
tırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum / tartışma, editöre mektup, tıbbi kitap değerlendirmeleri ve tıp gündemi 
belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslar arası tüm tıp camiasına ulaşmayı hedefleyen bilimsel dergidir.
Dergi yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olma-
ması şartını gözetmektedir. Editörler ve yayıncı, reklam amacı ile verilen ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları ko-
nusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. Yayınlanmak için gönderilen makalelerin daha 
önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Eğer makalede daha ya-
yınlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak 
ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az iki da-
nışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır.
BİLİMSEL SORUMLULUK 
Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar olarak belirlenen isim 
aşağıdaki özelliklerin tamamına sahip olmalıdır.
Makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı, 
Makaleyi yazmalı veya revize etmeli,
Son halini kabul etmelidir. 
Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorunluluğundadır.
ETİK SORUMLULUK
Dergi, insan öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uygunluk (http://www.
wma.net/e/polic/b3.htm) ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin Gereç ve Yöntemler 
bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış 
insanlardan bilgilendirilmiş rıza (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadır. Çalışmada ‘hayvan’ öğesi kul-
lanılmış ise yazarlar, makalenin Gereç ve Yöntemler bölümünde, Guide for the Care and Use of Laboratory Animals 
(www.nap.edu./catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurum-
larının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır. Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkma-
sına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş rıza (informed consent)” alınmalıdır. Eğer makalede doğrudan veya 
dolaylı ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, fir-
ma ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre 
sunum sayfasında bildirmek zorundadır. Makalede Etik Kurul Onayı alınması gerekli ise; alınan belge makale ile bir-
likte gönderilmelidir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. 
EPİDEMİYOLOJİK VE İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME 
Tüm retrospektif, prospektif ve deneysel araştırma makaleleri biyoistatistiksel olarak değerlendirilmeli ve uygun plan, 
analiz ve raporlama ile belirtilmelidir. Araştırma makaleleri dergiye gönderilmeden önce, biyoistatistik uzmanı tarafın-
dan değerlendirilmelidir.
YAZIM DİLİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya www.tdk.org.
tr adresi ayrıca Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır. İngilizce makaleler ve 
İngilizce özetler, dergiye gönderilmeden önce dil uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Makaleyi, İngilizce yönün-
den değerlendiren, yazarlardan biri değil ise bu kişinin ismi makalenin sonunda bulunan TEŞEKKÜR (Acknowledge-
ment) bölümünde belirtilmelidir. Ayrıca gönderilmiş olan makalelerdeki yazım ve dilbilgisi hataları, makalenin içeri-
ğine dokunmadan, redaksiyon komitemiz tarafından düzeltilmektedir.
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YAYIN HAKKI 
Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayınlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler 
tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Yazarlar, Yayın Hakları Devir Formu’ nu doldurup, makale ile birlikte göndermelidirler.
YAZI ÇEŞİTLERİ
Dergiye yayınlanmak üzere gönderilecek yazı çeşitleri şu şekildedir.
Editöryel Yorum/Tartışma:Yayınlanan orijinal araştırma makaleleri ile ilgili, araştırmanın yazarları dışındaki, o konunun 
uzmanı tarafından değerlendirilmesidir. Dergide makalelerden önce yayınlanır.
Orijinal Araştırma: Kliniklerde yapılan prospektif-retrospektif ve her türlü deneysel çalışmalar yayınlanabilmektedir.
Yapısı: Özet (Ortalama 200-250 kelime; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşan Türkçe ve İngi-
lizce), giriş, gereç ve yöntemler, bulgular, tartışma, sonuç, teşekkür, kaynaklar.
Derleme: Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp litera-
türünü de içine alacak şekilde hazırlanabilir.Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.
Yapısı: Kısa özet (ortalama 50 kelime), özet (ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce), konu ile ilgili baş-
lıklar, kaynaklar.
Olgu Sunumu: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla des-
teklenmiş olmalıdır.
Yapısı: Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz; Türkçe ve İngilizce) giriş, olgu sunumu, tartışma, kaynaklar.
Editöre Mektup: Son bir yıl içinde dergide yayınlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorula-
rını içeren en fazla 500 kelimelik yazılardır. Başlık ve özet bölümleri yoktur. Kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır. Hangi makaleye 
(sayı,tarih verilerek) ithaf  olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, edi-
tör veya makalenin yazar (lar)ı tarafından, yine dergide yayınlanarak verilir. 
Tıbbi Eğitim: Güncel tıbbi konularda okuyucuya mesaj veren son klinik ve laboratuvar uygulamaların da desteklediği bi-
limsel makalelerdir.
Yapısı: Özet (ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce), konu ile ilgili başlıklar, kaynaklar.
Tıbbi Kitap Değerlendirmeleri: Güncel değeri olan ulusal veya uluslararası kabul görmüş kitapların değerlendirmeleridir.
YAZIM KURALLARI
Dergiye yayınlanması için gönderilen makalelerde aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır.
Makale, PC uyumlu bilgisayarlarda Microsoft Word Programı ile yazılmalıdır.
KISALTMALAR: 
Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltmalar kullanılır.Uluslararası kullanılan kı-
saltmalar için “Bilimsel Yazım Kuralları” kaynağına başvurulabilir.
EDİTÖRE SUNUM SAYFASI
Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu, varsa çalışmayı maddi olarak destekle-
yen kişi ve kuruluşlar ve bu kuruluşların yazarlarla olan ilişkileri, makale İngilizce ise İngilizce yönünden kontrolünün, araş-
tırma makalesi ise biyoistatiksel kontrolünün yapıldığı belirtilmelidir.
KAPAK SAYFASI: Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce) tüm yazarların ad-soyadları,akademik ünvanları, kurumları,iş 
telefonu,cep telefonu,e-posta ve yazışma adresleri belirtilmelidir.Makale daha önce tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir.
ÖZETLER
Yazı çeşitleri bölümünde belirtilen şekilde hazırlanarak, makale metni içerisine yerleştirilmelidir.
ANAHTAR KELİMELER
En az 2 adet, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Anahtar kelimeler ‘Medical Subject Headings (MESH)’ e uygun olarak veril-
melidir. (Bkz:www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). 

S.B. ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ
MEDICAL JOURNAL OF ANKARA TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ YAYIN KURALLARI



S.B. ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ
MEDICAL JOURNAL OF ANKARA TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL

ŞEKİL, RESİM, TABLO VE GRAFİKLER:
Şekil, resim, tablo ve grafikler makalenin yazıldığı Word dosyasının içine, makalede işleniş sırasına uygun olarak numa-
ra verilip, ilgili yerlere yerleştirilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin so-
nunda belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin altına açıklamaları eklenmelidir.

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

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

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

Resimler/fotoğraflar ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.    

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

Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet adresleri kaynak olarak gösterilemez.
Kaynakların yazımı için örnekler (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz):

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

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

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

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

Yazar ve editörün aynı olduğu kitaplar için; Yazar (lar) ın /editörün soyad (lar) ı ve isim (ler) inin başharf (ler) i, bölüm 
başlığı, editörün (lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
Solcia E, Capella C, Kloppel G.Tumors of the exocrine pancreas. In:Solcia E, Capella C, Kloppel G, eds.Tumors of the 
Pancreas. 2nd ed.Washington:Armed Forces Institute of Pathologyp 1997.p.145-210.
Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V. Önemlilik testleri. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V, editörler. Biyoistatik.8. Baskı. Ankara: 
Hatipoğlu Yayınevi;1998.s.76-156.
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GENERAL INSTRUCTIONS
The Medical Journal of Ankara Recearch and Educational Hospital is an International, peer-reviewed journal o Ankara 
Educational and Research Hospital that aims to reach all medical institutions and staff three times for a year. The journal is 
dedicated to publishing the highest quality original research articles, case reports, brief communications, letters to the Editor, 
medical book reviews, reviews and editorials on all topics relevant to experimental, basic or clinical medical sicences. The 
official language of the Journal is Turkish and English.
Neither the Editor (s) nor the publisher guarantees, warrants or endorses any product or service advertised in this publication. 
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EDITORIAL POLICIES
SCIENTIFIC RESPONSIBILITY
All authors should have contributed to the article directly either academicall or sicentifically, All persons designated as au-
thors should meet all of the following criteria’s:
Planned or performed the study, 
Wrote the paper or reviewed the study, 
Approved the final version
It is the authors responsibility to prepare a manuscript that meets scientific criteria’s.
ETHİCAL RESPONSIBILITY
The Journal adheres to the principles set forth in the Helsinki Declaration (http:www.wma.net/e/policy/b3.htm) and holds that 
all reported research involving ‘Human beings’ conducted in accordance with such principles. Reports describing data ob-
tained from research conducted in human participants must contain a statement in the MATERIAL AND METHODS section 
indicatin approval by the institutional ethical review board and affirmation that INFORMED CONSENT was obtained from 
each participant. All papers reporting experiments using animals must include a statement in the MATERIAL AND METH-
ODS section giving assurance that all animals have received humane care in compliance with the Guide for the Care and Use 
of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html) and indicatin approval by the institutional ethical review board. 
Case reports should be accompanied by IN FORMED CONSENT whether the identity of the patient is disclosed or not. If 
the proposed publication concerns and commercial product, the author must include in the cover letter a statement indicating 
that the author(s) has (have) no financial or other interest in the product or explaining the nature of any relation (including 
consultancies) between the authors(s) and the manufacturer or distributor of the product. It is the authors responsibility to 
prepare a mauscript that metts ethical ciriteria.
EPIDEMIOLOGICAL AND STATISTICAL  ANALYSIS
All manuscripts with statistical analysis are required to undergo biostatistical review to ensure appropriate study design, 
analysis, interpretation and reporting. The Journal requires that an individual with expertise in the field or a biostatistician re-
view these manuscripts prior to submission. Manuscripts will undergo further biostatistical review as required by the Journal 
after submission. See ‘Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals’ for additional information 
on statistical methods. 
LANGUAGE
The official languages of the Journal are Turkish and English. Turkish Dictionary of Turkish Language Association or online 
dictionary which belongs to Turkish Medical Foundations must be taken into consideration in Turkish articles. Manuscripts 
and abstracts in English must be checked for language by an expert.  And all writing and grammer mistakes in the are ticles, 
which are sent, are corrected bye our redaction committee with out changing the data presented. 
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COPYRIGHT STATEMENT
In accordance with the Copyright Act of 1976, the publisher owns the copyright of all published articles. Statements and 
opinions expressed in the published material herein are those of the author(s).
All maunscripts submitted must be accompanied bye the “Copyright Transfer and Author Declaration Statement form”.
CATEGORIES OF ARTICLES
The Journal publishes the following types of articles:
Editorial Commentary/Discussion: Usually written by reviewers involved in the evaluation of a submitted manuscript and 
published before the manuscripts. 
Original Research Articles: Original prospective or retrospective studies of basic or clinical investigations in areas relevant 
to medicine. 
Content: Abstract (200-250 words; the structured abstract contain the following section: objective, material and methods, re-
sults, conclusion; Turkish and English), introduction, material and methods, results, discussion, acknowledgements, references. 
Review Articles: The authors may be invited to write or may submit a review article. Reviews including the latest medical 
literature my be preparet on all medical topics. Authors who have published materials on the topic are preferred. 
Content: Mini abstract (no more than 50 words total), abstract (200-250 words, without structural divisions; Turkish and 
English), titles on related topics, references. 
Letters to the Editor: Readers are encouraged to submit commentary on articles published in the Journal within the last year. 
It does not inclide a topic and abstract and it should be no more than 500 works. The number of references should not exceed 
5. Submitted letters should include a note indicating the attribution to an article (with the number and date) and the name, 
affiliation and address of the author(s) at the end. Letters may be published together with a reply from the orginal author. 
Case Reports: Brief descriptions of a previously undocumented disease process, a unique unreported manifestation or 
treatment of a known disease process, or inuque unreported complications of treatment regimens. They should include an 
adequate number of photos and figures. 
Content: Abstract (100-150 words; without structural divisions; Turkish and English). Introduction, case report, discussion, 
references.
Medical Education: Presentations of the latest basic or clinical investigations,which give a medical message to the readers. 
MANUSCRIPT PREPARATION
Authors are encouraged to follow the following principles before submitting their material. 
The article should be written in IBM compatible computers with Microsoft Word. 
ABBREVIATIONS: Abbreviations that ar used should be defined in parenthesis where the fill word is first mentioned. For 
commonly accepted abbreviations and usage, please refer to Scientific Style and Format. 
FIGURE. PHOTOS, TABLES AND GRAPHICS
Figures, photos, tables and graphics should be numbered and placed in relevant sections in the order of mentioning in the 
text and should be referred to at the end of the relevant sentence. All figures, photos, tables and graphics should have explana-
tory legends. Tables should be self-explanatory and should supplement the text. Each table should be on a separate page with 
a brief title for each. Abbreviations used in the table should be defined at the bottom of the table. 
If the figures, photos, tables and graphics to be included in the Word document are larger than 1 MB, they may be submitted 
as an additional jpg or gif file. In this case, the jpg or gif file should be numbered in accordance with the number of the figure, 
photo, table or graphic in the text. 
Abbreviations used in the table should be defined at the bottom of the table. 
If an  illustration has been previously published, it should be accompanied with permission from the original source and this 
should be mentioned in the legend.
Photos should be in good quality with good black and white contrast or color balance. 

COVER  LETTER

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

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

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

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

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

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

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

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