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THE ASSESSMENT OF RELATIONSHIP BETWEEN SLEEP QUALITY AND 
CHRONICAL ILLNESS’ AND DRUG USAGE IN ELDERS WHO APPLIED TO 
FAMILY HEALTH CENTER
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ÖZ

AMAÇ: Çalışmamız, yaşlı popülasyonda uyku kalitesi üzerine kronik hastalık durumu ve ilaç kullanım durumunun etkisi-
nin değerlendirilmesi amaçlanarak yapılmıştır.  

GEREÇ VE YÖNTEMLER:  Çalışmamıza, Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuran 65 yaş ve üstü olan 361 hasta dahil edildi. Kro-
nik hastalık ve ilaç kullanma durumu sorgulanarak hastalar gruplandırıldı. Hastalara uyku kalitelerini değerlendirmek için 
Pittsburg Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) ve demografik bilgiler içeren anket uygulandı. İstatistiksel analiz için SPSS 15.0 paket 
programı kullanıldı.

BULGULAR: Toplam 361 hasta çalışmamıza katılmış olup; 184 (%51) hastanın kronik hastalığı mevcut olup bunlarin 90 
(%49) hasta düzenli olarak ilaç kullanmakta idi. Erkek cinsiyette (p<0,001), öğrenimi olmayan ve yüksekokul mezunu olan-
larda diğer gruplara göre PUKİ skoru daha yüksek bulundu (p=0,05). Kronik hastalık ve ilaç kullanım durumuna göre PUKİ 
skorunda anlamlı bir fark bulunamadı. Ancak 10 yıldan uzun süre ilaç kullananlarda PUKİ skoru diğer gruplara göre ista-
tistiksel olarak anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,05).

SONUÇ: Uyku bozukluklarının yaşlılar arasında yaygın bir sorun olduğu bilinmektedir. Uyku bozukluğuna neden olabi-
leceği düşünülen kronik hastalık varlığı ve ilaç kullanımının uyku kalitesini önemli ölçüde etkilemediğini, dolayısıyla ilaç 
kullanımına devam edilmesi konusunda hastalara bilgilendirilme yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, uyku, kronik hastalık  

Yazışma adresi /Correspondence Address: Dr. İzzet FİDANCI, Atakum Toplum Sağlığı Merkezi, Atakum, Samsun, 
Türkiye 
Tel: 0362 4384887          e-mail:  izzetfidanci@gmail.com

Yazarlar herhangi bir finansal destek kullanmamış olup yazarlar arasında çıkar çatışması yoktur.
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GİRİŞ
Geçen yüzyıl boyunca başta fen ve sağlık bilimleri alan-
larında yaşanan gelişmeler insan ömrünü uzatmıştır. Son 
yarım asırlık zaman içinde doğumda beklenen yaşam sü-
resi 20 yıllık bir artış göstermiş ve 66 yıla çıktığı öne sürül-
mektedir. Dolayısıyla dünya yaşlılar nüfusu gittikçe artma-
ya başlamıştır. Birçok araştırmada uyku bozukluklarının 
yaşlılar arasında yaygın bir sorun olduğu bildirilmektedir. 
1000 kişinin katıldığı toplum tabanlı bir araştırmada 18 yaş 
üstü nüfusun %36’sının son zamanlarda bir uyku yakınma-
sı olduğu saptanmıştır (1). Uyku bozuklukları 65 yaş üstü 
bireylerde diğer yaş gruplarına göre daha yüksek bulun-
muştur. Yaşlanmayla uyku problemleri artma eğiliminde-
dir. Yapılan birçok çalışmada yaşlıların yaklaşık %40’ı uyku 
kalitesinden memnun değillerdi ve devamlı olarak uyku 
sorunları yaşadıkları bildirilmektedir (2).

Yaşlılarda uykuyu pek çok faktör etkiler. Bunlardan ba-
zıları; eşlik eden bedensel ve psikiyatrik hastalıklar, kul-
lanılan ilaçlar, sirkadiyen ritim değişiklikleri, yaşa bağ-
lı uyku değişiklikleri ve birincil uyku bozukluklarıdır. 
Uyku apne sendromu, huzursuz bacak sendromu, peri-
yodik bacak hareketleri, REM uykusu davranış bozuk-
luğu gibi birincil uyku bozukluklarının sıklığı yaşlılarda 
artar. Uyku bozukluklarından kaynaklanan uyku kaybı 

gündüz uykululuğuna, süreğen yorgunluğa, kaza ve düş-
me riskinde artmaya neden olur. Uyku bozukluklarının 
yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkisi vardır. Yaşlılarda 
uyku şikayetinin değerlendirilmesinde dikkatli hikaye 
ve bedensel incelemeye uyku günlüğü eklenmesi gerekir. 
Altta yatan nedenlerin tedavisi ve ilaç dışı olan alternatif 
uygulamalar ilk tedavi tercihi iken bazen benzodiazepin, 
antidepresanlar gibi ilaçlar gerekebilir (2). 

Yaş ilerledikçe hastalıklar, bunla doğru orantılı olarak kul-
lanılan ilaç tedavileri artmaktadır. Akut veya kronik has-
talıklar ve ilaç kullanımı uyku üzerinde olumsuz etkiler 
gösterebilir (3). 

Yaşlılarda sık rastlanan ağrı, nefes darlığı, öksürük ve idra-
ra çıkma gibi hastalık belirtilerinin gece de devam etmesi 
uyku bozukluğuna sebep olmaktadır (4,5). 

Kötü sağlık ve devamlı olarak hasta olma durumu ile uyku 
şikayetlerinde artma ilişkilidir (6). Artrit ve ağrılı durumlar, 
solunum hastalıkları (KOAH), sindirim sistemi hastalıkları 
(gastroözafajial reflü), kalp-damar sistemi hastalıkları (kon-
jestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı), ürolojik has-
talıklar (prostat hipertrofisi), metabolik bozukluklar (hipo-
tiroidi, hipertiroidi, DM), nörolojik hastalıklar (Parkinson 
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CONCLUSION: It is well-known that sleep disorder is common problem among elder people. The presence of chronical illness 
and drug usage which is believed to be a factor in sleep disorder, doesn’t have significant impact on sleep quality hence notifi-
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hastalığı, demans) uyku bozukluğuna sebep olur (2-5,7).
Bazı ilaçlar uyku sorunlarına yol açarlar. Merkezi sinir sis-
temi uyarıcıları, beta blokörler, kalsiyum kanal blokörleri, 
bronkodilatörler, kortikosteroidler, dekonjenstanlar, uyarı-
cı, antidepresanlar, tiroid hormonları uykusuzluğa neden 
olurlar. Uzun etkili hipnotikler, antihipertansifler, antihis-
taminikler ve sedatif etkili antidepresanlar gündüz uykulu-
luğuna neden olurlar. Bu yüzden uyku bozukluğuna neden 
olmamak için ilaçların dozu ve verilme zamanı ayarlanma-
lıdır (2,5,7). Çalışmamızda, yaşlılarda uyku kalitesi üzerine 
kronik hastalık ve ilaç kullanım durumunun etkilerini de-
ğerlendirmeyi amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Çalışma, 15.09.2015 - 15.01.2016 tarihleri arasında yapıl-
mış olup kesitsel tanımlayıcı ve  analitik bir çalışmadır. Aile 
Sağlığı Merkezine başvuran 65 yaş ve üstü hastalardan ça-
lışmaya katılmayı kabul edenlerin yazılı onamları alındık-
tan sonra standart anket uygulanarak yürütüldü. 

Anket çalışmamıza başlamadan önce Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 10.09.2015 
tarih 2015/370 karar no ile onay alındı. 

Çalışmaya, 361 hasta dahil edildi. Bunlardan 184 (%51) 
hastanın kronik hastalığı mevcut olup bunlardan 90 (%49) 
hasta düzenli olarak ilaç kullanmakta idi. Hastalara; kronik 
hastalık varlığı ile düzenli ilaç kullanım durumu ve süresi 
soruldu. Bunun yanında diyet yapma durumu, düzenli ola-
rak spor yapma durumu olmak üzere; demografik bilgiler 
de içeren standart anket uygulandı. Uyku kalitesini değer-
lendirmek amacıyla da katılımcılara Pittsburgh Uyku Kali-
tesi Ölçeği uygulandı.

Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi: PUKİ, Buysse ve ark. 
(1989) (8) tarafından geliştirilmiş, Ağargün ve ark. (1996) 
(9) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. PUKİ, geçmiş bir 
aylık sürede uyku kalitesini ve bozukluğunu değerlendiren, 
19 maddelik bir özbildirim ölçeğidir. 24 sorudan oluşur, 19 
soru özbildirim sorusu, 5 soru eş veya oda arkadaşı tarafın-
dan yanıtlanacak sorulardır. Ölçeğin puanlanan 18 sorusu 
7 bileşenden oluşur. Öznel Uyku Kalitesi, Uyku Latensi, 
Uyku Süresi, Alışılmış Uyku Etkinliği, Uyku Bozukluğu, 
Uyku İlacı Kullanımı ve Gündüz İşlev Bozukluğu. Her bir 
bileşen 0-3 puan üzerinden değerlendirilir. 7 bileşenin top-

lam puanı ölçek toplam puanını verir. Toplam puan 0-21 
arasında değişir. Toplam puanın 5’ten büyük olması “kötü 
uyku kalitesini” gösterir (10). 

Hastalardan 65 yaş altı olanlar ile kanser olanlar çalışma-
ya dahil edilmedi. Çalışmaya birden fazla kronik hastalığı 
olanlar dahil edilmedi. Tek kronik hastalığı olanlar ve kro-
nik hastalığı olmayan hastalar dahil edildi. İlaç kullanan 
hastalar çalışmaya dahil edilirken, en az 6 ay süre ile düzen-
li ilaç kullanımı olanlar gruplandırıldı.

Elde edilen veriler gözden geçirilip, SPSS 15.0 istatistik 
programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Faktörlerin bir-
birleri üzerine bir arada olabilecek muhtemel etkileri Fak-
töryel Anova testi ile analiz edildi. Çalışma grubunun özel-
likleri tanımlayıcı tipte analizlerle (sayı, yüzde, ortalama ve 
standart sapma) ortaya konmuştur. Veriler; Mann-Whit-
ney-U gruplar testi, Pearson ki-kare testi analiz yöntemleri 
kullanılarak değerlendirilmiştir. P değeri 0,05’ten küçük 
olanlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

BULGULAR
Çalışmamıza, Aile Hekimliği Polikliniği’ne başvuran 65 yaş 
ve üstü 361 hasta dahil edildi. Katılımcıların 184 (%51) ta-
nesinin kronik hastalığı mevcut olup bunlardan 90 (%49) 
hasta düzenli olarak ilaç kullanmakta idi. Katılımcıların 
demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Katılımcıların demografik özelliklerinin dağılımı
Demografik özellikler n %

Cinsiyet
Erkek 186 51,5
Kadın 175 48,5

Yaş1 70,0±4,6
Vücut kitle indeksi (VKI)2 28,8 (min.21,5-max.38,7)

Medeni Hal
Bekar 61 16,9
Evli 300 83,1

Eğitim düzeyi

Yok 22 5,7
İlkokul 34 8,7
Ortaokul 139 35,7
Lise 165 42,4
Yüksekokul 29 7,5

Toplam 361 100
1 Sürekli veri olan yaş için “n”  ve “%” yerine “ortalama” ve “stan-
dart sapma” kullanılmıştır.
2 Sürekli veri olan VKI için “n”  ve “%” yerine “ortanca” ve “min-
maks” kullanılmıştır.
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Cinsiyete göre PUKİ skoru arasında ilişkiye bakıldığın-
da skor ortalamasının erkeklerde (6,8±2,7) kadınlardan 
(6,3±2,0) anlamlı olarak yüksek olduğu bulundu (p<0,001). 
Medeni duruma göre PUKİ skoruna baktığımızda, bekar-
larda (6,6±2,2) ortalamanın evlilerden (6,6±2,4) yüksek 
olduğu bulundu (p=0,971). Eğitim durumuna göre PUKİ 
skoruna arasındaki ilişkiye bakıldığında öğrenimi olma-
yanlarla (7,1±2,7), yüksek okul mezunu (8,0±1,6) olanla-
rın diğerlerine göre (ilkokul 6,8±2,1, ortaokul 5,9±2,0, lise 
6,9±2,6) sokrunun istatistiksel olarak anlamlı olarak yük-
sek olduğu bulundu (p=0,007). 

PUKİ skoru; kronik hastalığı olmayanlarda (6,7±2,5), kro-
nik hastalığı olanlara (6,4±2,5) göre daha yüksek bulun-
du ancak istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı 
(p<0,264). Kronik hastalığı olanlardan düzenli olarak ilaç 
kullananlarla (6,6±2,6) ilaç kullanmayanlar (6,6±2,3) ara-
sında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı 
(p<0,935). PUKİ skoru ile düzenli ilaç kullanım süresine 
göre sınıflamamıza baktığımızda 10 yıldan uzun süre ilaç 
kullananların (7,0±3,1) skorunun diğerlerine göre (6 ay-1 
yıl 6,7±2,3, 2-5yıl 6,5±2,3, 5-10 yıl 6,8±2,3) istatistiksel ola-
rak anlamlı olarak yüksek olduğu bulundu (p=0,03). Kro-
nik hastalık sınıflaması ve PUKİ skor ortalamaları Tablo 
2’de gösterilmiştir.

Tablo 2: Hastaların kronik hastalıklarının dağılımı ve 
PUKİ skor ortalamaları

Hastaların mevcut kronik hastalıkları n(%) PUKİ 
Ortalama (Sd) P

Kalp Hastalığı 20(5,5) 7,1(2,4) 0,364
Hiperlipidemi 28(7,8) 7,0(2,5) 0,410
Diabetes Mellitus 29(8,0) 6,5(2,5) 0,285
Psikiyatrik Hastalık 24(6,6) 6,6(2,5) 0,236
Karaciğer Hastalığı 21(5,8) 5,8(2,6) 0,391
Böbrek Hastalığı 14(3,9) 6,8(2,3) 0,127
Tiroid Hastalığı 8(2,2) 6,3(2,6) 0,342
Sindirim Sistemi Hastalığı 7(1,9) 5,1(2,3) 0,494
Akciğer Hastalığı 6(1,7) 7,5(1,5) 0,352
Dermatolojik Hastalık 5(1,4) 7,4(1,8) 0,229
Göz Hastalıkları 4(1,1) 4,8(1,9) 0,309
Ürolojik Hastalık 5(1,4) 5,0(2,9) 0,402
Romatizmal Hastalık 4(1,1) 2,8(1,7) 0,324
Nörolojik Hastalık 9(2,5) 6,2(2,6) 0,312
Toplam 184(100) 6,4(2,5) 0,491

PUKİ skoru ile sigara kullanım durumu, aynı saatte uyku, 
akşam kafein alımı, vücut kitle indeksi, diyet yapma ve spor 
yapma durumu arasındaki ilişkiye bakıldığında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmadı (Tablo 3 ve 4). Puki bi-
leşenlerinin, kronik hastalık olma durumu ve ilaç kullanım 
durumuna göre puan ortalamaları Tablo 5’te gösterilmiştir.

Tablo 3: Katılımcıların klinik, ilaç kullanım, diyet ve spor 
yapma özellikleri

n %

Kronik ilaç kullanımı Var 184 51,0
Yok 177 49,0

Kronik hastalık süresi

6 ay-1 yıl 57 15,8
2-5 yıl 236 65,4
6-10 yıl 57 15,8
10 yıldan fazla 11 3,0

Aynı saatte uyku Var 239 66,2
Yok 122 33,8

Akşam kafein tüketimi Var 98 27,1
Yok 263 72,9

Sigara içiyor mu? Evet 172 47,6
Hayır 189 52,4

Diyet yapıyor mu? Evet 108 29,9
Hayır 253 70,1

Spor yapıyor mu? Evet 65 18,0
Hayır 296 82,0

Tablo 4: PUKİ skoru ile diğer değişkenlerin ilişki analizi
PUKİ skoru Ortalama(Sd) P

Aynı saatte uyku Evet 6,7(2,4) 0,418
Hayır 6,3(2,4)

Akşam kafein 
tüketimi

Var 6,5(2,4) 0,973
Yok 6,6(2,4)

Sigara içiyor mu? Evet 6,5(2,5) 0,357
Hayır 6,6(2,3)

Diyet yapıyor mu? Evet 6,6(2,5) 0,185
Hayır 6,6(2,4)

Spor yapıyor mu? Evet 6,7(2,4) 0,366
Hayır 6,5(2,4)

Tablo 5: PUKİ bileşenlerinin kronik hastalık ve ilaç kulla-
nım durumuna göre skor ortalamaları

Kronik Hastalık İlaç kullanımı 

PUKİ Bileşenleri Var
Ort.(Sd)

Yok
Ort.(Sd)

Var
Ort.(Sd)

Yok
Ort.(Sd)

Öznel Uyku Kalitesi 1,2(0,6) 1,1(0,5) 1,2(0,4) 1,5(0,8)
Uyku Latensi 1,2(0,8) 1,1(0,5) 1,4(0,6) 1,3(0,6)
Uyku Süresi 1,1(,05) 1,5(0,5) 1,1(0,5) 1,0(0,5)
Alışılagelen Uyku Etkinliği 0,8(0,5) 0,6(0,5) 0,7(0,4) 0,6(0,3)
Uyku Bozukluğu 0,7(0,4) 0,8(0,6) 0,7(0,4) 0,8(0,4)
Uyku Hapları Kullanımı 0,8(0,4) 0,8(0,3) 0,7(0,4) 0,9(0,4)
Gündüz Uyku İşlev 
Bozukluğu 0,9(0,2) 0,7(0,3) 0,8(0,3) 0,8(0,4)

Global Skor 6,4(2,5) 6,7(2,5) 6,6(2,6) 6,6(2,3)
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TARTIŞMA
Uyku kalitesi üzerine etkisi araştırılan faktörlerden biri-
si de yaştır. Yaşlı popülasyonda yaşla birlikte sıklığı ar-
tan fiziksel hastalıklara, ilaç kullanımına, birincil uyku 
bozukluklarına ya da hayat tarzı değişikliklerine bağlı 
olarak uyku kalitesinde bozulma olabilir (11). 

Yaşlı bireylerde uyku sorunları sıklıkla yaşanmakta 
ve yaşlı bireylerin sağlığı dolayısıyla yaşam kaliteleri 
olumsuz etkilenmektedir. Yoğun uykusuzluk şikâye-
tine rağmen uyku ilacı alınmamasında etkili faktörler 
arasında uykusuzluğun kanıksanması, farklı bir tedavi 
verilemeyeceğinin düşünülmesi, ilaç almaktan kaçınma 
veya uykusuzluğa yönelik sorgulamanın hekimler tara-
fından yeterince yapılmamış olması sayılabilir (12).

Literatürde cinsiyetin uyku üzerine etkisi ile ilgili çe-
lişkili sonuçlar mevcuttur. Sonuçlarımızla uyumlu 
literatürlerin varlığı yanında kadın cinsiyetin uyku 
kalitesini etkileyen bir faktör olarak tespit edildiği ça-
lışmalar da vardır (12). Çalışmamızda Malakouti ve 
arkadaşları ile Wolkove ve arkadaşlarının çalışmaları-
na benzer şekilde erkek cinsiyette (p<0,001), kadınlara 
göre uyku kalitesinin daha kötü olduğu bulunmuştur 
(13–15). 

Bilgili ve arkadaşlarının çalışmasında öğrenim düzeyi 
düşük, geliri yetersiz çocuk sahibi olmayan, kronik has-
talığı olan ve ziyaretçisi gelmeyen yaşlı bireylerin uyku 
kalitesi daha kötü bulunmuştur. 

Bizim çalışmamızda ise öğrenimi olmayanın yanın-
da, yüksekokul mezunu olanlarda diğer gruplara göre 
PUKİ skoru daha yüksek bulundu (p=0,05). Ancak ça-
lışmamızda kronik hastalığı olanlarda ve ilaç kullanan-
larda uyku kalitesi ile anlamlı bir fark bulunamadı (15). 
Ancak 10 yıldan uzun süre ilaç kullananlarda PUKİ 
skoru diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı 
olarak yüksek bulundu (p<0,05).

Sigara içimi ile uyku hastalıkları arasında bazı çalış-
malarda ilişki saptanırken; bazılarında saptanmamıştır 
(12,17,18). Dikici ve arkadaşlarının çalışmasında da ol-
duğu gibi sigara içimi ile PUKİ arasında ilişkisi saptan-
madı (16).

SONUÇ
Sonuç olarak; uyku kalite sorunlarına ilişkin farkında-
lığın oluşması, sağlık çalışanlarına özellikle de hekim-
lere ilgili eğitimlerin sağlanması, yaşlıların kendileri-
ne uyku kalite sorunları ile baş etme konusunda bilgi 
verilmesinin öneminin büyük olduğu açıktır. Geriat-
rik hastalarımızın büyük çoğunluğuna kronik hastalık 
tedavisi için ilaç önerilmesine rağmen, yetersiz takip 
ya da tedaviye uyum konusunda çeşitli problemle-
rin olduğu ortadadır. Bu nedenlerden biri olan uyku 
problemleri için ilaç bırakan veya ilacı düzensiz kulla-
nan hastaların bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Ancak 
bu sayede geriatrik popülasyonun akılcı ilaç kullanımı 
ve uyku kalitesinin arttırılması sağlanacaktır. 
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ÖZ

AMAÇ: Alopesi areata (AA) hastalarında diabetes mellitus sıklığının ve insülin direncinin arttığı bildirilmiştir. And-
rogenetik alopeside metabolik sendrom (MetS) sıklığının arttığı bilinmesine rağmen, alopesi areatada bilgilerimiz 
kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı AA ile MetS arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Bu çalışma 66 AA’lı hasta ve 60 yaş-cinsiyet uyumlu kontrol içeren olgu-kontrol çalış-
masıdır. Hasta ve kontrollerin demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri karşılaştırıldı. Göreceli olasılıklar oranı 
(OR) lojistik regresyon analizi kullanılarak değerlendirildi. Korelasyon için Pearson veya Spearman testleri kullanıldı.

BULGULAR: MetS, AA’sı olan 12 (%18.2) ve olmayan 10 (%16.7) katılımcıda tespit edildi (p=0.87). MetS için, yaş 
(1.3 kat) çok değişkenli analizde bağımsız risk faktörü olarak bulundu (Yaş: p=0.001, TRR (%95 GA) = 1.3 (1.1-1.6). 
Yaş ile MetS arasında orta derece pozitif korelasyon bulundu (r=0.56, p=0.01).

SONUÇ: Çalışmamızda AA hastalarında MetS gelişmesi ile ilgili artmış bir risk saptanmadı.  Alopesi areatanın sis-
temikten ziyade lokal tutulum yapması bu sonuçta etkili olabilir. MetS gelişme riski yaşla birlikte artmaktadır.  Bizim 
çalışmamızda yaşta artış MetS gelişmesi açısından en önemli bağımsız faktördü. Lokal tutulumu olan, hastalık süresi 
kısa, yeni tanı genç hastalardan ziyade yaygın tutulumu olan, uzun hastalık süresine sahip ileri yaşta ki AA hastala-
rında MetS taramalarının yapılmasının genel olarak MetS’un erken tanısı ve mortalite-morbiditesinin azaltılmasında 
daha faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: alopesi areata, metabolik sendrom, risk faktörleri
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GİRİŞ
Deri bulguları bazı sistemik hastalıkların belirti verme-
sinden önce veya sonra ortaya çıkabilir (1, 2). Metabo-
lik Sendrom  (MetS) veya insülin direnci ile  ilişkisi olası 
olan veya ilişkisi tam açıklanamamış olsa da ilgili olabile-
ceği düşünülen deri hastalıkları vardır. İlişkisi tam açık-
lanamamış hastalıklardan biri de alopesi aretadır (AA) 
(3). Yaşamları boyunca popülasyonun %1,7’sinde görü-
len AA, daha çok kafa derisi olmak üzere vücudun kıl ih-
tiva eden herhangibir yerinde kıl kaybı ile karakterizedir 
(4). Otoimmünite, emosyonel stres, artmış inflamatuar 
sitokin seviyesi, hipotalamo-hipofizo-adrenal aksın akti-
vasyonu etiyolojide ilişkili bulunmuştur (2, 5, 6). 

Alopesi areatanın insülin direnci veya MetS ile ilişkisi 
bildirilmesine rağmen bu konu ile ilgili başka çalışma 
yoktur (6). Bu çalışmada AA ile MetS arasında bir iliş-
ki olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Metabolik 
sendrom tanısı konulan hastalarda etkili faktörler ayrı-
ca değerlendirildi.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Katılımcılar
Bu çalışma tek merkezli olgu kontrol çalışmasıdır. Yüz 
yirmi altı katılımcı iki gruba ayrıldı: 1. Hasta grubu= 
AA olan katılımcılar, 2. Kontrol grubu= AA olmayan  
katılımcılar. Altmış altı AA olan hasta (34 erkek, 32 ka-
dın, ortalama yaş 28.8±7.9 (18-50) yıl) ve yaş-cinsiyet 
eşleştirilmiş 60 kontrol (30 erkek 30 kadın, 30.3±8.1 
(18-52) ay) değerlendirildi (Tablo 1). Katılımcılar 2015-
2016 arasında dermatoloji polikliniğine başvuran has-
talardan tam randomizasyon yöntemi ile rastgele seçil-
di. Tedavi alanlar topikal ve/veya intralezyoner steroid 
almıştı. Kontrol hastaları polikliniğimize nevüs, tinea 
pedis gibi minimal dermatolojik problemler ile gelen 
hastalardan seçildi. Çalışmaya hastaları dâhil etme kri-
terleri: a. Aktif hastalığı olmak, b. 18 yaşından büyük 
olmak, c. Son üç aydan önce aldığı tedaviye cevap ver-
meyen hastalar, d. Sistemik hastalığı olmamak, e. Alkol, 
sigara, vitamin, antiinflamatuar ilaç, hormon, diüretik 
almamak
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ABSTRACT

OBJECTIVE: The increase of diabetes mellitus prevelance and insulin resistance have been reported in patients with alopecia 
areata (AA). Despite androgenetic alopecia as a potential condition for MetS, our knowledge for MetS  is limited in alopecia 
areata (AA). The aim of this study is to investigate the association between MetS and AA.

MATERIAL AND METHODS: This study is a case-control study including 66 patients with AA and 60 age and gen-
der-matched controls. Demographic, clinical and laboratory features of patients and controls were compared. Odds ratios 
(OR) were estimated using a logistic regression analysis. Pearson or Spearman test were used for correlation.

RESULTS: MetS was identified in 12 (18.2%) subjects with AA and 10 (16.7%) subjects without AA (p=0.87). For metabolic 
syndrome, age (1.3 fold) was found as independent risk factors in a multivariate analysis (Age: p=0.001, OR (95% CI) = 1.3 
(1.1-1.6). Positive moderate correlation was found between age and presence of metabolic syndrome (r=0.56, p=0.01).

CONCLUSION: The increased risk of MetS development in patients with AA was not determined in our study.  Local 
involvement of AA rather than systemic involvement may be effective on this result. Development risk of MetS has 
been increasing with age. In our study, increase in age was the most significant independent risk factor for the develop-
ment of MetS. We believe that screening of elders with disseminated involvement and long duration of disease rather 
than youngers with local involvement and short duration of disease would be more useful for early diagnosis and 
reduction in morbidity and mortality of MetS in AA.

Keywords: alopecia areata, metabolic syndrome, risk factors
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Hastalık şiddeti
Hastalık şiddeti hafif, orta ve ağır olarak derecelendirildi (7).
Hafif: ≤3 cm çapta ≤3 yama veya kaş ve kirpiklere sınırlı 
hastalık.
Orta: >3 cm çapta >3 yama ve alopesi totalis veya uni-
versalis olmaması.
Ağır: Alopecia totalis and universalis olması.

Yaygınlık
Alopesia areata hastalarında, hastalığın yaygınlığı şu şe-
kilde sınıflandırıldı: 

Kafa derisi: 
S0 = saç kaybı yok, S1= <%25 saç kaybı, S2 = %25–49 saç 
kaybı, S3 = %50–74saç kaybı, S4 = %75–99 saç kaybı; a = 
%75–95 b = %96–99%, S5 = %100 saç kaybı

Vücut saç kaybı: 
B0= kayıp yok, B1= bazı bölgelerde var, B2= %100 kayıp var

Tırnak tutulumu: 
N0: tutulum yok, N1= bazı tırnaklarda tutulum var; N1a=20 
tırnakta distrofi 

(Örneğin %96 kafa derisi saç kaybı ile sakal kaybı olma-
sına rağmen vücudun diğer bölgelerinde ve tırnakta tu-
tulum olmaması S4bB1N0 şeklinde ifade edilebilir) (8).

Biyokimyasal analizler
On iki saatlik açlık sonrası alınan venöz kan örnekle-
rinde glukoz, yüksek yoğunluklu lipoprotein (YYL) 
kolesterol ve trigliserid spektrofotometrik yöntem kul-
lanılarak ölçüldü  (Advia 2400, Siemens Healthcare Di-
agnostics Inc., Tarrytown USA).

Metabolik sendrom kriterleri
Kriter olarak Amerikan Kalp Derneği / Ulusal Kalp, 
Akciğer ve Kan Enstitüsü tarafından güncelleştiril-
miş 2005 Güncel Ulusal Kolesterol Eğitim Programı 
(NCEP) Erişkin Tedavi Paneli III (ATP III) kullanıldı (9). 
Kriterler şunları içermektedir: 

a. Artmış bel çevresi: erkeklerde  ≥102 cm, kadınlar-
da ≥88 cm

b. Artmış serum trigliserid düzeyi:  ≥150 mg/dL veya 
artmış trigliserid düzeyi için ilaç tedavisi almak

c. Azalmış serum YYL kolesterol: erkeklerde <40 mg/
dL ve kadınlarda <50 mg/dL veya düşük YYL  için ilaç 
tedavisi almak

d. Yüksek kan basıncı : ≥130/85 mmHg veya yüksek 
kan basıncı için ilaç tedavisi almak

e. Yüksek açlık glukoz düzeyi:  ≥100 mg/dL veya yük-
sek kan glukoz düzeyi için ilaç tedavisi almak. 

Hasta ayakta iken sabit gerilimli ve destekli bir mezura 
kullanılarak kostalar ve iliak krestlerin üst seviyesinden 
yere paralel olarak ölçülen en dar horizontal çevre bel 
çevresidir. Ölçüm yapılırken kişilere midelerini kasma-
maları ve rahat nefes alıp vermeleri söylendi. Hastanın 
inspiryum ve ekspiryum periyodları gözlenerek ekspir-
yum sonrası üç ölçüm yapıldı. Üç ölçüm yapıldıktan 
sonra tüm ölçümlerin ortalaması bel çevresi olarak kay-
dedildi. Kriterlerden herhangi bir üçünün bulunması 
MetS pozitif olarak tanımlandı.

İstatistiksel analiz
Veriler SPSS 15.0 kullanılarak analiz edildi. Tanımlayıcı 
analizler, ortalama ± standart sapma (SS), ortanca, ara-
lık ve değişkenler frekans tabloları kullanılarak sunul-
du. Değişkenler analitik yöntemler (Kolmogorov-Smir-
nov / Shapiro-Wilk testi) kullanılarak incelendi. Hasta 
ve kontrol grupları yanı sıra metabolik sendrom pozitif 
ve negatif gruplar arasındaki kesikli ve sürekli para-
metreleri karşılaştırmak için Ki-kare/Fisher testi veya 
Mann-Whitney U/Student t testlerinden hangisi uy-
gunsa kullanıldı. Tek ve çok değişkenli lojistik regres-
yon modeli kullanılarak AA olup olmaması, yaş, cinsi-
yet, hastalığın süresi, şiddeti, yaygınlığı, yerleşim yeri ve 
alopesiye yönelik tedavi alıp almadığı gibi farklı belir-
teçlerin MetS üzerine bağımsız etkileri incelendi. Kore-
lasyon katsayıları ve p değerleri Pearson veya Spearman 
testi kullanılarak hesaplandı. p değeri <0.05 olanlar is-
tatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
 
BULGULAR
Klinik ve laboratuvar özellikler Tablo 1’de özetlendi. 
Ortalama hastalık süresi 8.5±8.9  (1-38) ay idi. Hastalık 
şiddetine göre 56 (%84.8) hasta hafif, 10 (%15.2) hasta 
orta şiddette hastalığa sahipti. Hastaların 10 (%15.2)’u 
S0B1N0, 40 (%60.6)’ı S1B0N0, 4 (%6.1)’ü S1B0N1, 2 
(%3)’si S1B1N1, 8 (%12.1)’i S2B0N1, 2 (%3)’si S4aB1N1 
olarak değerlendirildi. Yaş, cinsiyet ve diğer demogra-
fik-klinik özellikler yönünden kontrol ve hasta gruplar 
arasında anlamlı fark yoktu (Tablo 1). Yaş, hastalık sü-
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resi, sistolik ve diyastolik kan basıncı, açlık glukoz, trig-
liserid, bel çevresi, hiperglisemi tedavisi almak (herbiri 
için p<0.0001) ve YYL (p=0.001) ile MetS pozitif ve ne-
gatif gruplar arasında anlamlı fark vardı (Tablo 1). 

Hasta grubunda 12 (%18.2) kontrol grubunda 10 
(%16.7) katılımcı MetS olarak değerlendirilmesine rağ-
men aralarında istatistiksel fark saptanmadı (p=0.87). 
MetS açısından yaş (1.3 kat) bağımsız risk faktörü olarak 
bulundu (p=0.01, göreceli olasılıklar oranı (OR)=1.3, 
Güven aralığı (GA) % 95% 1.1-1.6) (Tablo 2). Yaş ile 
MetS varlığı arasında pozitif korelasyon vardı (r=0.56, 
p=0.01). Alopesi areata hastalarında lokal tedavi alan 
(n=14) ve almayan (n=52) hastalar arasında MetS geli-
şimi [2 (%28.6) vs 4 (%15.4)] yönünden istatistiksel fark 
yoktu (p=0.58).
 
TARTIŞMA
İnsülin karbonhidrat metabolizmasında görevli önem-
li bir hormondur. Reseptörüne bağlanarak otofosfori-
lasyonunu sağlar. Oluşan insulin reseptör substratları 
(IRS) fosforillenerek fosfoinosit-3 kinaz ve mitojen ak-
tif protein kinazı aktive eder. Bu şekilde glukoz, lipit, 
protein metabolizması yanı sıra proliferasyon, differan-
siasyon ve apoptosis kontrol edilir. Lipitler ve sitokinler 
ile aktive olan serin kinaz ile IRS 1-2’nin fosforillen-
mesi insülinde meydana gelen down regülasyon sonu-
cu insulin direncine yol açmaktadır. Bu durum kronik 
enflamasyonun olduğu durumlarda oluşan sitokin fır-
tınasında daha yoğun görülmekte, psöriazis gibi has-
talıklarda differansiasyonun bozulmasına yol açmak-
tadır (10-12). Diyet, obezite, fiziksel inaktivite yanısıra 
genetik faktörlerin katkısıyla oluşan insulin direnci ile 
iskelet kasına ve yağ dokusuna glukoz transportunun 
ve karaciğerde glukoz üretiminin bozulması ile insulin 
salınımı daha da artar. Oluşan hiperinsülinemi ile artan 
serbest yağ artışı sonucu lipogenezde artış, seks hor-
mon bağlayıcı globulinde azalma, luteinize ve follikül 
stimüle edici hormonlarda artış ile hiperandrojenizm 
oluşur (3).

Hiperandrojenizm ilişkili androgenetik alopesi (AGA) 
ile insulin direnci arasında ilişki önceki çalışmalarda 
gösterilmiştir (13-15). Bu çalışmalarda artmış insu-
lin direnci yanısıra yüksek vücut kitle indeksi, artmış 

insülin, trigliserid, açlık glikoz, kan basıncı düzeyleri 
ve erken saç kaybı saptanmıştır. Ancak bunların hepsi 
hiperandrojenizm görülen AGA ile ilişkili olup otoim-
münite, emosyonel stres, artmış inflamatuar sitokin se-
viyesi, hipotalamo-hipofizo-adrenal aksın aktivasyonu 
ile ilişkili AA patojenezinden farklıdır.  (2, 5, 6).  

Alopesi areatanın diğer hastalıklar ile komorbiditesi 
incelendiğinde MetS ilgilendiren hastalıkların sıklığı 
diabetes mellitus %11.1, hipertansiyon %21.9, hiperli-
pidemi %24.5 olarak bildirilmiştir (16). Gönül ve ark. 
(17) çalışmalarında %36.4 eşlik eden hastalık bildirmiş 
olup, bunların %2.2’si Tip 2 diabetes mellitusa sahipti. 

Karadağ ve ark. (6) hasta grubunda insülin ve C-peptit 
düzeyini, insülin direnci için homeostatik model de-
ğerlendirme (HOMA-IR) indeksini, hiperinsülinemi 
durumunu, metabolik sendrom kriterlerini sağlayanla-
rın sayısını, sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri-
ni kontrollere göre daha yüksek ve anlamlı buldu. Bu 
çalışmaya göre MetS hasta grubunda kontrollere göre 
daha yüksek (%37.3’ e karşı %13.9) olarak bulunmuş 
olup, MetS kriterlerinden sadece sistolik ve diyastolik 
kan basıncı değerleri istatistiksel olarak anlamlıydı. 
Yazarlar insülin direnci açısından AA olan hastalar ile 
kontroller arasında fark olduğunu göstermiş olup bunu 
da artmış sitokin düzeyi ve hipotalamo-hipofizo-adre-
nal aksın aktivasyonu ile ilişkilendirmişlerdir (6). Çalış-
mamızda AA hastalarında MetS oranı %18.2 olarak bu-
lunmuş olup kontrol grubu (%16.7) ile arasında anlamlı 
fark yoktu.  Bu nedenle çalışmamız Karadağ ve ark. ça-
lışması ile uyumlu değildi. Çalışmamıza göre MetS ile 
yaş arasındaki ilişki korelasyon ve regresyon analizinde 
tespit edildi. Metabolik sendrom daha çok yaş ile artan 
bir sendromdur. Hastalarımızın yaş ortalamasının Ka-
radağ ve ark. çalışması ile uyumlu olarak 30 yaş civarın-
da olmasına rağmen MetS’un gruplar arasında anlamlı 
bulunmamasında genç yaş ortalamasının ve hastalık 
süresinin kısa olmasının etkili olduğunu düşünüyoruz. 
Metabolik sendrom olup olmamasına göre yaptığımız 
değerlendirmede açıkça görülmektedir ki MetS pozitif 
olan grupta yaş ortalaması negatif gruba göre daha yük-
sekti (41.3’e karşı 27.1 yıl). Metabolik sendrom gelişi-
minde yaş artışı ile 1.3 kat artış olacağını çalışmamızda 
ayrıca saptadık.
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Kronik enflamasyonun olduğu durumlarda oluşan si-
tokin fırtınasında oluşan insülin direncine bağlı olarak 
MetS gelişme riski artacaktır (10-12). Ishak ve Piliang 
(18) psöriazis hastalarında gelişen MetS’nin kronik enf-
lamasyon ile ilişkili olduğunu bildirmiştir. Bildirdikleri 
psöriazisli iki hastada biyolojik ajanla tedaviden sonra 
AA’nın kliniğinin kötüleşmesini psöriazis [yardımcı T 
hücreleri tip 17 (Th17) sitokinleri] (19) ve AA (Th1 si-
tokinleri) (20) arasındaki kompleks immünolojik çakış-
maya bağlamışlardır. 

Yapılan çalışmalarda enflamasyondan sorumlu özellik-
le tümör nekroz faktör alfa (TNF-α), interferon gama 
(INFγ), interlökin (IL)-1β olmak üzere leptin, adipo-
nektin, rezistin, açilasyon stimüle edici protein, SAA3, 
α-1 asit glikoprotein, pentraksin-3, IL-1 reseptör anta-
gonisti, makrofaj migrasyon inhibe edici faktör insülin 
direnci ile ilişkili bulunmuştur (21). Alopesi areatalı 
hastalarda ise Th1 sitokinleri etkilidir (20). 

Alopesi totalis veya universalis hastalarında INFγ yük-
sek bulunmuştur (22). Teraki ve ark. (23) lokalize has-
talıkta IL-1α ve IK-4, yaygın hastalıkta ise IL-2 ve INFγ 
artışını tespit etmişlerdir. IL-1α yama tarzında saç kay-
bına neden olur (24). Çalışmamızda AA’lı hastalarda 
hafif yüksek olmasına rağmen, MetS açısından anlamlı 
fark tespit edilmedi. Hastalarımızın sistemikten ziyade 
lokal tutulum yapması,  kontrol grubundan anlamlı şe-
kilde yüksek MetS oranı saptanamamasını açıklayabilir. 

Bu durumdan Th2 ve Th1 arasındaki denge ve regülas-
yonun etkili olduğunu düşünüyoruz. Bunu destekler 
nitelikte Hoffman ve ark. (25) AA’lı hastalarda tedavi 
sonrası IL-10 düzeyindeki artışın Th1 immünmodulas-
yonu ile ilişkili olup tedavide etkin olabileceğini bildir-
miştir. Hastalarımız arasında tedavi almış hasta grubu 
mevcut olup bu oran %21.2 idi. Ancak tedavi alan ve 
almayanlarda MetS gelişimi açısından fark saptanmadı. 

Hasta grubundan tedavi alanları çıkararak yaptığımız 
analizde de MetS açısından anlamlı fark saptanmadı 
(p=0.89). Bu durum AA hastalarında MetS gelişmesin-
de daha etkili olabilecek kronik sistemik enflamasyon-
dan ziyade lokal otoimmün etkilenmenin daha etkin 
olduğunu düşündürdü.

İnsülin direncini gösteren parametrelerden biri olan 
HOMA-IR ile birlikte sitokinlerin çalışılmaması ve 
aile hikâyesinin değerlendirilmemesi çalışmamızın kı-
sıtlayıcı yanlarıydı. HOMA-IR ile Karadağ ve ark. (6) 
sonuçlarını daha net bir şekilde karşılaştırabilir ve tar-
tışabilirdik. Bu şekilde insülin direnci olup olmaması 
ile ilgili daha net değerlendirmeler yapılabilir. Ancak 
bizim burada ki amacımız AA’lı hastalarında MetS ta-
nısında kullanılan MetS kriterlerine göre kontrol grubu 
ile karşılaştırma yapmaktı. 

Çalışmamız Karadağ ve ark. (6) çalışması ile uyumlu 
bulunmadı. Bunda çalışmamızda MetS pozitif olan-
larda daha yüksek ve anlamlı bulunan yaş (p<0.0001) 
ve hastalık süresi (p<0.0001) etkili olabilir. Ayrıca aile 
hikâyesi olanların özellikleri incelenerek, otoimmünite 
ve AA arasındaki ilişkiyi ve MetS üzerine etkisini de-
ğerlendirebilirdik. 

SONUÇ
Alopesi areata hastalarında MetS değerlendirildiği ça-
lışma sayısı kısıtlıdır. Çalışmamızda AA hastalarında 
MetS ile ilgili bir artış saptanmadı. Hastalarımız arasın-
da total ve üniversal tip AA olmaması, daha çok hafif 
şiddette olması ve hastalık süresinin kısa olması siste-
mik kronik bir enflamasyonun gelişmemesinde etkili 
olabilir. Ağır şiddette olan hastaların da değerlendiril-
diği çalışmalarda MetS açısından daha farklı sonuçlar 
elde edebiliriz. 

Çalışmamızda yaşın artması MetS gelişmesi açısından 
en önemli bağımsız faktör olarak bulundu. Lokal tu-
tulumu olan, hastalık süresi kısa, yeni tanı genç has-
talardan ziyade yaygın tutulumu olan, uzun hastalık 
süresine sahip ileri yaşta ki AA hastalarında MetS ta-
ramalarının yapılmasının genel olarak MetS’un erken 
tanısı ve mortalite-morbiditesinin azaltılmasında daha 
faydalı olacağını düşünmekteyiz.
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ÖZ

AMAÇ: Yardımcı üreme teknikleri; öncesinde çevresel baskıların söz konusu olduğu, uzun, yorucu ve masraflı işlem-
ler gerektiren, hayal kırıklığıyla sonuçlanabilecek bir tedavi sürecidir. Çalışmamızda bu durumun tedavi öncesinde 
kadın ve erkek psikolojisi üzerine etkisinin incelemesini amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Çalışmamızı hastanemiz in vitro fertilizasyon ünitesine başvuran ve IVF/ICSI programı-
na alınan 27 çift ile gerçekleştirildi. Kadın ve erkek bireylere ayrı ayrı Beck depresyon ölçeği (BDÖ) uygulandı. Ölçek, 
BDÖ II versiyonu olup 13 yaşın üstündeki bireylere ümitsizlik, asabiyet, suçluluk, cezalandırılmış olma gibi bilişsel 
sorular yanında yorgunluk, kilo kaybı, sekse ilgi azalması gibi fiziksel semptomlar da sorgulanarak yapılmaktadır. 
Ölçekte alınan puanlara göre hafif, orta ve ileri derecede depresyon olmak üzere gruplara ayrıldı. Hastaların yaşları, 
infertilite süresi ve nedeni kaydedildi. İstatistiksel inceleme için SPSS ver. 17.0 programı kullanıldı. Kategorik veriye 
sahip gruplar arası karşılaştırma Ki-kare testi ile yapıldı.

BULGULAR: Kadınların yaş ortalaması 29.6±4.1, erkeklerin yaş ortalaması ise 32.1±4.6 idi. İnfertilite süresi or-
talaması 5.62±4.54 yıl olarak hesaplandı. BDÖ uygulanan 27 çift arasında kadınlarda depresyon saptanma oranın 
erkeklerden daha yüksek idi (% 92.6 ‘ya karşı, %81.5 (p=0.049)). Depresyon saptanan 25 kadının 18’inde hafif/ sınır-
da depresyon (%66.7), 7 olguda ise orta düzeyde depresyon (% 25.9) mevcuttu. Depresyon saptanan 22 erkekten ise 
21’inde hafif/sınırda depresyon saptanırken; (%77.8) 1 olguda ise orta düzeyde depresyon izlendi. Hiçbir olguda ciddi 
ve çok ciddi depresyon izlenmedi. 

SONUÇ: YÜT öncesinde kadınlarda depresyon oranı  erkeklerden daha fazladır.

Anahtar Kelimeler: Beck depresyon ölçeği, yardımcı üreme teknikleri

Yazarlar herhangi bir finansal destek kullanmamış olup yazarlar arasında çıkar çatışması yoktur.
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ABSTRACT

OBJECTIVE: Assisted reproductive techniques are a treatment that could develop primarily in environmental pres-
sures, long, grueling and costly process that also could result in a disappointment. In this study, we aimed to investigate 
this issue before the treatment how it does effect on the psychology of men and women. 

MATERIAL AND METHODS: The study was performed on 27 couples admitted to our hospital to in vitro fertilization 
unit within the scope of IVF / ICSI program. Female and male subjects were separately applied to Beck Depression Inventory. 
Firstly, scale of the BD II version is applied to individuals over the age of 13 years old by questioning to irritability, guilt, fa-
tigue, cognitive questions as well as physical symptoms, such as like being punished, weight loss, loss of interest in sex appeal. 
Secondly, the individuals were divided into mild, moderate and severe depression groups based on the scores taken from 
scale of the BD II version. Also, ages duration of infertility were recorded. The 17.0 version of SPSS (Statistical package for 
the social sciences) program was used in order to implement statistical analysis by using the inferential statistic of chi-square.

RESULTS: The mean age of women subjects was 29.6±4.1 years while that in men was 32.1 ± 4.6 years. In addition, 
the mean duration of infertility was calculated as 5.62 ± 4.54 years. The rate of depression in men who applied to BD 
2 was higher than the rate of detection of depression in women. [92.6% ', against 81.5% (p = 0.049)]. Depression had 
been detected in 18 of the 25 women mild / borderline depression (66.7%) and 7 cases of moderate depression (25.9%) 
respectively. On the other hand, the number of mild / borderline depression cases identified in men were 21; (77.8%) 
while only 1 case was observed in moderate depression. Severe depression was not observed in any patient. 

CONCLUSION: Psychologically, women are more vulnerable to the process of assisted reproductive techniques than men.

Keywords: Beck depression inventory, assisted reproductive techniques

GİRİŞ
İnfertilite dünyada giderek artan önemli bir sağlık proble-
midir ve reprodüktif çağdaki çiftlerin yaklaşık %15’ini et-
kilemektedir (1,2). Son yıllarda bu oranın %30’lara kadar 
arttığı bilinmektedir. Bu artıştaki en önemli faktör daha 
fazla sayıda kadının sosyal ve kariyer amaçları nedeniyle 
evlenme ve doğurma yaşını ertelemesi olabilir (3). 

Korunmasız geçen 12 aylık süre sonunda çiftlerin %80’i ilk 
6 ay içinde, geri kalanların ancak %10’u takip eden 6 ay için-
de gebe kalabilmektedir (4). Türkiye’de infertilite insidansı 
yaklaşık %8,5 olarak belirlenmiş olup, bu durum 1,5 milyon 
kadın ve en az 3 milyon kadar çifti etkilemektedir (5). 

İnfertilitenin çiftlerin üzerinde yarattığı etkiler; başlıca 
yaşa, infertilite nedenine, infertilite süresine, uygulanan 
tanı koyucu test ve tedavi sayısı,  tedaviye devam etme ve 
adaptasyon kapasitesi, çocuk sahibi olmaya atfedilen anlam 
ve sosyal destek gibi pek çok faktörden etkilenmektedir (6). 

İnfertilitenin emosyonel durum ile ilişkisi iki yönlüdür, 
infertil hasta olmanın yanı sıra yoğun ve yıpratıcı tedavi 
süreci de infertil kişilerde psikolojik semptomlara da yol 
açabilmektedir. Sıklıkla görülen psikolojik semptomlar 
anksiyete ve depresyon infertilitenin hem sebebi hem de 
sonucu olabilmektedir (7). Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) 
çoktan seçmeli 21 soruluk, depresyonun şiddetini ölçmekte 
kullanılan, depresyonu belirtilerini duygularımız ve bede-
nimizde oluşan tepkiler şeklinde inceleyerek ölçen, kap-
samlı ve doğru bir teşhis konulması sağlayan bir araçtır. Bu 
ölçeğin geliştirilmesi sağlık alanında önemli bir değişime 
yol açmıştır, o zamana kadar psikodinamik perspektiften 
yapılan depresyon ölçümleri Beck ölçeğinden sonra hasta-
nın kendi düşünceleri üzerine kurulmaya başlamıştır (8). 

Çalışmalarda kadın ve erkeğin, bedenlerini ve infertilite-
yi farklı algılayabilecekleri, sorunla başa çıkma yollarının 
farklı olabileceği bildirilmektedir (9). Bu çalışmada Yar-
dımcı Üreme Teknikleri(YÜT) tedavisi için başvuran in-
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fertil çiftlerde, infertiliteden kaynaklanacak emosyonel so-
runları cinsiyet farkına göre belirlemek amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Çocuk sahibi olabilmek için, Zekai Tahir Burak Kadın Sağ-
lığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Reprodüktif Endokrino-
loji Bölümüne başvuran 27 çift çalışmaya alındı. Tüm çiftle-
re ilk YÜT tedavisi başlangıcında BDÖ uygulandı. Kadın ve 
erkek bireylere ayrı ayrı Beck depresyon ölçeği uygulandı. 
BDÖ her bir soru 0 ile 3 arasında değişen puanlamaya sahip 
olup toplam 21 sorudan oluşmaktadır. BDÖ uygulamasın-
dan alınabilecek en yüksek puan 63, en düşük puan ise 0’dır. 
1–10 arası normal, 11–20 puan arası hafif/ sınırda depres-
yon, 21–30 puan orta düzeyde, 31–40 puan ciddi depres-
yonu, 40 ve üzeri ise çok ciddi depresyonu belirtmektedir. 
Ölçekte alınan puanlara göre hastalar hafif, orta ve ileri dere-
cede depresyon olmak üzere gruplara ayrıldı.Hastaların yaş-
ları, infertilite süresi, nedeni, eğitim durumları kaydedildi.

İstatiksel Analiz: İstatistiksel inceleme için SPSS ver. 17.0 
programı kullanıldı. Kategorik veriye sahip gruplar arası 
karşılaştırma Ki-kare analizi ile yapıldı.

BULGULAR
Kadınların yaş ortalaması 29.6±4.1, erkeklerin yaş ortala-
ması ise 32.1±4.6 idi. İnfertilite süresi ortalaması 5.62±4.54 
yıl olarak hesaplandı. Çiftlerin 9’unda (%33.3) infertilite ne-
deni olarak female faktör, 8 olguda (%29.6) male faktör ön 
planda idi.6 olguda (%22.2) her iki çiftdede infertilite sbebi 
mevcut iken 4 çiftte (%14.8) açıklanmayan infertilite mev-
cuttu. Hiçbir hastada ileri derecede depresyon gözlenmedi. 
BDÖ uygulanan 27 çift arasında kadınlarda depresyon sap-
tanma oranın erkeklerden daha yüksek olduğu görüldü 92.6 
(n=25) ‘ya karşı, %81.5(n=22) p=0.049).Depresyon sapta-
nan 25 kadının 18’inde hafif/ sınırda depresyon (%66.7), 7 
olguda ise orta düzeyde depresyon (% 25.9) mevcuttu. 

Depresyon saptanan 22 erkekten 21’inde hafif/sınırda 
depresyon saptanırken; (%77.8) 1 olguda ise orta düzeyde 
depresyon izlendi. Hiçbir olguda ciddi ve çok ciddi dep-
resyon izlenmedi.

TARTIŞMA
İnfertilitenin psikolojik boyutunu inceleyen çalışmalar ge-
nellikle çiftlerin anksiyete ve depresyon düzeylerini belirle-

meye yöneliktir (10). Bu çalışmada YÜT tedavisi alan kadın-
lar ile erkeklerin yardımcı üreme tedavilerinin psikolojileri 
üzerine etkilerinin değerlendirilmesi ve cinsiyetler arasında 
farklılık olup olmadığının saptanması amaçlanmış olup, 
çalışmamızda minimal depresyonlu hastaların %46,2’sini 
kadınlar oluştururken, %53,8 ‘ini erkekler; orta dereceli 
depresyonlu hastalarda ise %87,5’ini kadınlar oluştururken 
yalnızca %12,5’ini erkeklerin oluşturduğu saptanmıştır. 

Çalışmamıza benzer olarak infertil çiftlerde psikiyatrik be-
lirti ve bulguları araştıran diğer çalışmalarda psikiyatrik so-
runların kadınlarda erkeklere oranla daha fazla rastlandığı 
bildirilmektedir (11-13). Özellikle kadınlarda utanç, suç-
luluk, yetersizlik, değersizlik, anormallik, kusur, güçsüzlük 
gibi depresif kusurların eşlik ettiği birçok çalışmada vurgu-
lanmıştır (14,15). Kırca ve ark. infertil hastalarda yaptıkları 
çalışmada kadınlarda erkeklerden daha fazla oranda kaygı, 
depresyon, stres ve düşmanlık duygularının yaşandığını 
gösterilmiştir (16). Yılmaz ve arkadaşlarının çalışmasında 
ise açıklanamayan infertilite nedeniyle tedavi uygulanan 
hasta grubunda gebe kalamayanların depresyon skorla-
rının daha yüksek olduğu saptanmıştır (17). Noorbala ve 
ark. 319 infertil çift ile yaptıkları bir diğer bir çalışmada ka-
dınların %48’inin erkeklerin ise %23,8’inin çeşitli ölçüler-
de depresyonda oldukları saptanmış olup bu kadınlarında 
%30’u hafif, %12,5’i orta düzeyde, % 5,3’ü ise ağır depres-
yonda iken, erkelerin ise %16,6’sı hafif,%4,7’si orta %2,5’i 
ise ağır depresyonda olduğu belirtilmiştir (18).

Toplumsal rol teorisinden dolayı kadınlar ile erkeklerin so-
runlar ile baş etme biçimleri önemli oranda farklılık göster-
mektedir. Kadınlar daha açık duygularını ifade etme eğilimin 
de iken daha fazla sosyal desteğe ihtiyaç duyarken; erkekler 
sorunlarını daha az ifade etmektedirler (19). Savunma me-
kanizması olarak kadınlar infertiliteye olumsuz tepkiler ve-
rirken; erkekler unutma ve inkârı seçebilirler. Bu farklılık, 
eşlerin birbirini anlamasını engeller. İnfertil kadınlarda dep-
resyon daha sık görülürken; erkeklerde daha çok bastırılmış 
anksiyeteye bağlı psikosomatik belirtiler daha sıktır (19).

Çalışmamızda orta düzeyde depresyon sıklığı az olmakla 
birlikte, minimal depresyon tanısı alan hastaların çoğun-
luğunu erkekler oluşturuyordu. Bunun nedeni erkeklerin 
duygularını ifade edememesi ve bastırmasından kaynak-
lanıyor olabilir. Ayrıca çalışmamıza zıt olarak psikolojik 
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durumlar üzerinde yapılan birkaç karşılaştırmalı çalışmada 
erkeklerin daha fazla kısırlık sürecinden etkilenen taraf ol-
duğunu belirtenler çalışmalar da bulunmaktadır (20).

Araştırmamızın küçük bir örneklem ile yapılmış olması ge-
nellemeye engel olmaktadır. Elde edilen bulgular yalnızca 
bu araştırma için genellenebilir ayrıca kullanılan ölçekler 
kendi kendini değerlendirme ölçekleridir. Bu ölçekler, bire-
yin duygu ve düşüncelerini kendi ifadesine dayalı ölçekler 
olup, ayrıca bireyin olumsuz karakteristik özelliklerini de 
yansıtabilir, ayrıca araştırmaya katılan çiftlerin tedavi ön-
cesindeki duygu durumu bilinmemesi ikinci bir sınırlılık 
olarak kabul edilebilir. 

Gelişmiş ülkelerde infertilite tedavisi başlamadan önce 
ayrıntılı psikolojik öykü alınması uygun görülmektedir. 
Bunun nedeni, tedavi sürecinde oluşabilecek sorunları 
öngörerek önceden hazırlıklı olunması, bireyin olası bir 
gebelikle baş edebilme psikolojisine sahip olduğunun göz-
lemlenmesi, ciddi patolojisi olan kişilere tanı ve tedavisinin 
belirlenmesi açısından önemlidir. Çalışmamız infertil ka-
dınların depresyon ve umutsuzluk gibi psikiyatrik semp-
tomları erkeklere göre daha yoğun yaşadığı, infertilite kli-
niklerinde, psikoloji ve üreme sağlığı ile ilgili danışmanlık 
birimlerinin önemini vurgulamak açısından önemlidir.

SONUÇ
Kadınların psikolojik anlamda yardımcı üreme teknikleri sü-
recinden erkeklere göre daha fazla etkilendiği bulunmuştur.
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ÖZ

AMAÇ: Enfeksiyon hastalıklarının epidemiyolojilerinde yıllar içinde değişiklikler olabilmekte, özellikle viral salgınlar, iklim 
değişiklikleri, göçler veya aşı programında yapılan değişiklikler buna neden olmaktadır. Gerekli koruyucu önlemlerin za-
manında alınabilmesi ve sağlık çalışanlarının ve toplumun uyarılması için her bir enfeksiyon hastalığının uzun dönemde 
sıklıklarındaki değişiklikleri belirleyen çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı sosyoekonomik düzeyi düşük olan bir 
bölgeye hizmet veren bir hastanenin Çocuk Acil Polikliniğinde akut solunum yolu enfeksiyonu, akut gastroenterit ve suçiçeği 
olgularının sekiz yıllık bir dönemde yıllara göre görülme sıklığındaki değişiklikleri araştırmaktır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER: 2007-2014 yılları arasında hastanemiz Çocuk Acil Polikliniğinde saptanan akut solunum yolu 
enfeksiyonları, akut gastroenterit ve suçiçeği olgularının sıklıkları geriye dönük olarak incelendi.

BULGULAR: Hastanemiz Çocuk Acil Polikliniği’ne başvuran alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) saptanan olgu sayısı 
2008 yılında 1504 iken Ulusal pnömokok aşılanmasının başlamasından sonra, 2009 yılında bu sayı 766’ya geriledi; yani 
yaklaşık % 50 azalma saptandı. İki bin on ve 2011 yılında ASYE olgu sayısında tekrar artış saptanmış olup, 2012 yılından 
itibaren tekrar olgu sayısında azalma saptandı. Aşılamanın başladığı 2008 yılında akut otitis media (AOM) tanısı alan olgu 
sayısı 2154 iken 2009 yılında olgu sayısının 1041’e düştüğü saptandı. 2013 yılından itibaren ise AOM olgu sayısında artış 
görüldü. Suçiçeği olgularının yıllara göre dağılımları incelendiğinde en çok olgu (% 0,6) 2013 yılında, en az olgu (%0,03) 
Ulusal suçiçeği aşılamasına geçtikten sonra, 2014 yılında görüldü. 2008 yılından itibaren sıklığı düşen akut gastroenterit 
olgularının 2012 yılından itibaren arttığı saptandı.

SONUÇ: Pnömokok ve suçiçeği aşılama programları ile ASYE ve suçiçeği enfeksiyonlarında yıllar içinde azalma saptandı. 
Akut otitis media olgu sayısında aşılama sonrası azalma görülmüş olmakla birlikte, 2011 yılından sonra saptanan artışın ne-
deninin Suriye ve Irak’tan ülkemize göç eden mültecilerin uygunsuz koşullarda yaşaması olduğu düşünüldü. Akut gastroenterit 
olgularının son yıllardaki artışında mülteci göçü dışında iklim değişikliklerinin de etkisi olduğunu düşünmekteyiz.Çalışmamız, 
Türkiye’de yıllara göre aşı ve sıcaklık artışı dikkate alınarak sık görülen enfeksiyon hastalıklarının değerlendirildiği ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, enfeksiyon hastalıkları, sıklık, iklim değişiklikleri, aşı.

Yazarlar herhangi bir finansal destek kullanmamış olup yazarlar arasında çıkar çatışması yoktur.



ve ark.  Ankara Eğt. Arş. Hast. Derg. 2016; 49 (3): 161160-165TAŞAR

ÇOCUK ACİL’DEKİ AKUT ENFEKSİYON OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / 
EVALUATION OF ACUTE INFECTION CASES IN PEDIATRIC EMERGENCY

ABSTRACT

OBJECTIVE: The epidemiology of infectious diseases can change during years. Influenza outbreaks, climate changes, 
immigration and changes in vaccination schedule especially have roles. In order to take necessary preventions in time 
and to warn health care providers and public there is a need to determine the trend in the incidence of each infectious 
disease. This study aimed investigating eight years trend of commonly encountered infectious diseases in a Hospital’s 
Pediatric Emergency Department, at a low socioeconomic region. 

MATERIAL AND METHODS: The frequency of acute respiratory tract infections, acute gastroenteritis, and varicella cases 
were investigated retrospectively.

RESULTS: Number of lower respiratory tract infection (LRTI) cases who admitted to our Hospital’s Pediatric Emer-
gency Policlinics was 1504 in 2008 year, whereas this number decreased to 766 in 2009 year with the introduction 
of National pneumococcal vaccination, with approximately 50% reduction. In 2010 and 2011 years, LTRI cases in-
creased again, and since 2012, the number of cases decreased again. The number of acute otitis media (AOM) cases 
was 2154 in 2008, the year pneumococcal vaccination was initiated, whereas the number of cases decreased to 1041 in 
2009. An increasement was determined in the number of AOM cases since 2013. During eight years period, peak fre-
quency of varicella cases was 2013 (0.6%) and after the introduction of National varicella vaccination, very few cases 
admitted in 2014 (0.03%). While the frequency of acute gastroenteritis cases declined onwards 2008, cases increased 
again since 2012.

CONCLUSION: Along with the implementation of National pneumococcal and varicella vaccinations, the frequency of 
ALRI and varicella decreased. Although AOM cases decreased after vaccination, it was thought that increasement after 
2011 was related with poor living conditions of immigrants from Syria and Iraq. We think that acute gastroenteritis cases 
increased in recent years with the effect of climate changes, apart from refugee migration. Our study investigates commonly 
encountered infectious diseases first time in Turkey by years, in association with vaccination and global warming.

Keywords: Child, infectious disease, incidence, climate changes, vaccination.

GİRİŞ 
Günümüzde yaygın ve genişletilmiş aşılama program-
ları ve sağlık hizmetlerindeki ilerlemelere rağmen, akut 
enfeksiyon hastalıkları çocuk acil polikliniklerine en sık 
başvuru nedeni olmaya devam etmekte, ciddi hastalık 
ve ölüme neden olmaktadır (1).

Akut enfeksiyon hastalıklarının epidemiyolojisi iklim 
şartlarına göre değişebilmektedir. Çoğu viral ve bakte-
riyel solunum yolu etkenleri kış mevsiminde daha sık 
görülmektedir. Fakat kış aylarında sıcaklığın beklenen-
den yüksek olması, kısa süreli kış mevsimi yaşanması ve 
yağışların fazla olması durumunda o yıl görülen solu-
num yolu enfeksiyonlarında azalma olmaktadır. Diğer 
yandan hava kirliliği ya da göçlerin varlığı bu azalmayı 
engellemektedir (2).

Su ve yiyecek kaynaklı enfeksiyon hastalıkları hava sı-
caklıklarının artışıyla birlikte görülmeye başlamakta, 
fazla yağış ve sel bu etkenlerin yayılımını sağlamaktadır. 
Gastroenterit nedeni olabilen virüs, bakteri ve parazit-
ler zaman zaman büyük salgınlar yapabilirler. Özellikle 
kampilobakter ve salmonella kaynaklı enfeksiyonların 
karakteristik olarak yaz mevsiminde görüldüğü bildiril-
mektedir (2).

Dünyada artan hava kirliliğinin neden olduğu karbon-
dioksit, nitrik oksit ve metan gibi gazların atmosfere 
yayılmasının iklim değişikliğine neden olduğu bildiril-
mektedir. İngiliz literatüründe bu durumun yoğun yağ-
murlar ve ısı artışına, çeşitli enfeksiyon hastalıklarının 
sıklık ve dağılımında değişiklikler yaptığı bildirilmiştir 
(2). Bu değişikliklerin 21. yüzyıl boyunca devam ede-
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ceği tahmin edilmektedir (3). Ayrıca, viral salgınlar, 
göçler veya aşı programında yapılan değişiklikler de 
enfeksiyon hastalıklarının sıklık ve dağılımında rol oy-
namaktadır (4-5).

Çocukluk çağında toplum kaynaklı akut enfeksiyonla-
rın yıllara göre dağılımını saptayan az sayıda çalışma 
mevcuttur (1-5). Birçok akut enfeksiyon hastalıklarının 
uzun dönem dağılımının gösterilmesi ile toplum sağlığı 
çalışmalarında koruyucu önlemlerde alınacak hedefle-
rin daha iyi belirlenmesi sağlanacaktır (1).

Çalışmamızın amacı sosyoekonomik düzeyi düşük 
olan bir bölgeye hizmet veren bir hastanenin Çocuk 
Acil Polikliniğinde akut solunum yolu enfeksiyonları, 
akut gastroenteritler ve suçiçeğinin sekiz yıllık bir dö-
nemde sıklıklarındaki değişiklikleri belirlemek, ayrıca 
bu dönemde ülkemizde yaşanan sıcaklık artışı, aşılama 
değişiklikleri ve göçlere göre bu hastalıklardaki değişik-
likleri saptamaktır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Bu çalışma Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi Eğitim Planlama Kurulu’nun 16/11/2011 
tarih ve 0440 numaralı kararı ile yapıldı.

Hastanemiz Çocuk Acil Polikliniğine 1 /Ocak /2007-
31/ Aralık/ 2014 tarihleri arasında başvuran hastaların 
dosya verileri geriye dönük olarak incelenerek kayde-
dildi. Klinik ve laboratuar tanı ölçütlerine göre akut 
tonsillit, akut otitis media, larenjit, alt solunum yolu en-
feksiyonu (ASYE), akut gastroenterit ve suçiçeği tanısı 
konan olgular çalışmaya alındı.

Akut tonsillit (6), akut otitis media (7), larenjit (8) ve 
suçiçeği enfeksiyonlarının (9) tanıları klinik muaye-
ne bulguları ile bildirilen tanı ölçütlerine göre kondu. 
Alt solunum yolu enfeksiyonu, ateş ve/veya akut solu-
numsal belirtilerle birlikte akciğer filminde parankimal 
tutulum olarak tanımlandı (10). Akut gastroenterit 14 
günden kısa süren ve günlük gaita sayısı ile içeriğindeki 
sıvı miktarının artması olarak tanımlandı (11).

Toplum kaynaklı enfeksiyonlar çalışma kapsamına alındı; 
hastaneye yatış hikayesi olan olgular çalışma dışı bırakıldı.

Ülkemizde çalışmanın yapıldığı yıllarda uygulanan aşı-
lama oranları % 94-98 aralığında bildirilmektedir (12). 
Konjuge pnömokok aşısı 2008 Kasım ayında ülkemiz 
aşı takvimine eklendi. Suçiçeği aşısı, 2013 yılında Sağlık 
Bakanlığı Ulusal Aşı Takvimine eklenmiştir (13). Akut 
solunum yolu enfeksiyonları ve suçiçeği olgularının 
görülme sıklıkları değerlendirilirken aşının uygulama 
yılları dikkate alındı.

Ülkemizde çalışmanın yapıldığı sekiz yıldaki sıcaklık 
artışı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü verilerine göre değerlendirildi (Şekil ) (14). 

Şekil: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü Türkiye sıcaklık artışı verileri (14).

Hastanemiz sosyoekonomik düzeyi düşük ve Suriyeli / 
Iraklı göçmenlerin yerleştiği bir bölgeye hizmet vermek-
tedir. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve-
rilerine göre Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle 
Suriye’den Türkiye’ye Nisan 2011- Mayıs 2014 arasında bir 
milyon üzerinde kişi göç ile gelmiştir (15).
 
BULGULAR
Olguların başvuru yaş ortancası 6,5 yıl (min 0-max 17) 
saptandı. Hastanemiz Çocuk Acil Polikliniği’ne çalış-
manın yapıldığı dönemdeki başvuru sayılarına göre 
akut tonsillit, akut otitis media, akut larenjit, alt solu-
num yolu enfeksiyonu ve akut gastroenterit olguları de-
ğerlendirildiğinde, en çok başvuru 2007 yılında (sırası 
ile % 28,2; 3,7; 1,2; 3,7; 11,7) saptandı (Tablo).

Alt solunum yolu enfeksiyonu saptanan olgu sayısı 2008 
yılında 1504 iken 2009 yılında bu sayı 766’ya geriledi; yani 
yaklaşık % 50 azalma saptandı. İki bin on ve 2011 yılında 
ASYE olgu sayısında tekrar artış saptanmış olup, 2012 yı-
lından itibaren tekrar olgu sayısında azalma saptandı.
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Tablo: Yıllara göre Çocuk Acile başvuran toplam hasta sa-
yısı ve hastalıklara göre dağılım [n(%)]

Yıl Hasta 
sayısı*

(n)

Akut 
tonsillit

Akut
Otitis 
media

Akut 
larenjit

Alt solunum 
yolu 

infeksiyonları

Akut 
gastroen-

terit

Su 
çiçeği

2007 37376 10553 
(28,2)

1385 
(3,7)

439 
(1,2)

1386 (3,7) 4380 
(11,7)

121 
(0,3)

2008 68202 13728 
(20,1)

2154 
(3,2)

577 
(0,8)

1504 (2,2) 3966 
(5,8)

270 
(0,4)

2009 82536 9648 
(11,7)

1041 
(1,3)

330 
(0,4)

766 (0,9) 1582 
(1,9)

230 
(0,3)

2010 71272 10162 
(14,2)

1316 
(1,8)

452 
(0,6)

1402 (2,0) 2156 
(3,0)

200 
(0,3)

2011 82396 12472 
(15,0)

1268 
(1,5)

284 
(0,4)

2111 (2,6) 1769 
(2,1)

225 
(0,3)

2012 77157 5028 
(6,5)

621 
(0,8)

617 
(0,8)

673 (0,9) 3568 
(4,6)

282 
(0,4)

2013 85016 11884 
(14,0)

1082 
(1,3)

530 
(0,7)

234 (0,3) 5944 
(7,0)

461 
(0,6)

2014 75048 10755 
(14,6)

1553 
(2,1)

592 
(0,8)

177 (0,2) 5417 
(7,2)

26 
(0,03)

* Çocuk acile başvuran hasta sayısı

Aşılamanın başladığı 2008 yılında akut otitis media tanısı 
alan olgu sayısı 2154 iken 2009 yılında olgu sayısının 1041’e 
düştüğü saptandı. 2013 yılından itibaren ise olgu sayısında 
artış görüldü.

Akut gastroenterit olgu sayısı 2007 ile 2011 yılları arasında 
tedrici olarak azalmakla birlikte 2012 yılından sonra olgu 
sayısında belirgin artış saptandı.

Su çiçeği olgularının yıllara göre dağılımları incelendiğinde 
en çok hasta (% 0,6) 2013 yılında görüldü. Suçiçeği aşılaması-
nın Sağlık Bakanlığı aşı programına eklendiği 2013 yılından 
sonra 2014 yılında olgu sayısının 26’ya düştüğü saptandı.

TARTIŞMA
Çocukluk çağında başarılı aşı uygulamaları sonucunda, 
geçmişte önemli hastalık ve ölüm nedeni olan birçok 
enfeksiyon hastalığının önüne geçilebilmiştir. Ancak, 
halen akut enfeksiyon hastalıkları çocuk acil poliklinik-
lerine en sık başvuru nedeni olmaya devam etmektedir 
(6). Bu çalışmanın yapıldığı sekiz yıllık dönemde (2007-
2014) Sağlık Bakanlığı Ulusal Aşı Takvimine yeni aşılar 
eklendiğinden aşılama öncesi ve sonrası, ayrıca küresel 
sıcaklık değişimi ve göçlere göre bazı enfeksiyon hasta-
lıklarının yıllar içinde sıklıkları karşılaştırıldı.

Pnömokoklar, ılıman iklimlerde en sık kış mevsiminde 
hastalıklara neden olan bakteriyel bir etkendir. Viral so-
lunum yolu enfeksiyonları, hava kirliliği, nem, ısı ve yağış 
gibi birçok faktörler pnömokok enfeksiyonların yıl içindeki 
dağılımını etkilemektedir (16). Çocuklarda akut üst solu-
num yolu enfeksiyonları, otit, ASYE, ampiyem, bakteriye-
mi, menenjit, yumuşak doku apseleri, artrit/osteomiyelit, 
peritonit ve mastoidite neden olur. Yayılımcı pnömokok 
hastalıkları tüm dünyada 1-5 yaş çocuklarda önemli bir 
hastalık ve ölüm nedenidir. Konjuge pnömokok aşısı 2008 
yılı Kasım ayında ülkemiz aşı takvimine eklendi ve % 97 
aşılama oranına ulaşıldı (13).

Ülkemizde pnömokok aşısının rutin çocukluk çağı aşı 
programına eklenmesinden sonra çocukluk çağında görü-
len ASYE ve akut otitis media olgularında azalma olması 
beklenmektedir. Çalışmamızda yıllara göre değerlendi-
rildiğinde en fazla akut otitis media olgusu 2007 yılında 
görülmüştür. Genellik pnömokokların neden olduğu akut 
otitis media olgularının sıklığında pnömokok aşısının uy-
gulanmaya başlanması ile azalma olduğunu görüldü. Ulu-
sal pnömokok aşılamasının başladığı 2008 yılında akut oti-
tis media tanısı alan olgu sayısı 2154 iken 2009 yılında olgu 
sayısı 1041’e düştüğü saptandı. Daha sonraki yıllarda olgu 
sayılarının benzer olarak devam ettiği görüldü. 

Alt solunum yolu enfeksiyonları, ulusal pnömokok aşıla-
masının başladığı 2008 yılında 1504 olguda saptanırken 
2009 yılında olgu sayısı 766’ya geriledi; yani yaklaşık % 50 
azalma saptandı. İki bin on ve 2011 yılında ASYE olgu sayı-
sında tekrar artış saptanmış olup bu artışın nedenin kısmen 
2011 yılından sonra Suriye’den ülkemize olan göç ve mülte-
cilerin hastanemize başvurmasına, Suriyelilerin taşıdıkları 
ve topluma yaydıkları çeşitli enfeksiyonlara bağlı olduğu-
nu düşündük. Çocuk Acil Polikliniğinde muayeneye gelen 
Suriyeli hastalar akut toplum kaynaklı enfeksiyonların sık-
lıklarını etkileyen bir durum olarak düşünülmüştür. Fakat 
2012 yılından sonra muhtemel olarak mülteci aşılarınında 
daha düzenli yapılması nedeniyle ASYE tanısı alan olgu 
sayısında azalma saptandı. Ülkemizde pnömokok aşısının 
uygulanmaya başlamasından sonra aşının pnömokokların 
sık neden olduğu enfeksiyon hastalıklarına olan etkisini 
araştıran çalışmalara ihtiyaç vardır.

Akut gastroenterit, gelişmekte olan ülkelerde beş altı yaş 
grubu çocuklarda önemli hastalık ve ölüm nedenidir. 

163160-165TAŞAR

ÇOCUK ACİL’DEKİ AKUT ENFEKSİYON OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / 
EVALUATION OF ACUTE INFECTION CASES IN PEDIATRIC EMERGENCY



ve ark.  Ankara Eğt. Arş. Hast. Derg. 2016; 49 (3):

Çalışmamızda 2012 yılından itibaren akut gastroenterit 
olgularında artış saptandı. Bunun nedeninin, ASYE olgu 
sayısındaki artış gibi, 2011 yılından sonra Suriye ve Irak’tan 
ülkemize olan göç eden mültecilerin uygunsuz koşullarda 
yaşaması nedeniyle enfeksiyon hastalıkların artması ve hiz-
met bölgemizde yerleşmeleri nedeniyle hastanemize baş-
vurularının sık olması olduğunu düşünüldü.

Varicella zoster virüsünün neden olduğu, çocukluk 
çağı enfeksiyonu olan suçiçeği 14-21 günlük inkübas-
yon sonrasında, kaşıntılı, veziküler ve püstüler döküntü 
gelişimiyle karakterizedir. Komplikasyonları, cilt lez-
yonlarında ikincil bakteriyel enfeksiyonlar, interstisyel 
pnömoni ve ensefalittir (9). Çalışmamızda en yüksek 
olgu sayısı 2013 yılında (n=461) saptandı. Ertesi yıl 
olgu sayısı çok azalarak 26 olguya düştüğü görüldü. 

Hastanemiz acil polikliniğine başvuran suçiçeği olgula-
rında 2013'den sonra belirgin azalma olmasının Türki-
ye'de 2013 yılında Sağlık Bakanlığı Aşı Takvimine giren 
suçiçeği aşısı uygulamasına bağlı olduğunu düşünüldü. 
Suçiçeği aşısının ilk kez 1998'de uygulanmaya başladı-
ğı ve 2011'de rutin aşılama programına alındığı Suudi 
Arabistan'da 1994-2011 yılları arasında suçiçeği insi-
dansında giderek azalma olduğu bildirilmiştir (17).

İngiliz literatüründe küresel sıcaklık artışının enfeksi-
yon hastalıkları ile ilişkisi bilinmektedir. Tüm dünyada 
sıcaklık giderek artmaktadır. Son 135 yılın en sıcak yılı 
2014, 2. en sıcak yılı da 2010 yılı olmuştur (14). 2014 yılı 
Türkiye ortalama sıcaklıkları 14,9°C ile 1981–2010 or-
talaması olan 13,5°C’nin 1,4°C üzerinde gerçekleşmiştir 
(14). Artan sıcaklık ve yağmur su ve yiyecek ile bulaşan 
hastalıkların sıklık ve şiddetinde artışa yol açacağı ön-
görülmektedir. Suların sıcaklığının artışının riski tüm 
dünyada, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, Vibrio 
cholera ve diğer vibrio türlerinde artışa yol açabileceği 
bildirilmektedir (2). Akut gastroenterit olgularının son 
yıllardaki artışında iklim değişikliklerinin de etkisi ol-
duğunu düşünmekteyiz.

Çalışmamızda Türkiye’de yıllara göre sıcaklık artı-
şı dikkate alınarak Çocuk Acilde görülen enfeksiyon 
hastalıkları değerlendirilmiştir. Ancak, çalışmamızın 
retrospektif olması nedeniyle küresel ısınma ve akut 

enfeksiyon ilişkisi daha ayrıntılı verilememiştir. Ülke-
mizde bu konuda ayrıntılı ve geniş kapsamlı çalışmala-
ra ihtiyaç vardır. 

Çocuk acilde en sık karşılaşılan enfeksiyonların sıklık-
larının belirlenmesi sağlık çalışanları ve toplum sağlığı 
açısından önemli olmasına rağmen, çocuk hastalar-
da bu konuda yapılan klinik çalışmalar az sayıdadır. 
Enfeksiyon hastalıklarının yıllar içindeki dağılımının 
belirlenmesi toplum sağlığı çalışanlarının toplum için 
koruyucu önlem hedeflerini daha iyi belirlemeyi sağ-
layacaktır.

SONUÇ
Çalışmamız, ülkemizde sekiz yıllık bir dönemde Ço-
cuk Acil Polikliniğinde görülen bazı enfeksiyon has-
talıklarının sıklıklarını ve dönem içinde görülen iklim 
değişiklikleri, göçler ve aşılama programında yapılan 
değişikliklerle birlikte araştıran ilk çalışmadır. Gerekli 
koruyucu önlemlerin zamanında alınabilmesi ve sağlık 
çalışanlarının ve toplumun uyarılması için her enfeksi-
yon hastalığının uzun yıllar içinde sıklıklarındaki deği-
şiklikleri belirleyen çalışmalara ihtiyaç vardır.

KAYNAKLAR
1)Shah AP, Smolensky MH, Burau KD, Cech IM, Lai D. Season-
ality of primarily childhood and young adult infectious diseases 
in the United States. Chronobiol Int. 2006; 23: 1065-82.
2)Greer A, Ng V, Fisman D. Climate change and infectious diseas-
es in North America: the road ahead. CMAJ. 2008; 178: 715-22.
3)Anderson DJ, Richet H, Chen LF, et al. Seasonal variation in 
Klebsiella pneumoniae bloodstream infection on 4 continents. 
Infect Dis. 2008; 197: 752-6.
4)Dobson A. Climate variability, global change, immunity, and 
the dynamics of infectious diseases. Ecology. 2009; 90: 920-7.
5)Grassly NC, Fraser C. Seasonal infectious disease epidemiolo-
gy. Proc Biol Sci. 2006; 7: 2541-50.
6)Wetmore RF. Tonsils and adenoids. In Kliegman RM, Stanton 
BT, Gemr JW, Schor NF, Behrman RE (eds). Nelson Textbook of 
Pediatrics, 19th ed. Philadelphia, WB Saunders. 2011; 1442-1445.
7)Kerschner JE. Otitis media. In Kliegman RM, Stanton BT, 
Gemr JW, Schor NF, Behrman RE (eds). Nelson Textbook of Pe-
diatrics, 19th ed. Philadelphia, WB Saunders. 2011; 2199-2213.

164 160-165TAŞAR

ÇOCUK ACİL’DEKİ AKUT ENFEKSİYON OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / 
EVALUATION OF ACUTE INFECTION CASES IN PEDIATRIC EMERGENCY



ve ark.  Ankara Eğt. Arş. Hast. Derg. 2016; 49 (3): 165160-165TAŞAR

8)Roosevelt GE. Acute inflammatory upper airway obstruction. 
In Kliegman RM, Stanton BT, Gemr JW, Schor NF, Behrman RE 
(eds). Nelson Textbook of Pediatrics, 19th ed. Philadelphia, WB 
Saunders. 2011; 1445-1450.
9)LaRussa PS, Marin M. Varisella-zoster virus infections. In 
Kliegman RM, Stanton BT, Gemr JW, Schor NF, Behrman RE 
(eds). Nelson Textbook of Pediatrics, 19th ed. Philadelphia, WB 
Saunders. 2011; 1104-1110.
10)Türk Toraks Derneği. Çocuklarda toplumda gelişen pnömo-
ni tanı ve tedavi uzlaşı raporu 2009. Alındığı adres: http://www.
turkishthoracicjournal.com/upload/documents/pdf_Toraks-
der_633.pdf. Alındığı tarih: 1 Nisan 2016.
11)Bhutta ZA. Acute gastroenteritis in children. In Kliegman 
RM, Stanton BT, Gemr JW, Schor NF, Behrman RE (eds). Nel-
son Textbook of Pediatrics, 19th ed. Philadelphia, WB Saunders. 
2011; 1323-1338.
12)Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014. Alındığı adres: http://ekut-

uphane.sagem.gov.tr/kitaplar/saglik_istatistikleri_yilligi_2014.
pdf. Alınma tarihi: 1 Nisan 2016.
13)Ülkemizde Güncel Aşılama. Alındığı adres: http://millipedi-
atri.org.tr/Uploads/EditorImages/files/asilama.pdf. Alındığı tar-
ih: 1 Nisan 2016.
14)2015 yılı iklim değerlendirmesi. Alındığı adres: http://www.
mgm.gov.tr/FILES/iklim/2015-yili-iklim-degerlendirmesi.pdf. 
Alındığı tarih: 31 Mart 2016.
15)İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Resmi Web 
Sitesi. Alındığı adres: http://www.goc.gov.tr/icerik3/kitlesel-akin-
lar_409_558_559. Alındığı tarih: 31 Mart 2016. 
16)Ampofo K, Bender J, Sheng X, et al. Seasonal invasive pneu-
mococcal disease in children: role of preceding respiratory viral 
infection. Pediatrics. 2008; 122: 229-37.
17)Al-Tawfiq JA, AbuKhamsin A, Memish ZA. Epidemiology 
and impact of varicella vaccination: a longitudinal study 1994-
2011. Travel Med Infect Dis. 2013; 11: 310-4. 

ÇOCUK ACİL’DEKİ AKUT ENFEKSİYON OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / 
EVALUATION OF ACUTE INFECTION CASES IN PEDIATRIC EMERGENCY



ve ark.  Ankara Eğt. Arş. Hast. Derg. 2016; 49 (3):166

Özgün Çalışma / Original Article

MALİGN CİLT TÜMÖRLÜ 310 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ: 
EPİDEMİYOLOJİK VE KLİNİK ÖZELLİKLER

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 310 PATIENTS WITH MALIGNANT SKIN 
TUMORS: EPIDEMIOLOGIC AND CLINICAL CHARACTERISTICS

  Melike ORUÇ, MD;1 Yüksel KANKAYA, MD;1 Veysel Murat IŞIK,MD;1 Umut SUADİYE, MD;1 Koray GÜRSOY, MD;1 
  Uğur KOÇER, MD1

  1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye 
  Geliş tarihi: 25/08/2016  Kabul tarihi: 07/10/2016

Yazışma adresi/Correspondence Address: Dr. Melike ORUÇ, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
Tel:   0312 595 36 51        e-mail: droruc@yahoo.com  

ÖZ

AMAÇ: Son yıllarda insanda tespit edilen tüm kanser türleri değerlendirildiğinde cilt tümörleri oldukça önemli bir oranı 
oluşturmaktadır. Her ne kadar bazı cilt tümörleri yavaş bir seyir göstermekteyse de hızlı yayılan ve mortaliteye neden olabilen 
değişik tümör tipleri de mevcuttur. Bu çalışmada da kliniğimizde cilt tümörü tanısıyla takip ve tedavisi yapılan hastaların 
demografik ve klinik özelliklerini incelemek ve böylelikle bu önemli konuya tekrar dikkat çekmek amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Çalışmada 2000-2016 yılları arasında genel anestezi altında opere edilerek tedavisi uygulanmış 
310 cilt kanserli olgu retrospektif olarak incelenmiştir. Değerlendirme kriteri olarak cinsiyet, yaş, tümör tipi, tümör lokalizas-
yonu, tedavi yöntemi ve uygulanan eksizyon marjini kullanılmıştır. 

BULGULAR: Değerlendirilen hastaların 174’ü erkek (%56), 136’sı kadın (%44) olarak bulundu. Hastaların ortalama yaşı 
64.1 olarak tespit edildi (30-92 yaş). 180 hastada (%58.1) bazal hücreli karsinom izlenirken bunu görülme sıklığı açısından 
sırasıyla 104 hastada (%33.6) izlenen skuamöz hücreli karsinom ve 11 hastada (%3.5) izlenen malign melanom takip etti. 
Nazal bölge en sıklıkla etkilenen bölge olarak tespit edildi (%24.2). Tedavi şekli olarak 157 olguda (%50,6) flep ile onarım uy-
gulanırken bunu sırasıyla; 104 olguda (%36.8) uygulanan tam veya kısmı kalınlıkta deri grefti ile rekonstrüksiyon, 21 olguda 
(%6.8) uygulanan primer onarım, 18 olguda (%5.8) uygulanan flep ve greft ile onarım takip etti. 

SONUÇ: Sonuç olarak çalışmamızda elde edilen bulguların literatür bulguları ile uyumlu olduğu gözlendi. Cilt tümörle-
rinin büyük bölümünün erken tanı ve tedavi ile tamamen tedavi edilebildiği tüm klinisyenlerin aklında tutması gereken 
bir gerçektir. Çalışmanın hem bu sık görülen sorunu hatırlatması açısından hem de daha kapsamlı planlanabilecek olan 
meta analizlere kaynak oluşturması açısından değerli olduğu düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Cilt, tümör, flep, greft

Yazarlar herhangi bir finansal destek kullanmamış olup yazarlar arasında çıkar çatışması yoktur.
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MALİGN CİLT TÜMÖRLERİNİN ANALİZİ/ 
ANALYSIS OF MALIGNANT SKIN TUMORS

ABSTRACT

OBJECTIVE: Recently, skin tumors present an important amount when all types of cancers that can be detected on humans 
are concerned. Although some types of skin tumors can show a slow progress, there are also different types of tumors that can 
disseminate easily and cause mortality. In this study, it was aimed to analyze demographic and clinical features of the patients 
followed up with a diagnosis of skin tumor in our clinic and by this way, to call attention to this important subject. 

MATERIAL AND METHODS: In the study, 310 patients with skin tumors who were treated by surgeries under general an-
esthesia between 2000 - 2016 were evaluated retrospectively. Gender, age, tumor type, tumor localization, treatment method 
and excisional margin were used as evaluation criteria. 

RESULTS: It was detected that 174 of the patients (56%) were male and 136 of them (44%) were female. Average age of the 
patients was 64.1 years (30-92 years). Basal cell carcinoma was detected in 180 patients (58.1%) and this was followed by 
squamous cell carcinoma in 104 patients (33.6%) and malignant melanoma in 11 patients (3.5%) respectively. Nasal region 
was detected as the mostly affected region (24.2%). As treatment modality, reconstruction with flaps was performed in 157 pa-
tients (50.6%) and this was followed by reconstruction with full or split thickness skin grafts in 104 patients (36.8%), primary 
reconstruction in 21 patients (6.8%) and reconstruction with both flap and grafts in 18 patients (5.8%). 

CONCLUSION: In conclusion, results of our study were in concordance with the literature findings. It is an important reality 
that must be kept in mind by all the clinical doctors that a great amount of skin tumors can be totally cured with an early di-
agnosis and treatment. We believe that this study can be valuable by reminding this frequent problem and by creating a source 
for met analysis type of studies that can be planned in a more comprehensive fashion. 

Keywords: Skin, tumor, flap, graft

GİRİŞ
Son yıllarda insanlarda görülen kanserler arasında cilt tü-
mörleri önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Cilt kanserleri 
temel olarak malign melanom (MM) ve melanom dışı cilt 
kanserleri (MDCK) olarak iki ana gruba ayrılmaktadır (1). 
MDCK insanda en sık tespit edilen cilt tümörüdür. Bazal 
hücreli karsinom (BHK) ve skuamöz hücreli karsinom 
(SHK) MDCK grubu içerisinde yer almakta ve bu gru-
bun çok büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadırlar. BHK 
tüm dünya çapında en sık deri malignitesi olup, bütün deri 
kanserlerinin yaklaşık %80’ini oluşturur. SHK ise ikinci en 
sık deri kanseri olup, tüm deri kanseri olgularının %15 ila 
20’sini oluştur. BHK’a benzer bir şekilde SHK’unda insi-
dansında belirgin bir coğrafi değişkenlik vardır (2). 
Güneşe maruziyetin arttığı bölgelerde daha fazla sayıda 
hasta görülmektedir. Malign melanom ise tüm deri kanser-
lerinin %5’inden azını oluştursa da, deri kanserlerine bağlı 
ölümlerin %75’inden daha fazlasından sorumludur ve bu 
sebeple MM deri kanserlerinin en ölümcül formudur (3). 

Geçtiğimiz birkaç dekat içinde deri tümörlerinin insidan-
sı belirgin bir şekilde artmıştır. Bu nedenle kanser ile sa-
vaşta deri kanserlerinin epidemiyolojik özelliklerini daha 
yakından bilmek, uyguladığımız tedavi yöntemlerinin et-
kinliğini gözden geçirmek, artan insidansta olası etkenleri 
bulmak ve bunlara yönelik tedbirleri almak daha da önem 
kazanmıştır. Bu çalışmada da bu amaçlar göz önünde tutu-
larak  kliniğimize başvuran ve yapılan muayene ve biyopsi 
sonrası malign cilt tümörü tanısı konulan hastalar retros-
pektif olarak incelenmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Bu çalışma Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik ku-
rulu tarafından onaylanmıştır ve her hastadan aydınlatılmış 
onam formları alınmıştır. Çalışmada kliniğimize 2000-2016 
yılları arasında başvurmuş olan ve genel anestezi altında 
opere edilen 310 cilt kanserli olgu; cinsiyet, yaş, tümör tipi, 
tümör lokalizasyonu, tedavi yöntemi ve uygulanan eksizyon 
marjini açısından retrospektif olarak incelenmiştir.
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BULGULAR
Malign cilt tümörü ön tanısıyla 2000-2016 yılları arasında 
opere edilen 310 hastanın 174’ü erkek (%56), 136’sı kadın 
(%44) idi. BHK’u olan 180 hastanın 92’si kadın iken 88’i 
erkek olarak izlendi. SHK’u olan 104 hastanın ise 74’ü er-
kek iken 30’u kadın olarak izlendi. BHK’u olan hastalarda 
erkek ve kadın cinsiyet arasında belirgin fark izlenmezken, 
SHK’u olan hastalarda cinsiyet açısından görülme sıklığına 
baktığımızda erkek lehine predominans izlendi (Grafik 1). 

Grafik 1: Cilt tümörü tipi ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi gös-
teren grafik

Hastaların yaşları 30 ila 92 arasında değişmekteydi. Orta-
lama yaş 64.1 olarak bulundu. Tümör tipine göre izlenen 
yaş açısından gruplar arasında istatiksel açıdan belirgin 
farklılık izlenmedi. Tümör tipine baktığımızda 180 hasta-
da (%58.1) BHK izlenirken bunu görülme sıklığı açısından 
sırasıyla 104 hastada (%33.6) izlenen SHK ve 11 hastada 
(%3.5) izlenen MM takip etti. Geriye kalan 15 hastada ise; 
bazoskuomöz karsinom (6 hastada), dermatofibrosarkom 
protuberans (4 hastada), kaposi sarkomu (4 hastada) ve 
trikilemmal karsinom (1 hastada) tespit edildi (Grafik 2). 

Grafik 2: Hastaların tümör tiplerine göre dağılımı 

Tümör lokalizasyonlarını incelediğimizde 75 cilt kanserli 
(%24.2) olguda tümörün nazal bölgeden orijin aldığı izlen-
di. Bunu sırasıyla 57 hastada (%18.3) infraorbital ve malar 
bölge, 31 hastada (%9.9) parietotemporal bölge, 28 hastada 
(%9) alt dudak bölgesi, 27 hastada (%8.6) ise frontal bölge 
lokalizasyonları takip etti (Grafik 3). 

Grafik 3: Tespit edilen tümörlerin vücut bölgelerine göre 
dağılımı

Tümör tipine göre cerrahi eksizyon marjininin değişkenlik 
gösterdiği olgularımızda genel olarak BHK’un görüldüğü 
vakalarda cerrahi sağlam eksizyon marjini 5 mm olarak 
seçilirken SHK’lu olgularda 10 mm, MM olgularında ise 
tümör derinliğine göre 5 mm - 30 mm arasında eksiz-
yon marjini tercih edildi. Tedavi şekli olarak 157 olguda 
(%50,6) flep ile onarım uygulanırken bunu sırasıyla; 104 
olguda (%36.8) uygulanan tam veya kısmı kalınlıkta deri 
grefti ile rekonstrüksiyon, 21 olguda (%6.8) uygulanan pri-
mer onarım, 18 olguda (%5.8) uygulanan flep ve greft ile 
onarım takip etti (Grafik 4). 

Grafik 4: Tedavide kullanılan yöntemlerin dağılımı

Tümör tipine göre uygulanan tedavi şekli açısından gruplar 
arasında istatiksel açıdan belirgin farklılık izlenmedi.
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TARTIŞMA
Deri kanserleri Amerika Birleşik Devletleri’nde en sık 
tanı alan kanser tipini oluşturmaktadır ancak ülkemiz-
deki insidansı ile ilgili yeterli çalışma mevcut değildir. 
Deri kanseri insidansı meme, prostat, akciğer ve kolon 
kanseri olgularının hepsinin senelik insidanslarının 
toplamından daha fazladır (4). Deri kanseri olgularının 
büyük çoğunluğunu bazal hücreli karsinom veya skua-
moz hücreli karsinom oluşturmaktadır.

BHK tüm dünya çapında en sık görülen deri maligni-
tesi olup epidermisin bazal tabakası ve eklerinden kay-
naklanır. BHK, kafkas ırkında daha sık görülmektedir. 
Siyahi ve koyu tenli popülasyonlarda ise çok nadir iz-
lenmektedir. Literatüre baktığımızda BHK erkeklerde 
daha sık izlenmekte (%30 kadar) iken bizim çalışma-
mızda erkek ve kadın cinsiyet arasında belirgin farklılık 
görülmedi (5). BHK insidansı yaşla birlikte artmakta 
ve yapılan retrospektif incelemelerde 55 ile 75 yaş ara-
sı grupta 20 yaşın altındaki popülasyona göre 100 kat 
daha fazla tespit edilmektedir (6). 

Bizim çalışmamızda da BHK’un görüldüğü yaş aralı-
ğı literatürle uyuşmaktadır. BHK’un oluşumunda en 
önemli risk faktürünü ultraviolet (UV) radyasyon oluş-
turmaktadır. Diğer risk faktörleri arasında ise kronik 
arsenik maruziyeti, radyasyon terapisi, uzun dönem 
immünsupresif tedavi kullanımı ve bazal hücreli ne-
vüs sendromu varlığı bulunmaktadır. Güneşe maruzi-
yet özellikle BHK gelişiminde önemli yer tutmaktadır. 
Özellikle açık tenli, açık renk gözlü, kızıl saçlı, kuzey 
Avrupa kökenli, yaşlı, çocuklukta çillenmenin gözlen-
diği ve geçmişte güneş yanığı öyküsü bulunan olgular-
da BHK görülme sıklığı çok yüksektir. Hastalarımızın 
fenotipik özelliklerine baktığımızda tanımlanan kriter-
lerle uyumlu bir şekilde hastalarımızın benzerlik gös-
terdiğini belirledik.

SHK ikinci en sık görülen deri malignitesi olup epi-
dermal keratinositlerin malign proliferasyonu sonucu 
oluşmaktadır. SHK insidansında dünyada son 20 yıl 
içinde belirgin artış izlenmektedir. Bu artış güneşe ma-
ruziyetin artması, bronzlaşma yataklarının kullanımın 
çoğalması, artan yaşam süresi ve cilt kanseri tespitinin 
gelişmesine bağlı olabilir (7). SHK da BHK’la benzer şe-
kilde açık tenli ileri yaş kişilerde daha fazla görülür. Epi-

demiyolojik çalışmalarda uzun süreli güneşe maruziyet 
SHK’la ilişkili bulunmuşken, aralıklı olarak güneş ma-
ruziyeti ve güneş yanığı öyküsü BHK ve MM ile daha 
fazla ilişkili bulunmuştur. 

SHK gelişim riski kronik yara zemininde artmaktadır. 
Özellikle skar, yanık, kronik ülserler, sinüs yolları veya 
liken sklerozus gibi inflamatuvar rahatsızlıklar zemi-
ninde SHK gelişebilmekte ve bu durum marjolin ülseri 
olarak adlandırılmaktadır. Kronik inflamasyonla tümör 
gelişimi arasındaki süre değişkenlik göstermektedir. 
Altı haftada gelişimi gösterilmiş vakalar olmakla birlik-
te çoğunlukla travma sonrası 60 yılda, ortalama olarak 
ise 30 yılda gelişmektedir (8). Bize başvuran hastaların 
8’inde marjolin ülseri tanısı konmuş olup 2 hastada lez-
yon ayak dorsumunda 2 hastada kalkaneal bölgede di-
ğer 4 hastada ise auriküler, paryetal, el ve lateral malleol 
bölgelerinde izlendi. Hastaların travma tipi ve kronik 
inflamasyon zemini incelendiğinde, 4 hastada yanık 
zemininde gelişen kronik inflamasyon sorumlu bulu-
nurken 2 hastada diabetik ayak sonrası, diğer iki has-
tada ise geçirilmiş radyoterapi ve sonrası gelişen kronik 
dermatit tablosu marjolin ülseri gelişiminden sorumlu 
tutuldu. İnvazyon derinliği, metastaz ve rekürrens açı-
sından diğer SHK görülen olgulara göre daha agresif 
seyrettiği görülen marjolin ülseri tablosu tanımlanmış 
hastalarda eksizyon marjini 1 cm’in üzerinde tutuldu. 

Literatüre baktığımızda SHK’un %55 gibi bir oranla en 
sık baş boyun bölgesinde görülmektedir. Bunu sırasıyla 
el dorsumu, önkol ve bacaklar izlemektedir (9). Hasta-
larımızdaki SHK tespit edilen lokalizasyonlara baktığı-
mızda literatür ile uyumlu sonuçlar olduğu görüldü. 

SHK ve BHK tanısında patoloji kesin tanı koymada 
önemli bir yer tutar. Biyopsi amacıyla shave, punch, 
insizyonel veya eksizyonel biyopsiler kullanılabilir. Kli-
niğimize başvuran ve muayenesinde malignite lehine 
lezyonu izlenen hastalarda tümör total eksizyon sonrası 
primer kapamaya elverişli bir sahada ve / veya büyük-
lükte ise eksizyonel biyopsi kullanıldı. Primer kapama-
ya izin vermeyecek lezyonlarda ise tanı amacıyla insiz-
yonel biyopsi tercih edildi. 

Biyopsi sonucu BHK gelen vakalarda tümör boyutuna 
bakılarak <1 cm. tümörler için 5 mm.lik marjin, >1cm. 
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büyüklüğünde tümörler için ise 5-10 mm.lik bir mar-
jin uygulandı. Patoloji sonucu SHK gelen hastalarda 
ise cerrahi sınır olarak en az 10 mm.lik sağlam doku ile 
birlikte eksizyon uygulandı. MM olgularında ise tümör 
kalınlığına bakılarak tümör kalınlığı <1 mm. olan MM 
olgularında 1 cm., 1-4 mm. olan olgularda 2 cm. ve >4 
mm. olan olgularda 3 cm. cerrahi sınır uygulandı. Has-
talara yapılan ek tetkiklerde patolojik lenf nodu tutulu-
mu olması halinde cerrahi eksizyona ek olarak sentinal 
lenf nodu biyopsisi, selektif ilgili lenf nodu dağılımı 
alanında diseksiyon ve patoloji sonucu malignite lehine 
gelmesi halinde olgu bazlı ele alınarak geniş lenf nodu 
diseksiyonu uygulandı.  

Takiplerde 15 BHK olgusunda nüks izlendi. Nüks görü-
len olgularda 9 vaka ile nüksün en sık olduğu alan nazal 
bölge olarak bulundu. Bunu 3 hastada medial epikantal 
bölgedeki BHK olguları takip etti. Reeksizyon uygula-
nan bu vakaların takiplerinde herhangi bir rekürrens 
izlenmedi.

SONUÇ
Sonuç olarak bu çalışmanın malign deri tümörlerinin 
anatomik dağılımı, cinsiyetle ilişkisi, tipi, uygulanan te-
davi yöntemi gibi epidemiyolojik özellikleri inceleyerek 
deri tümörlerinin önlenmesi ve tedavi seçeneklerinin 
gözden geçirilmesi ile ilgili daha geniş çaplı metaana-
lizlere kaynak oluşturabileceğini ve bu anlamda değerli 
olabileceğini düşünmekteyiz. 
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ÖZ

AMAÇ: El cerrahisinde antibiyotik profilaksisi tartışmalı olarak kalmıştır. Bazı yazarlar bu tartışmalı durumun değişken 
yüzeysel ve derin cerrahi alan enfeksiyonları tanımları, randomize kontrollü çalışmaların eksikliği ve istatistiksel testlerin 
zorluğu nedeniyle var olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu yazıda elektif bir el cerrahi operasyonu olan karpal tünel serbestlemesi 
cerrahisinde antibiyotik profilaksisinin gerekliliğini değerlendirmek için prospektif, randomize, kontrollü, çift kör bir çalışma 
yaptık. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Tüm hastalara operasyon öncesi 30.dakikada, operasyon sonrası 60.dakikada ve 24.saatte 10 
ml.lik ne olduğu hakkında sadece şef hemşirenin (E.A.) bilgisi olduğu sadece %0.9 NaCl veya 1 g sefazolin içeren %0.9 NaCl 
olan enjeksiyonlar toplam üç doz olarak yapıldı. Grup 1 (n=10), tek doz profilaksi grubu; Grup 2(n=10), iki doz profilaksi 
grubu; Grup 3 (n=10), üç doz profilaksi grubu ve Grup 4 (n=10), profilaksi almayan grup olarak tanımlandı. Çalışma sonla-
nana kadar, hastalar ve cerrahlar hangi grupta hangi hasta olduklarına dair bir bilgiye sahip değillerdi. Hastalar, postoperatif 
1,2,3,5,7,10,14,30. günlerde yara yeri olarak Centers for Disease Control and Prevention (CDC) cerrahi alan enfeksiyonu 
kılavuzlarına göre değerlendirildi. 

BULGULAR: Sonuç olarak, sadece bir cerrahi alan enfeksiyonu Grup 4’te tanımlandı; fakat gruplar arasında herhangi bir 
istatistiksel fark izlenmedi (p>0.05).

SONUÇ: Perioperatif antibiyotik profilaksisinin karpal tünel cerrahisinde cerrahi alan enfeksiyon oranlarını azaltmadığı 
sonucuna varabilmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Karpal tünel sendromu, profilaksi, antibiyotik

Yazarlar herhangi bir finansal destek kullanmamış olup yazarlar arasında çıkar çatışması yoktur.
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KTS’DE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ / 
ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS IN CTS

ABSTRACT 

OBJECTIVE: The role of antibiotic prophylaxis in hand surgery remains controversial. Some authors have suggested 
that this controversy exists because of varying definitions of superficial and deep surgical site infections, lack of ran-
domized, controlled trials, and difficulty in statistical testing. In this report, we performed a prospective, randomized, 
controlled, two-blinded study to evaluate the need of the antibiotic prophylaxis in carpal tunnel release surgery as an 
elective hand surgery operation.

MATERIAL AND METHODS: Totally three dosages of 10 ml intravenous injections were administered to all patients 
in 30 minutes before the operation, 60 minutes and 24 hours after the operation in which including only 0.9% NaCl 
solution or  0.9% NaCl solution including 1 g cefazoline which the only chief nurse (E.A.) had a knowledge about. 
Group 1 (n = 10) was defined as single dose of prophylaxis group; whereas Group 2 (n = 10) as two doses of prophy-
laxis group; Group 3 (n = 10), as three doses of prophylaxis group and Group 4 (n = 10) as the group receiving no 
prophylaxis. Until the end of the study, patients and surgeons had no knowledge about which patient was in which 
group. The patients were evaluated on postoperative 1,2,3,5,7,10,14,30 days for the wound according to Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) terms for the surgical site infection guidelines.

RESULTS: As a result, only one surgical site infection was defined in Group 4; however there was no statistical differ-
ence between the groups (p>0.05).

CONCLUSION: We may conclude that perioperative antibiotics prophylaxis did not decrease the rate of surgical site 
infection in carpal tunnel surgery.

Keywords: Carpal tunnel syndrome, prophylaxis, antibiotics 

GİRİŞ
El cerrahisi konusunda yapılan çalışmalar ve tıp lite-
ratüründeki bilgiler özellikle son yıllarda artış göster-
miştir. Birinci basamaktan sevk edilen elektif el cerrahi 
durumları incelendiğinde sıklık durumuna göre karpal 
tünel sendromu (KTS) ve takiben sırasıyla gangliyon 
kisti, Dupuytren hastalığı, tenosinovitler, tetik parmak 
gelmektedir (1). Aynı çalışmada, 1990 yılında 100.000 
kişilik popülasyonda yıllık 59.7 olan KTS durumunun 
2000 yılında %88 artış göstererek 112 olduğu gösteril-
miştir (1). Üst ekstremitenin en sık görülen kompres-
yon nöropatisi olarak bilinen KTS teşhisi (2), Amerika 
Birleşik Devletleri’nde her yıl bir milyon yetişkine ko-
nulmakta ve yıllık 200.000 cerrahi prosedür yapılmak-
tadır (3).

Profilaktik antibiyotik kullanımının amacı, gelişebile-
cek cerrahi alan enfeksiyonlarını önlemektir. El cerra-
hisi sonrasında gelişebilecek cerrahi alan enfeksiyon-

ları, fibrosis, sertlik, fonksiyon kaybı ve ampütasyon 
ile sonuçlanabilmektedir. Madalyonun diğer yüzünde 
ise gereksiz antibiyotik kullanımı durmaktadır: Clost-
ridium difficile kolitinden artmış bakteriyel direncine, 
alerjik reaksiyonlardan ekonomik kaynakların yanlış 
kullanımına kadar birçok riski arttırmaktadır (4,5). 

Tanı sayısı gittikçe artmakta olmasına ve cerrahisi de 
çok sık olarak yapılıyor olmasına rağmen, KTS’de ru-
tin profilaktik antibiyotik kullanımı halen tartışmalı bir 
konu olarak literatürde yer edinmiştir. Amerikan Orto-
pedik Cerrahlar Akademisi’nin yayınladığı KTS teda-
visi kılavuzunda “Karpal tünel cerrahisinde preoperatif 
antibiyotik kullanımı bir opsiyondur” olarak belirtil-
miştir (5). Kanıta dayalı tıp olarak incelendiğinde, sık 
olarak yapılan KTS cerrahisinde literatürde bir opsiyon 
olarak belirtilen profilaktik antibiyoterapinin miktarı 
ve etkinliği üzerine prospektif, randomize kontrollü bir 
çalışma bulunamamıştır.
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Çalışmamızın amacı, antibiyotik profilaksisinin karpal 
tünel cerrahisindeki kullanımının etkinliğini ve mikta-
rını prospektif, çift kör bir çalışma ile ortaya koymak 
ve literatürde eksik olduğunu gördüğümüz kanıta da-
yalı tıp düzey I seviyesindeki bir çalışmayı yaparak bu 
tartışmalı konuya açıklık getirmektir. Ek olarak, karpal 
tünel cerrahisinde gelişecek enfeksiyon riskini prospek-
tif ve kesin olarak kayıt altına alıp tam olarak ne kadar 
dozda ve ne zaman profilaksi ihtiyacı olduğunu ortaya 
koymak amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Çalışmamız, 2012-2013 yılları arasında karpal tünel 
sendromu tanısı alarak ve cerrahi tedavi edilen 40 hasta 
üzerinde tek merkezli, prospektif, randomize kontrollü 
çift kör çalışma olarak planlanmıştır. KTS tanısı, hasta 
hikayesi, fiziksel muayene ve sinir iletim hızı ölçümle-
rinin kombinasyonu ile konuldu. El bileği travma hi-
kayesi veya daha önce bu bölgeye cerrahi operasyon 
hikayesi olanlar, yara iyileşmesini etkileyecek altta ya-
tan herhangi bir hastalığı veya immünyetmezliği olan-
lar, hipotirodizm ve/veya obezite (vücut kitle indeksi 
>30) tanısı olanlar, başka bir nedenle operasyon öncesi 
antibiyotik tedavisi veya düzenli steroid kullanmakta 
olanlar, sefazolin alerjisi olanlar, renal disfonksiyonu 
olanlar (serum kreatinin seviyesi >2 mg/dL olanlar veya 
hemodiyaliz ve/veya periton diyalizi tedavisi görenler), 
herhangi bir nötropenik durumu olanlar (lökosit sayısı 
<1000/cm3 olanlar) çalışma dışında tutuldu. Kriterleri 
sağlayan ≥18 yaş hastalar tam olarak bilgilendirildikten 
sonra çalışmaya dahil edilmiş ve bilgilendirilmiş onam 
formları imzalatılmıştır. 

Çalışma başlatılmadan önce eğitim planlama koordi-
nasyon kurulu onayı alındıktan sonra revize Helsinki 
Deklarasyonu ilkeleri ve İyi Klinik Uygulamaları kıla-
vuzlarına uygun olarak yapılmıştır.

40 hasta, şef hemşire (E.A.) tarafından randomize ola-
rak dört gruba ayrılmıştır. Hangi hastanın hangi grupta 
olacağı şef hemşire dışında operasyonu ve takibi yapan 
cerrahlar, anestezi uzmanları, takip hemşireleri ve has-
talar tarafından çalışma sonlanana kadar bilinmemek-
teydi. Tüm hastalara preoperatif 30.dakikada, posto-
peratif 60.dakikada ve postoperatif 24.saatte toplam 3 

doz intravenöz enjeksiyon yapılmıştır. Yapılan enjeksi-
yonlar % 0.9 sodyum klorür çözeltisi veya 1 g sefazolin 
eklenmiş % 0.9 sodyum klorür çözeltisi içermekteydi.  
Solüsyonlar üç adet 10 mililitrelik şırıngalarda her has-
ta için önceden şef hemşire tarafından hazırlanmış ve 
yine sadece şef hemşire tarafından hangi solüsyon ol-
duğu not edilmiştir.

Çalışma grupları Grup 1 (n=10), tek doz profilaksi gru-
bu (preoperatif 30.dakikada 1 g sefazolin eklenmiş % 
0.9 sodyum klorür çözeltisi ile postoperatif 60.dakika-
da ve 24.saatte sadece % 0.9 sodyum klorür çözeltisi);  
Grup 2 (n=10), iki doz profilaksi grubu (preoperatif 
30.dakikada ve postoperatif 60.dakikada 1 g sefazolin 
eklenmiş % 0.9 sodyum klorür çözeltisi ile postoperatif 
24.saatte sadece % 0.9 sodyum klorür çözeltisi); Grup 
3 (n=10), üç doz profilaksi grubu (preoperatif 30.da-
kikada, postoperatif 60.dakikada ve 24.saatte 1 g sefa-
zolin eklenmiş % 0.9 sodyum klorür çözeltisi) ve Grup 
4 (n=10), profilaksi almayan grup (preoperatif 30.da-
kikada, postoperatif 60.dakikada ve 24.saatte sadece % 
0.9 sodyum klorür çözeltisi) olarak dizayn edilmiştir.

Hastalar supin pozisyonda ve kol abdüksiyonda ve ön-
kol supinasyonda olacak şekilde rejyonel anestezi altın-
da, pnömatik turnike altında opere edildi. Tüm hastala-
ra yaklaşık 25 mm uzunlukta bir insizyon, distal el bilek 
kıvrımı seviyesinde, 15 mm palmaris longus tendonu 
lateralinde, 5 mm palmaris longus tendonu medialin-
de olacak şekilde kısa insizyon tekniği olarak yapıldı. 
Superfisyal palmar fasya ve fleksör retinakulum açıla-
rak median sinir bulunarak güvenli hat olan 4. parmak 
medial ve lateral kenarları arasından ilerlenerek karpal 
tünel serbestlemesi yapıldı. Tüm hastalarda hemostaz 
sonrası abzorbe olmayan 5-0 polipropilen sütür mater-
yali ile tek aralıklı dikişler atılarak operasyon sonlandı-
rıldı. Yara yeri, 5 g’da 2500 IU Basitrasin ve 25 mg Ne-
omisin sülfat içeren pomat ile pansuman yapılarak el 
bileğini 20 derece ekstansiyonda tutacak şekilde fleksör 
yüzey kısa kol atel yapılarak kapatıldı. Kısa kol atel ve 
dikişler, postoperatif 10.günde alındı. Postoperatif 1, 2, 
3, 5 ve 7.günlerde yara yeri kontrolü yapıldıktan sonra 
yara yeri, 5 g’da 2500 IU Basitrasin ve 25 mg Neomisin 
sülfat içeren pomat ile pansuman yapılarak gazlı bez ile 
kapatıldı. Postoperatif 10.günde kısa kol atel ve dikişler alı-
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narak aktif hareket ve gündelik hayata dönüş için hastalar 
cesaretlendirildi. Postoperatif dönemde herhangi bir oral 
antibiyoterapi verilmedi.

Yara yeri enfeksiyonu riskini belirlemek için SENIC (The 
Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control) 
ve NNIS (National Nosocomial Infections Surveillance 
System) risk indeksleri kullanıldı (6). SENIC risk indeksi 
hesaplamasında intraabdominal işlem varlığı 1 puan, 2 sa-
atten uzun süren cerrahi girişimler 1 puan, kontamine veya 
kirli yaraların olduğu cerrahi girişimler 1 puan ve 3 veya 
daha fazla taburculuk tanısı olan hastalar 1 puan alarak de-
ğerlendirilmektedir. NNIS risk indeksi hesaplanmasında 
ise operasyon öncesi anestezist tarafından yapılan Ameri-
kan Anestezi Derneği (ASA) skorunun 3, 4 ya da 5 olması 
1 puan, operasyon zamanının işlem için önceden tahmin 
edilen zamanın dörtte üçünden daha uzun sürmesi 1 puan, 
kontaminasyon ya da kirli yara varlığı 1 puan olarak değer-
lendirilmektedir.

Hastaların yara yeri takibi postoperatif 1, 2, 3, 5, 7, 10, 
14, 30. günlerde yapıldı ve pürülan akıntı, kültür, ağrı, 
hassasiyet, şişlik, kızarıklık, sıcaklık, apse, dehissans, ateş 
gibi klinik parametreler kullanılarak Centers for Disease 
Control (CDC) cerrahi alan enfeksiyon kılavuzu (Tablo 
1) tanımlarına dayanılarak enfeksiyon değerlendirilmesi 
yapıldı.  CDC kılavuzlarına göre, cerrahi alan enfeksiyon-
ları yüzeysel insizyonel, derin insizyonel ve organ/alan diye 
3 gruba ayrılmaktadır (Tablo 1). Fakat insizyonel cerrahi 
alan enfeksiyonlarında, yüzeysel ve derin ayrımı, el bilek 
anatomisinden dolayı (cilt, cilt altı doku ve fasyal yapıların 
birbirlerine çok yakın olması nedenli olarak) karpal tünel 
cerrahi alan enfeksiyonlarında klinik olarak kolay bir şekil-
de yapılamamaktadır (3). Bu nedenle, çalışmanın amaçları 
doğrultusunda, yüzeysel ve derin insizyonel cerrahi alan 
enfeksiyonları çalışmamızda bir bütün olarak insizyonel 
cerrahi alan enfeksiyonu olarak değerlendirilmiştir.

Veriler bilgisayar ortamına aktarılarak Statistical Package 
for Social Sciences for Windows (SPSS, Inc., Chicago, IL, 
USA) 15.0 Veri Analiz Sistemi kullanılmıştır. Tüm veriler-
de normal dağılım ve homojenite testleri yapılmış,  tüm 
değişkenlerde parametrik olmayan testler (Kruskal Wallis 
H testi) kullanılmıştır. Bütün testler iki yönlü olup p<0.05 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

Tablo 1: CDC (Centers for Disease Control) Cerrahi 
Alan Enfeksiyonlarında Tanı Kriterleri

Yüzeyel insizyonel cerrahi alan enfeksiyonu için tanı kriterleri
Enfeksiyon, insizyon yeri ile ilişkili sadece cilt ve cilt altı doku-
sunu ilgilendirir.
Operasyonu izleyen 30 gün içinde gözlenir.

Ek olarak aşağıdakilerden en az birinin var olması gereklidir:
1. İnsizyon yerinden pürülan drenaj olması (laboratuar verileri 
ile doğrulanması gerekli değildir)
2. Yara yerinden gelen ve aseptik şartlarda alınan sıvının veya 
yara yeri dokusunun kültüründe mikroorganizma gösterilmesi
3. Lokalize şişlik, hassasiyet, ağrı, kızarıklık ve ısı artışı gibi en-
feksiyon belirtilerinden en az birinin eşlik etmesi ve cerrah
tarafından yaranın enfeksiyon tanısı ile açılmasının gerekli gö-
rülmesi
4. Cerrah veya hastanın sorumlu doktorunun enfeksiyon dü-
şünmesi

Derin insizyonel cerrahi alan enfeksiyonu için tanı kriterleri

Enfeksiyon cerrahi insizyon ile ilişkili fasya, kas veya derin yu-
muşak dokuları ilgilendirir.
Operasyonu takiben 30 gün içinde ve operasyon yerinde bir 
yabancı cisim (implant, vs.) bırakıldı ise bir yıl içinde gözlenir.

Ek olarak aşağıdakilerden en az birinin var olması gereklidir:
1. Fasya katları arasından pürülan drenaj olması
2. Hastanın ateşi, lokalize duyarlılık ve ağrısı nedeniyle cerrah 
tarafından kültürde üreme olmaksızın yaranın açılması
3. Cerrahi müdahale sırasında veya histopatolojik olarak apse 
varlığının gösterilmesi
4. Cerrahın enfeksiyon düşünmesi
Organ / alan cerrahi alan enfeksiyonu için tanı kriterleri
Enfeksiyon, operasyon esnasında açılan veya manipule edilen 
herhangi bir anatomik bölgeyi ilgilendirir.
Operasyondan sonra 30 gün içinde veya implant varsa bir yıl 
içinde gözlenir.

Ek olarak aşağıdakilerden en az birinin var olması gereklidir:
1. Organ veya alan içine konulmuş drenden pürülan drenaj ol-
ması
2. Organ / alandaki dokudan veya sıvının kültüründen mikro-
organizma izole edilmesi
3. Fizik muayene, reoperasyon, histopatolojik veya radyolojik 
incelemede organ/alanda enfeksiyon veya apse delili
4. Cerrah veya konsultan hekim tarafından organ/alan cerrahi 
alan enfeksiyonu tanısının konulması
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BULGULAR 
Çalışmamızda yaş aralığı 26-72 olup ortalama yaş 50.63 
± 10.58 olarak izlenmiştir. Tüm hastaların %78’i kadın 
idi. Yaş ve cinsiyet açısından gruplar arası istatistiksel 
olarak herhangi bir farklılık izlenmemiştir (p>0.05, 
Kruskal-Wallis H Testi) (Tablo 2). Yara yeri enfeksiyon 
risk değerlendirmelerinden SENIC (The Study on the 
Efficacy of Nosocomial Infection Control) ve NNIS 
(National Nosocomial Infections Surveillance System) 
risk indeksleri tüm gruplarda herhangi bir puan alma-
mış olup gruplar arası istatistiksel farklılık izlenmemiş-
tir (p>0.05, Kruskal-Wallis H Testi) (Tablo 2).

Tablo 2: Profilaktik antibiyotik grupları ile kontrol gru-
bu arasındaki demografik bilgiler, risk faktörleri ve cer-
rahi alan enfeksiyonu karşılaştırılması

Grup 1 
(Tek doz 

profilaksi)

Grup 2 
(İki doz 

profilaksi)

Grup 3 
(Üç doz 

profilaksi)

Grup 4 
(Plasebo 
kontrol)

P 
değeri

Cinsiyet
  Erkek
  Kadın

2
8

3
7

3
7

1
9

.674

Yaş
  Ortalama
  Min-maks aralığı

53.90
30-72

53.00
39-67

45.90
36-60

49.70
26-65

.286

SENIC 
risk faktörü
  Ortalama
  Min-maks aralığı

0
0

0
0

0
0

0
0

1.000

NNIS risk 
faktörü
  Ortalama
  Min-maks aralığı

0
0

0
0

0
0

0
0

1.000

Cerrahi Alan 
Enfeksiyonu
  Organ/boşluk 
enfeksiyonu
  İnsizyon 
enfeksiyonu 
(yüzeyel veya derin)

0

0

0

0

0

1

0

0

1.000

.440

CDC cerrahi alan enfeksiyonları kılavuz kriterlerine 
göre sadece grup 4’te yani profilaksi almayan plasebo 
kontrol grubunda 1 vakada insizyonel cerrahi alan en-
feksiyonu izlenmiştir. Fakat bu farklılık, gruplar arasın-
da istatistiksel anlamlı olarak bulunamamıştır (p>0.05, 
Kruskal-Wallis H Testi) (Tablo 2).

Tüm hastalar üzerinden bakıldığında toplam cerrahi alan 
enfeksiyonu %2.5 olarak izlenmiş olup gruplar arasında-
ki oran ise sırasıyla %0, %0, %0 ve %10 olarak izlenmiştir 
(p>0.05, Kruskal-Wallis H Testi) (Tablo 2). Buna ek olarak 
ise, hiçbir grupta organ/alan enfeksiyonu izlenmemiştir.

TARTIŞMA
Üst ekstremitenin en sık görülen kompresyon nöropa-
tisi olan Karpal Tünel Sendromu, el bileği seviyesinde 
median sinirin sıkışması olarak tanımlanır ve parmak-
larda uyuşukluk ve elektriklenmeye neden olmaktadır. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışmada 
Karpal Tünel Sendromu (KTS) insidansı yıllık her 1000 
kişide 1 ile 3 olarak tahmin edilmekte, prevalansı ise 
genel popülasyonda her 1000 kişide yaklaşık 50 olarak 
raporlanmıştır (7). 1950’li yıllarda George Phalen, gü-
nümüzde bu kadar sık görülen KTS’nin teşhis ve teda-
visini popülerize eden kişi olarak yayınlanmıştır (8). Bu 
tarihten sonra, KTS’nin optimal yönetimi, tedavisi üze-
rine olan tartışmalar halen devam etmektedir. Bu tar-
tışmalardan biri de temiz cerrahi alan olan karpal tünel 
cerrahisinde rutin antibiyotik kullanımının yeridir. 

30 yıl önce Kaiser, “Cerrahi yaraların yönetiminde an-
tibiyotik profilaksisinin yerinin belirlenmesi, cerrahi 
yara enfeksiyonunun epidemiyolojik ve patofizyolojik 
yönlerinin bilimsel araştırılması için çok gerekli bir ge-
tiri olarak durmaktadır.” diye belirtmiştir (9). Bu söy-
lem sonrası, yapılan çoğu çalışma kullanılan antibiyo-
tik profilaksisinin enfeksiyon oranlarını düşürdüğü ve 
hastane yatışlarını kısalttığı gösterilmiştir. Yayınlanan 
çalışmalardaki etkinliklerin artışı ile antibiyotik profi-
laksisinin kullanım miktarları da her geçen gün artma-
ya başladı. Preoperatif iken hem preoperatif hem pos-
toperatif, tek doz iken çok sayıda dozlara, gibi… Fakat 
madalyonun diğer yüzünde ise özellikle ekstremite cer-
rahisinde Burnakis ve Dipiro ve ark gibi araştırmacıla-
rın yayınları ile temiz ortopedik müdahalelerde rutin 
profilaktik antibiyotiğin kullanımının önüne geçilmeye 
ve soğutulmaya çalışıldı (10,11). 

Karpal tünel cerrahisinde profilaktik antibiyotik kul-
lanımının rolü tam olarak aydınlatılamamıştır. Bunun 
başlıca iki nedeni vardır. Birincisi, literatürde standar-
dize edilmiş çalışmaların eksikliği, ikincisi ise el bilek 
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bölgesinde yapılan bu cerrahi operasyonda, CDC cer-
rahi alan enfeksiyonu tanımlarının kullanımının başa-
rısızlığıdır (3). 

1997 yılında Kleinert ve ark tarafından iki ayrı ope-
rasyon ekibinin çalışabileceği tek operasyon odasında 
elektif ekstremite cerrahisi yapılan 2311 temiz yarada 
toplam enfeksiyon oranı %1.3 olarak raporlanmıştır 
(12).  2012 yılında Tosti ve ark tarafından elektif şekil-
de yapılan 600 yumuşak doku el operasyonunun geriye 
dönük incelendiği bir çalışmada ise, toplam enfeksiyon 
oranı %0.66 olarak izlenmiş olup tüm enfeksiyonların 
yüzeysel olduğu not edilmiştir. Tek doz antibiyotik pro-
filaksisi (sefazolin) verilen 212 hastada enfeksiyon ora-
nı %0.47 iken, profilaksi almayan 388 hastada ise en-
feksiyon oranı %0.77 olarak izlenmiş olup istatistiksel 
anlamlı bir fark bulunamamıştır (4). Elektif üst ekstre-
mite cerrahisinde enfeksiyon oranları böyleyken, 3620 
karpal tünel cerrahisinin incelendiği retrospektif bir ça-
lışmada ise derin postoperatif enfeksiyon oranı %0.47 
olarak izlenmiş iken bu hastaların %80’inin profilaktik 
antibiyotik almadığı raporlanmıştır (13,14). 

Platt ve Page tarafından prospektif olarak yapılan bir ça-
lışmada elektif yapılan 112 vakada profilaksi alan ve al-
mayan gruplarda istatistiksel olarak anlamlı olmamakla 
birlikte enfeksiyon oranlarını sırasıyla %8 ve %12 olarak 
bulmuşlardır. Bu çalışmada yazarlar, enfeksiyon oranla-
rının neden bu kadar yüksek olduğunu açıklayamamış-
lardır (15). Prospektif, çift kör bir başka çalışmada ise, 
Henley ve ark, genel, temiz ortopedik girişim uygula-
dıkları 713 hastayı preoperatif ve postoperatif 24. saatte 
sefamandol ile profilaksi ve plasebo gruplarına ayırarak 
karşılaştırmış ve sırasıyla enfeksiyon oranlarını %1.4 ile 
%4.2 olarak bulmuşlardır (16). Çalışmamızda ise tüm 
hastalar incelendiğinde enfeksiyon oranı %2.5 olarak 
izlenmiştir. Literatür detaylı olarak incelendiğinde, 
prospektif yapılan çalışmalarda postoperatif enfeksiyon 
oranları daha yüksek bulunurken, retrospektif olarak 
yapılan çalışmalarda ise, daha düşük olarak bulundu-
ğu görülebilmektedir. Bunun nedeni olarak ise, geriye 
dönük çalışmalarda postoperatif enfeksiyonların kayıt-
larının tam olarak yapılamaması, enfeksiyon tanısının 
konulamaması veya gözden kaçırılması olarak yorum-
lanabilir. Çalışmamızdaki enfeksiyon oranı da retros-

pektif çalışmalardan göreceli yüksek, fakat prospektif 
çalışmaların raporladığı değerlere yakın veya altında 
olarak bulunmuştur.

Çalışmamızda, operasyon öncesi yapılan yara yeri en-
feksiyon risk skorlamasında, SENIC (The Study on the 
Efficacy of Nosocomial Infection Control) ve NNIS 
(National Nosocomial Infections Surveillance System) 
risk indeksleri her iki grupta da eşit ve sıfır olarak iz-
lendi. Risklerin puanlamasında, yara yerinin kontami-
ne veya kirli-enfekte olması; abdominal cerrahi olması; 
operasyon süresinin iki saatten daha fazla sürmesi; ta-
burculuk anında üçten daha fazla teşhisi olması; ASA 
skorunun ikiden büyük olması yer almaktadır. Her iki 
risk skorlaması incelendiğinde, karpal tünel cerrahisi 
doğası gereği minimum sıfır ve maksimum bir puan 
alabilmektedir. SENIC skorlamasında 0 puan olması 
%1 oranında cerrahi alan enfeksiyonu riskine; 1 puan 
olması %3.6 oranında cerrahi alan enfeksiyonu riskine; 
2 puan olması %9 oranında cerrahi alan enfeksiyonu 
riskine; 3 puan olması %17 oranında cerrahi alan en-
feksiyonu riskine; 4 puan olması %27 oranında cerrahi 
alan enfeksiyonu riskine tekabül etmektedir (17). Mak-
simum 1 puan durumunda (Hastanın ASA skoru iki-
den büyük veya taburculuk sırasında üçten daha fazla 
teşhisi olması) karpal tünel cerrahisi sonrasında cerrahi 
alan enfeksiyonu oranı %1 ile %3.6 arasında değişecek-
tir. Çalışmamızda da SENIC ve NNIS risk skorlamaları 
sıfır olup cerrahi alan enfeksiyonu toplamda %2.5 ola-
rak izlenmiştir.

Çalışmamızda diyabet ayrı bir risk faktörü olarak in-
celenmeyip sadece SENIC ve NNIS risk faktörleri ara-
sında değerlendirilmiştir. Bilindiği üzere diyabet sıklık-
la postoperatif enfeksiyon gelişimi konusunda bir risk 
faktörü olarak değerlendirilse de bu durum ortopedik 
veya el cerrahisi prosedürlerinde geçerli değildir. Lidg-
ren, diyabetli hastalarda yapılan 203 temiz ortopedik 
cerrahi prosedürü, aynı özellikleri karşılayan diyabe-
tik olmayan 3414 benzer prosedürle karşılaştırmış ve 
sırasıyla enfeksiyon oranlarını %3.4 ile %3.6 olarak 
bulmuştur (14,18). Karpal tünel cerrahisi de prosedür 
olarak temiz, küçük bir ortopedik cerrahi alana sahip 
olduğundan diyabetin bir risk faktörü olarak değerlen-
dirilmemesi ve profilaktik antibiyoterapinin diyabetli 
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hastalarda kullanımından kaçınılması daha uygun gö-
rülmektedir.

Profilakside, tüm patojenleri kapsamaktan ziyade esas 
amaç, muhtemel enfekte edici organizmaları kapsa-
yacak bir antibiyotiğin seçilmesidir. Ortopedik cerra-
hilerde operasyon sonrası en sık enfekte edici ajanlar, 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, ve 
diğer gram pozitif bakteriler ile birlikte daha az olarak 
da Enterobacteriaceae ve Pseudomonas olarak belir-
tilmektedir (14,16). Buna bağlı olarak da birçok yazar, 
birinci kuşak sefalosporin grubundan sefazolini profi-
lakside önermekle birlikte sefalosporin-alerilk kişilerde 
ise sıklıkla vankomisin kullanılmaktadır (14). 

Antibiyotik profilaksisi, cerrahlar arasında güven verici 
bir durum gibi görünse de riskleri ve komplikasyon-
ları madalyonun diğer yüzünü yansıtmaktadır. Dünya 
genelinde ilaca dirençli el enfeksiyonlarının prevalansı 
artmakta ve kısa süreli profilaktik dozlardan sonra bile 
antibiyotiklere karşı bakteriyel direnç raporlanmakta-
dır (4). Operasyon sonrası psödomembranöz kolit, %6 
gibi yüksek değerlerde en sık raporlanan komplikasyon 
olarak karşımıza çıkmaktadır (14). İlaç reaksiyonları 
olarak basit döküntülerden anafilaksiye kadar değişen 
geniş bir aralıkta gelişen sonuçlar doğabilmektedir (3). 
Perioperatif antibiyotik uygulamasının var olan cilt 
florasını değiştirdiğine dair kanıtlar da yayınlanmıştır 
(19). Bu durum sekonder enfeksiyonları da beraberinde 
getirebilmektedir.

Amerikan El Cerrahi Derneği (American Association 
for Hand Surgery-ASSH) üyeleri arasında yapılan KTS 
tedavisi ile ilgili bir ankette, “Karpal tünel cerrahisinde 
düzenli olarak intravenöz antibiyotik kullanıyor musu-
nuz?” sorusuna %30.9 cerrah “Evet” cevabı vermiştir 
(20). Anketi yanıtlayanların ASSH üyeleri olduğu da 
göz önünde bulundurulduğunda çalışmamızın sonuç-
ları ile gereksiz profilaksinin önemi bir kez daha ortaya 
konulmaktadır. 

Çalışmamızın avantajları irdelendiğinde en büyük 
avantajı prospektif olmasıdır. Bilgilerimize göre litera-
türde, karpal tünel cerrahisinde profilaktik antibiyote-
rapi üzerine yapılmış prospektif bir çalışma mevcut de-

ğildir. Çalışmamız gerek bu yönüyle gerekse uygulanan 
dozların karşılaştırılması gerekse de çift kör, kontrollü 
bir çalışma olması nedeni ile literatürde öncü bir çalış-
ma olarak yer alacaktır.

Çalışmamızın eksik yönleri incelendiğinde en büyük 
dezavantaj olarak çalışmamızdaki vaka sayısı gösteri-
lebilir. Çalışmamız 2012 yılında planlandığında ve etik 
kurul izinleri alındığında vaka sayısı sınırlaması olmak-
sızın 4 yıllık bir çalışma olarak planlanmış ve bu du-
ruma göre tertip edilmişti. Fakat 2013 yılı ortalarında 
“Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” değişikliğe 
uğrayarak ilaç ve biyolojik ürünlerin hastalarda kulla-
nımı mevzuatı ve çerçevesi, çalışmamızın metodolojisi 
itibari ile alınan etik kurul izninin dışında yer almıştır 
(21). Yasal ve etik sorunların oluşmaması için çalışma 
40 hasta ile sonlandırılmış ve yasal durumun değişe-
bileceği öngörüsü ile çalışma beklemeye alınmıştı. Yö-
netmelik değişimi gerçekleşmediğinden ve mevzuatın 
gereklerinin karşılanması güç olduğundan yasal ve etik 
sorunların oluşmaması ön planda izlenmiş olup çalış-
mamız 2012-2013 verileri ile raporlanmaktadır.

SONUÇ 
KTS cerrahisinde gerek preoperatif gerekse de posto-
peratif profilaktik antibiyotik kullanımının operasyon 
sonrası cerrahi alan enfeksiyonunu engellemede etkili 
olmadığı çift kör, prospektif, kontrollü bir çalışma ile 
kanıt olarak ortaya konulmaktadır. Çalışmamız ile ge-
reksiz antibiyoterapi engellenerek ekonomik olarak 
katkı sağlamakla birlikte antibiyoterapinin getireceği 
risklerin önüne geçilmiş olunacaktır. Unutulmamalıdır 
ki, postoperatif yara enfeksiyonları, perioperatif antibi-
yoterapi ile önlenebilir bir durum değildir. İki saatten 
az süren, temiz, elektif bir yumuşak doku prosedürü 
olan karpal tünel cerrahisinde profilaktik antibiyotik 
kullanımının herhangi bir şekli rutin kullanımda çalış-
mamız sonucunda önerilmemektedir. 
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ÖZ

AMAÇ: Vezikoüreteral reflü (VUR) üriner enfeksiyon geçiren çocukların %21-57’unda saptanmakta olup, kronik böbrek 
yetmezliğine kadar uzanabilen önemli sonuçları vardır. Vezikoüreteral reflü olan çocukların tanı ve takibinde radyonüklid 
sistografi (RNS) etkin ve güvenilir bir tanı yöntemidir. Bu çalışmada RNS ile tanı konulan VUR pozitif ve negatif çocuklarda 
renal parankim hasar gelişmesini Tc99m-DMSA sintigrafisi ile değerlendirdik.

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu ile başvuran 196 çocuğa ait (121 kız, 75 erkek; 3 ay-13 
yaş aralığında) toplam 392 adet renal unite direkt veya indirekt RNS sonrasında renal kortikal sintigrafi ile değerlendirildi. 
Tüm hastalar klinik olarak değerlendirildi ve kreatinin, idrar analizleri ve idrar kültürleri bakıldı. Ayrıca tüm hastaların renal 
Ultrasonları (US) yapıldı. İncelenen böbrekler 4 gruba ayrıldı. Birinci grupta hem RNS hem DMSA sonuçları normal, 2.ci 
grupta hem RNS hem DMSA sonuçları anormal, 3.cü grupta RNS sonucu anormal ancak DMSA sonucu normal ve 4.cü 
grupta RNS sonucu normal ancak DMSA sonucu anormal böbrekler alındı. 

BULGULAR: 69 hastada 77 renal ünitte sintigrafik olarak VUR tesbit edildi. Otuzbeş renal  ünitte grade 1, 13 renal  ünitte 
grade 2, 13 renal  ünitte grade 3 VUR olup, 8 hastada VUR bilateraldi. Birinci grupta 212 (%54.1), 2.ci grupta 58 (% 14.8), 
3.ncü grupta 98 (% 25.0) ve 4.cü grupta 24 renal ünite (% 6.1) bulundu. Renal US 131 böbrekte (%33.4) anormal olarak 
değerlendirildi.

SONUÇ: RNS sonuçları anormal hastalarla Tc-99m DMSA sintigrafisi normal ve anormal olan hastalar karşılaştırıldığında, 
anormal olan hastalar daha sıklıkla pozitif  olarak bulundu. US sonuçları ile RNS sonuçları normal hastalarla veya anormal 
hastalar arasında anlamlı ilişki bulunamadı. Gerek VUR pozitif gerekse VUR negatif hastalarin tanılarında Tc99m DMSA 
sintigrafisi, RNS ve renal US birbirlerini tamamlayıcı olarak kullanılmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Vezikoüreteral reflü; Radyonüklid Sistografi; Tc99m-DMSA

Yazarlar herhangi bir finansal destek kullanmamış olup yazarlar arasında çıkar çatışması yoktur.
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RNS İLE VUR DEĞERLENDİRME / 
VUR EVALUATION WITH RNS

ABSTRACT 

OBJECTIVE: Vesicoureteral reflux (VUR) can be diagnosed in 21-57 % of children with urinary tract infection and may have 
important consequences leading to chronic renal failure. Radionuclide cystography (RNC) is an effective and reliable method 
in the diagnosis and follow up of children with VUR. In this study, we evaluated renal parenchymal damage with Tc99m-DM-
SA scintigraphy in the VUR positive and negative children diagnosed with RNC.

MATERIAL AND METHODS: A total of 392 renal units in 121 girls and 75 boys; age range, 3 months -13 years, were 
evaluated with direct or indirect RNC and renal cortical scintigraphy who were referred  to Nuclear Medicine Department 
for recurrent urinary tract infection. All the patients were subjected to clinical assessment, laboratory investigation (urine 
analysis, creatinine and urine culture) and renal ultrasonography analysis (US). Patients kidneys were evaluated in 4 groups; 
in the 1st group kidneys with both RNC and DMSA results were normal, 2nd group neither RNC nor DMSA results were 
normal, 3rd group RNC results were abnormal but DMSA results were normal and the 4th group RNC results were normal 
but DMSA results were normal.

RESULTS: Positive VUR was scintigraphically evident in 69 patients with 77 renal units. Thirty-five kidneys had grade 1 , 13 
kidneys had grade 2, 13 kidneys had grade 3 VUR and 8 patients had bilateral VUR . In the first group, there were 212 renal 
unites (54.1%) , in 2nd group there were 58 renal unites (14.8 %) , in the 3rd group there were 98 renal unites (25.0 %) and in 
the 4th group there were 24 renal unites (6.1 %). US findings were abnormal in 131 (33.4 %) kidney units. 

CONCLUSION: In the comparision of RNC abnormal kidneys with Tc-99m DMSA scintigraphy normal and abnormal 
kidneys: abnormal kidneys were more commonly positive. There was no statistical difference of US for parenchyma pathology 
between RNC positive and RNC negative cases. Renal scanning with Tc99m DMSA, RNC and renal US should be comple-
mentary both in VUR positive and VUR negative cases.

Keywords: Vesicoureteral reflux (VUR); Radionuclide cystography (RNC); Tc-99m DMSA 

GİRİŞ
Vezikoüreteral reflü (VUR) idrarın retrograd olarak 
mesaneden üreterlere ve böbreklere kaçışıdır. Akut 
piyelonefrit (APN) geçiren çocukların yaklaşık olarak 
% 30’unda VUR saptanmaktadır (1-3). Çocuklarda ve 
genç erişkinlerde idrar yolu enfeksiyonu (İYE) sonrası 
ortaya çıkabilen reflü nefropatisi, hipertansiyon, renal 
hasar ve kronik böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilecek 
bir çok olayda önemli etyolojiyi oluşturmaktadır (4). 
Kronik böbrek yetmezliği gelişen 16 yaş altı çocukların 
% 5-40’ında; 50 yaş altındaki erişkinlerin ise % 5-20’sin-
de tedavi edilmemiş VUR etken olmaktadır (5). Bu 
nedenle hastaların erken tanısı önemli olup, hastalığın 
seyrinin engellenmesi gereklidir. 

İdrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda en önemli amaç 
üst veya alt üriner sistem olarak lokalizasyonu tespit etmek, 
altta yatan herhangi bir risk (üriner sistem malformas-

yonları, VUR vs.) olup olmadığını araştırmak ve ilerleyi-
ci böbrek hasarı oluşmasını engellemeye çalışmaktır (6). 
Radyonüklid sistografi (RNS) idrar yolu enfeksiyonu ve 
VUR’u olan çocukların değerlendirilmesinde ve takibinde 
kullanılan güvenilir bir tanı yöntemi olup hastanın alacağı 
radyasyon dozu düşüktür (7).

Tc-99m Dimerkaptosüksinik asit (DMSA) sintigrafisi ise 
akut pyelonefritte hem tanıda hem de prognozu belirle-
mede seçilebilecek en iyi yöntemdir (8). Tc-99m DMSA 
böbrek sintigrafisinde patoloji saptanan olgularda VUR’un 
varlığının gösterilmesi hastanın tedavisinde ve takibinde 
önemlidir. 

İdrar yolu enfeksiyonunda VUR’un derecesi ile renal korti-
kal skar insidansı arasındaki korelasyon tartışmalı olmakla 
beraber; doğru tanıyı erken koyabilmek, uygun tedavi ve 
takip ile renal skar gelişme olasılığının en düşük düzeye in-
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dirilmesi, olası VUR varlığının erken tesbiti ile tekrarlayan 
enfeksiyonların önüne geçilmesi hastanın prognozunun 
iyileştirmesi bakımından önemlidir.

Çalışmamızda RNS sonuçlarına göre VUR olan ve ol-
mayan çocuklarda Tc-99m DMSA sintigrafisi ile tespit 
edilen renal skar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.
 
GEREÇ VE YÖNTEMLER 
Çalışma Popülasyonu
Çalışmaya tekrarlayan veya dirençli idrar yolu enfek-
siyonu nedeniyle takipleri yapılan 121 kız, 75 erkek, 3 
ay-13 yaş aralığında, toplam 196 hasta (yaş ortalaması: 
7.9 ± 3.8) alındı. Çalışmaya alınan hastaların radyonük-
lid çalışmaları bilgilendirilmiş onam formları alındık-
tan sonra S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Nükleer Tıp Kliniğinde yapıldı. 196 hastanın 167’sine 
İndirekt Radyonüklid Sistografi (IRNS), henüz tuvalet 
eğitimi almamış 29 hastaya da Direkt Radyonüklid Sis-
tografi (DRNS) tetkiki yapıldı. RNS ile VUR varlığı de-
ğerlendirilen hastaların renal kortikal fonksiyonlarının 
değerlendirilmesi için 6 ay içerisinde Tc-99m DMSA 
sintigrafileri çekildi. Tc-99m DMSA’nın intravenöz (iv) 
olarak verilişinden 2-4 saat sonra anterior, posterior ve 
posterior oblik pozisyonlarda statik görüntüler alındı. 
Toplamda incelenen 392 böbrek 4 gruba ayrıldı. Birin-
ci grupta hem RNS hem DMSA sonuçları normal, 2.ci 
grupta hem RNS hem DMSA sonuçları anormal, 3.cü 
grupta RNS sonucu anormal ancak DMSA sonucu nor-
mal ve 4.cü grupta RNS sonucu normal ancak DMSA 
sonucu anormal böbrekler alındı. Ayrıca hastaların ult-
rasonografi (US) bulguları değerlendirildi. 

Direkt Radyonüklid Sistografi
Mesaneye sonda takılarak serum fizyolojik verildikten 
sonra kateter yoluyla 1mCi (37MBq) Tc-99m perteknetat 
uygulandı. Hastanın mesane hacmi ve verilecek serum fiz-
yolojik miktarı aşağıdaki formüllere göre hesaplandı.

a) 1 yaşından küçük ise = 7 x hastanın kilosu (kg)
b) Hasta 1 yaşından büyükse = [yaş (yıl)+2] x 30 cc

Mesane dolduktan sonra hastanın miksiyon yapması bek-
lendi. Mesanenin dolumu ve miksiyon sırasındaki görün-
tüler kaydedildi.

İndirekt Radyonüklid Sistografi
Tc-99m-Merkaptoasetiltriglisin (MAG–3) yaşa uygun doz-
da hazırlandıktan sonra hasta gama kamera altında (Sie-
mens E.cam, USA) supin pozisyonunda yatırılarak iv yolla 
uygulandı. Dinamik çalışmada düşük enerjili genel amaçlı 
kolimatör takılı gama kamera kullanıldı ve sonra miksiyon 
sırasında seri görüntüleme yapılarak görüntüler bilgisayar 
yardımıyla kaydedildi. Böbreklerin kanlanma (2 sn/frame 
olmak üzere 1 dk), ekstraksiyon (konsantrasyon), eksres-
yon fonksiyonları ve miksiyon esnasında alınan görüntü-
lerde de VUR varlığı değerlendirildi. VUR sintigrafik ola-
rak Grade 3’e ayrıldı. 

Grade 1: Hafif derece reflü, üreterde radyoaktivite olması
Grade 2: Orta derecede reflü, dilate olmayan toplayıcı sis-

temde veya üreterde radyoaktivite olması
Grade 3: İleri derecede reflü, dilate ureter ve toplayıcı sis-

temde radyoaktivite saptanması olarak kabul edildi.

İstatistiksel analizlerde non-parametrik Student t testler kulla-
nıldı ve gruplar arası anlamlı fark p < 0.05 olarak kabul edildi. 
Korelasyon analizi yapıldı. Korelasyon katsayısı için % 75’lik 
güven sınırları belirlendi, p < 0.25 anlamlı olarak kabul edildi.

BULGULAR
69 hastada 77 renal ünitte VUR tesbit edildi. Otuzbeş renal 
ünitte grade 1, 13 renal ünitte grade 2, 13 renal ünitte grade 
3 VUR olup, 8 hastada VUR bilateraldi (Tablo 1). 

Tablo 1: Radyonüklid sistografi ile tespit edilen vezikoüre-
teral reflü grade’leri

Radyonüklid
sistografi Grade I Grade II Grade III Toplam

İndirekt 33 8 6 47
Direkt 2 5 7 14
Toplam 35 13 13 77

Tc-99m DMSA sintigrafisi sonucuna göre 196 hastadan 
155’inde (%79.1) normal, 41 hastada (% 20.1) anormal ola-
rak rapor edildi. RNS ve Tc-99m DMSA sonuçları böbrek 
üniteleri olarak grup bazında karşılaştırıldı. Birinci grupta 
212 (%54.1), 2.ci grupta 58 (% 14.8), 3.ncü grupta 98 (% 
25.0) ve 4.cü grupta 24 renal ünite (% 6.1) bulundu (Tablo 
2). Tc-99m DMSA sintigrafisi sonuçları ile RNS sonuçları 
arasında korelasyon pozitif yönde zayıf ilişki bulundu. 
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Ayrıca 39 hastada US bulguları anormal olarak değerlendi-
rildi. Ancak US bulguları ile diğer grup hastalar arasında is-
tatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmadı (p > 0.05).

Tablo 2: Hastaların radyonüklid sistografi ve Tc-99m 
DMSA sintigrafisi sonuçları

RNS Normal RNS Anormal

Tc-99m DMSA Normal 212 (% 54.1)
Grup 1*

98 (% 25.0)
Grup 3*

Tc-99m DMSA Anormal 24 (%6.1)
Grup 4*

58 (% 14.8)
Grup 2*

Radyonüklid sistografi, Tc-99m DMSA sintigrafisi ve 
Ultrason sonuçları arasındaki korelasyon bakıldı. Buna 
göre Ultrason sonuçları ile RNS ve Tc-99m DMSA sin-
tigrafisi sonuçları arasında korelasyon anlamlı değildi 
(r =0.9, r=0.8).

RNS sonuçları anormal hastalarla Tc-99m DMSA sin-
tigrafisi normal ve anormal olan hastalar karşılaştırıldı-
ğında, anormal olan hastalar daha sıklıkla pozitif  ola-
rak bulundu. 

TARTIŞMA
VUR’da nihai amaç pyelonefrit riskini minimize ederek 
böbrek fonksiyonlarını reflünün hipertansiyon, reflü 
nefropatisi (renal skar) gibi önemli anatomik ve fonk-
siyonel sonuçlarından korumaktır. Her hasta için yaş, 
cinsiyet, reflü grade, alt üriner sistem disfonksiyonu, 
anatomik anomaliler ve böbreğin durumu gibi faktörler 
ortaya konulmalıdır. Ayrıca VUR’nün her zaman idrar 
yolu enfeksiyonuna ve böbrek zedelenmesine yol açan 
bir durum olmadığı da bilinmelidir. Tedavi edilmeyen 
VUR çocuğun somatik büyümesini ve genel sağlık du-
rumunu da bozar. 

Çocukluk çağında İYE gelişme riski kızlarda %8, erkek-
lerde %2’dir (9). İYE geçiren çocuklarda %25-%40  ara-
sında VUR gözlenebilir (10). Ateşli İYE’na eşlik eden 
VUR mevcut olduğunda böbreklerin %79-86’sında sin-
tigrafide renal kortikal anormaliteler gözlemlenir (11).

Tartışmalı olarak, İYE yokluğunda bazı çalışmalarda 
VUR’un renal skara neden olmadığı gösterilirken (12), 
bazı çalışmalar da yüksek dereceli VUR’un renal hasara 

eşlik ettiği gösterilmiştir (13). Bizim çalışmamızda da 
RNS sonuçları anormal hastalarda Tc-99m DMSA sin-
tigrafisi daha sıklıkla anormal olarak bulundu.

VUR üst üriner sistem enfeksiyonuna yatkınlık sağlaması-
na rağmen bazı çalışmalarda gösterilebilir VUR olmadan 
da akut piyelonefrit sıklıkla gözlenmiştir. Rosenberg ve ar-
kadaşları Tc-99m DMSA sintigrafisinde APN olan çocuk-
ların %24’ünde (1), Majd ve arkadaşları ise  %37’sinde VUR 
gözlemledi (2). Ditchfield ve arkadaşları Tc-99m DMSA 
sintigrafisinde APN tespit edilen olguların %39’unda VUR 
gözlemlerken, VUR’lu çocukların % 53’ünde sintigrafide 
APN’i gösterecek defekt gözlemlemediler (3). Ayrıca VUR 
ve APN birbirinden bağımsız değişkenler olarak gözlendi 
(3, 14). Özdoğan ve ark. yaptığı çalışmada ise VUR izlenen 
böbreklerin  %57.1 inde DMSA renal sintigrafi sonuçları 
normaldi (15).

VUR’un derecesi ve renal kortikal skar insidensi arasındaki 
ilişki tartışmalıdır (8). Ancak düşük dereceli VUR’da APN 
sonrası renal skar insidansının yükselmediği gösterilmiştir 
(16). Jaukovic ve ark. yaptığı çalışmada yüksek dereceli ref-
lülü çocukların %56’sında, düşük dereceli reflülü çocukla-
rın %26’sında renal skar gözlendi (17). Çeşitli çalışmalarda 
yüksek dereceli VUR’da renal hasar riskinin arttığı göste-
rildi (18, 19). Diğer yandan Lee ve ark. yaptığı çalışmada 
VUR’un derecesine göre renal skarın prevelansında an-
lamlı bir farklılık saptanmadı (20). Garin ve ark. renal skar 
gelişiminde predispoze faktör olarak hafif ve orta derecede 
VUR’un herhangi bir rolünü gözlemlemedi (21). 
Yüksek grade’li VUR’da skar oluşumu fazla olup (22), yük-
sek grade’li VUR mevcut olan çocukların ise tedavi ve ta-
kipleri dikkatli bir şekilde yapılmalıdır (23).

Farnsworth ve ark. bir yaşından küçük 113 çocuktan yük-
sek derece reflüsü olanlarda Tc-99m DMSA sintigrafisinde 
renal skar insidansı, düşük dereceli reflüye sahip olan ol-
gulara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. (24). Yine 
benzer şekilde Stokland ve ark. iki yaş altında İYE olan 303 
çocukta yaptıkları çalışmada, yüksek derecede VUR olan 
olgularda Tc-99m DMSA sintigrafisinde istatiksel olarak 
anlamlı renal skar riskinin arttığını göstermişlerdir (25). 

Sayedzadeh ve ark. yaptıkları çalışmada orta ve ciddi VUR 
olan olgularda Tc-99m DMSA sintigrafisinde pyelonefrit 
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bulguları saptanırken, hafif derecede VUR olan olgularda 
Tc-99m DMSA sintigrafide pyelonefrit bulguları gözlen-
memiş olup, VUR varlığının pyelonefrit insidansını arttır-
madığı bulundu (26).

Sintigrafide APN tanısı almış olan çocukların 
%38-57’sinde kalıcı renal skar gelişmektedir (27, 28). 
Oh ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada renal sin-
tigrafide APN’in sıklığı ile ciddi VUR grade’i arasında 
ilişki olduğu bulunmasına rağmen; kalıcı renal skar 
gözlenen APN olasılığının VUR grade’inden bağımsız 
olduğu bulunmuştur (29). 

Tc-99m DMSA sintigrafisinde patoloji saptanan olgularda 
VUR’un gösterilmesi önemlidir. VUR’u olan çocuklarda 
ilk üç yaşta Tc-99m DMSA sintigrafisinde renal skar tes-
pit edilemez ise sonrasında skar olma olasılığı 1/40 oranına 
düşmekte olup, dördüncü yaşta bu risk oldukça azalıp sıfıra 
yaklaşmaktadır (30).

İdrar yolu enfeksiyonu olan çocuklarda VUR’un gösteril-
mesinin önemi; uzun dönem takipte VUR’un gösterilmesi 
ile profilaktik antibiyotik tedavisinin hemen başlanmasına, 
reflü derecesinin tesbiti ve cerrahi olarak reflü tedavisinin 
erken dönemde gerekli olup olmadığına  karar verilmesine 
olanak sağlar (31-34). Çünkü VUR tanısı gecikmiş olgu-
larda son dönem böbrek yetmezliği, hipertansiyon ve kız 
çocuklarda ileride gebelikte komplikasyonlara neden ola-
bilmektedir (35, 36). VUR’da böbrekler yüksek basınca ma-
ruz kalmakta ve bu durum böbreklerde kalıcı hasara neden 
olmaktadır (37).

Vezikoüreteral reflü tanısında indirekt RNS mesane 
kateterizasyonuna gerek  olmadan iv. olarak radyoaktif 
madde verildikten sonra mesanenin fizyolojik dolma-
sı ile gerçekleşen bir tetkiktir. Üst üriner sistem fonk-
siyonlarının da değerlendirilmesini sağlar. Basit bir 
prosedürdür; ancak tuvalet alışkanlığı olan çocuklarda 
yapılır, üç yaş altında yapılamaz. Direkt RNS ise mesa-
ne kateterizasyonu gerekir. Radyoaktif madde kateter 
yoluyla mesaneye verilir, invazif girişimdir. Mesane 
kateter yardımıyla progressif olarak dolar ve mesane-
nin dolması ve voiding fazları görüntülenir. Hem direkt 
hem de indirekt RNS’de alınan radyasyon dozu düşük-
tür (8, 38, 39). 

İndirekt ve direkt RNS, VUR saptaması açısından bir-
kaç çalışmada karşılaştırılmıştır. İndirekt RNS’de me-
sane dolmasının yetersizliğinden dolayı kayda değer 
sayıda yanlış negatif sonuçlar bildirilmiştir ( 40, 41). De 
Sadeleer C ve ark. da yaptıkları çalışmada indirekt RNS 
‘nin direkt RNS’ye göre daha az sensitif olduğunu bul-
muşlardır (42).

Voiding sistoureterografi (VSUG) ve RNS’nin karşı-
laştırıldığı çalışmalarda RNS’nin VUR saptanmasında 
VSUG’den daha sensitif  ya da en az onun kadar sensi-
tif olduğunu bulunmuştur (43, 45, 46). Sukan ve arka-
daşlarıysa iki yöntem arasında anlamlı  fark olmadığını 
gözlemledi; ama daha genç yaş grubunda RNS’nin sen-
sivitesinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Üstelik 
istatiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen Tc-99m 
DMSA kortikal sintigrafisi anormal olan çocukların 
VSUG’ye göre RNS’de daha yüksek oranda VUR tespit 
edildiği gözlendi (43). 

Ayrıca iyonizan radyasyona maruz kalma RNS ve 
DMSA çalışmalarında ortak bir konu olmasına rağmen 
VSUG ile radyasyona maruziyeti RNS’den yaklaşık 8 ila 
10 kat daha fazla olan, invazif bir girişimdir (44).

Bizim çalışmamızda, 35 hastada grade 1,  13 hastada 
grade 2, 13 hastada grade 3 VUR mevcuttu. Vezikoüre-
teral reflü tespit edilen 69 hastanın 8’inde VUR bilate-
raldi. Hem RNS hem de Tc-99m DMSA tetkikleri nor-
mal olan 212 renal ünitede (% 54.1) hasta, RNS normal 
ve Tc-99m DMSA anormal olan 58 (% 14.8) hasta, RNS 
anormal ve Tc-99m DMSA normal 98 (% 25.0) hasta, 
RNS ve Tc-99m DMSA anormal olan 24 (% 6.1) hasta 
vardı. RNS normal ve Tc-99m DMSA normal sonuçla-
rı olan hastalarda ve  RNS anormal ve Tc-99m DMSA 
anormal sonuçları olan hasta gruplarında pozitif yönde 
zayıf korelasyon bulundu. 

RNS reflü tanısında hassas bir metod olup reflü sırasında 
mesane volümü ve reflü idrar volümünü kantitatif olarak 
belirleyebilir. Ancak mesane anatomisi ve morfolojisi hak-
kında yetersizliği, üretrayı görüntüleyememesi, reflü dere-
celendirmesini net olarak yapamaması, invazif bir girişim 
olması, düşük dereceli reflüleri saptamada duyarlılığının 
düşük olması RNS’nin dezavantajlarındandır.
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İntermittan reflünün görüntülenmesi RNS ile daha ko-
laydır. RNS’nin dezavantajı alt üriner sistem anatomisi 
hakkında detaylı bilgi vermemesidir. Çalışmalar direkt 
RNS’nin anatomik bilgiye ihtiyaç olunmayan seçilmiş 
hastalarda reflünün saptanmasında, her cinsiyette bilinen 
reflünün takibinde, kızlarda reflünün ilk değerlendirme-
sinde uygun yöntem olduğunu desteklemektedir (45). 

Çalışmamızda 29 hastaya direk RNS diğer hastalara 
indirekt RNS yapıldı. Tc-99m DMSA sonuçları karşı-
laştırıldığında her iki RNS grubu arasında istatistiksel 
anlamlı fark bulunmadı. 
 
SONUÇ
Gerek direk, gerekse indirekt RNS düşük radyasyon 
maruziyeti ve devam eden monitorizasyon avantajı 
nedeniyle VUR tanısında VSUG’ye alternatif bir yön-
temdir. Literatürde çok farklı sonuçlar olmakla birlikte, 
bizim çalışmamızda RNS sonuçları anormal hastalarla 
Tc-99m DMSA sintigrafisi normal ve anormal olan has-
talar karşılaştırıldığında, anormal olan hastalar daha 
sıklıkla pozitif  olarak bulundu. Gerek VUR pozitif ge-
rekse VUR negatif hastaların tanılarında Tc99m DMSA 
sintigrafisi, RNS ve renal US birbirlerini tamamlayıcı 
olarak kullanılmalıdırlar.
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ÖZ

AMAÇ: Endojen bir nitrik oksit sentetaz inhibitor molekülü olan ‘asimetrik di-metil arjinin’ (ADMA) konsantrasyonu belli 
spesifik durumlarda artmaktadır. ADMA’nın sistemik üretimi iskemi reperfüzyon hasarına uğramış hayvanlarda daha fazla-
dır. Bunun yanında nitrik oksit ve nitric oksit sentetaz, deri fleplerinin sağ kalımında oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı 
da artmış ADMA seviyesi ve deri flep yaşayabilirliği arasındaki muhtemel ilişkinin deneysel olarak incelenmesidir. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Çalışmada 26 adet erişkin Wistar sıçan kullanıldı. Grup 1’de abdominal flepler kaldırıldı ve 
tekrar yerine dikildi. Grup 2’de ise süperfisyal epigastrik damarlar bazlı abdominal aksiyel flepler eleve edildi ve sonrasında 
vasküler pedikül klemplenerek 8 saatlik sıcak iskemi periyodu oluşturuldu. Plazma ADMA seviyeleri preoperatif ve reperfüz-
yon sonrası 4. saatte ölçüldü. 

BULGULAR: Grup 1 ve grup 2’de ortalama preoperatif ADMA seviyeleri 0,283 ve 0,301 olarak hesaplandı.  Postoperatif 
ADMA seviyeleri ise sırasıyla 0,296 ve 0,471 (µmol/l) olarak bulundu. Postoperatif 10.günde, ortalama flep nekroz alanı grup 
1’de 2.6 %± 3.0 ve grup 2’de 44.4% ± 10.7 olarak hesaplandı. Preoperatif ADMA seviyeleri arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı değildi (p>0.05) fakat postoperatif ADMA seviyeleri grup 2’de istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). 
Çalışma grubunda, ADMA konsantrasyonu ve flep yaşamı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlendi (p<0.05).

SONUÇ: Bu bulgular, sıçan iskemi reperfüzyon flep modelinde plazma ADMA seviyeleri ile flep yaşamı arasında belirgin bir 
bağlantı olduğunu göstermiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde, ADMA’nın sistemik üretiminin deri fleplerinde oluşan reper-
füzyon hasarının derecesiyle ilişkili olduğu düşünülebilir. ADMA seviyesinin düşürülmesi fleplerin veya kompozit transplant-
ların iskemi reperfüzyon hasarını azaltmada faydalı olabilir. Bu nedenle, ADMA, flep veya transplantasyon cerrahisinde 
terapötik hedef olarak kullanılabilecek önemli bir aday olabilir. 

Anahtar Kelimeler: İskemi reperfüzyon, flep, sağ kalım, asimetrik dimetil arjinin 

Yazarlar herhangi bir finansal destek kullanmamış olup yazarlar arasında çıkar çatışması yoktur.
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ABSTRACT

OBJECTIVE: Nitric oxide is important for skin flap survival. Systemic production of endogenous nitric oxide synthase in-
hibitor molecule ‘asymmetric di-methyl arginine’ (ADMA) is greater in animals having ischemia reperfusion injury. Aim of 
this study was to evaluate possible correlation of elevated levels of ADMA with skin flap survival in an experimental model.

MATERIAL AND METHODS: I26 adult Wistar rats were used in study. In group I abdominal flaps were elevated and 
sutured back. Abdominal axial flaps were elevated and subsequent 8 hours of warm ischemia period was created in group II. 
Plasma ADMA levels were calculated preoperatively and after 4 hours of reperfusion. 

RESULTS: Mean preoperative ADMA levels were calculated as 0,283 and 0,301 µmol/l in group 1 and group 2. Postoperative 
ADMA levels were 0,296 and 0,471 µmol/l respectively. At postoperative 10th day, mean area of flep necrosis were found to be 
as 2.6 %± 3.0 and 44.4% ± 10.7 in group 1 and group 2. Differences between preoperative ADMA levels were not statistically 
significant (p>0.05) but postoperative ADMA levels were significantly higher in group II (p<0.05). Statistically significant 
relationship was observed between concentration of ADMA and skin flap survival in study group (p<0.05).

CONCLUSION:There is significant correlation between ADMA levels and flap survival in rat ischemia/reperfusion flap 
model. Systemic production of ADMA may be related with amount of reperfusion injury. Decreasing ADMA levels may be 
beneficial to decrease ischemia reperfusion injury of flaps or composite transplants, thus, ADMA might be a therapeutic target 
in reconstructive surgeries.

Keywords: Ischemia, reperfusion injury, surgical flap, asymmetric dimethyl arginine
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GİRİŞ 
Nitrik oksit, deneysel şartlara bağlı olarak iskemi-reper-
füzyon hasarını arttırabilir veya azaltabilir. Bu nedenle 
doku transplantasyonunda greft veya flep fonksiyonuna 
nitrik oksitin etkisi literatürde tartışılmıştır. Nitrik ok-
sitin vasküler ve immün systemler üzerinde de komp-
leks etkileri mevcuttur (1-3). İskemi reperfüzyon hasarı, 
zayıf fonksiyon gösteren dokularla sonuçlanan birçok 
mekanizmayı barındıran bir süreçtir (1,4). Bu mekaniz-
malardan bir tanesi, nitrik oksit ve endotelin arasındaki 
dengenin bozulmasına bağlı olarak gelişen vazokons-
trüksiyondur (1). Günümüzde, endotelyal bir enzim 
olan nitrik oksit sentetaz tarafından üretilen nitrik oksi-
tin deri fleplerinin dolaşımı üzerinde kritik bir rol oyna-
dığı iyi bilinen bir gerçektir. 

Asimetrik dimetil arjinin (ADMA) nitrik oksit senteta-
zın kuvvetli bir inhibitörüdür ve nitrik oksit seviyelerini 
düşürür (5). Akciğer, böbrek, kalp miyokardiyumu veya 
gastrik mukoza gibi değişik dokuların iskemik periyot-
ları sırasında nitrik oksit eksikliği sonucu oluşan en-
dotelyal disfonksiyon kritik bir noktadır (6-9). Artmış 

ADMA seviyeleri düşük nitrik oksit sentezi ile ilişkilidir 
ve bozulmuş endotel bağımlı vazodilatasyon ile değer-
lendirilebilir (10). 

Yayınlanmamış bir ön çalışmada, deneysel bir iskemi 
reperfüzyon flep modelinde, kontrol grubu ile kıyaslan-
dığında ADMA seviyesinin belirgin olarak yükseldiğini 
belirlemiştik. Bu bilgileri gözönünde tutarak, bu çalış-
mada, plazma ADMA seviyesi ile flep yaşayabilirliği ara-
sındaki muhtemel ilişkiyi deneysel bir iskemi reperfüz-
yon flep modelinde araştırmayı planladık. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Deney, ortalama vücut ağırlığı 300 ± 30 gr. olan 26 adet 
erkek Wistar cinsi sıçan üzerinde uygulandı. Sıçanlar sabit 
oda sıcaklığında (24 ±1 0C) ayrı ayrı kafeslerde takip edildi. 
Tüm sıçanlar için suya serbest ulaşım sağlandı ve 12 saatlik 
ışık/karanlık döngüsünde normal sıçan diyeti verildi. Hay-
van bakımı ve cerrahi prosedürler uluslararası kurallar ve 
politikalara uygun şekilde yapıldı. Deney Ankara Eğitim 
Araştırma Hastanesi etik kurul kararı ile aynı hastanenin 
deney hayvanları laboratuvarında gerçekleştirildi.  
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Deney Protokolü
Çalışmada daha önceden tanımlanmış olan bir flep iske-
mi-reperfüzyon modeli kullanıldı (11). Sıçanlara ketamine 
HCl 40 mg/kg (Ketalar, Parkee Davis) ve Xylazine HCl 10 
mg/kg (Rompun, Bayer) karışımının intramusküler en-
jeksiyonu ile anestezi uygulandı. Preoperatif ADMA sevi-
yelerini ölçmek amacıyla biyokimya örnekleri alındı. Tüm 
hayvanlarda, orta hat medial sınır olarak kabul edilecek 
şekilde abdominal/kasık bölgesinde 3x6 cm.lik dikdörtgen 
deri flepleri ada flebi şeklinde kaldırıldı. Bu flep, süperfisyal 
epigastrik damarlar bazlı aksiyel dolaşım şekline sahip bir 
fleptir. Tüm musküler dallar kesildi ve flep, tüm kan akımı 
pedikül tarafından sağlanacak şekilde ada flebi olarak kaldı-
rıldı. Grup 1’de (kontrol, n=10) abdominal flepler kaldırıldı 
ve iskemi yaratmadan yerine tekrar yerleştirildi (Resim 1). 

Resim 1: Aksiyel dolaşımlı abdominal flebin sadece vaskü-
ler pedikül sağlam kalacak şekilde kaldırılması

Grup 2’de (n=16) ise abdominal fleplerin elevasyonunu 
takiben vasküler pedikül klemplendi ve 8 saatlik bir sıcak 
iskemi periyodu oluşturuldu (Resim 2). 

Resim 2: Flep iskemisi oluşturmak amacıyla mikrovaskü-
ler klempin yerleştirilmesi

Total flep iskemisi oluşturabilmek için 2 mm.lik bir 
mikrovasküler klemp arter ve ven üzerine yerleştiril-
di. Klempin giriş noktası olan flebin inferolateral kısmı 
dışında flebin geri kalanı tekrar orijinal yerine dikildi. 
Sekiz saatlik sıcak iskemi periyodu sonrasında, klemp 
kaldırıldı ve damarlarda kan akımı olduğunu görmek 
için pedikül cerrahi mikroskop altında incelendi. 

Vasküler spazmı çözmek için herhangi bir vazoaktif çö-
zelti kullanılmadı. Tüm sıçanlar numaralandırıldı ve 8 
saatlik sıcak iskemi süresini takiben 4 saatlik bir reper-
füzyon süresi sonrasında ADMA seviyelerinin ölçümü 
için plazma örnekleri alındı. Flepler günlük olarak göz-
lemlendi ve postoperatif 10. günde tüm flepler dijital 
olarak fotoğraflandı. Fleplerin sağ kalım/nekroz bölge-
leri ticari olarak elde edilebilen bir bilgisayar programı 
(AutoCAD 2012) ile hesaplandı ve yüzde olarak ifade 
edildi. 

Biyokimyasal Analiz
Kan örnekleri, alındıktan hemen sonra ADMA öl-
çümleri için heparinize tüplerde santrifüj edildi. 
Plazma örnekleri kimyasal analize kadar -800C’de 
saklandı. ADMA seviyelerinin ölçümü için floresans 
tespiti için ortofitaldehit kullanarak yüksek perfor-
manslı sıvı kromatografi (HPLC) kullanıldı. Prose-
dür, Shimadzu Prominence HPLC System kullanıla-
rak gerçekleştirildi. 

İstatistiksel Analiz
Tüm bilgiler ortalama ± standart sapma şeklinde sunul-
du ve tablolarda açıklandı. Parametreler arasındaki li-
neer ilişki Spearmen’s testi kullanılarak değerlendirildi. 

BULGULAR
Deney grubunda ortalama postoperatif ADMA seviye-
si 0.471 ± 0.177 (µmol/l) (0.250 – 0.840 µmol/l) olarak 
ölçüldü. Ortalama flep nekroz alanı 10. günün sonunda 
% 44.4 ± 10.7 (% 28 - 64) olarak bulundu. 

Post-hoc güç analizi çalışmanın % 94.7 (tip 2 hata 5.3) 
güce sahip olduğunu gösterdi. ADMA konsantrasyonu 
ile deri fleplerinin nekroz yüzdesi arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir lineer ilişki tespit edildi (Rho=0.672, 
p<0.05) (Tablo 1). 
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TARTIŞMA
Iskemi reperfüzyon (I/R) hasarı değişik organ ve do-
kulardaki hücre hasarının en önemli nedeni olarak 
düşünülmektedir (12). Deneysel bulgulara göre nitrik 
oksit I/R hasarının önemli bir bileşenidir. Iskemi reper-
füzyon hasarında doku fonksiyonunu etkileyen önemli 
faktörlerden biri vazokonstrüksiyondur ve bu durum 
genellikle nitric oksit ve endotelin arasındaki dengenin 
bozulması sonucunda oluşmaktadır (1,12). 

Nitrik oksit (NO), amino asit öncüsü olan L-arjinin-
den nitrik oksit sentetaz (NOS) tarafından sentezlenen 
önemli bir vazoaktif mediatördür (10). Endotelyal hüc-
reler sürekli bir şekilde nitrik oksit oluştururlar. NO, 
plazma lipoproteinlerinin oksidatif modifikasyonunu 
engeller, monositlerin endotele adezyonunu azaltır, 
vasküler düz hücrelerin çoğalmasını engeller ve aynı 
zamanda trombosit aktivitesini baskılar (6). 

Diğer yandan, hücresel metabolizmanın ve oksijen kul-
lanımının engellenmesi, elektrolit transportunun azal-
tılması ve glukoz ve protein sentezinin engellenmesi 
nitrik oksitin diğer koruyucu etkilerindendir (12). Hem 
nitrik oksit hem de nitrik oksit sentetazın deri ve flep 
dokusunda bazal kan akımı ve deri fleplerinin sağ kalı-
mı için önemli olduğunu gösteren birçok yayın mevcut-

tur (13-17). Deri fleplerinin dolaşımını korumada nit-
rik oksit sentetaz tarafından oluşturulan nitrik oksitin 
önemli bir rol oynadığı deneysel olarak gösterilmiştir 
(13). 

Asimetrik dimetil arjinin (ADMA), NOS aktivitesini 
engelleyerek NO sentezini azaltan önemli bir endojen 
maddedir. Boer ve arkadaşları ADMA konsantrasyon-
larındaki küçük değişikliklerin bile vasküler NO üreti-
mini, vasküler tonusu ve sistemik vasküler direnci be-
lirgin şekilde etkilediğini belirtmişlerdir (10). Başka bir 
çalışmada da artmış plazma ADMA konsantrasyonu-
nun ateroskleroz belirleyicileri ile pozitif olarak alakalı 
olduğu bulunmuştur ve prospektif çalışmalarda akut 
kardiovasküler olaylar için ön belirleyici olarak değerli 
olabileceği ifade edilmiştir (5). Ek olarak, ADMA’nın 
intravasküler infüzyonunun lokal vazokonstrüksiyona 
neden olduğu da belirtilmiştir (5).  

Ateroskleroz, serebral küçük damar hastalıkları, geçici 
iskemik ataklar ve serebral vazospazm gibi bazı patolo-
jik durumlar da ADMA’nın yüksek konsantrasyonları 
ile alakalıdır (18). ADMA seviyesinin artmasının beyin 
perfüzyonunu azalttığı ve arteryal sertlikleri arttırdığı 
da belirtilmiştir (18). Stühlinger ve arkadaşları, doku 
ADMA birikiminin reperfüzyon hasarının anlamlı bir 

Tablo 1: ADMA konsantrasyonu ölçümleri ve flep nekroz oranlarının istatistiksel değerlendirmesi

Grup N Ortalama SD Medyan IQR Minimum Maksimum Persentil  
25

Persentil  
75 P Güç

pre-op
(µmol/l)

kontrol 10 0,283 0,051 0,283 0,07 0,197 0,345 0,254 0,324 0,445 55,29%

çalışma 16 0,301 0,070 0,294 0,109 0,198 0,427 0,241 0,350 mann 
whitney u

Toplam 26 0,294 0,063 0,289 0,097 0,197 0,427 0,245 0,342

post-op
(µmol/l)

kontrol 10 0,296 0,054 0,296 0,109 0,220 0,376 0,245 0,354 0,004 75,5%

çalışma 16 0,471 0,177 0,440 0,284 0,250 0,840 0,328 0,612 mann 
whitney u

Toplam 26 0,403 0,166 0,355 0,176 0,220 0,840 0,294 0,470  

Flep 
nekrozu

(%)

kontrol 10 2,6 3,0 1,5 5,0 0,0 8,0 0,0 5,0 0,000 100,0%

çalışma 16 44,4 10,7 44,0 15,5 28,0 64,0 36,0 51,5 mann 
whitney u

Toplam 26 28,3 22,4 32,0 45,0 0,0 64,0 4,0 49,0  
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belirleyicisi olduğunu ifade etmişlerdir ve ADMA’nın 
miyokardiyal reperfüzyon hasarının tedavisinde potan-
siyel bir yeni hedef olabileceği sonucuna varmışlardır 
(7). Shibata ve arkadaşları ise artmış ADMA seviyele-
rinin tübülointerstisyal iskemiye neden olabileceğini 
belirtmişlerdir ve ADMA’nın baskılanmasının deneysel 
diyabetik nefropati modelinde, tübülointerstisyal iske-
miyi ve sonrasında oluşacak böbrek hasarını azalttığını 
bulmuşlardır (19). 

Başka bir çalışmada, Zhang ve arkadaşları, ADMA ile te-
tiklenen gastrik hasarı incelemişlerdir ve ADMA seviye-
sinin artmasının gastrik mukozal hastalıklarla ilgili ola-
rak bir klinik belirleyici olabileceğini belirtmişlerdir (6). 

Daha önce yapmış olduğumuz bir ön çalışmada, biz de 
benzer bir metodoloji kullanmış ve deneysel bir iskemi/
reperfüzyon flep modelinde plazma ADMA seviyesin-
deki değişiklikleri kantitatif olarak belirlemiştik (20). 

Bu çalışmada, plazma ADMA seviyesinin iskemi-re-
perfüzyon grubunda kontrol grubuna göre belirgin ola-
rak arttığı tespit edildi. Aynı zamanda, flep sağ kalımı 
ve plazma ADMA seviyeleri arasında da istatistiksel 
olarak anlamlı bir pozitif bağlantı belirlendi. Bu sonuç, 
NO üretiminin deri flebi sağ kalımı için olan önemi ile 
de uyumludur ve ADMA’nın diğer sistemlerin iskemi 
reperfüzyon hasarları üzerindeki tanı koydurucu değe-
rini belirleyen çalışmaları da desteklemektedir. Plazma 
ADMA seviyesinin iskemi reperfüzyon hasarı için tek 
belirleyici olduğu sonucunu çıkaramayız ancak flep is-
kemi reperfüzyon hasarı miktarını belirlemede tahmin 
edici bir değeri olabileceğini söyleyebiliriz. Gelecekte 
plazma ADMA seviyesini kontrol etmenin flep sağ ka-
lım oranları üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar planlana-
bilir ve ADMA, fleplerin iskemi reperfüzyon hasarını 
azaltmak için bir preoperatif hedef olarak kullanılabilir. 
Sonuç olarak, bu tarz çalışmaların sonuçları flep cerra-
hisi, replantasyonlar ve kompozit doku allotransplan-
tasyonları ile ilgili yeni klinik çalışmalara yön verebilir. 
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ÖZ

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, menopoz öncesinde mamografide saptanan arteriyel kalsifikasyon (MAK) varlığı ile 
hipertansiyon (HT) ve hipertansif retinopati (HTRP) birlikteliğini araştırmaktır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Ocak 2012- Haziran 2012  tarihleri arasında tarama ya da tanısal amaçlı mamografi 
çekimi yapılan ve mamografisinde arteriyel kalsifikasyonları mevcut olan olgular dahil edildi. Yaş aralığı 40-55 yaş 
olan 30 olgu incelendi. Hipertansiyon varlığı ölçümler sonucunda ve dahiliye veya kardiyoloji kliniklerince konsülte 
edilerek netleştirildi. Arteriyel tansiyon ölçümleri 140/90mmHg üzeri olanlar HT olarak kabul edildi. HTRP açısın-
dan tüm olgular biyomikroskopik muayene ile göz kliniğinde değerlendirildi. İstatiksel analizde SPSS 15.0 for Win-
dows (SPSS, Inc., Chicago, IL). Fisher’in kesin olasılık testi kullanıldı.

BULGULAR: Çalışmadaki 30 hastanın ortalama yaşı 50.6±3.3 idi. Olguların 14’ünde (%46.6)  HT mevcuttu. Dokuz 
hastada (%30) HTRP tespit edildi. Dokuz hastanın 7’si (%77.7) evre 1, 2 hasta (%22.3) evre 2 HTRP olarak saptandı. 
HTRP tespit edilen olgulardan 8 tanesi hipertansifti. HT olmayan olgular değerlendirildiğinde sadece bir olguda evre 
1 HTRP tespit edildi. Memede arteriyel kalsifikasyonu mevcut olan olguların HTRP varlığı ve HT varlığı açısından 
anlamlı ilişki saptandı. (p<0.05) Arteriyel kalsifikasyon mevcut 30 olgunun 9’unda (%30) her iki memede, 21’in de 
(%70)  ise tek memede kalsifikasyon izlendi. HTRP varlığı ve kalsifikasyonların bilateral olma olasılığı istatiksel ola-
rak anlamlı olarak bulunmadı. Yaş ile kalsifikasyonların bilateral olması arasında ilişki mevcuttu (p<0.001).

SONUÇ: Menopoz öncesi daha genç grupta mamografide saptanan arteriyel kalsifikasyonlar  retinal vasküler zarar-
lanmanın erken bulgusu olabilir. MAK varlığı HT ve HTRP’nin gelişimi açısından uyarıcı bir rol oynayabilir.  

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, retinopati, meme, mamografi, arteriyel kalsifikasyon. 

Yazarlar herhangi bir finansal destek kullanmamış olup yazarlar arasında çıkar çatışması yoktur.
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MAMOGRAFİK ARTERİAL KALSİFİKASYONLAR VE RETİNOPATİ / 
MAMMOGRAPHIC ARTERIAL CALCIFICATIONS AND RETINOPATHY

ABSTRACT

OBJECTIVE: The purpose of this study was to investigate the association between the arterial calcifications detected 
on mammography and with the presence of hypertension (HT) and hypertensive retinopathy (HTRP) in premeno-
pausal women.

MATERIAL AND METHODS: Between January and June 2012 the women who had arterial calcifications on mam-
mography after having mammography for screening or diagnostic reasons were included. Thirty cases whose age range 
was between 40 to 55 years were examined. Hypertension was clarified after serial measurements and after internal 
medicine or cardiology consultations. The arterial pressure levels above 140/90mmHg was considered as HT. All pa-
tients were evaluated in terms of HTRP in ophtalmology department with biomicropscopy. Statistical analysis was 
performed using SPSS 15.0 for Windows (SPSS, Inc., Chicago, IL). Fisher’s exact test was used.

RESULTS: The mean age of the 30 patients in the study was 50.6 ± 3.3. In 14 cases (46.6%) hypertension was present. 
In 9 patients (30%) HTRP was detected. Of those 9 patients, 7 (77.7%) were stage 1 and 2 patients (22.3%) had stage 
2 as HTRP. Of the cases with HTRP, 8 of them were hypertensive. When evaluating patients without HT only in one 
patient with stage 1 HTRP was present. In patients who had aterial calcifiabtions in breast there was a significant 
relation between the presence of HTRP and HT. (P <0.05) In patients with arterial calcification, 9 of 30 patients 
(30%) had bilateral and 21 (70%) had unilateral breast calcifications. HTRP presence and the possibility of bilateral 
calcifications were not statistically significant. There was a significant association between bilateral calcification with 
age (p <0.001).

CONCLUSION:The arterial calcifications detected on mammography in younger, pre-menopausal group could be 
early signs of retinal vascular injury. Presence of MAK chould have an alerting role forthe deveopment of HT and 
HTRP.

Keywords: hypertension, retinopathy, breast, mammography, arterial calcification.
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GİRİŞ 
Meme arterlerinde izlenen kalsifikasyonlar (MAK) ma-
mografi çekilen 50 yaş üstü kadınların yaklaşık % 3-29’ 
unda izlenmektedir. Sıklığı özellikle 50 yaş sonrasında 
giderek artmakta ve hipertansiyon ile anlamlı olarak 
birliktelik göstermektedir (1). Memede arteriyel kalsi-
fikasyonlar  (MAK)  Mönckeberg sklerozu olarak da 
tanımlanmaktadır. Vasküler yapının mediasında lineer 
kalsifikasyon şeklinde izlenmektedir. Bu kalsifikasyon-
lar periferik vasküler zararlanmanın erken bulgusu ola-
rak kabul edilmekte ve koroner arter kalsifikasyonların 
öncü belirtisi  olabileceği  bildirilmektedir (2). 

MAK diyabette ve son evre renal hastalıkta da sıklıkla gö-
rülmektedir. Hipertansif retinopati (HTRP) kronik hasta-
lıkların retinal arter ve venüllerde meydana getirdiği de-

ğişiklikleri tanımlayan bir hastalıktır. Artan kan basıncına 
yanıt olarak retinal  sirkülasyon  etkilenmektedir (5-6). 

Mamografideki arteriyel kalsifikasyonlar özellikle 55 
yaş sonrası menopoz  döneminde  daha sıklıkla izlen-
mektedir. HT’de benzer şekilde yaş ile artan sıklıkla  
görülmektedir. Ancak mamografik kalsifikasyon ile HT 
ve HTRP arasındaki ilişkiyi inceleyen az sayıda çalışma 
vardır (1,3,4).  

Bu çalışmada menopoz öncesi daha genç yaş grubu 
kadın olgular incelendi. Bu grupta mamografik kalsifi-
kasyon varlığı daha seyrek izlenmektedir (1). Menopoz 
öncesinde 40-55 yaş aralığında mamografik arteriyel 
kalsifikasyonları olan kadın olguların HT ve HTRP ile 
birlikteliği araştırıldı. 
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GEREÇ VE YÖNTEMLER 

Çalışma protokolü lokal etik komite tarafından onay-
landı. Çalışmamıza Ocak-Haziran 2012 tarihleri ara-
sında tarama ya da tanısal amaçlı mamografi çekimi 
yapılan, memede MAK mevcut olan 40- 55 yaş arası 30 
olgu dahil edildi. 

Diyabetik olduğu bilinen ya da kan tetkikleri sonucun-
da diyabet şüphesi olanlar  çalışma dışı bırakıldı. Oral 
kontraseptif  ve diğer hormonal ilaç kullanan olgular ile 
55 yaşından büyük menopozlu olan olgular da çalışma-
ya dahil edilmedi. 

Hipertansiyon varlığı olguların anemnezi, geçmişi sor-
gulanarak ve tansiyon ölçümleri sonucunda gerçekleş-
tirildi. Hipertansiyon varlığı dahiliye veya kardiyoloji 
kliniklerince konsülte edilerek netleştirildi. Arteriyel 
tansiyon ölçümleri 140/90mmHg üzeri olanlar HT ola-
rak kabul edildi. 

MAK izlenen  olgulara tetkik sonrası 2-4 gün içinde 
göz kliniğinde göz dibi bakısı yapıldı. Tüm olgular pu-
pil dilatasyonunu takiben biyomikroskopik muayene 
ile Modifiye Scheie sınıflamasına (7) göre hipertansif 
retinopati açısından deneyimli  bir göz uzmanı  tarafın-
dan değerlendirildi.   

Mamografi tetkiki Hologic Lorad Selenia dijital ma-
mografi cihazı kullanılarak yapıldı. Tetkikte tanısal ya 
da tarama amaçlı  bilateral mediolateral oblik ve krani-
okaudal görüntüler alındı. 

Görüntüler 10 yıllık meme görüntüleme deneyimi 
olan radyolog tarafından rapor edildi. Arteriyel vas-
küler kalsifikasyon varlığı not edildi. Arteriyel kalsi-
fikasyon varlığı lineer, tren rayı şeklinde uzanan kal-
siyum depozitleri şeklinde mamografide tanımlandı 
(Resim 1). 

Memede arteriyel kalsifikasyonlu olguların yaş, HT, 
HTRP varlığı ve evre açısından sonuçları  karşılaştırıl-
dı. İstatiksel analiz SPSS 15.0 for Windows (SPSS, Inc., 
Chicago, IL). Fisher’in kesin olasılık testi kullanıldı. So-
nuçlar p < 0.05 olanlar anlamlı olarak kabul edildi. 

Resim 1: Sağ meme CC grafi dış kadranda tren rayı 
şeklinde lineer MAK izlenmekte (kırmızı oklar).

BULGULAR
Çalışmaya dahil edilen 30 hastanın ortalama yaşı 
50.6±3.3 idi. Olguların 14’ünde (%46.6)  hipertansi-
yon mevcut olup, hipertansif olanların ortalama yaşla-
rı 51.3±2.8 yıl olarak saptandı. Hipertansiyon mevcut 
olmayan diğer 16 (%53.4) hastanın ise ortalama yaşı 
49.8±1.9 idi. 

Yapılan göz dibi muayenesi sonucunda toplam 9 has-
tada (%30) HTRP tespit edildi. Dokuz hastanın 7’si  
(%77.7) evre 1, 2 hasta (%22.3) evre 2 HTRP olarak 
saptandı.  HTRP  tespit edilen olgulardan 8 tanesi hi-
pertansifti. Bu hipertansif olan 7 olgu evre 1, bir olgu 
ise evre 2 HTRP olgusu idi. HT olmayan olgular değer-
lendirildiğinde sadece bir olguda evre 1 HTRP tespit 
edilmiştir.  MAK mevcut  olan olguların HTRP varlığı 
ve HT varlığı açısından anlamlı bir ilişki vardı (p<0.05).

192-196ÖZSOY

MAMOGRAFİK ARTERİAL KALSİFİKASYONLAR VE RETİNOPATİ / 
MAMMOGRAPHIC ARTERIAL CALCIFICATIONS AND RETINOPATHY



ve ark.  Ankara Eğt. Arş. Hast. Derg. 2016; 49 (3): 195

MAK mevcut olan 30 olgunun 9’unda (%30) her iki 
memede, 21’inde (%70) ise tek memede kalsifikasyon 
izlendi. Her iki memede kalsifikasyon olan olguların 
ortalama yaşı 53.8±0.6, diğer grubun ise 49.2±1.2  idi. 
HTRP saptanan 4 olguda bilateral kalsifikasyon varlığı 
mevcuttu. HT, HTRP varlığı ve kalsifikasyonların bila-
teral olma olasılığı istatiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Artan yaş ve HTRP ve HT açısından anlamlı ilişki  bu-
lunmadı. Ayrıca hiç bir olguda malignite şüphesi yoktu. 
Fakat yaş ile kalsifikasyonların bilateral olması arasında 
ilişki mevcuttu (p<0.001).

TARTIŞMA
Mamografide izlenen arteriyel kalsifikasyonlar arteriol-
lerin media tabakasındaki artmış kalsiyum birikimine 
bağlıdır. Monckeberg medial kalsifik sklerozu olarak 
adlandırılan bu durum etiyopatogenez olarak farklı bir 
durumdur. Yaş ile giderek görünüm sıklığının artma-
sına ek olarak diyabet, hipertansiyonun bir göstergesi 
olarak görülmektedir  (9,10,11).  Ayrıca birçok çalış-
mada MAK’ın periferik vasküler zararlanmaların bir-
likteliği ve öncü bulgusu olabileceği   belirtilmektedir 
(12,13,15).

HTRP artan kan basıncı ile ilişkili retinal mikrovaskü-
ler bir bulgudur. Kırk yaşından sonra diabetik olmayan 
olguların % 2-14’ de saptanmaktadır. Yapılan çalışma-
larda meme damarlarındaki kalsifikasyonların retina-
daki hipertansif değişikliklerle paralel gidebileceği be-
lirtilmekte, mamografide MAK varlığı,  artmış HTRP 
gösterebileceği belirtilmektedir.  Bu durumun  özellikle 
60 yaşından daha yaşlı kadınlarda  belirgin olduğu be-
lirtilmiştir (13,14).

Çalışır ve arkadaşları bizimki ile benzer çalışmalarında 
HT‘li olguların mamografilerini değerlendirmişler ve 
MAK varlığı ile HTRP ilişkisini incelemişlerdir (14). 
Bizim çalışmamızda MAK varlığı olan olgularda HT 
varlığı ve HTRP ilişkisini inceledik. Çalışır ve arkadaş-
ları ortalama 41-75 yaş aralığında HT olan olguları de-
ğerlendirdikleri çalışmada, özellikle 60 yaşından büyük 
olgularda  yaş ile ilişkili olarak MAK varlığı ve HTRP 
arasında anlamlı ilişki bulmuşlardır. Biz ise çalışma-
mızda daha genç olguları (40-55 yaş aralığı) değerlen-

dirdik. Ancak artan yaş HTRP ve HT açısından anlamlı 
ilişki saptamadık. Bu yaş aralığını seçmemizin amacı ise 
yaşın artması ile çeşitli sistemik hastalıkların görülme 
oranının artmasıdır. Daha genç olgularda bunun etkisi-
ni daha aza indirgemiş olduğumuzu düşünüyoruz. 

Çalışır ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada HT’li 
olgularda MAK ve HTRP arasında anlamlı ilişki oldu-
ğunu bulmuşlardır (14). Biz de benzer şekilde MAK’ lı 
olgularla HT ve HTRP arasında anlamlı ilişki bulduk. 
Benzer şekilde HTRP evrelemesi ile MAK ve HT arasın-
da ilişki bulmadık. Çalışır ve arkadaşlarının çalışmasın-
da HTRP evresinin artması ile MAK’ın bilateral olması 
arasında anlamlı ilişki bulurken, bizim çalışmamızda 
HTRP evresi ve MAK ‘ın bilateral olması arasında iliş-
ki bulmadık. Bu farklılığın hasta sayımızın azlığından, 
hasta yaşı ve hipertansif olgu sayısının azlığından kay-
naklanabileceğini düşünüyoruz.

Markopoulos ve ark. mamografide saptanan MAK’ın 
sistemik vasküler hastalığın güvenilir bir göstergesi oldu-
ğunu belirtmişlerdir (15). Saa ve ark. tarama olgularında 
saptadıkları MAK’lı olguların maküler dejenerasyon ge-
lişimi  açısından ilişkili olabileceğini belirtmişlerdir (16). 
Bizim çalışmamız ile benzer olarak  memede  arteriyel  
yapılardaki değişikliklerin retinadaki vasküler değişik-
likler  ile paralellik gösterebileceğini belirtmişlerdir. 

Çalışmanın kısıtlılıkları arasında ilk sırada hasta sayı-
sının azlığı gelmektedir. Çalışmanın kısa sürede ger-
çekleştirilmiş olası ve 50 yaşından önce aterosklerozun 
daha az görülmesiyle olgu sayısındaki eksikliğin nedeni 
açıklanabilir. Daha büyük serilerle çalışılarak güvenilir-
lik artırılabilir düşüncesindeyiz. İkinci kısıtlılık kont-
rol grubunun olmamasıdır. Hipertansif retinopati açı-
sından önemli olan diğer risk faktörlerinin (kolestrol, 
HDL, LDL, serum kreatinin vb.) değerlendirilmemiş 
olması da diğer bir kısıtlılıktır. 

SONUÇ
Menopoz öncesi genç kadınlarda mamografide arteri-
yel kalsifikasyon varlığı retinal vasküler zararlanmanın 
erken bulgusu olabilir. Bu kalsifikasyonlar asemptoma-
tik hipertansiyon ve hipertansif retinopatinin gelişimi 
açısından uyarıcı bir rol oynayabilir.
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ÖZ

İzole veya kısmi çekum duvarı nekrozu, akut cerrahi karının ender nedenlerinden birisidir. Bulgular sıklıkla akut 
apandisit ve ovarian patolojileri taklit etmektedir.

Son 1 yıl içinde acil servisimize sağ alt kadran ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle başvuran, akut batın ön tanısıyla 
laparotomi yapılan 2 olgumuzda izole çekum duvarı nekrozu tespit edildi. Olgular literatür eşliğinde değerlendirildi. 
İzole çekum duvarı nekrozu tanısı alan 2 olgunun Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki kayıtları retrospektif 
olarak incelendi ve literatür verileri ile karşılaştırıldı.

Olgular, 60 yaş kadın ve 76 yaş erkek olup,ortalama yaş 68±8 idi. Kadın hastaya 10 yıl önce TAH+BSO (Histerek-
tomi ve ooferektomi) yapılmış, ayrıca hipertansiyon ve diyabet ek hastalıkları vardı. Erkek hastada kronik böbrek 
yetmezliği vardı.Hastaların her ikisine de laparotomi esnasında sağ hemikolektomi ve lineer stapler yardımıyla ile-
otransversostomi yapıldı. Erken postoperatif dönemde erkek hastada yara yeri enfeksiyonu ve subileus gelişti, ancak 
medikal tedavi ve pansumanlar ile komplikasyon gelişmeden düzeldi. Kadın hastada yara yeri enfeksiyonu görüldü, 
pansumanlarla iyileşti.

Literatür verileri ile  karşılaştırıldığında ,hastalarımızın prognozu, erken tanı ve cerrahi tedavi uygulanan hasta 
gruplarıyla benzer idi. Tanı ve cerrahi tedavideki olası gecikmeler prognozu olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak, 
erken tanı ve uygun cerrahi tedavi sonrası sonuçlar oldukça iyidir.

Anahtar Kelimeler: Kolon, çekum, izole nekroz.
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GİRİŞ
İzole veya kısmi çekum duvarı nekrozu, akut cerrahi 
karının ender nedenlerinden birisidir. Sağ alt kadranda 
hassasiyete yol açan birçok hastalıkla karışabilmektedir. 

Bulgular sıklıkla akut apandisit ve ovarian patolojileri 
taklit etmektedir. Bu nedenle tanı koymak oldukça zor-
dur. İzole çekal nekroz; çekal arterlerin aterosklerozu ya 
da tromboembolisine bağlı meydana gelebileceği gibi 
posttravmatik olgularda, kronik hemodiyaliz hastala-
rında, açık kalp cerrahisi sonrası ve digoksin kullanımı 
öyküsü olan hastalarda da görülebilmektedir (1-3). 

Etyolojisi tam olarak aydınlatılamamakla birlikte, kısmi 
çekum duvarı nekrozunun aterosklerotik kalp hastala-
rı, ergot alkoloidleri ve kokain kullanımına bağlı olarak 
geliştiği bildirilmiştir (4). Kolonda iskemik hadisenin 
azalmış kan akımı ve aterosklerotik damar hastalığına 
bağlı gelişebileceği bilinmektedir (5). İleri yaş hastalar-
da iskemik kolit sık görülse de çekal iskemi nadiren gö-

rülür. Sağ kolonun izole iskemisinin genellikle azalmış 
kan akımına bağlı gelişebildiği bildirilmektedir (6).

Son 1 yıl içinde acil servisimize sağ alt kadran ağrısı, bulantı 
ve kusma şikayetiyle başvuran, akut batın ön tanısıyla lapa-
rotomi yapılan 2 olgumuzda izole çekum duvarı nekrozu 
tespit edildi. Olgular literatür eşliğinde değerlendirildi.

OLGU
Olgular, 60 yaş kadın ve 76 yaş erkek olup,ortalama yaş 
68±8 idi. Kadın hastaya 10 yıl önce TAH+BSO yapılmış, 
ayrıca hipertansiyon ve diyabet ek hastalıkları vardı. Er-
kek hastada kronik böbrek yetmezliği vardı. Hastaların 
her ikisine de laparotomi esnasında sağ hemikolektomi 
ve lineer stapler yardımıyla ileotransversostomi yapıldı. 

Erken postoperatif dönemde, erkek hastada yara yeri en-
feksiyonu ve subileus gelişti, ancak medikal tedavi ve pan-
sumanlar ile komplikasyon gelişmeden düzeldi. Kadın has-
tada yara yeri enfeksiyonu görüldü, pansumanlarla iyileşti. 
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ABSTRACT

Isolated or partial necrosis of the caecal wall is a rare cause of acute abdomen.The findings may mimic those of acute 
appendicitis and ovarian pathologies.

The records of two patients who attented to the emergency cervice of AEAH in the last one year and were diagnosed 
with isolated caecal necrosis after laparotomy were assessed retrospectively under the light of the information in the 
literature.

One of the patients was a 60 year-old female and the other was a 76 year-old male. The female patient had a history of 
total abdominal histerectomy and bilateral oophorectomy ten years ago. She had diabetes and hypertention.The male 
patient had chronic renal insufficiency.Both patients were admitted to our hospital with right lower quadrant pain, 
nausia, and vomiting and were diagnosed with isolated caecal necrosis during the laparotomy. A right hemicolectomy 
and iletransversostomy were performed  in both of the patients.Wound infection and subileus occured in the male pa-
tient, but successfully treated with wound care and expectant management. The female patient had a wound infection 
and was treated with local wound care.

When compared with the cases in the literatüre who received early diagnosis and treatment, the prognosis of the cases 
reported  in this report was similar. Delayed diagnosis and treatment influences the prognosis negatively. With early 
diagnosis and proper surgical intervention the results are fawourable.

Keywords: Colon, caecum, isolated nerosis.
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Hastalara ait peroperatif çekum görüntülerinde du-
varda kısmi nekroz açıkça görülmektedir. (Resim-1, 
Resim-2). 

Çıkarılan sağ hemikolektomi piyesinde de nekroz alanı 
izleniyor. (Resim-3).

Resim1: Erkek hasta peroperatif görüntü

Resim 2: Kadın hasta peroperatif görüntü

Resim 3: Piyeste nekroz alanın görüntüsü

GEREÇ VE YÖNTEMLER
İzole çekum duvarı nekrozu tanısı alan 2 olgunun, An-
kara Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki kayıtları retros-
pektif olarak incelendi ve literatür verileri ile karşılaş-
tırıldı.

TARTIŞMA
Parsiyel çekum nekrozunun tanısı oldukça güçtür. Sağ 
karın kadranında hassasiyet, defans ve rebound olan 
nispeten yaşlı ve yandaş hastalığı olan hasta grubunda; 
akut apandisit, divertikülit, barsak perforasyonu, kolon 
maligniteleri, iskemik kolit, granulamatöz barsak hasta-
lıklarının komplikasyonları ve parsiyel çekum nekrozu 
akla getirilmelidir. 

Doğru tanıyı koyabilmek için, hastanın hikayesi ve 
anamnezi eksiksiz alınmalıdır ve muayenede çekum 
nekrozundan şüphelenmek gerekmektedir. Diagnos-
tik laparoskopi, hastalığın tanı ve tedavisinde yardımcı 
olabilir. Literatür verileri ile karşılaştırıldığında; hasta 
grupları, şikayetler ve klinik gidişlerin benzer olduğunu 
ve geniş vaka serilerinde bizim cerrahi tekniğimize ek 
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olarak, çekum duvarına lineer stapler yardımıyla wedge 
rezeksiyon ve sağ hemikolektomi + koruyucu ileostomi 
tekniklerinden de faydalanıldığını gördük. Ayrıca, la-
paroskopik olarak yapılan parsiyel çekum eksizyonu da 
cerrahi tedavi alternatifi olabilir (7). 

Bizim hastalarımızın her ikisinde de yandaş hastalık 
mevcut idi ve hastaların yaş aralığı literatür verileri ile 
uyumluydu. 

İki olgumuzda da postoperatif dönemde yara yeri en-
feksiyonu ve erkek hastada subileus tablosu dışında 
önemli bir komplikasyon görülmedi. 

Çekum piyeslerinin histopatolojik değerlendirmeleri, 
nonspesifik nekroz bulguları şeklinde idi. Hastalarımız 
şifa ile taburcu edildi. Literatürdeki olgu sunumlarında 
da erken postoperatif dönemdeki komplikasyonların 
bizim olgularımızdakilerle aynı veya benzer oldukları-
nı gördük. 

Hastalarımızın prognozu, literatürdeki erken tanı ve 
cerrahi tedavi uygulanan hasta gruplarıyla benzer idi.
 

SONUÇ
Nadir akut cerrahi karın nedenlerinden birisi olan izole 
çekum duvarı nekrozu, özellikle yaşlı ve kronik ek has-
talığı olan hasta grubunda görülmektedir. Bu hasta gru-

bundaki, ani başlayan ve geçmeyen sağ alt kadran karın 
ağrısı varlığı, izole çekum duvarı nekrozunu akla getir-
melidir. Tanı ve cerrahi tedavideki olası gecikmeler prog-
nozu olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak, erken tanı 
ve uygun cerrahi tedavi sonrası sonuçlar oldukça iyidir.
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GENEL BİLGİLER
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi; Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nin süreli  bilimsel yayın  organıdır
ve yılda üç sayı olarak yayınlanır. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif,  prospektif  veya  deneysel  araştırma,  derleme,
olgu sunumu, editöryal yorum / tartışma, editöre mektup, tıbbi kitap değerlendirmeleri ve tıp gündemini belirleyen güncel ko-
nuları 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 olmaması şartını
gözetmektedir. Editörler ve yayıncı, reklam amacı ile verilen ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları konusunda hiçbir garanti 
vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. Yayınlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayın-
lanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Eğer makalede daha yayınlanmış; 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 danışmanın 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 aşağıda-
ki 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 bilgilendiril-
miş rıza (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadır. Çalışmada ‘hayvan’ öğesi kullanılmış 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 kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek 
zorundadır. Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş rıza (infor-
med consent)” alınmalıdır. Eğer makalede doğrudan veya dolaylı ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum 
mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu 
(konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır. Makalede Etik Kurul Onayı alınması gerekli ise; 
alınan belge makale ile birlikte gönderilmelidir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

EPİDEMİYOLOJİK VE İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME
Tüm retrospektif, prospektif ve deneysel araştırma makaleleri biyoistatistiksel olarak değerlendirilmeli ve uygun plan, analiz ve ra-
porlama ile belirtilmelidir. Araştırma makaleleri dergiye gönderilmeden önce, biyoistatistik uzmanı tarafından 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 ay-
rıca Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır. İngilizce makaleler ve İngilizce özetler, dergiye 
gönderilmeden önce dil uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Makaleyi, İngilizce yönünden değerlendiren, yazarlardan biri değil 
ise bu kişinin ismi makalenin sonunda bulunan TEŞEKKÜR (Acknowledgement) bölümünde belirtilmelidir. Ayrıca gönderilmiş 
olan makalelerdeki yazım ve dilbilgisi hataları, makalenin içeriğine 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 öne-
riler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Yazarlar, Yayın Hakları Devir Formu’ nu doldurup, makale ile birlikte gönder-
melidirler.
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.
Özgün Çalışma: 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 İngiliz-
ce), 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 lite-
ratürünü 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 başlıklar, 
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 sorularını 
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, editör 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 bilim-
sel 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 des-
tekleyen kişi ve kuruluşlar ve bu kuruluşların yazarlarla olan ilişkileri, makale İngilizce ise İngilizce yönünden kontrolünün, 
araştırma 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. Makalenin önceki tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir.
ÖZETLER
Yazı çeşitleri bölümünde belirtilen şekilde hazırlanarak, makale metni içerisine yerleştirilmelidir.
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ANAHTAR KELİMELER
En az 2 adet, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Anahtar kelimeler  ‘Medical Subject Headings (MESH)’ e uygun olarak verilme-
lidir. (Bkz:www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).
ŞEKİL, RESİM, TABLO VE GRAFİKLER:
* Şekil, resim, tablo ve grafikler makalenin yazıldığı Word dosyasının içine, makalede işleniş sırasına uygun olarak numara 
verilip, ilgili yerlere yerleştirilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belir-
tilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin altına açıklamaları eklenmelidir.
* Makalenin Word dosyasına eklenecek şekil, resim, tablo ve grafik, 1 MB dan büyük ise, ayrı bir jpg veya gif dosyası olarak da 
sisteme eklenebilir. Bu durumda, jpg veya gif dosyasına, makalenin word şeklinin içinde geçen numaralara göre isim 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 önce parantez içinde be-
lirtilmelidir. 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 format Index Medicus’ta 
belirtilen şekilde olmalıdır.(Bkz:www.icmje.org).
Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet adresleri kaynak olarak gösterilemez.
Kaynakların yazımı için örnekler (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz):
Makale için; Yazar (lar) ın soyad (lar) ı ve isim (ler) inin başharf (ler) i, makale ismi, dergi ismi, yıl, volüm, sayfa no’su belirtil-
melidir. Hasanoğlu HC, Yıldırım 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 Heatlh. 2006;79:89-91.
Kitap için; Yazar (lar) ın soyad (lar) ı ve isim (ler) inin başharf (ler) i, bölüm başlığı, editörün (lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı 
baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
Yabancı dilde yayınlanan kitaplar için;  Philips SJ, Whistant JP.  Hypertension  and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM; eds. 
Hypertension: Pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Pr;1995.p.466-78
Türkçe kitaplar için; Sözen TH. Bruselloz. Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M, editörler. İnfeksiyon Hastalıkları ve 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: Hati-
poğlu Yayınevi;1998.s.76-156.
İletişim: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
Adres: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Cebeci-06534 Ankara/TÜRKİYE
Tel: 0 (312) 595 30 99
www.ankarahastanesi.gov.tr
e-mail: aeah.tipdergisi@gmail.com
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GENERAL INSTRUCTIONS
The Medical Journal of Ankara Training and Research Hospital is an International, peer-reviewed journal of Ankara Training 
and Research Hospital that aims to reach all medical institutions and staff three times for a year. The journal is dedicated to 
publishing the highest quality original research articles, case reports, brief communications, letters to the Editor, medical book 
reviews, reviews and editorials on all topics relevant to experimental, basic or clinical medical sicences. The official language of 
the Journal is Turkish and English.
Neither the Editor (s) nor the publisher guarantees, warrants or endorses any product or service advertised in this publication. 
Articles are accepted for publication on the condition that they are original, are not under consideration by another journal, or 
have not been previously published. Direct quotations, tables, or illustrations that have appeared in copyrighted material must 
be accompanied by written permission for their use from the copyright owner and authors.
All articles are subject to review by the editor and two or more Turkish or foreign referees. Acceptance is based on significance
and originality of the material submitted. If the article is accepted for publication, it may be subject to editorial revisions to aid 
clarity and understanding without changing the data presented.
EDITORIAL POLICIES
SCIENTIFIC RESPONSIBILITY
All authors should have contributed to the article directly either academicall or sicentifically. All persons designated as authors 
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.
ETHICAL 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 obtained 
from research conducted in human participants must contain a statement in the MATERIAL AND METHODS section indi-
cating 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 METHODS 
section giving assurance that all animals have received humane care in compliance with the Guide for the Care and Use of Labo-
ratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html) and indicate approval by the institutional ethical review board. Case reports 
should be accompanied by INFORMED CONSENT whether the identity of the patient is disclosed or not. If the proposed pub-
lication 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 explain the nature of any relation (including consultancies) between 
the author(s) and the manufacturer or distributor of the product. It is the authors responsibility to prepare a manuscript that 
metts ethical ciriteria.
EPIDEMIOLOGICAL AND STATISTICAL ANALYSIS
All manuscripts with statistical analysis are required to undergo biostatistical review to ensure appropriate study design, anal-
ysis, interpretation and reporting. The Journal requires that an individual with expertise in the field or a biostatistician review 
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 articles, which 
are sent, are corrected by our redaction committee without 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 opin-
ions expressed in the published material herein are those of the author(s).
All maunscripts submitted must be accompanied by 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 liter-
ature my be prepared 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 En-
glish), 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 include a topic and abstract and it should be no more than 500 words. The number of references should not exceed 5. 
Submitted letters should include a note indicating the attribution to an article (with the number and date) and the name, affilia-
tion 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 treat-
ment of a known disease process, or unique 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 are 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 explanatory 
legends. Tables should be self-explanatory and should supplement the text. Each table should be on a separate page with a brief 
title for each. Abbreviations used in the table should be defined at the bottom of the table.
* If the figures, photos, tables and graphics to be included in the Word document are larger than 1 MB, they may be submitted 
as an additional jpg or gif file. In this case, the jpg or gif file should be numbered in accordance with the number of the figure, 
photo, table or graphic in the text.
* Abbreviations used in the table should be defined at the bottom of the table.
* If an illustration has been previously published, it should be accompanied with permission from the original source and this 
should be mentioned in the legend.
* Photos should be in good quality with good black and white contrast or color balance.
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COVER LETTER
Cover letter should include statements about manuscript category designation, single-journal submission affirmation, 
conflict of interest statement, sources of outside funding, equipments (if so), approval for language for articles in English 
and approval 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 de-
grees, affiliations, addresses, Office and mobile telephone and fax numbers and e-mail and postal addresses.  If the study 
was presented 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 
translation of MESH terms.
MINI-ABSTRACT
These should be prepared in accordance with the instructions in the “Categories of Articles” secton. For original re-
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