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İLERİ YAŞTA GÖRÜLEN KALÇA KIRIK ETİYOLOJİSİNDE DEMANSIN YERİ
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ÖZET
AMAÇ: Altmış yaş ve üzeri hastalarda morbidite ve mortalite nedenlerine bakıldığında kalça kırığı önemli bir yer
tutmaktadır. Bu kalça kırıklı hastalar detaylı olarak incelendiğinde demasın yadsınmayacak oranda yüksek olduğunu ve tedavi esnasında büyük oranda bu durumun göz ardı edildiğini görmekteyiz. Demanslı hastalarda düşme
çok sık olduğu için tek başına kalça kırığı için majör bir risk faktörüdür. Çalışmamızda kalça kırığı sebebiyle hastanemize yatırılan yaşlı hastaların etiyolojilerini ve bu grup hastalardaki demans sıklığını araştırmayı
amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya 2010 ve 2012 tarihleri arasında kalça kırığı nedeniyle cerrahi tedavi gören 60
yaş üstü 106 hasta alındı. Hastalara kırıkların tedavisi için parsiyel protez veya proksimal femoral çivileme yapıldı. Hastalar yattığı dönemde demans açısından bir psikiyatrist tarafından klinik olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamızda 60 yaş üstü olan 106 hastanın ortalama yaşları 78.9 (61-98) olup, 50’si erkek (%47.2)
ve 56’sı kadın (%52.8) idi. Kalça kırığı etiyolojilerine baktığımızda 60-69 yaş arasında %54, 70-79 arası %36, 8089 arası %24, 90 üzeri %0 trafik kazası olduğu görüldü. Geri kalan hastalarda ise nedenin düşme olduğu görüldü.
Hastaların yattığı dönemde klinik olarak muayeneleri yapıldığında 60-69 yaş arasındakilerin hiçbirinde demans
görülmedi (%0), 70-79 yaş arasında %3.5, 80-89 yaş arasında %14 ve 90 yaş üzerinde %53.3 demans tespit
edildi.
SONUÇ: Demans kişilerde düşmeye bağlı yaralanmaların sık olması, yürüyüş bozukluğu bulunmasına, nöromüsküler regülasyonlarının bozuk olmasına, psikotrop ilaç kullanımına ve düşük vücut kitle indeksine bağlanabilir. Sonuç olarak demanslı, kalça kırıklı yaşlı hastaların tedavisinde sadece ortopedinin değil aynı zamanda
psikiyatri ve geriatri bölümlerinin de beraber çalışmalarının daha iyi olacağı kanısındayız.
Anahtar kelimeler: Demans, kalça kırığı, düşme
ABSTRACT
OBJECTIVE: When the reason of mortality and morbidity is searched for patients who are over sixty years old,
hip fracture occupies an important role. Dementia is significantly high amoung these hip fractured patients and is
not controlled during orthopaedic treatment. Fall among dementia patients is very frequent and causes major risk
factor for hip fracture. We aimed to research senile hip fracture etiologies and frequency of dementia.
Yazışma Adresi: Dr. İnci Meltem ATAY Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiatri AD., ISPARTA
Tel: 0246 211 92 64
e-mail: incimeltem@gmail.com
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İLERİ YAŞTA GÖRÜLEN KALÇA KIRIK ETİYOLOJİSİNDE
DEMANSIN YERİ
MATERIALS AND METHODS: The 106 patients treated surgically who were sixty and over years old age between 2010 to 2012 were included. Patients were treated with the method of partial hip prosthesis and proksimal
femoral nailing. The patients were evaluated for dementia by a psychiatrist during hospitalization.
RESULTS: Mean age were 78,9 (61-98); 50 patients (47,2 %) were male and 56 patients (52,8 %)were female.
When the etiology of senile hip fracture were evaluated, the traffic accident were 54% between 60-69 aged, 36%
between 70-79 aged, 24% between 80-89 aged, 0% over 90 aged. Rest of patients’ etiology were fall into place. There
were no dementia between 60-69 aged in the evaluation during hospitalization. Dementia were 3,5% between 7079 aged, 14% between 80-89 aged, 53.3% over 90 aged.
CONCLUSION: The reasons of frequent fall among senile dementia patient are gait disturbance, disturbance of
neuromuscular regulation, use of psychotrophic drugs and low body mass index. In conclusion, senile demantia
patient with hip fracture should not be treated by orthopeadic clinics only but also psychiatry and geriatry must
involve in treatment.
Keywords: Dementia, hip fractur, fall
GİRİŞ
Günümüzde kalça kırıkları özellikle altmış yaş üstü hastalarda önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. Kalça kırığı sebebiyle tedavi gören yaşlı hastaların
yaşam kalitelerindeki bozulma sıklıkla kendilerinde
özürlülüğe sebep olmakla birlikte, sosyal ihtiyaçlar için
artan oranda bağımlılığa ve desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Kalça kırığının sonuçları çok daha ağır olabilmek
ile beraber mortalite oranlarının ilk bir yılda çeşitli çalışmalarda %1 ile %15 arası değiştiği görülmektedir (1).
Aynı zamanda bu kalça kırığı tedavisi için yatan yaşlı bir
hastanın, hastane ile ilk tanışması olabilmektedir.
Demans kognitif yetilerde progresif bir bozulma ile karakterize olup kişinin günlük aktivitesinde ve sosyal yaşamında önemli ölçüde bozulmaya neden olmaktadır (2).
Demanslı hastalarda düşme çok sık olduğu için tek başına kalça kırığı için majör bir risk faktörüdür (3). Demans ve kalça kırıkları sıklıkla yaşlılarda görülmektedir.
Demansı olan kalça kırıklı hastaların cerrahileri sırasında komplikasyon, postoperatif dönemde bakım ve
rehabilitasyon zorluklarıyla karşılaşılabilmektedir. Aynı zamanda cerrahi sonrası kalça çıkığı nüksü daha sık
görülebilmektedir.
Günümüzde kalça kırığı sebebiyle yatırılan hastalara
yattıkları süre boyunca kognitif yetilere yönelik değerlendirmeler yapılmamaktadır. Çalışmamızda ise amaç
kalça kırığı sebebiyle hastanemize yatırılan yaşlı hastaların etiyolojilerini ve bu grup hastalardaki demans sıklığını araştırmaktır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmaya hastanemizde 2010 ve 2012 tarihleri arasında kalça kırığı nedeniyle yatırılıp, cerrahi tedavi
gören 60 yaş üstü 106 hasta alındı. Dışlanma kriterleri
arasında 60 yaş altı hastalar ve patolojik kemik hastalığı olanlar yer aldı. Hastaların medikal kayıtları dosyalarından alındı. Hastalara kırıkların tedavisi için
parsiyel protez veya proksimal femoral çivileme yapıldı. Hastalar yattığı dönem sırasında demans tanısı
açısından SCID-I (Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme) kullanılarak DSM-IV kriterlerine göre bir psikiyatrist tarafından klinik olarak
değerlendirildi (4-5).
BULGULAR
Çalışmamızda 60 yaş üstü olan 106 hastanın ortalama
yaşları 78.9 (61-98) olup, 50’si erkek (%47.2) ve 56’sı kadın
(%52.8) idi. Yaşlara göre kalça kırığı geçiren hastaların sayı dağılımına baktığımızda 60-69 yaş arasında 13 (%12.2),
70-79 arası 28 (%26.4), 80-89 arası 50 (%47.2) ve 90 üzeri
yaşta 15 (%14.2) hasta olduğu görüldü. Yine yaş aralıklarına göre kalça kırığı oluşma etiyolojilerine baktığımızda
60-69 yaş arasında 13 hastanın 7’si (%54), 70-79 arası 28
hastanın 10’u (%36), 80-89 arası 50 hastanın 12’sinde
(%24) trafik kazası sonucunda kalça kırığı olduğu görüldü. 90 ve üzeri yaştaki hastaların hiçbirinde trafik kazası
yoktu. Geri kalan hastalar sorgulandığında hepsi kırığın
ev içi veya ev dışı düşme sonucu oluştuğunu belirttiler.
Hastaların yattığı dönemde klinik olarak muayeneleri ya115
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pıldığında 60-69 yaş arasındakilerin hiçbirinde demans
görülmedi (%0), 70-79 yaş arasında %3.5, 80-89 yaş arasında %14 ve 90 yaş üzerinde %53.3 demans tespit edildi.
Bu hastaların yaşlara göre dağılımı aşağıdaki Tablo 1’ de
verildi.
Tablo 1: Kalça kırığı nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda görülen demans oranları
Yaş
aralıkları
60-69
70-79
80-89
90 ve üzeri

Kalça kırıklı
hasta grubu
n (sayı)
%
13
12.2
28
26.4
50
47.2
15
14.2

Demanslı
hasta grubu
n (sayı)
%
0
0
1
3.5
7
14
8
53.3

TARTIŞMA
Ülkemizde ve tüm dünyada ortalama yaşam sürelerinin
artmasına paralel olarak, yaşlı nüfusu da artmaktadır. Buna paralel olarak majör travmalar sonucu oluşan kalça kırıklarına karşı osteoporoza bağlı oluşan kalça kırıkların
sayısı da giderek artmaktadır (6-7). Yaşla birlikte hastaların diğer sistem rahatsızlıkları da artış göstermektedir. Bu
durum hastaların morbidite ve mortalitesinin hastanede
kalış süresinin ve ameliyat sonrası rehabilitasyon zorluklarının da artmasına neden olmaktadır.
Demans genellikle ileri yaşta görülen, mental fonksiyonlarda ve sosyal ilişkilerde ilerleyici bozulma ile seyreden
nöropsikiyatrik bir sendromdur. Günümüzde özellikle
yaşlı nüfusun artmasıyla beraber demans toplumsal bir
sorun haline gelmiştir (8). Demansta etiyoloji, patogenez,
değerlendirme ve spesifik tedavi konusunda sınırlı ilerleme olsa da, yaşlı hastalar için faydalı ve koruyucu programlar uygulanabilir (9).
Aktaş ve ark. yaptıkları bir çalışmada kalça kırıklarına eşlik eden hastalıkları incelemişlerdir. Yaşlılarda kalça kırığı
oluşabilecek şekilde düşmelere yol açan en az bir neden
olduğunu vurgulamışlardır. Yaşla birlikte osteoporoz
oranlarının ve düşmeyi tetikleyecek herhangi bir hastalık
eklendiğinde kırık riskinin arttığını bildirmişlerdir (6).
Demanslı hastalarda tekrarlayan sık düşmelerin olması
sebebiyle biz de ileri yaşta görülen kalça kırıklarındaki
demans oranlarını inceledik.
Çalışmamızda 60 yaş üstü kalça kırığı sebebiyle hastanemizde cerrahi tedavi gören 106 hastanın etiyolojilerini in116

celediğimizde, 60-69 yaş aralığındaki 13 hastanın 7’si
trafik kazası, 6’sı düşme, 70-79 yaş aralığındaki 28 hastanın 10’u trafik kazası, 18’i düşme, 80-89 yaş aralığındaki
50 hastanın 12’si trafik kazası, 38 ‘i düşme ve son olarak
90 yaş üstü hastaların 15’inin tamamı düşme sonucu kalça kırığı geçirmişlerdir. Bu oranlara baktığımızda yaşların
artmasına paralel olarak hastalarda oluşan kalça kırık etiyolojilerinde düşmenin artarak öne çıktığını görmekteyiz. Yaş gruplarının artmasıyla azalan trafik kazalarının
sebebi kişilerin hayatlarında daha az aktif olup, çoğunlukla ev gibi kısıtlı alanda yaşamalarına bağlanabilir.
Aynı şekilde kalça kırığı nedeniyle hastanemizde tedavi
gören hastaların demans oranlarına baktığımızda, 60-69
yaş aralığındaki hastaların hiç birinde, demans görülmedi. 70-79 yaş aralığında %3.5, 80-89 yaş aralığında % 14 ve
90 yaş üzerinde %53.3 oranlarında demans tespit edildi.
Literatüre bakıldığında Avustralya’da yapılan bir çalışmaya göre 2011 yılında demanslı kişi sayısı 270 000 iken, bu
sayının 2030 yılında 500 000 üzerinde olacağı tahmin
edilmektedir (10). Demans oranlarının yaşla birlikte arttığı belirtilmiştir. Başka bir çalışmada 65-69 yaş aralığındaki kişilerin demans oranlarının %4 ve bu oranların 95
yaş üzerinde %50’yi geçtiği belirtilmiştir (11). Bir başka
araştırmaya göre ise 65-74 yaş aralığında görülen demans
oranının %3.5, 75-84 yaş aralığında %18.7 ve 85 yaş üzerinde ise % 47.2 olduğunu bildirmişlerdir.
Kalça kırığı sebebiyle hastanelere yatırılan hastaların büyük bir oranında kırık düşme sonucu meydana gelmektedir (12). Çalışmamızda da 106 hastanın 77’si (%72.6)
düşme sonucu kalçalarının kırıldığını belirtmişlerdir. Demansı olan kişilerde düşmelerin özellikle tekrarlayan
düşmelerin olduğu bilinmektedir. Bununla ilgili olarak
çalışmalarda demanslı kişilerde düşmelerin, aynı yaş grubundakilere göre sekiz kat fazla olduğu söylenmektedir
(13-14). Bu durum bu kişilerde yaralanmaların daha fazla olacağını göstermektedir. Johansson ve ark. yaptığı bir
çalışmada ise genel popülasyona göre demanslı kadınlarda kalça kırığının görülme oranının iki kat fazla olduğu
vurgulanmıştır (15).
Demans kişilerde düşmeye bağlı yaralanmaların sık olması, yürüyüş bozukluğunun bulunmasına, nöromüsküler regülasyonlarının bozuk olmasına, daha fazla
psikotrop ilaç kullanımına ve düşük vücut kitle indeksine
sahip olmalarına bağlanabilir. Yine bu kişilerde genelde
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ek sistemik hastalıkların olması, vücut kitle indekslerinin
düşük olması, beslenmelerinin ve kendilerine bakımlarının, hijyenlerinin az olması sonucu ameliyat öncesinde
genel durumlarının düzenlenmesi aşamasında hastalar
daha uzun hastane yatış süresine sahip olabilirler. Aynı
zamanda ameliyat sırasında ve sonrasında görülebilecek
komplikasyon riski daha fazla olacaktır. Daha sonrasında
kişilerin rehabilitasyona olan uyumlarının da bozuk olabileceği unutulmamalıdır.
Sonuç olarak demanslı yaşlı hastalarda düşmeye bağlı yaralanmaların sık olduğu bilinmekle birlikte, bu tip hastaların tedavisinde sadece ortopedinin değil aynı zamanda
psikiyatri ve geriatri bölümlerinin beraber olarak çalışmalarının daha iyi olacağı kanısındayız.
KAYNAKLAR
1)Atay T, Ceylan BG, Özmeriç A, ve ark. Kalça kırıklı yaşlı türk
hasta grubunda bir ve iki yıllık mortaliteyi etkileyen faktörler.
Trakya Univ Tıp Fak Derg 2010;27:127-31.
2)Friedman SM, Menzies IB, Bukata SV, Mendelson DA, Kates
SL. Dementia and hip fractures: Development of a pathogenic
framework for understanding and studying risk. Geriatric Orthopaedic Surgery & Rehabilitation 2010;1:52-62.
3)Yiannopoulou KG, Anastasiou IP, Ganetsos TK, Efthimiopoulos P, Papageorqiou SG. Prevalence of dementia in elderly
patients with hip fracture. Hip Iny 2012;22:209-13.
4)First MB, Spitzer RL, Gibbon M ve ark. (1997) Structured
Clinical Interview for DSM-IV clinical version (SCID-I/CV)
Washington DC, American Psychiatric Press, 1997.
5)Özkürkçügil A, Aydemir Ö, Yıldız M, Danacı EA, Köroğlu E.
DSM-IV Eksen I bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşmenin Türkçe’ye uyarlanması ve güvenilirlik çalışması. İlaç

ve Tedavi Dergisi 1999; 12:233-6
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ÖZET
AMAÇ: Diz eklemi vücudumuzun en büyük sinoviyal eklemi olup travmaya açıktır. Trafik kazalarının ve spor
yaralanmalarının artışına paralel olarak diz eklemi travma oranı da artmaktadır. Çalışmamızda, ön çapraz bağ
yaralanmasında Endobutton-CL tekniği ile otolog hamstring grefti tedavi sonuçları ve hastaların yaşam kaliteleri
değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğiniğimizde, Ocak 2005-Aralık 2011 tarihleri arasında ön
çapraz bağ lezyonu tanısı konulan 25 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların tümüne otojen çift katlı hamstring
tendon grefti kullanılarak, tek insizyonlu Endobutton-CL tekniği ile artroskopik rekonsrüksiyon uygulandı.
BULGULAR: Hastaların 22’si (%88) erkek, 3’ü (%12) kadındı. Yaş ortalaması 20 ile 49 arasında olmak üzere ortalama yaş 31.96 idi. Hastaların ortalama takip süresi 35.88 ay (11-172) olarak bulundu. Hastalara ameliyat sonrası 6 ay süre ile rehabilitasyon programı uygulandı. Hastaların Lysholm skoru ortalaması 88.3 (66-100),
Cincinnati skoru ortalaması 27.76 (19-30) olarak bulundu. SF-36 yaşam kalitesi ölçeğine göre bulunan değerler
ortalamanın üzerinde bulundu.
SONUÇ: Çalışmamız sonucunda otolog çift katlı hamstring tendon kullanılarak yapılan tek insizyonlu Endobutton-CL tekniği ile ön çapraz bağ lezyonlarının artroskopik rekonsrüksiyonunun etkili ve güvenilir bir yöntem olduğu ve düşük komplikasyon oranları ve başarılı fonksiyonel sonuçları açısından tercih edilebilir bir teknik olduğu
kanaatine varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Endobutton-CL, ön çapraz bağ
ABSTRACT
OBJECTIVE: The knee joint that is largest synovial joint of body is susceptible to trauma. Nowadays, knee joint
injuries were increased parellel with increase of sports injury and traffic accidents. The current study analysis the
anterior cruciate ligament injuries that were treated with autologous hamstring graft and Endobutton-CL
technique.
Yazışma Adresi: Dr. Halil BURÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD., ISPARTA
Tel: 0246 211 92 64
e-mail: halilburc@gmail.com
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MATERIALS AND METHODS: Twenty five patiens were included in the study with the diagnosis of anterior
cruciate ligament lesions between January 2005 December 2011 in the Deparment of Ortopaedics and Traumatology in the University Hospital. Arthroscopic reconstruction were applied all of the patients by single incision Endobutton-Cl technique with using autogenetic double strand hamstring tendon graft.
RESULTS:Twenty two of the patients (88 %) were male and three patients (13 %) were female. Age of patients was
ranging between 20 and 49 with a mean age of 31.96. Patients mean follow up time was 35.88 months (11-72). A
rehabilitation programme was performed to the patients for a period of 6 months after surgery. Patents average
Lysholm score was 88.3 (66-100) and average Cincinnati score was 27.76 (19-30).
CONCLUSION: As a conclusion of this study; arthroscopic reconstruction of anterior cruciate ligament lesions
with single-incision Endobutton-CL technique using autologous double strand hamstring tendon graft is effective
and reliable method. We believe that it can be a preferred technique because of the lower complication rates and
excellent functional results.
Keywords: Endobutton-CL, anterior cruciate ligament
GİRİŞ
Vücudumuzun en büyük sinoviyal eklemlerinden biri
olan dizimizin, günümüzde trafik kazaları ve spor yaralanmalarının çoğalması ile buna paralel olarak yaralanma
sıklıkları da artırmıştır. Spor yaralanmaları ön çapraz bağ
(ÖÇB) yırtıklarının en sık sebeplerinin başında gelmektedir. Çalışmalarda görülme sıklığı yaklaşık 1/3000 olarak
belirtilmiştir (1). Bağ yaralanmaları sonrasında gelişen
instabilite nedeniyle erken dönemde gelişebilecek dejeneratif değişiklikler nedeniyle bağın rekonstrüksiyonu
önem taşımaktadır (2).
ÖÇB yaralanmalarında günümüzde popüler tedavi cerrahi tedavi olmakla birlikte endikasyonu uygun verilmiş
vakalarda konservatif tedavinin halen yeri vardır (3). Eğer
ÖÇB rekontsrüksiyonu planlanmışsa, hastalar çok iyi seçilmeli, hastaların beklentisi ve istekleri iyi değerlendirilmelidir. Sporu meslek olarak yapan bir hastayla, sedanter
bir yaşamı olan hastanın tedavi protokolü farklılık arz etmektedir. En yaygın yöntem olarak artroskopik kemik-patellar tendon-kemik veya hamstring tendon
otogreftleri tercih edilmektedir.
Literatürde bağ yaralanmalarının tedavi ve tespit yöntemlerinin karşılaştırılması ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Biz ise çalışmamızda ÖÇB yırtığı nedeniyle
cerrahi tedavi olan hastaların sonuçlarını ve yaşam kalitelerinin üzerine olan etkilerini değerlendirdik.

rekonstrüksiyon uygulanmış 88 hasta aldık. Tüm hastalara otolog çift katlı (dört band) hamstring tendonu, tek insizyonlu Endobutton-CL tekniğiyle artroskopik olarak
uygulandı. Hastalardan kontrole gelmeyen ve ulaşılamayan 63 hasta çalışma dışında bırakıldı. Kontrole gelen 25
hasta ise çalışmaya dahil edildi.
Hastaların ameliyat öncesi değerlendirilmesinde, fizik
muayenede saptanan instabilite bulgularına ek olarak direk grafi ve MRI’da ÖÇB yaralanması bulguları arandı.
Travma öncesi aktivite düzeyleri ve gelecekte yapmayı hedefledikleri spor ve aktivite düzeyi, ÖÇB dışı ek patolojilerin varlığı gibi unsurlar göz önünde bulundurularak
rekonstrüksiyon kararı verildi.
Hastalarda rekonstrüksiyona başlamadan önce artroskopi yapılarak ÖÇB dışı ek lezyonların varlığı araştırıldı.
Çalışma nedeni ile çağrılan hastalara fonksiyonel durumlarını, aktivite düzeylerini ve yapılan ameliyattan memnuniyetlerini değerlendirilmesi amacı ile Lysholm ve
Cincinnati skorlamaları uygulandı. Son olarak kontrole
gelen hastaların yaşam kalitelerini değerlendirmek amacıyla SF-36 ölçeği uygulandı.
Cincinnati Diz Skoru: Dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm yakınmaların skorlamasıdır. Birinci bölümdeki değerlendirilen yakınmalar ağrı, şişlik, boşalma hissi
ve emniyetsizliktir. İkinci bölüm sportif aktivitelerin
skorlamasıdır. Üçüncü bölüm fonksiyonel değerlendirmedir. Dördüncü bölüm ise final değerlendirmedir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Lysholm Diz Skoru: Topallama, destek kullanma, kilitÇalışmamızda Ocak 2005- Aralık 2011 tarihleri arasında lenme, instabilite, ağrı, şişme, merdiven çıkabilme ve çöÖÇB rüptürü tanısı almış ve cerrahi olarak artroskopik melme gibi semptomların değerlendirilmesine dayanır.
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Bu sistemde 100 üzerinden 95-100 arası mükemmel, 8494 arası iyi, 65-83 arası orta, 65’den düşük değerler kötü
olarak değerlendirilir.
Yaşam Kalitesi Ölçeği: SF-36, yaşam kalitesi ölçekleri
içinde geniş bir kullanım yelpazesine sahip olması, kısa
ve kolay uygulanabilir olması, sağlık durumunun olumsuz olduğu kadar olumlu yönlerini de değerlendirebilmesi, bu ölçeğin avantajları arasında sayılmaktadır.
Ölçek 36 maddeden oluşmaktadır ve bunlar 8 boyutun
ölçümünü sağlamaktadır; fiziksel fonksiyon (10 madde),
sosyal fonksiyon (2 madde), fiziksel fonksiyonlara bağlı
rol kısıtlılıkları (4 madde), emosyonel sorunlara bağlı rol
kısıtlılıkları (3 madde), mental sağlık (5 madde), enerji/
vitalite (4 madde), ağrı (2 madde) ve sağlığın genel algılanması (5 madde).
Ölçek yalnızca tek bir toplam puan vermek yerine, her bir
alt ölçek için ayrı ayrı toplam puan vermektedir. Alt ölçekler sağlığı 0 ila 100 arasında değerlendirmektedir ve 0
kötü sağlık durumunu içerirken, 100 iyi sağlık durumuna
işaret etmektedir. SF-36’nın Türkçe versiyonunun güvenirlik ve geçerlilik çalışması Koçyiğit ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (4).

relerin travma öncesi spor aktivitelerine ve rehabilitasyon
programlarına uyumlarına göre değiştiği gözlendi.
Hastaların Lysholm skoru ortalaması 88.36 (66-100) olarak bulundu. 23 hasta (%92) mükemmel ve iyi sonuç alan
grupta yeraldı (Tablo 1).
Tablo 1: Lysholm skorlamasına göre sonuçlar
Lysholm skoru

Hasta Sayısı

Sonuç

95-100

12

Mükemmel

84-94

11

İyi

65-83

2

Orta

64 ve altı

0

Kötü

Cincinnati skoru ortalaması 27.76 (19-30) olan hastaların
%96’si mükemmel ve iyi sonuç alan grupta bulundu (Tablo 2).
Tablo 2: Cincinnati skorlamasına göre sonuçlar
Cincinnati skoru

Hasta sayısı

Sonuç

BULGULAR
26-30
22
Mükemmel
Dahil edilen 25 hastanın 22’si erkek (%88), 3’ü kadındı
21-25
2
İyi
(%12). 14 hasta sağ (%66), 11 hasta sol (%44) dizinden
opere edildi. Ortalama yaş 31.96 (20-49) olarak bulundu.
16-20
1
Orta
Hastaların 20’sinde spor yaralanması (%80), 1’inde trafik
15 ve altı
0
Kötü
kazası (%4), 1’inde iş kazası (%4) ve 3’ünde yüksekten
düşme (%12) sonucu ÖÇB yaralanması meydana
Son olarak çalışmamızda yer alan hastaların yaşam kaligelmişti.
16 hastada (%64) izole ÖÇB lezyonu bulunmaktaydı. telerini değerlendirmek amacıyla kullanılan SF-36 ölçeğiHastaların 4’ünde (%16) medial menisküs yırtığı, 2’sinde nin sonuçları Tablo 3’ de verilmiştir.
(%8) lateral menisküs yırtığı, 1’inde (%4) medial ve late- Tablo 3: SF-36 (Yaşam Kalitesi Ölçeği) sonuçları
ral menisküs yırtığı, 1’inde (%4) izole ÖÇB lezyonu ile
Genel Sağlık
78.59±13.20
birlikte medial plika ve medial femoral kondromalazi,
Fiziksel Fonksiyon
84.15±16.97
1’inde (%4) izole ÖÇB lezyonu ile birlikte medial femoral
Fiziksel Rol Kısıtlılığı
74.15±37.25
kondilde grade 3 Osteokondritis Dissekans saptandı.
Emosyonel
Rol
Kısıtlılığı
Hastaların ortalama takip süresi 35.88 ay (11-72) olarak
74.79±54.34
bulundu. Son kontroller sırasında hastaların 13’ünde Sosyal Fonksiyon
65.54±26.42
(%52) hiçbir şikayet saptanmazken, 8’inde (%32) ağrı, Ağrı
68.92±24.32
3’ünde (%12) şişme ve 1’inde (%4) boşalma hissi tespit Enerji
71.08±13.34
edildi. Hastaların ameliyat sonrası spora dönme süreleri
Mental Sağlık
69.15±13.24
ortalama 8.6 ay (dağılım 3-20 ay) olduğu görüldü. Bu süS.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2013; 46 (3):118-123
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TARTIŞMA
Son yıllarda sağlıklı yaşam amacıyla spor yapan kişi
sayısının artmasına paralel olarak bilinçsizce yapılan
spor, beraberinde yaralanmaları da getirmektedir.
Spor yaralanmalarının neden olduğu ÖÇB yaralanmalarının oranı Debre ve arkadaşlarının çalışmasında
%91 olarak bildirilmiştir (2). Bizim çalışmamızda ise
bu oran %80’dir.
Cinsiyet ÖÇB lezyonuna yatkınlık oluşturan önemli
bir risk faktörüdür. Aynı sporu yapan kadınlarda erkeklerden daha çok ÖÇB lezyonu gelişir (5). Çalışmamızdaki
olguların
%88’ini
erkek
hastalar
oluşturmaktadır. Bu oran Eriksson ve arkadaşlarının
çalışmasında %87,5 olarak bildirilmiştir (6).
ÖÇB lezyonlu hastalarda en fazla karşılaşılan şikayetlerden biri ağrı, diğeri ise boşalma hissidir. Literatürde ağrı ve boşalma hissi görülen hastaların oranı
%11-86 arasında değişmektedir (7). Ağrı ve boşalma
hissi haricinde dizde şişme ve kilitlenme oluşması sıklıkla görülen diğer yakınmalardır. Hastalarımızın
%92’sinde ağrı yakınması gözlenirken, %80’inde boşalma hissi, %52’sinde kilitlenme, %84’ünde ise şişme
başvuru sırasındaki yakınmaları oluşturmuştur.
ÖÇB rüptüründe cerrahi endikasyonlar için kesin bir
sınır yoktur. Hasta seçiminin, tedavinin sonucuna etki eden önemli faktörlerden olduğu bildirilmiştir.
Genç, zorlayıcı spor ya da mesleklerle uğraşan, beraberinde menisküs yaralanması ve kombine bağ yaralanması olan hastaların mutlak cerrahi ile tedavi
edilmesi önerilmektedir (8). Çalışma grubumuzdaki
hastaların genelde genç ve günlük fiziki aktiviteleri
yüksek insanlar olması bizi cerrahi tedaviye
yönlendirmiştir.
İnstabilite ataklarınına bağlı diğer bir patoloji, menisküslerde oluşabilecek lezyonlardır. Yapılan çalışmalarda ÖÇB rüptürü sonrası menisküs lezyonu oluşma
olasılığının %16-77 arasında değiştiği gösterilmiştir
(9). Serimizde ÖÇB lezyonu ile birlikte menisküs hasarı gözlenen olguların oranı %36’dır.
ÖÇB rekonstrüksiyonunda cerrahi zamanlama tartışmaların devam ettiği bir konudur. Çeşitli çalışmalarda

yaralanma sonrası sürenin uzamasıyla artrofibrozisin
azaltılabileceği bildirilmektedir. Travma sonrası akut
inflamatuar yanıtın sürdüğü dönemde oluşturulacak
cerrahi travmanın eklem içi yapışıklıkları artırabileceği söylenmektedir. Bu nedenle akut vakalarda rekonstrüksiyonun travma sonrası ağrı ve ödemin
azaldığı, eklem hareket açıklığının kazanılmaya başladığı üçüncü haftadan sonra yapılması önerilmektedir
(10,11). Çalışmamızda en erken cerrahi süresi dördüncü hafta olup, hastalarımızın hiçbirinde artrofibrozise
bağlı
eklem
hareket
kısıtlılığı
saptanmamıştır.
ÖÇB cerrahisinin önemli noktalarından biri de greft
tespitidir. Günümüz agresif rehabilitasyon programları rekonstrüksiyonda sistemin en zayıf noktası olan
greft tespitine olan önemi artırmıştır. Leo Chen günlük aktiviteler sırasında ÖÇB’ye binen yükün ortalama 454 N olduğunu kanıtlamıştır. Tespit materyalinin
sertliğinin hiçbir zaman doğal ÖÇB düzeyine ulaşmadığı görülmektedir (10). Çalışmamızda kullandığımız
Endobutton-CL’in kemik tendon tespit gücünün interferens vidası ile yapılan tespitten daha güçlü olduğu bildirilmektedir (12).
Endobutton-CL tekniği ise hamstring tendonları için
kolay kullanım avantajı sağlamakta ve stabil bir tespit
oluşturmaktadır (12). Endobutton-CL gerici kuvvetleri direk olarak greft üzerine değil femurun lateral
korteksine aktarmaktadır. Bu sayede greft dayanıklılığının ve ömrünün arttığı biyomekanik çalışmalarla
gösterilmiştir (13).
Hamstring tendon greftinin tibial tespitinde interferens vidası, staple ve postfiksasyon vidası en sık kullanılan materyallerdir. İnterferens vida ile tespit
yönteminde tespit gücünün kemik blok tespitine göre
daha düşük olduğu yapılan deneysel çalışmalarla kanıtlanmıştır (13). Biobozunur interferens vidalarının
tespit sonuçları ile metalik olanların sonuçları arasında stabilite açısından bir fark bulunamamıştır (14).
Çalışmamızda 24 hastaya biobozunur interferens vidası, 1 hastaya biobozunur olmayan interferans vidası
ve staple kullanılmıstır. Son kontrollerde klinik mua121
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yene ve görüntüleme sırasında tibial tespit ile ilgili bir için bir karşılaştırma yapamadık. Elimizdeki son
problemle karşılaşılmamıştır.
kontrollerinde uygulan testin sonuçlarına göre ameliyat olan hastalardaki yaşam kalitelerini belirleyen fiÖn çapraz bağ rekonstrüksiyon cerrahisinde rehabili- ziksel, emosyonel, mental, enerji ve ağrı gibi
tasyon programı en az cerrahi teknik kadar önemlidir. parametrelerdeki iyi skorların ortalamanın üzerinde
Her cerrahi metoda göre farklı rehabilitasyon progra- olması, cerrahiden fayda gördüklerini göstermektedir.
mı geliştirilmiştir. Çalışmamızda hastalarımızın tü- Çalışmamız da bunu göstermiştir.
müne erken dönemde tam yüke ve hareket açıklığına Sonuç olarak çalışmamız göstermiştir ki, otolog çift
izin veren Shelbourne’un fonksiyonel agresif rehabili- katlı (dört band) hamstring tendon kullanılarak yapıtasyon programı uygulanmıştır. Hastalarımızda orta- lan tek insizyonlu artroskopik Endobutton-CL tekniği
lama spora dönüş zamanı 8,6 ay olarak bulunmuştur. ile ÖÇB rekonstrüksiyonu etkili ve güvenilir bir yönSpora dönüş zamanının hastanın travma öncesi spor tem olup, düşük komplikasyon oranları ve başarılı
kapasitesiyle ilgili olduğu düşünülmüştür.
fonksiyonel sonuçları açısından tercih edilebilir bir
tekniktir. Aynı zamanda ileride ameliyat öncesi ve
Hastaların subjektif yakınmalarını ve memnuniyet sonrasının karşılaştırıldığı, uzun dönem takipli daha
derecesini belirlemek için Lysholm ve Cincinati de- çok vaka sayısıyla yapılacak çalışmalara ihtiyaç
ğerlendirme skalaları kullanılmıştır. Çalışma serimiz- vardır.
de 25 hastanın son kontrollerinde ortalama Lysholm
skoru 88,36 olarak saptanmıştır. Chadwick ve ark. ça- KAYNAKLAR
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ÖZET
AMAÇ: Çalışmamızda hastanemizde Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarına Haziran 2010- 2011 tarihleri arasında
çeşitli kliniklerden kabulu yapılan numunelerden izole edilen A. baumannii suşlarının kliniklere göre dağılımı ve antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarında Haziran 2010- 2011 tarihleri arasında çeşitli klinik
örneklerden 210 adet A. baumannii suşu izole edilmiştir. Tüm suşların VİTEK 2 (bioMerieux, Fransa) yöntemi ile
tür düzeyindeki tanımlaması yapılmış ve antibiyotik direnç durumları CLSI (The Clinical and Laboratory Standards
Institute) standartlarına göre belirlenmiştir.
BULGULAR: Bu izolatların %75’inin YBÜ’lerden gönderildiği gözlenmiştir.Klinik örneklerde ilk sırayı trakeal aspiratın ikinci sırayı yara örneklerinin aldığı gözlenmiştir. İzole edilen suşlarda kolistin direnci saptanmamıştır. Tigesikline %20, tobramisine %35, trimetoprim-sülfametoksazole %58 direnç saptanmıştır. İmipenem ve meropenemin
direnç yüzdeleri ise % 85 olarak saptanmıştır.
SONUÇ: Acinetobacter türleri hastane enfeksiyonlarının önemli nedenlerindendir.Antibiyotik direnç oranları yüksek olduğu için tedavide güçlüklere neden olabilmektedir. Bu bakterilerde gözlenen antibiyotik direnci hastaneler
arasında farklılık gösterebilmektedir. Hastane enfeksiyonlarının kontrolünün sağlanması için sürveyans çalışmaları
esastır. Ampirik tedavi hastane direnç profili göz önünde bulundurularak yapılmalı ve kültür sonuçlarına göre
yeniden düzenlenmelidir. Bu nedenle her hastanenin kendi florasını oluşturan mikroorganizmaları ve direnç profillerini belirli aralıklarla belirlemesi önem taşımaktadır. Çabuk direnç geliştirebilen bir bakteri olduğu için yeni antibiyotik çalışmaları desteklenmelidir.
Anahtar kelimeler: A. baumannii, antibiyotik, direnç
ABSTRACT
OBJECTIVE: We aimed to determine the antibiotic resistance of A.baumannii strains and distribution of the specimens among clinics in our hospital which were isolated between june 2010 and 2011from our hospital.
MATERIALS AND METHODS: 210 A.baumannii strains were isolated between june 2010 and 2011 from our hospital. Identification was made by VİTEK 2 (bioMerieux, France) and antibiotic resistance was determined according
to the CLSI (The Clinical and Laboratory Standards Institute) standarts.
Yazışma Adresi: Dr. Hünkar ŞAHIN, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şükriye Mh. Ulucanlar Cd. No:89 06340
Altındağ, ANKARA Tel: 0 312 595 30 00
e-mail: dr.hunkarsahin@hotmail.com
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HASTANEMİZDE İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII
SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLİ

RESULTS: We obtained 75% of isolates from intensive care units. Mostly tracheal aspirates and then wound specimens were obtained. There was no colistin resistance. Tigecycline resistance was 20%, tobramycine resistance was
35%, trimethoprim-sulfamethoxazole resistance was 58%, imipenem and meropenem resistance were 85%.
CONCLUSION: Acinetobacter species are important causes of nosocomial infections. High rate of antibiotic resistance may lead to difficulties in treatment. Antibiotic resistance may vary between hospitals. Surveillance studies are
essential for the control of hospital infections. Empirical therapy should be made according to the the resistance profile
of the hospital and should be revised according to the results of culture. For this reason, the flora of every hospital and
their resistance profile should be determined with regular intervals. New antibiotic studies should be supported.
Keywords: A. baumannii, antibiotic, resistance
GİRİŞ
Acinetobacter baumannii hastane enfeksiyonlarından
sıklıkla izole edilen, bunun yanısıra toplum kaynaklı
enfeksiyonlara da nadiren sebep olabilen hareketsiz,
Gram-negatif, nonfermentatif bir kokobasildir (1).
Acinetobacter türleri hayvanlarda ve cansız varlıklarda
yaşayabilen bakterilerdir. En sık yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) hastane enfeksiyonlarına neden olan fırsatçı patojenlerdir. Sıklıkla ventilatörle ilişkili
pnömoniye, endokardite, menenjite, yara, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarına, peritonite, üriner sistem
enfeksiyonuna, nadiren konjonktivit ve osteomyelit gibi enfeksiyonlara neden olmaktadırlar (1-4).
Acinetobacter türleri günümüzde geniş spektrumlu antibiyotiklerin yaygın kullanılmasına bağlı olarak diğer
nonfermenter Gram-negatif bakterilerle beraber hastane enfeksiyonlarında sıkça rastlanan etkenlerden biri
haline gelmiştir. Acinetobacter türleri hastane enfeksiyonlarının %3-20’sinden sorumludur. En sık izole edilen Acinetobacter türü A. baumannii’dir ( 2, 5).
Günümüzde Acinetobacter’ lerin çoğu sık tercih edilen
antibiyotiklerden aminopenisilinlere, üreidopenisilinlere, sefalosporinlere, sefamisinlere, aminoglikozitlere,
kloramfenikol ve tetrasikline yüksek oranda direnç
gösterebilmektedir ( 6 ).
Çalışmamızda hastanemiz Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarına Haziran 2010 - 2011 tarihleri arasında çeşitli kliniklerden kabulu yapılan numunelerden izole
edilen A. baumannii suşlarının kliniklere göre dağılımı ve antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikro-

biyoloji laboratuvarına Haziran 2010- 2011 tarihleri
arasında gönderilen çeşitli klinik örneklerden 210
adet A. baumannii suşu izole edilmiştir. Tüm suşların
VİTEK 2 (bioMerieux, Fransa) yöntemi ile tür düzeyindeki tanımlaması yapılmış ve antibiyotik direnç
durumları CLSI (The Clinical and Laboratory Standards Institute) standartlarına göre belirlenmiştir.
BULGULAR
İzole edilen 210 adet Acinetobacter baumannii suşunun gönderildiği kliniklere göre dağılımı Tablo 1’de
verilmiştir. Bu izolatların %75’inin YBÜ’lerden gönderildiği gözlenmiştir.
Acinetobacter baumanii suşlarının izole edildiği klinik
örneklerin dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. İlk sırayı
trakeal aspiratın ikinci sırayı yara örneklerinin aldığı
gözlenmiştir. İzole edilen suşların antibiyotik direnç
yüzdeleri Tablo 3’te verilmiştir. Kolistin direnci saptanmamıştır. Tigesikline %20, tobramisine %35, trimetoprim-sülfametoksazole %58 direnç saptanmıştır.
İmipenem ve meropenemin direnç yüzdeleri ise % 85
olarak saptanmıştır.
Tablo 1. İzole edilen A. baumanii suşlarının kliniklere
göre dağılımı
Klinikler

Sayı ( n)

Yüzde (%)

Yoğun bakım üniteleri

157

75

Dahili servisler

26

12

Cerrahi servisler

23

11

Poliklinikler

4

2
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Tablo 2. A. baumanii suşlarının izole edildiği klinik
örnekler
Örnekler
Sayı ( n)
Yüzde (%)
Trakeal aspirat
76
36
Yara yeri
38
18
Sonda idrarı
26
12
Kan
26
12
Kan-kateter
18
9
Periton sıvısı
11
5
*Diğer
15
8
*Orta akım idrarı, beyin omurilik sıvısı, plevra aspiratı, balgam

olup yayılabilen bir bakteridir. Acinetobacter türlerinin neden olduğu enfeksiyonlardan ventilatörler ve
kontamine aletler sıklıkla sorumlu tutulmuştur (7, 8).
YBÜ’lerde sözü edilen cihazlar sık kullanıldığından
Acinetobacter enfeksiyonları sık gözlenmektedir. Ayrıca YBÜ’ler invaziv girişimlerin sık yapıldığı ve yoğun antibiyotiğin kullanıldığı yerler olduğu için
dirençli Acinetobacter salgınları yönünden dikkat
edilmesi gereken bölümlerdir. Hastanede ve yoğun
bakım ünitelerinde kalma sürelerinin uzun olması,
yaşlılık, immün baskılanma, cerrahi ve invaziv girişimlere maruz kalma, yoğun antibiyotik kullanımı A.
baumannii enfeksiyonları için risk faktörleri olarak
Tablo 3. İzole edilen A. baumanii suşlarının antibiyo- belirlenmiştir (1). Balcı ve arkadaşları Acinetobacter
suşlarının en sık izole edildiği servisler olarak %63 ile
tik direnç oranları
YBÜ’leri bildirmiştir (9). Erben ve ark. ise en sık AciANTİBİYOTİK
DİRENÇ %
netobacter suşunun izole edildiği servis olarak AnesAmikasin
56
teziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesini
bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda da A. baumannii
Gentamisin
55
suşu en sık %75 oranında YBÜ’lerden izole edilmiştir
Tetrasiklin
65
(%75).
Tobramisin
35
Balcı ve ark. Acinetobacter suşlarının en sık solunum
Siprofloksasin
91
sistemi ve yara örneklerinden izole edildiğini bildirLevofloksasin
90
mişlerdir (9). Benzer sonuçlar bizim çalışmamızda da
Sefepim
91
bulunmuştur. Bu çalışmada A. baumannii suşları % 36
Sefoperazon/sulbaktam
86
trakeal aspirat, %18 yara yeri, %12 kan, %12 sonda idSeftazidim
93
rarı, %9 kan-kateter, %5 periton sıvısı, %15 diğer örSeftriakson
100
neklerden izole edilmiştir.
İmipenem
85
Acinetobacter türleri virulansı düşük bakterilerdir.
Meropenem
85
Ancak çok sayıdaki antibiyotik gruplarına karşı hızlı
Piperasilin
94
direnç geliştirme yetenekleri vardır (11).
Piperasilin/tazobaktam
94
1991-1996 yılları arasında İspanya’da 1532 klinik izoAmpisilin/sulbaktam
94
latla yapılan bir çalışmada; imipenem için %1,3’den
Tikarsilin
95
%80’e, seftazidim için %54,7’den %86,8’e, siprofloksaTrimetoprim/sulfametoksazol
58
sin için %21’den %83,7’ye, tobramisin için %33’den
Tigesiklin
20
%71,8’e, trimetoprim /sülfometaksazol için %41,1’den
Kolistin
0
%88,9’a ampisilin /sulbaktam için %65,7’den %84,1’e
*Orta duyarlı suşlar dirençli kabul edilmiştir.
çıkan direnç oranları saptanmıştır (12).
Türkiye’deki çalışmalar da direnç oranlarının giderek
TARTIŞMA
arttığını göstermektedir. Gazi ve arkadaşlarının 2000A. baumannii kuruluğa son derece dirençli bir bakteri 2004 yılları arasındaki 402 A. baumannii suşunun diolup YBÜ’lerdeki aletlerin yüzeylerinde, yataklarda, renç durumlarını inceledikleri çalışmada; dört yılda
kapı kollarında, perde vb. ortamlarda uzun süre canlı imipeneme %28,3’den %62,2’ye, seftriaksona
kalabilen, hastaların ve personelin ellerinde kolonize %82,8’den %90,1’e, siprofloksasine %55,2’den %68,5’ye,
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gentamisin %74,1’den %90,1’e, piperasilin /tazobaktam için %22’den %75,8’e, ampisilin/sulbaktama
%62,1’den %84,7’ye, amikasine ise %20,7’den %47,7’ye
artan direnç oranları saptanmıştır (13).
Özer ve arkadaşlarının 2006 yılındaki çalışmalarında
imipenem direnci %56, amikasin direnci %94, seftazidim direnci %94, siprofloksasin direnci %86, piperasilin/tazobaktam direnci %92, ampisilin/sulbaktam
direnci %33 olarak saptanmıştır (14). Bizim çalışmamızda ise özellikle seftriakson, seftazidim, sefepim,
siprofloksasin, piperasilin/tazobaktam, ampisilin/sulbaktam için daha yüksek oranda olmak üzere imipenem ve meropeneme de yüksek direnç saptanmıştır.
Üçüncü kuşak sefalosporinlere direncin bu kadar
yüksek olmasının sebebinin toplumda ve hastanede
çok yaygın kullanılmasından kaynaklanabileceği
düşünüldü.
Tigesiklin öncelikle çoklu ilaca dirençli suşlarda olmak üzere A. baumannii enfeksiyonlarının tedavisinde umut verici olarak klinik kullanıma yakın zamanda
girmiştir (15). Yurt dışından bildirilen Pachon-İbanez
ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada imipeneme dirençli A. baumannii suşlarının % 92’si tigesikline duyarlı bulunmuştur (16). Ülkemizde ise Zer ve
arkadaşları yaptıkları bir çalışmada YBÜ hastalarından izole ettikleri 62 A. baumannii suşu için tigesiklin
duyarlılığını (MİK≤2 μg/ml ) %80.6 olarak bulmuşlardır (17). Tigesiklin duyarlılığınınn E-test yontemiyle araştırıldığı diğer bir çalışmada ise, MİK değeri
≤2 μg/ml olan izolatların oranı; Akıncı ve arkadaşları
tarafından %80.6 olarak bildirilmiştir (3). Bu veriler
çalışmamızdaki sonuçlarla benzerlik göstermektedir.
SONUÇLAR
Sonuç olarak Acinetobacter türleri hastane enfeksiyonlarının önemli nedenlerindendir. Antibiyotik direnç oranları yüksek olduğu için tedavide güçlüklere neden
olabilmektedir. Bu bakterilerde gözlenen antibiyotik direnci hastaneler arasında farklılık gösterebilmektedir.
Hastane enfeksiyonlarının kontrolünün sağlanması için
sürveyans çalışmaları esastır. Ampirik tedavi hastane direnç profili göz önünde bulundurularak yapılmalı ve kültür sonuçlarına göre yeniden düzenlenmelidir. Bu
nedenle her hastanenin kendi florasını oluşturan mikro-

organizmaları ve direnç profillerini belirli aralıklarla belirlemesi önem taşımaktadır.
Çabuk direnç geliştirebilen bir bakteri olduğu için yeni
antibiyotik çalışmaları desteklenmelidir.
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ÖZET
Akut pankreatit (AP), pankreasın inaktif halde bulunan sindirim enzimlerinin herhangi bir etyolojik faktörle aktif hale geçerek pankreas dokularını sindirmesi ve buna karşı yaygın bir inflamasyonun gelişmesi ile karakterize;
organizmada lokal, bölgesel ve sistemik komplikasyonlara yol açan bir klinik tablodur. Akut pankreatit etyolojisinde en sık bilier nedenler ve alkol yer almaktadır. Tedavi hastalığın şiddeti ve etyolojik faktörlere göre değişiklik
gösterebilmektedir. Hastalığın patogenezinde çeşitli teoriler öne sürülmekle birlikte kesin bir görüş birliği
sağlanamamıştır.
Bu çalışmada akut bilier pankreatit (ABP) tanısı ile erken (grup-1) ve geç (grup-2) dönemde laparoskopik kolesistektomi (LK) uygulanan toplam 23 olgu retrospektif olarak incelendi. Bu olguların açık kolesistektomiye geçme
oranları, ameliyat süreleri, komplikasyonları ve hastane yatış süreleri istatiksel olarak incelendi. Grup-1’deki 10
hastaya ve grup-2’deki 9 hastaya başarılı şekilde LK uygulanırken grup-1’deki 3, grup-2’deki 1 hastaya açığa geçilmiştir. Postoperatif hastanede yatış süreleri grup-1’de 5,92 gün, grup-2’de 2,5 gün olarak saptanmıştır. Ameliyat
süreleri ise grup-1’de 81,8, grup-2’de 73,4 dakika olarak ölçülmüştür.
Sonuç olarak; açığa geçme oranları ve hastanede yatış süreleri erken dönem yapılan laparoskopik kolesistektomide
daha fazla bulunurken, ameliyat süreleri arasında iki grup arasında anlamlı fark bulunmamıştır.
Anahtar kelimeler: Akut bilier pankreatit, laparoskopik kolesistektomi, etiyoloji.
ABSTRACT
Acute pancreatitis (AP) is a clinical leads that inactive digestion enzymes in pancreas which any etiologic factors
activated by passing pancreatic tissue digestion and characterized by liable widespread inflammation caused by
local,regional and systemic complications in organism.The most common etiologic factors in acute pancreatitis are
biliary causes and alcohol. Treatment of acute pancreatitis differs in accordance with the etiologic factors. Although several theories put forward to explain the pathogenic events, it is still under debate.
In this study, acute biliary pancreatitis (ABP) in early (group-1) and late (group-2) diagnosis and a total of 23
patients who underwent laparoscopic cholecystectomy (LC) were retrospectively analyzed. Pass rates in open
Yazışma Adresi: Dr. Mehmet Esat Duymuş Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ANKARA
Tel: 0312 595 34 27
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cholecystectomy of these cases, operative time, complications, leng of stay in hospital were analyzed statistically. LC
successfully applied for 10 patients in group-1 and 9 patients in group-2. 3 patients in group-1 and 1 patient in
group-2 were converted to open cholecystectomy. Postoperative length of stay in hospital detected 5,92 days in
group-1, 2,5 days in group-2. Operative times was measured 81,8 minutes in group-1, 73,4 minutes in group-2.
As a result, pass rates in open cholecystectomy and length of stay in hospital was found more meaningful in patients of early laparoscopic cholecystectomy. Operative times were not significantly different between in the two
groups.
Key words: Acute biliary pancreatitis, laparoscopic cholecystectomy, etiology.

GİRİŞ
Akut pankreatit, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan yangısal
bir sürecin sonucu olarak, lokal doku ve organ sistemlerinin de eşlik edebileceği pankreasın kendi kendini
sindirmesi sonucu ortaya çıkar (1,2). AP’nin yıllık görülme insidansı 5-80/100.000 olup, gelişiminde en sık
belirlenen nedenler; safra taşları, alkolizm ve travmadır. Çoğu araştırmada safra yolu hastalıkları ve kronik
alkolizm, olguların %75-90’ından sorumludur. Olguların küçük bir kısmında ise hiperkalsemi, hiperlipidemi,
genetik yatkınlık gibi faktörler rol oynamaktadır(3,4).
Safra taşı hastalığının ortadan kaldırılması ilerde oluşacak pankreatit ataklarını önler. Ancak safra taşı hastalığına bağlı gelişen akut bilier pankreatitli bir hastanın
tedavisinde erken dönemde yapışıklıklar ve diseksiyon
güçlüğü nedeniyle laparoskopik kolesistektomi (LK)
uygulaması tartışmalıdır (5).
Kliniğimize Temmuz 2012 – Haziran 2013 tarihleri
arasında akut bilier pankreatit (ABP) tanısı ile başvuran ve tedavisi için laparoskopik kolesistektomi uygulanan toplam 23 olgu retrospektif olarak incelendi.
GEREÇ VE YÖNTEM
Kliniğimize Temmuz 2012 – Haziran 2013 tarihleri
arasında akut bilier pankreatit tanısı ile başvuran ve tedavisi için laparoskopik kolesistektomi uygulanan toplam 23 olgu retrospektif olarak incelendi. Olgular
erken (grup –1) ve geç (grup-2) LK şeklinde iki gruba
ayrıldı. Hastaların demografik özellikleri, yapılan ameliyat türü, ameliyat süreleri, açık ameliyata geçme oranları, komplikasyonlar, mortalite ve hastanede yatış
süreleri kaydedildi. ABP atağının başlangıcından itiba130

ren ilk 10 gün içinde ameliyat edilen hastalar erken, 6-8
hafta sonra yapılanlar ise geç LK olarak değerlendirildi.
Çalışmada elde edilen bulguların istatis tiksel değerlendirmesinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 15.0 programı kullanılarak
tanımlayıcı istatistikler yapıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma, frekans) yanısıra, niceliksel
verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren
parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Student t testi kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
BULGULAR
Toplam 23 hastanın 17’si (%74) kadın 6’sı (%26) erkek
idi. 13’ü grup-1(%57), 10’u (%43) grup-2 idi. Grupların kadın erkek oranı grup-1’de: 10/3 grup-2’de: 7/3 idi.
Grup-1’deki 10 (%77) hastaya başarılı bir şekilde LK
uygulanırken, (%23) hastada açık kolesistektomi’ye(AK) geçilmiştir. AK geçme nedenleri bir hastamızda Mirizzi Sendromu iken, diğer ikisinde akut
enflamasyona bağlı diseksiyon güçlüğü ve yapışıklık
idi. Grup-2’ deki 9 (%90) hastaya başarılı şekilde LK
uygulanırken, 1 (%10) hastada kolesistoduodenal fistül
nedeni ile AK’ya geçilmiştir. AK geçme oranları grup1’de anlamlı olarak daha fazla saptanmıştır (p<0.05).
Post-operatif hastanede yatış süreleri grup-1’de 5,92
gün, grup-2’de 2,5 gün olarak saptanmış olup istatiksel
olarak fark saptanmıştır (p<0.05).
Ameliyat süreleri ise grup-1’de 81,8, grup-2 de 73,4 dakika olarak ölçülmüş olup anlamlı fark saptanmamıştır
(p>0.05) (Tablo-1).
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Tablo-1: Açığa geçme oranları, hastane yatış süreleri ve
ameliyat sürelerinin iki grup arasındaki ilişkisi
GRUP-1
TOPLAM
HASTA SAYISI

GRUP-2

13 13

10

LK YAPILAN HASTA
SAYISI

10 (%77)

9 (%90)

AÇIĞA GEÇİLEN
HASTA SAYISI

3 (%23)

1 (%10)

p<0.05

HASTANE
YATIŞ SÜRESİ(GÜN)

5,92

2,5

p<0.05

AMELİYAT
SÜRESİ (DK)

81,8

73,4

p<0.05

TARTIŞMA
Akut pankreatit tanısı, 1992’de Atlanta konferansında
konulan ölçütler doğrultusunda karın ağrısı ve serum
amilaz ve/veya lipaz seviyelerinin normalin 3 katı olmasıyla konur (6). Serum amilaz düzeyi AP harici
diğer birçok hastalıkta da yükselebilir. Ancak 900 IU/
L’yi aşan yüksek değerler genellikle AP için tanısal
değer taşır (4,7). Kliniğimizde rutin olarak serum
amilazı tanısal amaçlı olarak kullanılmaktadır ve
çalışmaya alınan tüm hastalarımızda yüksek olarak
izlenmiştir. Hastalarımızın tamamında başvuru anında karın ultrasonografisi yapılmış ve tümünde safra
kesesinde taş saptanmıştır. Son yıllarda yapılan bir
çok çalışmada akut pankreatit atağının iyileşmesini
takiben erken kolesistektominin yapılması tavsiye
edilmektedir (8,9). Bizim çalışmamızda ise ;erken
dönemde yapılan kolesistektomilerde özellikle akut
enflamasyona bağlı diseksiyon güçlüğü ve yapışıklık
nedeni ile açığa geçme oranı anlamlı olarak daha fazla
bulunmuş olup, operasyon süresi ve mortalite açısından iki grup arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Postoperatif hastanede yatış süresinin ise,
grup-1 de anlamlı olarak daha uzun olduğu
görülmüştür.
Bu çalışmadan elde ettiğimiz verilere dayanarak, bilier akut pankreatit gelişen vakalarda akut pankreatit
tablosu geriledikten sonra, iyileşmeyi takiben yapılacak laparoskopik kolesistektominin güvenle uygula-

nabildiği, hastaları daha sonra gelişecek akut
pankreatit ataklarından ve buna bağlı gelişebilecek
komplikasyonlardan koruduğu sonucuna varıldı.
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ÖZET
Tiroid nodülleri Türkiye ve dünyada oldukça sık görülmektedir. Malignite riski taşıdıklarından klinik olarak önemlidirler. Bu nodüllerin tanısı, malignite risklerinin belirlenmesi ve en uygun tedavi veya takip yönteminin seçilmesinde altın standart tiroid biyopsisidir. Birçok farklı tiroid biyopsisi tekniği bulunmakla birlike en kolay, etkin ve yaygın
kullanılan yöntemin aspirasyon biyopsisi olduğu kabul edilmektedir. Günümüzde en iyi klinikopatolojik korelasyonun sağlanabilmesi aspirasyon biyopsi sonuçlarının raporlanmasında Tiroid Bethesda Raporlama Sistemi
kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tiroid nodülleri, tiroid biyopsisi, tiroid aspirasyonu
ABSTRACT
Thyroid nodules are fairly common in Turkey and wide-world. They are clinically important as they have the risk of
malignacy. In diagnosing these nodules, determining their malignancy risks and choosing the approppriate treatment and follow-up strategies thyroid biopsy is the gold standard. Although there are different technical methods of
thyroid biopsies, it was accepted that the most easy, efficacious and widespread used type of thyroid biopsy was aspiration biopsy. In reporting thyroid biopsy results nowadays Thyroid Bethesda Reporting System has been used in order to provide the best clinicopathological correlation.
Key words: Thyroid nodules, thyroid biopsy, thyroid aspiration
GİRİŞ
İnce İğne Aspirasyonu (İİA), 100 yıldan fazladır açıklanamayan kitle ve şişliklerin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. İlk defa 1904’de Greig ve Gray tarafından
tariflenmiş, 1930 tarihinde Martin tarafından tümör tanısında kullanılmaya başlamıştır.
Tiroid nodülleri, sıklıkla ya hasta tarafından ya da rutin
fizik muayene, boyun ultrasonografisi veya boyun bilgisayarlı tomografisi (BT) gibi bir radyolojik tetkik sırasında tesadüfen saptanır. Tiroid nodüllerinin klinik önemleri
% 4-6,5 oranında malign olabilmeleridir. Erişkinlerin

%5-12’sinde palpabl tiroid nodülü mevcut olup, nonpalpabl lezyonlar gözönüne alınırsa bu oran %70’e çıkmaktadır. Serum tiroid stimülan hormon (TSH) normal ise
sonraki teşhis basamağı palpasyon veya ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisini kapsar.
Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin (TİİAB) kullanıma girmesi ile tiroid operasyon sayısı %60-80 azalmıştır. Ayrıca bu metodun rutin kullanımından önce cerrahi
olarak rezeke edilmiş malign tiroid nodülü oranı %14
iken TİİAB’nin yaygın kullanımı ile bu oran %50’e ulaşmıştır. Tiroid aspirasyon bioyopsileri çok sayıda hastayı
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gereksiz operasyondan koruduğu gibi cerraha yapacağı
rezeksiyonun genişliğine karar verme üstünlüğünü sağlar(1). On dört yaş altı çocuklarda da bu teşhis yöntemi
önem kazanmaktadır (2). Bu yazımız tiroid biyopsilerinin teknik fayda, limitasyon ve komplikasyonlarını
kapsamaktadır.
TEKNİKLER
Tiroid nodüllerinden en sık doku elde etme metodları,
bir enjektör ile ince iğne aspirasyonunu ve aspirasyonsuz
ince iğne kapiller örneklemesini kapsar. Bu biyopsi palpasyon veya ultrason eşliğinde yapılabilir. Diğer teknikler
artık pek sık kullanılmayan kalın iğne aspirasyon biyopsisi veya ‘tru-cut’ iğne biyopsisidir.
Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (TİİAB): TİİAB
ayaktan yapılabilen sitolojik inceleme için doku örneklerinin alındığı basit ve emin bir yöntemdir. TİİAB lokal
lidokain anestezisi kullanarak veya kullanmayarak nodül
içine 23-27 ’gauge’ (sıklıkla 25 veya 27 G) iğne ile yapılabilir (3). İğne 10 ml. enjektöre tutturulmuştur. Aspire edilen
materyal doğrudan lam üzerine püskürtülür, fikse edilir,
boyanır veya ince tabaka preperasyonların yapıldığı bir
sıvı koruyucu içinde toplanır.
Deneyimli ellerde solid nodüllerin aspirasyonlarının %
90-97’si yeterlidir (4,5). Aşırı kistik dejenerasyonlu nodüllerden yeterli materyal alımı zor olabilir (6).
Tiroid ince iğne kapiller örneklemesi: İnce iğne non-aspirasyon biyopsisi de denen tiroid ince iğne kapiller örneklemesi bir İİA çeşididir. Materyal enjektör ile
tutturulmamış 25-27 ‘gauge’ iğne ile tekrarlayan şekilde
nodül içinden alınmasını kapsar (7). İğne nodülden çıkarıldıktan sonra hava içeren enjektör materyalin lam üzerine konmasında yardımcı olur, daha sonra örnek boyanır
ve sitolojik incelemeye hazır olur. Negatif aspirasyon basıncının kulanılmadığı ama enjektöre tutturulan şırınga
ile yapılan İİA da benzer sonuçları verir.
Tiroid ince iğne kapiller örneklemesi yerine TİİAB: Tiroid ince iğne kapiller örneklemesi yerine İİA ile kullanılan negatif aspirasyon basıncı daha fazla doku hasarı ve
kanamaya neden olur. Bu potansiyel bir problemdir çünkü, kan ve fibrin hücrelerin görünümünü engelleyebilir
bu yüzden de spesimenin yorumlanması zorlaşabilir (8).
Her iki yöntemin kıyaslandığı bir çalışmada İnce İğne As-

pirasyonu (İİA), tiroid ince iğne kapiller örneklemesine
göre daha (sırasıyla %6 ve %16) yüksek oranda yetersiztanı oranına sahip bulunmuştur (9). Başka bir çalışmada da
her iki teknik ile vücudun çeşitli yerlerinden alınan örneklerde yetersiz olma yüzdesi benzer bulunmuştur ama
tiroid ince iğne kapiller örneklemesi ile alınan materyallerin sitolojik inceleme için daha iyi kalitede olduğundan
bahsedilmektedir (10.11).
Ultrason Eşliği
İİA’ların çoğunda ultrasondan faydalanılmaktadır
(12,13). Ultrason mevcut olmadığında ve nodül palpabl
ise bir elle nodül tesbit edilip diğer elle iğnenin batırılması
şeklinde tiroid ince iğne kapiller örneklemesi ve İİA gibi
teknikler kullanılabilir.
Diğer teknikler
‘Tru-cut’ iğne biyopsisi: Histopatolojik analiz için doku
parçasının kesilerek biyopsi alınması İİA’na bir alternatif
seçenektir. Yüksek kanama riski ve artmış hasta rahatsızlığı nedeniyle ilk tercih olmamaktadır. İİA ile birçok bölgeden örnek alma imkanı varken bu teknik ile sadece bir
bölge incelenmektedir. Bununla birlikte tiroid mimarisi
konusunda daha fazla histopatolojik bilgi alınır. Lenfoma
ön tanılı hastalarda tavsiye edilmektedir (14).
Bu teknik artık fazla kullanılmamakta olup belki bir veya
daha fazla non-diagnostik İİA’lardan sonra kullanılabilir.
Bir non-diagnostik İİA sonrası tru-cut iğne biyopsisi ile
diagnostik sonuç oranı %74 bulunurken tekrarlayan İİA
ile %54’lük diagnostik sonuç elde edilmiştir (15). İki
non-diagnostik İİA sonrası sonuç %86 iken, ‘tru-cut’ iğne
ile %29 olarak saptanmıştır.
Kalın iğne aspirasyon biyopsisi: Kalın iğne aspirasyon
biyopsisi, İİA’na benzerdir, sadece 21-15 gauge’lık enjektörler kullanılmaktadır (14). Spesimen bir tüpe alınır ve
histopatoloji için bir hücre bloğu hazırlanır. Bu teknik düşük oranda yetersiz materyal yüzdesi ile ilişkilendirilmektedir. Geniş iğne kullanıldığından ağrı ve kanama akılda
tutulmalıdır. Bu yöntem sıklıkla kullanılmamakla birlikte, tekrarlanan İİA’lar non-diagnostik ise akla
getirilmelidir.
Teknik seçimi: Amerikan Tiroid Birliği, tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde İİA’nu tavsiye etmektedir (16).
Pratikte, endokrinolojistlerin her iki tekniğin kombinasyonunu kullandığı belirtilmektedir.
ATALAY ve ark.
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YÖNTEM
İİA, önceden hazırlık gerektirmeyen basit bir ayaktan
hasta işlemi olduğundan birçok hastaya endokrinolog ile
karşılaştığı ilk muayenede uygulanır. Standart muayene
masasında hasta supin pozisyonunda yatırılır, artmış boyun ekstansiyonunu sağlamak için omuzları altına yastık
yerleştirilir, lokal anestezik kullanılabilir. Çocuk ve kooperasyonun sağlanamadığı adultlarda sedasyon
kullanılabilir.
Eğer İİA programlanmışsa platelet fonksiyonunu inhibe
eden ilaçlar (aspirin, non- steroid antiinflamatuvar ilaçlar,
klopidogrel) 5-7 gün önce kanama riskini azalmak için
kesilmelidir. Bununla birlikte, hasta yüksek komplikasyon riskine maruz kalacak ise bu ilaçlar kesilmeyebilir.
Warfarin gibi antikoagülan ajanlar mümkünse işlemden
4-5 gün önce kesilmelidir. Hemostazı sağlamak için trakea önüde kolayca komprese edilebilen küçük nodüller
antikoagülansız, 27 “gauge” enjektör kullanarak mümkün olduğu kadar az giriş ile uygun bir şekilde aspire edilebilir. Bazı klinisyenler INR ≤2.0 ise prosedürün emin
olduğunu düşünmektedirler.
Komplikasyonlar: İİA gereksiz tiroidektomiye giden hasta sayısını azaltmış olan emin ve basit bir prosedürdür.
Lokal ağrı ve hematom en sık komplikasyonlardır, ciddi
advers olay nadirdir. Şu bulgular göz önünde bulundurulmalıdır (17,18).
- Lokal ağrı ve rahatsızlık minör, geçici ve iyi tolere edilebilir şekildedir. Ama %2-8 hastada ciddi birkaç gün süren
orta derecede ağrı raporlanmıştır. Ağrı derin yerleşimli,
non-palpabl nodüllerde daha sıktır, ama hasta rahatsızlığı nedeniyle işlemin sonlandırılması çok azdır. Lokal lidokain anestezisi ağrıyı
minimalize etmede işe
yarayabilir.
- Biyopsi sırasında ve sonrasında hemoraji/hematom
oranları değişkendir (%0,3-26). Küçük ve orta boyutlarda
hematom soğuk kompresle başarıyla tedavi edilir ve hemen hemen tüm vakalar birkaç günde iyileşirler. Hava
yolu obstrüksiyonuna neden olabilecek masif hematom
birkaç vakada bildirilmiştir.
- Diğer komplikasyonlar nadirdir, geçici tiroid şişmesi,
infeksiyon, trakeal giriş, tümör implantasyonu gibi iğne
yolu tohumlamasını kapsar.
- Vokal kord paralizisi ile birlikte rekürren laringeal sinir
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felci çok nadirdir. On binden fazla hastayı kapsayan bir
seride % 0,036 oranda görüldüğü bildirilmiştir. Tüm vakalar 6 ayda düzelmişlerdir (19).
- İİA’nun uzun süreli etkilerini inceleyen bir araştırmada
hastalar 6 aya kadar izlenmişler. İki santimetreden daha
büyük ve Hashimoto tiroiditin olmadığı nodüllerde daha
fazla görülmekle birlikte tiroglobülin, anti tiroglobülin ve
serbest T3 seviyelerinde istatistiksel olarak belirgin ama
klinik olarak bir önemi olmayan artışlar gözlenmiştir. Bu
durum hafif de olsa travmaya bağlanmıştır. Tiroglobülin
ve anti- tiroglobülin yükseklikleri tiroid hormon tedavisi
almayanlarda daha fazladır (20).
- Tekrarlayan biyopsiler sonucunda biyopsi sırasındaki
iğnenin yolu üzerinde hemoraji, granülasyon, fibroblastik reaksiyon, reaktif folliküler hücreler, infarktüs ve skar
dokusu gibi İİA ile ilişkili histolojik değişikliklerden bahsedilmektedir. Bu nedenle ikinci biyopsinin 3 aydan önce
yapılmaması önerilmektedir (21).
ÖZGÜLLÜK VE DUYARLILIK
Sensitivite hastaları, spesifite sağlamları ayırt etme gücü
olup sensitiviteyi gerçekte hasta olanlar arasından hastaları saptama olasılığı, spesifiteyi gerçekte sağlam olanlar
arasında testin sağlamları saptama olasılığı olarak tarif
edebiliriz.
İİA’nun doğruluğu % 95’den fazladır. Benign yorumlamanın yalancı negatif oranı % 0-3 arasındadır (5,22,23). Bir
çalışmada sitolojik olarak benign tanı alan hastaların
%90’ında benign hastalık olduğu bildirilmiştir. Tekrarlanan İİA ile desteklendiğinde bu ihtimal % 98’e çıkmaktadır (24).
Malign yorumlamanın pozitif prediktif değeri %9799’dur (22). Örnek olarak 2587 hastanın ultrasonunun
yapıldığı bir çalışmada 3589 nodüle ultrason eşliğinde biyopsi yapılmıştır. Malignite için pozitif sitolojik tanı ve
hiçbir malign hücrenin olmamasının öngörülülüğü sırasıyla %97 ve 99,7 dir (25). Dört bin yedi yüz üç İİA örneğinde ise malignite tanısının sensitivite ve spesifitesi %94
ve 98,5 bulunmuştur. Folliküler neoplazmalar için bu
sensitivite ve spesifite oranlarını uygulamak zordur.
İİA’nun yalancı negatif oranları % 0.4-13 arasında bildirilmekle birlikte, nodül büyüklüğünün İİA doğruluğu üzerine etkisi halen tartışılmaktadır. Ama ne yalancı negatif

S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2013; 46 (3):132-141

TİROİD BİYOPSİSİ

İİA DEĞERLENDİRİLMESİ
Yakın zamana kadar farklı klasifikasyon şemaları tavsiye
edilmesine rağmen tiroid İİA sonuçlarını değerlendiren
uniform, standardize ve uluslararası kabul görmüş bir sistem yoktu, 2007 yılında Amerikan Ulusal Kanser enstitüTablo 1: Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisinin sünün sponsorluğunda gerçekleşen ‘Thyroid Fine Needle
doğruluğu
Aspiration State of the Science Conference’da tiroid sitoİstatistiksel değerlendirme
Yüzde(%)
patolojisinin raporlanmasında Bethesda sistemi önerilYeterli örnek doğruluğu
>95
di(4,22). O zamandan beri tiroid İİA sitolojisi sonuçlarının
Yalancı nagatif oran
1-11
raporlanmasında uluslararası multidisipliner bir konsensus olarak kabul edilmektedir(29,30).
Yalancı pozitif oran
0- 7
Bethesda sistemine göre 6 diagnostik kategori mevcuttur
Pozitif prediktif değer
89-98
(Tablo 2).
İİA sonucu, ne de malignite riski üzerine nodülün ≥4 cm
olmasının etkisinin olmadığı belirtilmiştir (26).
Clark tarafından İİA doğruluk oranları şöyle verilmektedir (24,25,27,28). (Tablo 1)

Negatif prediktif değer

94-99

Sensitivite

43-98

Spesifite

72-100

En sık tiroid karsinomları papiller ve folliküler tiroid karsinomlarıdır. Sırasıyla tüm tiroid maligniteleri arasındaki
oranları % 60-80 ve %15-25’dir. İkisi de iyi diferansiye
kanserlerdir, prognozları iyidir. Diğer tipler; medüller tiroid karsinomu (tüm malignitelerin %5-10), az diferansiye tiroid karsinomu (%4-7), ve andiferansiye (anaplastik)
tiroid karsinomudur (%4-7). Lenfoma ve sekonder tiroid
neoplazmaları tiroid kanserlerinin % 1’inden azdır.
İİA yapma zamanı ve yöntemler
Çoğu yazar sadece nodül 1 cm den büyükse İİA yapılmasını uygun görmektedir. Ama klinik veya ultrason özellikleri açısından maligniteden şüphelenildiğinde 1
cm’den küçük nodüllerin aspire edilmesi tavsiye edilmelidir (16).
Tiroid İİA materyali iki şekilde işleme tabi tutulmaktadır:
Direkt smear ve sıvı bazlı preparasyonlar. Direkt smearlarda parçalar alkol ile fiske edilir veya havada kurutulur,
ya Papanicolau(PAP) veya Diff-Quik metodu ile daha
sonra boyanır. Alkolde fiske edilen PAP boyalı preperasyonlar nükleer detayları belirlemede faydalıdır. Havada
kurumuş Diff-Quik boyalılar ise kolloid varlığında faydalıdır ve sıklıkla bu boyanın çabukluğu nedeniyle hasta başı hızlı yeterlilik değerlendirmesinde kullanılmaktadır.
Her iki metodun avantaj ve dezavantajları olduğundan
birisinin diğerine üstün olduğu gösterilememiştir.

Tablo 2: Tiroid Sitopatolojisinin raporlanması için
önerilen Bethesda Sistemi
1-Non-diagnostik veya yetersiz
-Sadece kistik sıvı
-Asellüler spesimen
-Diğerleri(görünümü engelleyen kan, pıhtılaşma
artefaktı gibi)
2-Benign
-Benign folliküler nodül(Adenomatoid nodül, kolloid
nodül)
-Hashimoto tiroiditi
-Granülümatöz (subakut) tiroidit
-Diğer
3-Önemi belirsiz atipi veya önemi belirsiz folliküler
lezyon
4-Folliküler neoplazi veya Folliküler neoplazm
şüphesi
-Hurtle hücreli(onkositik) tip ise belirtilmesi gerekir
5-Malignite şüphesi
-Papiller karsinom için şüpheli
-Medüller karsinom için için şüpheli şüpheli
-Metastatik karsinom için şüpheli
-Lenfoma için şüpheli
-Diğer
6-Malign
Papiller tiroid karsinomu
-Az diferansiye karsinom
-Medüller tiroid karsinomu
-Andiferansiye (anaplastik) karsinom
-Yassı hücreli karsinom
-Mikst özelliklere sahip karsinom
-Metastatik karsinom
-Non-Hogkin lenfoma
-Diğer
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Bu sistemin önemli bir noktası, her diagnostik kategorinin rölatif malignite riski taşımasıdır. Bu oran benign kategoride %0-3 iken, malign kategoride %100’ e yakındır.
Ayrıca, her diagnostik kategori bir klinik tedavi algoritmasıyla ilişkilidir (Tablo 3), (31).
Bu yolla tiroid İİA’nun majör rolünün klinisyen, endokrinolojist ve cerrahların kendi tercihlerini (operasyon veya
gözlem gibi) ilişkilendirecekleri rölatif malignite riskini
sunmak olduğu ortaya çıkmaktadır.
Tablo 3: Bethesda sistemine göre uygulanmış malignite
riski ve tavsiye edilen tedavi.
Diagnostik kategori

Malignite
riski(%)

Tedavi şekli

Non-diagnostik veya
yetersiz

1- 4

Ultrason eşliğinde
İİA tekrarı

Benign

0- 3

Klinik gözlem

Önemi belirsiz atipi
veya önemi belirsiz
folliküler lezyon

5- 15

İİA tekrarı

Folliküler neoplazi
veya folliküler
neoplazm şüphesi

15-30

Cerrahi lobektomi

Malignite şüphesi

60-75

Totale yakın
tiroidektomi

Malign

97-99

Totale yakın
iroidektomi

Yeterlilik kriterleri: İİA değerlendirilmeden önce örneğin
yeterli sellüler ve/veya ekstrasellüler materyal kapsadığından emin olmak gerekir. Bunu yaparken de uniform bir
kriterler zinciri göz önüne alınmalıdır. Sitolojik yayma iyi
teknik kalitede olmalı ve kan, fikasasyon ve renk artefaktları ile engellenmiş olmamalıdır. Her grupta en aşağı 10
hücre olmak üzere en aşağı 6 folliküler hücre grubu
görülmelidir. Kolloid nodül bu yeterlilik kuralı dışındadır.
Sadece yoğun kolloid varlığında 10 hücreli 6 hücre grubu
olmadan örnek yeterli olarak değerlendirilebilir (32).
DİAGNOSTİK KATEGORİLER
İİA sitolojisine uygun olarak 6 major kategori mevcuttur
(32).
Non-diagnostik veya yetersiz: Deneyimli merkezlerde
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non-diagnostik oran %3-10 arasında olup, %20’e varan
oranlar da bildirilmiştir (34). Folliküler doku elde
edilmemişse malign hücrelerin negatif biyopsi olarak yorumlanmaması gerekir. Non-diagnostik biyopsi sonucunda Amerikan Tiroid Birliği tarafından ince iğne
aspirasyonunun ultrason eşliğinde tekrarı önerilmektedir. Tekrarlayan negatif İİA sonrasında ultrason eşliğinde
‘tru-cut’ biyopsi de yardımcı olabilir. Bazı klinisyenler
non-diagnostik spesimenleri azaltmak için hasta başı yeterlilik değerlendirilmesinin yapılmasını tavsiye
etmektedirler.
Benign: Bu kategori inflamatuar, hiperplastik, kolloid ve
benign nodüllerden oluşur, tiroid İİA vakalarının kabaca
%70’ini teşkil eder. Normal tiroid dokusu, adenomatöz
veya multinodüler guatrlardaki nodüller, kronik lenfositik (Hashimoto) tiroidit veya subakut granulomatöz
tiroiditi kapsar. Normal tiroid dokusu, adenomatöz veya
multinodüler guatrlar ve bazı gerçek monoklonal tümörler, sitolojide makrofolliküler patern gösterebilir. Bu patern, adenomatoid, hiperplastik, makrofolliküler veya
kolloid adenoma şeklinde de olabilir. Makrofolliküler
nodüllerin sitolojisi, hem intakt makrofolliküleri, hem de
düzgün bir yaprak oluşturacak şekilde ayrı düşmüş makrofollikülleri gösterebilir.
Benign olarak teşhis edilen aspiratlarında tavsiye edilen
klinik yaklaşım ilk İİA’dan 6-18 ay sonrasına kadar
yapılan klinik gözlemdir. Palpasyon ve sonografi ile
nodülde belirgin büyüme varsa İİA tekrarlanır. Belirgin
büyümenin anlamı, Amerikan Tiroid Birliği tarafından
nodül volümünde %50 değişme veya solid komponentte
2 mm gibi minimal artış ile birlikte en aşağı 2 nodül boyutunda %20 artmadır.
Hashimoto tiroiditinin doğru sitolojik tanısı zor olabilir.
Bu nedenle klinik zeminde teşhis konabilecekse İİA’dan
sakınılmalıdır. Subakut veya de Quervain tiroiditi de
denen subakut granulomatöz tiroidit genellikle klinik bir
tanıdır. Bu hastalık tipik olarak ateş, halsizlik ve hassas
tiroid glandı ile kendini gösteren viral veya post- viral bir
sendromdur. Bez oldukça sert olduğundan kanser korksusu İİA’u gerektirebilir. Multinükleer dev hücreler, makrofajlar ve dejenere folliküler hücreler saptanır.
Önemi Belirsiz Atipi veya Önemi Belirsiz Folliküler
Lezyon (ÖBA-ÖBFL): Bu klasifikasyon Bethesda konfe-
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resansında Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından folliküler
neoplazmın kesin karakteristiklerini taşımayan ve malignite açısından yüksek oranda şüphe taşımayan benignitesinin kesin söylenemediği lezyonlar için tavsiye edilmiştir.
Önemi belirsiz atipi kategorisi, hafif nükleer atipiye sahip
lezyonları kapsar. Önemi belirsiz folliküler lezyonlar,
mikrofollikül ve makrofollikül oranının benzer olduğu
mikst makrofolliküler ve mikrofolliküler paterni veya
Hurtle hücreli neoplazmı olarak klasifiye edilemeyen
yaygın onkositik değişiklikleri ve yetersiz fiksasyon ve
kan nedeniyle tanının zorlaştığı spesimenleri kapsar.
Sıklıkla nodüler guatrlarda hem makrofolliküler fragmanları hem de mikrofolliküler lezyonlara ait özellikleri
olan nodüller sıktır. Konferans, sonuçların %7’den azının
bu kategoriye gireceğini belirtmesine rağmen sitopatolojistler tarafından bu terimin kullanımı değişkendir; bazı
merkezler %29 gibi bir oran vermektedirler. Bir çok
merkezli analizde, önemi belirsiz atipi veya önemi belirsiz
folliküler lezyonlar kategorisinin dignostik sitopatolojiye
girişi ile cerrahiye verilen hasta sayısı %5 den 37’e çıkmıştır (34).
Folliküler neoplazm veya folliküler neoplazm şüphesi:
Folliküler neoplazm kategorisi mikrofolliküler veya
sellüler adenomaları kapsar. Mikrofolliküler veya sellüler
neoplazmalar benign adenomaları, otonom fonksiyonlu
benign adenomları veya iyi diferansiye folliküler veya
tiroidin folliküler varyantlı papiller kanserlerini kapsayabilir. Tüm biyopsilerin %15-30’u folliküler neoplazm
olarak klasifiye edilmektedirler.
Tüm tiroid biyopsi teknikleri diferansiye tiroid kanserini
mikrofolliküler veya sellüler adenomlardan ayırmaya yeterli değildir. Bu nedenle indetermine terimi bu tip
lezyonları tariflemede halen kullanılmaktadır. Sitolojik
paterne bakılarak mikrofolliküler veya sellüler adenomların %15-25’inin kanser olduğu ispatlanmaktadır. Bazen
mikrofolliküler lezyonun folliküler hücreleri papiller
kanserin sitolojik özelliklerine sahip olabilir. Bu kategorideki biyopsi ile papiller tiroid kanseri (PTK) sonuçları
sıklıkla papiller tiroid kanserinin folliküler varyantıdır.
Bu tanı primer olarak sitolojik özelliklere dayandığından
preoperatif İİA, maligniteyi öngörme açısından intraoperatif frozen seksiyonundan daha duyarlıdır.
Folliküler tiroid kanseri (FTK) tanısı kapsüler veya dam-

arsal envazyon ile konur ki bunun İİA ile elde edilen spesimenlerde ayırt edilemesi zordur. Bu nedenle, otonom
olmayan mikrofolliküler adenomlu hastaların çoğu
kapsüler ve vasküler envazyonunun değerlendirmesi için
cerrahi tedaviye maruz kalmışlardır. Cerrahi histolojide
kapsüler veya vasküler envazyonun yokluğunda lezyon
benign adenoma olarak klasifiye edilir. Cerrahi sonrası
değerlendirme %6-30 gibi bir malignite oranını ortaya
koyar. Bir mikrofolliküler adenomda doğru olarak maligniteyi teşhis etme zorluğu 10 yıl önce eksize edilip daha
sonra tekrar incelenen 185 folliküler neoplazma vakasını
kapsayan çalışmada gösterilmiştir. Bu zamanda tanıda
%25 değişiklik olmuştur; 35 olgu benignden maligne, 11
olgu malignden benigne değişmiştir. Tanıdaki en sık
değişim benignden papiller kanserin folliküler varyantına doğru olmuştur.
Folliküler lezyonların değerlendirilmesinde bazı yaklaşımlar öne sürülmektedir. İndetermine İİA aspiratlarının (folliküler neoplazm, önemi belirsiz atipi, önemi
belirsiz folliküler lezyonlar) moleküler analizi diagnostik
cerrahi tedaviye verilen hasta sayısını azaltmıştır. Örneğin
479 hastadan alınan 513 indetermine örneğin cerrahi
öncesi BRAF, RAS, RET/PTC ve PAX8/PPARγ mutasyonları açısından incelendiği çalışmada folliküler lezyon
/önemi belirsiz atipi ve folliküler neoplazm vakalarının
sırasıyla %88 ve 87 oranda yukarıda belirtilen mutasyonlardan birine sahip oldukları gösterilmiştir (35). Herhangi bir mutasyon gösterilememiş folliküler lezyon /önemi
belirsiz atipi ve folliküler neoplazm gösteren vakaların
İİA’larının sırasıyla %6 ve 14’ünde cerrahi sonrası kanser
tanısı konmuştur.
Hurtle hücresi veya oksifilik hücre tümörleri benign adenom veya Hurtle hücreli kanser olarak kendini gösterebilir. Bir çalışmada mikrofolliküler oksifilik hücre
lezyonlarnın non-oksifilik lezyonlardan 2 kat daha fazla
malignite riskine sahip olduğu gösterilmiştir (36). Hurtle
hücreleri büyük, abundant oksifilik sitoplazmalı poligonal hücrelerdir.
Malignite şüphesi: Bu kategori maligniteyi düşündüren
fakat kesin definif olmayan özellikleri kapsar. Tipik olarak
bu kategorideki nodüller % 60-75 malignite riski taşıdığından intra-operatif frozen seksiyonu ile total tiroidektomi
veya lobektomi tedavi seçenekleri olarak düşünülmelidir
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(33). Eğer teşhis intra-operatif inceleme ile kanser
yönünde konursa selektif lenf nodu diseksiyonu ile birlikte total tiroidektomiyi kapsayan daha kapsamlı bir cerrahi tedavi yapılmalıdır.
Malign:Malign kategori papiller kanser, medüller kanser,
tiroid lenfoması, anaplastik kanser ve tiroide kanser
metastazlarını kapsar.
Papiller tiroid kanserinin sitolojik tanısı kolaydır. Mimari
papillerdir, hücreler geniştir, sitoplazmalarında buzlu
cam görünümü vardır. Nukleollları belirgindir ve nuklesularında yarık (cleft) ve oluklar (groove) vardır. Ayrıca
intrasellüler sitoplazmik enklüzyonları mevcuttur. Psammoma cisimcikleri ve yoğun yapışkan kolloid mevcuttur.
Bununla birlikte papiller kanserin folliküler varyantı
mikrofolliküler lezyon olarak yorumlanabilir (34).
Medüller kanser tanısı her zaman preoperatif yapılamayabilir. Hücreler dağınıktır. Eksantrik yerleşimli nukleusları ve sitoplazmik kuyrukları vardır. Kalsitoninin
immümnolojik boyanması tanıyı destekler.
Agresif lenfomalar klinik bulgular ve İİA’lardaki lenfositlerle konabilir. Ama düşük dereceli lenfomayı Hashimoto tiroiditinden ayırmak zor olabilir. ‘Akım sitometrisi’ ve
immünohistokimyasal çalışmadan faydalanılır. ‘Tru-cut’
iğne biyopsisi ile büyük fragmanların alımına gerek
duyulabilir.
Belirgin pleomorfizm, bizar dev hücreler ve iğsi hücreler
anaplastik kanseri düşündürür.
Renal hücreler en sık tiroide metastaz yapan hücrelerdir.
Kolorektal, akciğer, meme, sarkoma, melanoma ve uterus
kanserleri tiroide metastaz yapan diğer kanserlerdir. Tanı
kesin değilse hücrelerin orijinini kesinleştirmek için tiroglobülin boyaması kullanılabilir. Eğer altta yatan kanser
biliniyorsa immünohistokimyasal analiz için spesifik antikorlardan faydalanılabilir.
Genetik belirteçler: Tiroid nodüllerinin yönlendirilmesinde İİA çok önemli bir teknik olsa da ve Bethesda
sistemi tiroid İİA’larının raporlanmasında önemli bir
adım olsa da, İİA sitolojisinde geniş bir gri zon mevcuttur.
Bu nedenle İİA ile birlikte moleküler belirteçlerin kullanımı hastaların geleceklerinin planlanmasında kilit
nokta olarak ortaya çıkmaktadır.
Kroll ve arkadaşları 2000’lerin başında 2q13 ve 3p25 gibi
kromozomal bölgeleri ilgilendiren intrakromozomal
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translokasyonları raporlamışlardır. Belirtilen translokasyonlar 5 FTK’inde saptanmış fakat ne benign bir tiroid
lezyonunda ne de PTK’inde gösterilememiştir. Bu
yazarlar FTK ve benign lezyonların ayırıcı tanısında
PAX8-PPARγ’nın faydalı olabileceğini belirtmektedir
(37). Daha sonraki çalışmalar folliküler adenomların
%55’inde bu rearanjmanın saptanabildiğini ve FTK ve
varyantı Hurtle hücreli kanser vakalarında PAX8-PPARγ
sıklığının daha az olduğunu ortaya koymaktadır.
PPARγ’nın, 7q34 kromozomda CREB3L2 genine füzyon
yaptığı bir yeni rearanjman gösterilmiştir (38). Bu füzyon
proteinin hücre büyümesi, hücre canlılığını arttırdığından bahsedilmektedir.
Daha önce folliküler tümör patogenezi ile ilişkisi gösterilen RAS genindeki aktive edici mutasyonun FTK patogenezinde PAX8-PPARγ rearanjmanı ile kooperasyon
gösterip göstermediği araştırılmaktadır. PAX8/PPARγ
rearanjmanlarına sahip FTK’lerin Galectin-3 (LGALS3)
exprese ettikleri, RAS mutasyonlu FTK’lerin ise HBME1
eksprese ettikleri gösterilmiştir. PAX8- PPARγ rearanjmanlı tümörler, RAS mutasyonlulara göre daha genç
yaştaki hastalarda saptanan, solid büyüme paternine sahip ve vasküler envazyonu daha fazla görülen
tümörlerdir.
PAX8-PPARγ rearanjmanının, FTK’lerde yüksek oranda
(%30), folliküler adenomlarda az oranda bulunduğundan
yazarlar bu rearanjmanın pre- invaziv (in situ) bir durum
olabileceğini düşünmektedirler. RAS mutasyonuna
gelince FTK (%52) ve folliküler adenomlarda (%48) eşit
oranda bulunurlar. Bu nedenle otörler RAS mutasyonu
olan FTK’in bir benign folliküler adenom safhasından
geçtiğini düşünmektedirler. RAS mutasyonu gösteren
nodüllerin malignite potansiyeline sahip oldukları ve
alınmaları gerektiği kesin değildir. RAS mutasyonunun
kötü prognoz ile birlikteliği ve andiferansiye tiroid karsinomuna progresyonun mümkünlüğünü göz önüne alan bazı yazarlar RAS pozitif folliküler adenomların
cerrahi tedavisini önermektedirler (39).
Enteresan olan PAX8- PPARγ ve RAS mutasyonlarının
Hurtle hücreli adenom ve kanserlerde çok nadir saptanmasıdır, Hurtle tümörlerinin gelişim mekanizmasının
ayrı olduğunu düşündürmektedir.
MAPK yolağındaki efektörleri (RET/PTC, RAS ve BRAF)
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kodlayan genlerdeki mutasyonlar PTK vakalarının
%70’inde saptanmıştır (40). RET/PTC, RAS, BRAF ve
PAX8- PPARγ mutasyon kombinasyonlarının sitolojik
tanıyı, özellikle indetermine sitolojide daha iyileştirdiği
belirtilmektedir. Herhangi bir mutasyonun varlığı malignite için yüksek oranda prediktif olup spesifite %100’e
yakındır.
Özellikle indetermine nodüllerde sensitivite daha düşüktür ama bu mutasyonların pre-operatif saptanması (özellikle BRAF) rekürrens ve ölüm riskini arttırmaktadır (41).
Lektin bağlantılı molekül LGALS-3 özellikle indetermine
İİA sitolojilerinde geleceği olan bir tetkik olarak ortaya
çıkmış, fakat beklenen sonuçları vermemiştir. İmmün
boyama ile 61 folliküler kanserin 58’inde LGALS-3 saptanırken, 130 folliküler adenomun 21’inde saptanmıştır.
Hiperplastik nodüllerde ve Hashimoto tiroiditinde de detekte ediliyor olması akılda tutulmalıdır (42).
PCK2, CCDN2, PLAB ve TFF3 expresyonlarının incelenmesi de halen ümit vaat etmektedir (43).
mRNA ekspresyon analizi ve bir gen ekspresyon klasifiye
edici kullanıldığında klasifiye edicinin malignite açısından %96’lık prediktif değeri olduğu gösterilmiştir. Bu tip
klasifiye edici kullanılarak hastaların %60’nının diagnostik cerrahiden kurtarılabileceği belirtilmektedir (44).
Bir çalışmada tiroglobülin mRNA’nın serum RT-PCR
ölçümü ile İİA kombinasyonu kullanılmıştır. Folliküler
neoplazmlı mikrofolliküler lezyonlu hastalar içinde RTPCR, 4 kanserin 3’ünde pozitif iken 14 benign hastalıklı
hastanın 11’inde negatif idi; sensitivite %75’dir, spesifite
ise %78 dir (45). Bir başka çalışmada TSH reseptör mRNA’nın serum RT-PCR seviyeleri 24 kanserin 16’ sında
pozitif bulunurken, 39 benign hastalıklı hastanın 10’unda
pozitif bulunmuştur. Sensitivite 90, spesifite %80’dir (46).
Siklooksijenaz-2 ekspresyonu tiroid kanserlerinin bazılarında artmıştır(47). Siklin D2, protein konvertaz ve
prostat diferansiasyon faktör gibi moleküler belirteçler de
folliküler kanserler tanısında kullanılmaktadır (48).
Tiroid büyümelerinde benign malign ayırımında
gümüş ile boyanmış nükleer organizer bölgelerin (AgNOR) analizi eski önemini kaybetmekle birlikte kullanılmaktadır (23).
Son olarak microRNA’ların kullanımından bahsetmek
gerekir. MicroRNA’lar
gen ekspresyonunun

regülasyonunda görevli olan endojen küçük RNA fragmanlarıdır. Kanserde önemli rolleri olduğu, proliferasyon, diferansiasyon ve hücre ölümü gibi majör proçesleri
regüle ettikleri üzerinde durulmaktadır (49). Değişik
tiroid kanserlerinde microNA expresyonunun incelenmesi tiroid nodüllerinin teşhisinde faydalı olabilir.
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ÖZET
Papiller tiroid kanseri (PTK) en sık rastlanan diferensiye tiroid kanseri olup iyi prognozludur. Tanı anında hastaların çoğunda klinik ve bölgesel lenf nodu tutulumu mevcuttur. Primer tedavisi cerrahi olup, sonrasında adjuvant
tedavi olarak rezidü dokuya radyoaktif I-131 ablasyonu uygulanır. Primer takip prosedüründe serum tiroglobulin
seviye ölçümü ve boyun ultrasonu (US) kullanılır. Rezidü ablasyonu sonrası hasta izleminde rekürrens şüphesinde, boyun US, uyarılmış serum tiroglobulin seviyesi ile radyoaktif I-131 tarama kombinasyonu ile yeniden evreleme ve tedavi planı yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Diferensiye tiroid kanseri, radyoaktif I-131, radyoiyot ablasyon terapi (RIAT).
ABSTRACT
Papillary subtype of differentiated thyroid cancer (DTC) is the most common type of thyroid cancer with a good
prognosis. Majority of these tumors were clinically evident at the time of diagnosis, and many were associated with
regional lymph-node involvement. Adjuvant radioiodine is used after the surgery which is the primary treatment
to the patients with residual radioiodine positive disease. Serum thyroglobulin levels measurements and neck ultrasound (US) are the primary follow-up procedures. In the case of suspected recurrence; US, I-131 scan in combination with stimulated thyroglobulin will be appropriate choices for restaging and further treatment planning.
Key Words: Differentiated thyroid Ca, radioactive I-131, radioiodine ablation theraphy (RIAT).
GİRİŞ

En sık rastlanan tiroid kanseri tipi papiller tiroid kanseridir (PTK). Kadınlar erkeklerden daha çok etkilenir ve
hastaların ortalama tanı yaşı 45 civarındadır (1-3). Genel
olarak PTK yavaş büyüyen bir tümördür, cerrahi eksizyon yapılmış ve metastaz saptanmayan hastaların 25 yıllık yaşam beklentisi %93-97 oranındadır (4). Erkek
cinsiyet kötü prognoz riskini iki kat artırır. Genel olarak
kadınlarda tiroid kanser insidansı erkeklerin sekiz katı
kadar yüksektir. 20 yaştan küçük veya 60’tan büyük olmak diğer bir risk faktörüdür. Baş boyun bölgesine radyoterapi (RT) hikayesi; çocukluk döneminde düşük bile
olsa baş-boyun bölgesine radyasyon alanlarda tiroid kanseri ve benign nodül insidansının arttığı artık net bir şekilde bilinmektedir (4-7). Tanı anında uzak metastazı

olan ve 45-50 yaştan daha yaşlı hastalarda mortalite hızı
artar. Primer lezyonun 2 cm’ den büyük olması, bölgesel
veya ekstratiroidal invazyon, erkek cinsiyet, primer tümörün yüksek gradeli olması riski (2 kattan fazla) arttırır.
Damar invazyonu hastaların yaklaşık %2’sinde görülür ve
kötü prognoz göstergesidir (7, 8).
Lenfatik olarak bölgesel lenf nodlarına yayılım en sık görülen durumdur ve tanı anında hastaların %30-50 sinde
görülür (8, 9). Bölgesel hastalık tekrarı histolojik olarak
rezeksiyon yapılmış tiroid yatağında, bakiye dokuda veya
komşu boyun dokularında tümör varlığının saptanmasıdır. Hastaların %5-15’inde görülür ve mortalite oranı
%40 dır. Bölgesel rekürrens oranı çocuklarda, 60 yaşından büyük hastalarda, başlangıçta ekstratiroidal tutulum
saptananlarda ve primer odağın 4 cm’ den büyük boyutlu
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olduğu hastalarda daha yüksektir. Tanı anında bölgesel
lenf nodu (LN) metastazı olanlarda bölgesel hastalık tekrarı oranı yüksek değildir, fakat takip döneminde bu hasta grubunda daha sık olarak boyun LN metastazı saptanır.
Hastalık tekrarı lobektomi yapılan hastalarda total tiroidektomi yapılanlara oranla daha yüksektir. Radyoaktif
iyot-131 (I-131) tedavisi yaklaşık olarak % 50 oranında
bölgesel hastalık tekrarını azaltmaktadır (5-9). Hematojen yolla görülen uzak metastaz PTK hastalarında sık
rastlanmayan bir durumdur. PTK hastalarını tanı anında
sadece % 3-7’sinde uzak metastaz saptanır (10). Yaklaşık
olarak da hastaların % 4-5’inde ilk 10 yılda uzak metastaz
gelişir. En sık uzak metastaz bölgesi akciğer olup, kemik
ve mediastene olan metastazlara daha az sıklıkla rastlanabilir. Akciğer metastazlarının % 50-60’ı radyoaktif I-131
konsantre eder ve 5 yıllık yaşam beklentisi %60 iken,
I-131 konsantre etmeyenlerde bu oran %30’dur. Radyolojik olarak görünür hale gelmeden akciğer metastazlarının
erken tanısı ve I-131 ile tedavisi hastanın prognozu ve
hastalıksız dönemininin uzun olması için çok önemlidir.
Postero-anterior (PA) akciğer (AC) grafisi negatif, I-131
sintigrafisi pozitif olan vakalarda tam remisyon oranı %
80 ve 10 yıllık yaşam beklentisi % 96’ dır. Akciğerde mikronodüler metastaz paterni radyoaktif iyotu (RAI) iyi
konsantre ettiğinden daha iyi prognozludur, direkt grafide makronodül saptanan hastaların ise metastazlarında
iyot konsantre etme yeteneği düşük ve prognozları kötüdür. Akciğer dışındaki uzak metastazlarda (kemik, karaciğer, beyin) prognoz daha kötüdür.
Kemik metastazı PTK’lı hastalarda sık rastlanılmayan bir
durumdur. Soliter lezyon hastaların % 30’unda görülürken daha yaygın olan tutulum şekli multiple metastazdır
(%70). Kemik metastazları için en sık saptanan bölge vertebralardır. Tiroid kanserinin kemik metastazları en iyi
I-131 tüm vücut sintigrafisi (TVS) ile saptanır. Kemik
metastazları genel olarak I-131 tedavisine duyarlı değildir
ve radyoiyot ablasyon terapisinden (RIAT) sonra metastatik odakların yarısı değişmeden kalır, eğer lezyon iyot
konsantre etmiyorsa eksternal radyoterapi (RT) denenebilir (9-14).

gama (364 keV) ve partiküler emisyon (beta) ile bozunur.
Primer tutulum alanı tiroid dokusu olduğundan I-131 tiroid kanserlerinin tedavisinde kullanılabilir. Tiroid kanserlerinde TSH uyarısı altında iyot tutulumları artar (2-6).
Bakiye tiroid dokusunun ablasyonu, fonksiyone metastazların tedavisi, rekürren tiroid kanserlerinin tedavisi, tiroglobulin seviyesi yükselmiş ancak I-131 sintigrafisi
negatif olan hastaların tedavisi başlıca RIAT endikasyonlarıdır. Hamilelik ve süt verme başlıca RIAT mutlak kontrendikasyonlarıdır. Radyoaktif iyot serbest olarak
plasentadan geçtiğinden RIAT sonrası kadın hastalarda 1
yıl süre ile doğum kontrolü önerilmektedir (10-12).
Radyoiyot ablasyon terapisi tavsiye edilen hastalarda cerrahi sonrası 5-6 haftada tedaviden önce metastaz taraması amacıyla düşük doz I-131 ile TVS yapılabilir. Amaç
tedavi öncesi metastazları belirlemektir. Tanısal radyoaktif I-131 çalışması yapıldığında; tedavi dozu verileceğinde
tiroid bakiyesi ve fonksiyonel metastazlarda radyoiyotun
yakalanma ve konsantrasyonunu bozabilir. Bu beta partikül emisyonuna bağlı olarak geçici fonksiyon kaybı
‘‘Stunning Tiroid (serseme çeviren tiroid)” olarak adlandırılır. Bu durum hastaların yaklaşık % 19’unda görülmektedir. ‘‘Stunned (afallamış)” tiroid dokusu iyot
yakalama fonksiyonunu kısmen veya tamamen kaybedebilir. Stunning derecesi absorblanan doz ile ilişkilidir. Halenbazımerkezlertanısal2-3mCiI-131kullanabilmektedir.
Stunning olayının önemi tedavi başarısını olumsuz yönde etkilemesinden kaynaklanmaktadır. Stunning etkisini
azaltmak için, tanısal doz ile tedavi uygulaması arasında
bir hafta kadar makul bir süre bırakılması veya stunning
olayının birkaç gün geçmeden meydana gelmeyeceği için
tedavi dozunun mümkün olduğu kadar tanısal doza yakın bir sürede uygulanması faydalı olabilir. I-123’ün stunninge yol açtığına dair bir bulgu saptanmamış olup, RIAT
öncesi sintigrafi I-123 kullanılarak da yapılabilir (11-15).
Diferensiye Tiroid kanserli hastalarda RIAT protokolü
Bakiye tiroid dokusu için ablasyon dozu ve metastazlar
için uygulanacak tedavi dozu sabit değildir. Genel olarak
total tiroidektomi yapılmış, düşük riskli hastalar (<1.5 cm
nodül) ablasyon sonrası RIAT’ye daha az ihtiyaç duyarken daha büyük bakiye kitlesi olan ve yüksek riskli hasta
Diferensiye Tiroid Kanserlerinde Radyoiyot Ablasyon grubu (>1.5 cm nodül, multisentrisite, histoloji, yaş veya
Tedavisi (RIAT)
ekstratiroidal yayılım) hastalık tekrarı ihtimali nedeniyle
I-131’in fiziksel yarı ömrü 8,05 gündür. Yüksek enerjili daha yüksek doz RIAT’ne ihtiyaç duyar. Metastaz varlığı
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veya yerleşimine göre sabit doz uygulanabilir. Bu uygula- RIAT’nin akut komplikasyonları
ma şekli sıklıkla yapılan en basit yaklaşımdır; bakiye tiroit Tükrük bezleri radyoaktif iyotu konsantre etme yeteneğidokusu için 100 mCi, bölgesel (servikal) LN metastazı ne sahip olduğundan sialoadenit, tükrük bezlerinde ağrı,
varlığında 150-175 mCi, akciğer metastazı mevcut ise duyarlılık ve şişme, en sık görülen akut komplikasyonlar175-200 mCi, kemik metastazı için 200 mCi uygulanabi- dandır. Doza bağımlı olarak hastaların %10-30’unda olulir (8,15-17).
şur. Radyasyon parotiditisi, tat duyusunun kaybı (akut/
Düşük doz prensibine göre 30 mCi I-131 tekrarlayan kronik), gastrointestinal sistem (GIS) semptomları, hafif
dozlar şeklinde verilerek de ablasyon tedavisi uygulanabi- kemik iliği supresyonu, radyasyon gastriti/sistiti gelişebilir. Bu grup hastanın hastaneye yatması gerekmediği gibi lir. Radyasyon pnömonisi ve pulmoner fibrozis akciğer
hastaların yaklaşık % 27’sinde ilk dozda ablasyon oluş- metastazlı hastalarda görülen nadir bir komplikasyondur.
maktadır. Bu tedavi şekli özellikle 45 yaştan küçük, pri- Akciğerde 48 saatte retansiyone olan doz 80 mCi nin almer lezyon boyutu 1.5 cm den küçük, LN, vasküler veya tında tutularak risk azaltılır. Tiroid krizi, yaygın folüküler
kapsül invazyonu olmayan iyi differansiye tiroid kanserli metastazların haraplanmasına bağlı olarak çok miktarda
çok düşük risk grubunda uygulanabilir.
hormonun kana geçmesi ile oluşur, oluşum için klasik zaAblasyon tedavisinden önce TSH seviyesi >30 IU/ml manlama RIAT’den sonra 2-10 gündür. Spermatogoniaolmalıdır (1-10). Artan TSH fonksiyone metastazlar- lar eksternal radyasyona en duyarlı hücreler olduğundan,
daki iyot yakalanmasını uyarıp, böbrek klirensini azalmış testiküler fonksiyon ve azalmış fertilite görülebiazaltarak I-131’in bakiye ve fonksiyone metastazlar- lir. İyi hidrasyon ve sık miksiyon testis dozunu azaltır. Aydaki kalım süresini uzatır. Günlük iyot alımı 7-10 gün rıca kadın hastalarda geçici amenore görülebilir (21-24).
süre ile kısıtlandığında ekstraselüler iyot miktarı aza- Beyin ödemi ve spinal kord kompresyonu santral sinir
larak iyot tutulumunu yaklaşık 2.5 kat artırılır (18, sistemi metastazı olan hastalarda oluşabilir. Radyasyon
19). Bazı merkezlerde kullanılabilen Lityum Karbonat hastalığı ise 200 mCi üstünde doz ile tedavi yapıldığında
I-131’in özellikle tümör dokusundaki 6 günden kısa oluşabilir. Başağrısı, bulantı, kusma, geçici alopesi, kronik
olan biyolojik yarı ömrünü uzatır, tüm vücut dozuna veya rekürren konjuktivit, keratokonjuktivit, lakrimal
bir etkide bulunmaz (19). Tedaviden 1 hafta önce uy- fonksiyonlarda azalmaya da rastlanabilir (18-21).
gulanmaya başlandığında metastatik odaklardaki
radyasyon dozunu artırır. Yüksek doz I-131 tedavisin- RIAT’nin kronik komplikasyonları
den 7-10 gün sonra takip görüntülemesi yapılır. Bu Radyoiyot ablasyon tedavisinin kronik komplikasdönemden önce uygulanan görüntüler metastatik yonları ikincil tümör gelişimi ve hipoparatiroididir.
odakların kaçırılmasına neden olabilir (18, 19).
İkincil tümör gelişiminin riski düşük ve klinik olarak
Tiroid yatağı dışında I-131; koroid pleksus, nazal mu- göz önünde tutulmayacak sınırlardadır (5-9). Görecekoza, tükrük bezi, timus, mide, kalın barsak, mesane li risk normal popülasyonla kıyaslandığında yaklaşık
ve memede normal tutulum gösterebilir. Tiroid hor- 1.9 dur. Akut miyeloid lösemi için risk çok az miktarmonları karaciğerde metabolize edilir ve tedaviden da artmıştır ve pik insidansı tedavi sonrası 2-10 yıldır.
3-7 gün sonra alınan görüntülerde radyoaktif hormo- Risk genel olarak; 50 yaş üstü ve yaklaşık 900 mCi tenun karaciğerde metabolize edilmesine bağlı diffüz davi alanlar için artmış olup, dozun kısa dönemde (6karaciğer aktivitesi izlenebilir (Şekil 1). Bu görüntü 12 hafta) uygulandığı hastalarda artmıştır. 1000 mCi
ayrıca daha önceden ablasyon yapılmış hastalarda RAI dozu kısa sürede verilecek olursa mesane kanseri
fonksiyone metastaz varlığını da gösteren bir durum- için kısmen artmış bir risk söz konusudur. Latent dödur. Laktasyon dönemindeki meme dokusunda an- nem 15-20 yıldır. Meme kanseri için de benzer durum
lamlı miktarda iyot sekrete edilir, tedavi dozundan söz konusu olup bu durum uygulanan RIAT’den başgünler önce laktasyon kesilmelidir ve meme dokusu- ka meme ve tiroid kanserlerindeki genetik yatkınlığın
nun dozu düşürülmelidir. Meme dokusundaki tutu- benzerliğine de bağlı olabilir. Tükrük bezi kanseri ise
lumlar akciğer metastazları ile karıştırılabilir (20).
çok nadir bir durumdur ve hafif bir risk artışı vardır (16).
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RIAT sonrası takip
Tiroid hormon ile supresyon tedavisi son derece etkili
bir tedavidir ve uygulanan doz TSH supresyonu sağlayacak kadar yüksek ise PTK hastalarında hastalık tekrarı riskini azaltır. Hastalık tekrarı için izlem yaşam
boyunca yapılır (Şekil 1).

Şekil 1: 17 yaşında erkek hasta. Opere ve ablate papiller Tiroid Ca, birinci yıl I-131 tüm vücut tarama sintigrafisinde diffüz karaciğer tutulumu.
Cerrahi ve RIAT sonrasında hastalar hastalık tekrarı
için serum Tiroglobulin (Tg) seviyesi ve I-131 TVS ile
takip edilirler. I-131 TVS T4 kesilerek veya rekombinant TSH (rhTSH) uygulanarak yapılır. TSH seviyesini yükseltmek için supresyon amacı ile verilen tiroid
hormonu kesilir. Bunun süresi T4 preperatlarında 4-6
hafta, T3 kullanan hastalarda ise 10-14 gündür. Yeterli
TSH seviyesi (>30) genellikle T4 kesilmesinden sonraki 3 haftada oluşur. Çalışmanın duyarlılığını artırmak için çalışmadan önceki 7-10 günlük dönemde
düşük iyotlu diyet önerilmektedir. Rekombinant TSH
tedavisi görüntülemeden önce ablasyon sonrası takip
değerlendirmelerinde kullanılmıştır. Bu çalışmalarda
T4 kesilmediğinden hipotiroidik semptomlarda oluşmaz. Hastalara günde bir kez, 2 gün için im yoldan 0,9
mg (10 U) rhTSH yapılır. En yüksek TSH kan seviyesi
genellikle ikinci dozdan 24 saat sonra oluşur ve 4 gün
süre ile yüksek kalır. Hem I-131 hem de I-123 ikinci
rhTSH dozundan 24 saat sonra verilmelidir ve görüntüleme 48 saat sonra uygulanmalıdır (16, 22). Tiroglobulin düzeyi tekrar hastalık varlığını ve tedaviye

cevabını belirlemekte çok değerli bir belirteçtir. Tiroglobulin tiroid hormonları için bir prohormondur
ve sadece normal tiroid dokusu ve PTK hastalarında
tümör dokusu tarafından sentezlenir. Tiroglobulin
düzeyi T4 supresyon tedavisi kesildikten sonra ölçülür, TSH supresyonu altında yanlış negatif sonuçlara
neden olabilir. Tiroid kanserli hastalarda total tiroidektomi uygulanmış ve başarılı bir RIAT yapılmışsa
Tg ölçülemez sınırlara iner. Yükselen Tg seviyesi hemen her zaman tekrar hastalığın veya metastatik hastalığın bir bulgusudur. Anti-Tiroglobulin antikor
düşük ise, serum Tg ölçümünün tekrar hastalığı belirlemekteki duyarlılığı %80-90’dır. Tümör dokusunda
olabilecek dediferansiasyon Tg’nin yükseldiği fakat
I-131 sintigrafisinin negatif olduğu hastalarda önemli
role sahiptir. Bu süreçte iyot alımı bozulduktan sonra
da çok uzun dönem Tg sentezi devam eder (7-11).
Mikrometastaz gibi bazı diğer faktörlerde Tg yüksekken negatif I-131 sintigrafisine neden olabilir (1-3).
“Tg elevation/negative iodine scintigraphy” (TENIS)
sendromu olarak adlandırılan bu durum hücrelerin
fonksiyon kaybı nedeniyle oluşur (12). TENIS sendromunda tanısal iyot tüm vücut taramanın yeri yoktur. Nüks/metastaz araştırmasında radyolojik yöntemler
(iyotlu kontrast içermeyen) ya da 18F florodeoksiglikoz
(FDG) PET/BT kullanılabilir.
Ablasyon tedavisi sonrası diffüz karaciğer aktivitesinin görülmesi bir odak saptanamasa bile fonksiyone
bir tiroid veya metastaz dokusunun varlığını gösterir.
Karaciğer aktivitesi radyoaktif tiroid hormonlarının
karaciğerde metabolize olmasına bağlıdır (20-28).
Hastalık tekrarında I-131 tedavisinin yeri
Küçük bölgesel LN metastazı (<1 cm) sadece RIAT ile
tedavi edilebilir (Şekil 2). Büyük LN’larında (>1 cm)
ise I-131’e kısmi cevap olacağından birinci tercih cerrahi olmalıdır. Bazı merkezler amprik olarak 100-150
mCi I-131 ile tedavi uygulamaktadır (4, 5). Tedaviye
rağmen devam eden bölgesel hastalık tekrarı durumunda cerrahi uygulanmalıdır. Uzak metastazların
en sık görüldüğü bölge akciğer (Şekil 3), vertebra ve
apendiküler iskelettir. Genel olarak akciğer metastazları kemik metastazlarından daha iyi cevaplıdır (6,
20, 29).
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sı durumunda cerrahi uygun tedavi seçeneğidir. Ayrıca
hamilelik tiroid kanserlerinin doğal seyrine bir etkide
bulunmaz (14, 31). Papiller ve folliküler tiroid kanserlerinin %10’nu çocukluk döneminde görülür (<20 yaş) ve
hastaların 2/3’ü kız çocuklarıdır. Çocuk hastalardaki tedavi yaklaşımı erişkin ile aynıdır. Tanı anında hastaların
%50-75’inde bölgesel lenf nodu metastazı olup tiroid dışı
yayılım çocuk hastalarda erişkinden daha sıktır. Akciğer
metastazının prevelansı %5 ile %20 arasındadır. Ancak
uzak metastaz olması erişkin hastadaki gibi kötü prognozun bir göstergesi değildir. Devam eden uzak metastazlar
nedeniyle çocuk hastalarda ölüm oranı 15 yılda %15’dir
(26-28).
Şekil 2: Servikal lenf nod metastazı gözlenen opere papilSonuç
ler tiroid Ca. 150 mCi RAI ile tedavi sonrası 7. gün TVS.
Ülkemizde 800 MBq’in (21.6 mCi) üzerinde I-131 tedavisi uygulanımı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından lisans verilen sıvı atık sistemi ve izolasyonu oda
bulunan yerlerde yapılabilmektedir. Hastalar, üzerlerinde
kalan aktivite 600 MBq (16 mCi) ve bir metre uzaktan
radyoaktivite ölçüm değeri 30 mikroSievert/saat’in altına
düştüğünde diğer kişilerin radyasyondan korunması için
hasta ve yakınları bilgilendirildikten sonra taburcu edilebilir (32). Papiller tiroid kanserinde RAİ kullanımı günümüzde sık kullanılan, efektif, rastlanılan yan etkileri az
bir tedavi yöntemidir. Radyoaktif iyot tedavisi ile bölgesel
hastalık tekrarında ve yaşam süresinde uzama sağladığından diğer tedavi yöntemleri de dikkate alınarak planlanan tedavi öncesinde hastaya en uygun doz seçilmelidir.
Şekil 3: Akciğer Metastazı olan opere papiller tiroid Ca.
175 mCi RAI ile tedavi sonrası 7. gün TVS.
Yalancı Pozitif I-131 uptake nedenleri
Başlıca yalancı pozitif I-131 tutulumu nedenleri tükürük
ve idrar gibi fizyolojik sekresyonlar ile oluşan bulaşlar,
inflamasyon veya travmaya bağlı tutulumlar ve enfeksiyon odaklarıdır. Ayrıca ciddi yanık bölgeleri ve travma
sonrası oluşan yüzeyel yaralar, gastrointestinal sistem aktivitesi, Meckel divertikülü veya dublikasyon kistlerinde
yer alan gastrik mukoza içeriği tiroid dışı diğer maligniteler ve laktasyonda meme tutulumu da yalancı pozitif
tutulum nedenleridir (2, 20, 30).
Hamilelikte ve Çocuk hastalarda Tiroid Kanseri
Hamilelik döneminde tiroid sintigrafisi ve RIAT kesinlikle kontrendikedir. Hamile bir hastada PTK saptanma146
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REAKTİF PERFORAN KOLLAJENÖZLÜ BİR OLGU SUNUMU
REACTIVE PERFORATING COLLAGENOSIS : CASE REPORT
Arzu Karataş TOĞRAL1, Atiye ÖZDEMİR1, Günseli KEKEÇ1, H. Müzeyyen ASTARCI2, H. Meral EKŞİOLU1
1
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, ANKARA
2
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pataloji Kliniği, ANKARA
Geliş Tarihi: 09.07.2013
Kabul Tarihi:11.09.2013

ÖZET
Reaktif perforan kollajenöz (RPK), ekstremite ekstansörlerine yerleşme eğilimli, merkezlerinde keratotik tıkaçları
olan kırmızımsı papüllerle seyreden nadir bir deri hastalığıdır. Hastalık birçok inflamatuar veya malign sistemik
hastalığa eşlik edebileceği gibi idiyopatik olarak da ortaya çıkabilir. Yirmiyedi yaşında idiyopatik reaktif perforan
kollajenözlü kadın hasta sunuldu.
Anahtar Kelimeler: Perforan kollajenöz, reaktif
ABSTRACT
Reactive perforating collagenosis (RPC) is a rare skin disorder characterized by reddish papules with a central keratotic plug which appear mostly on the extensor aspects of the limbs. Several inflammatory or malignant systemic
diseases may coexist with acquired reactive perforating collagenosis, or it may appear idiopathically. We describe
a 27 year old woman with idiopathic reactive perforating collagenosis.
Key Words: Perforating collagenosis, reactive

GİRİŞ
Reaktif perforan kollajenöz (RPK), ekstremite ekstansörlerine yerleşme eğilimli, merkezlerinde keratotik tıkaçları olan kırmızımsı papüllerle seyreden nadir bir
deri hastalığıdır (1). Lezyonların histopatolojik değerlendirilmesinde dikey yerleşmiş kollajen demetleri,
debris ve nötrofiller içeren, yapısı bozulmuş dermal
konnektif doku ve keratinin transepidermal atılımı
gözlenir (2). Hastalığın bir idiyopatik ve bir de daha
sık izlenen diyabetes mellitus ve renal yetmezlik hastalarında tanımlanmış olan kazanılmış formu vardır (1).
Bu olgu bildiriminde 27 yaşında idiyopatik reaktif perforan kollajenöz tanılı kadın hastanın sunulması
planlandı.

OLGU
Yirmiyedi yaşında kadın hasta, 15 yıldır sağ elinin üstünde yerleşen, dönem dönem ataklar halinde ortaya
çıkıp sonra kendiliğinden gerileyen kaşıntılı kabarıklıklar şikayetiyle başvurdu. Özgeçmişinde diyabetes
mellitus, böbrek yetmezliği, HIV enfeksiyonu, hipotiroidi gibi sistemik ya da enfeksiyöz hastalık hikayesi olmayan hastanın, soygeçmişinde de özellik yoktu.
Lezyon başlangıcıyla gebelik dönemleri arasında da
ilişki saptanmadı. Fizik muayenesinde patolojik bulgu
saptanmayan hastanın, dermatolojik muayenesinde;
sağ el dorsalinde yerleşmiş, merkezlerinde beyaz hiperkeratotik tıkaçlar izlenen yaklaşık 1 cm çaplı deri renginde papüller izlendi (Şekil 1,2).
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Şekil-1: Hastanın sağ elindeki lezyonlar.

Sonuç olarak, idiyopatik reaktif perforan kollajenöz nadir
gözlenen bir dermatoz olduğundan bu vakanın sunumu
uygun bulundu.

Şekil-2: Sağ el dorsalindeki lezyonlar.
Alınan biyopsinin histopatolojik değerlendirilmesinde;
kompakt hiperkeratoz ve hiperplazi gösteren epidermisin
dermise doğru invajinasyon gösterdiği, bu invajinasyonun tabanında kolajen demetlerinin epidermis bütünlüğünü bozarak yukarı uzandığı izlendi.
Mevcut klinik ve histopatolojik bulgularla reaktif perforan kollajenöz tanısı alan hasta bilgilendirilerek izleme
alındı.
TARTIŞMA
Reaktif perforan kollajenöz; klinik olarak göbekli, hiperkeratotik papüllerle karakterize bir dermatozdur (3). Lezyonlar el sırtı, ön kol, dirsek ve dizler gibi travmaya açık
alanlarda gözlenir (4). Köbnerizasyon sıklıkla var olup,
lezyonlar lineer dağılım gösterebilirler. Tedavisiz bırakıldığında lezyonlar spontan olarak 6 – 8 haftada geriler, bununla birlikte rekürrensler sıktır (4).
Reaktif perforan kollajenözün idyopatik ve edinsel olmak
150

üzere iki tipi vardır. Edinsel form, erişkin çağda başlar,
daha sık görülür ve diyabetes mellitus, kronik böbrek yetmezliği gibi hastalıklarla ilişkili olabilir. Çocukluk çağında başlayan, kalıtımsal olan formu daha nadir görülür,
soğuk ve travmayla artabilir (4) .
RPK’nin kalıtımsal formu erkeklerde daha sık görülür. İlk
lezyonlar genellikle çocukluk çağında ortaya çıkar, bununla birlikte hastalığın infant dönemde de ortaya çıkabileceği bildirilmiştir (5).
Histopatolojik incelemede keratin ve dikey yerleşmiş kollajen demetleri, debris ve nötrofiller içeren, yapısı bozulmuş dermal konnektif dokunun transepidermal atılımı
gözlenir (2).
Bizim vakamızda, hastanın lezyonları 12 yaşından beri
kendiliğinden iki ayda iyileşip, 2-3 yılda bir tekrarlıyordu.
Yaralar yerinde iz bırakarak geriliyordu. Lezyonlarında
özellikle kış mevsiminde ve kaşımayla artış tarifliyordu.
Özgeçmişinde diyabetes mellitus, böbrek yetmezliği, HIV
enfeksiyonu, hipotiroidi gibi sistemik ya da enfeksiyöz
hastalık hikayesi bulunmamaktaydı. Ailesinde hastanınkine benzer lezyonu olan kimse yoktu.
Tedavide izotretinoin, allopurinol, metotreksat, doksisiklin, fototerapi, emolienler ve oral antihistaminikler de denenmiştir (4). Hastanın tedavisiz izleme alınması bir
başka seçenektir. Bu vakada hasta bilgilendirilerek tedavisiz izleme alındı.
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ÖZET
Pilar kılıf akantomu orta-ileri yaş bireyleri etkileyen nadir görülen benign folliküler bir hamartomdur. Bu yazıda
daha sık görülen bir benign adneksiyal tümör olan sebase bez hiperplazisi üzerinde gelişen bir pilar kılıf akantomu
olgusu sunuldu.
Anahtar Kelimeler: Perforan kollajenöz, reaktif
ABSTRACT
The pilar sheath acanthoma is a rare, benign follicular hamartoma commonly affecting middle-aged and elderly
individuals. We describe a pilar sheat acantoma which has been growed on another adnexial benign tumor, sebaceous gland hyperplasia.
Key words: Perforating collagenosis, reactive

GİRİŞ
Sebase gland hiperplazisi tipik olarak kronik güneş
maruziyeti sonrasında ortaya çıkan, yüz bölgesini tercih eden, bir veya daha fazla sayıda, deriden kabarık,
yumuşak, sarımsı veya deri renginde, hafif göbeklenme gösteren papüllerle karakterize, çoğunlukla orta
veya ileri yaşlardaki kişilerde gözlenen benign bir sebase bez tümörüdür (1).
Pilar kılıf akantomu, nadir görülen bir benign foliküler hamartomdur. Trikofoliküloma ve Winer’ ın dilate
poru ile yakın benzerlik gösterir (2).
Bu olguda biri nadir olarak gözlenen ve her ikisi de
benign birer tümör olan sebase bez hiperplazisi ve pilar kılıf akantomu birlikteliği anlatılmaktadır.

OLGU
50 yaşında erkek hasta, alın sağ şakak bölgesinde sarı
renkli bir kabarıklığın ortasına yerleşmiş üzeri kabuklu, kolay kanayan sert şişlik şikayetiyle polikliniğimize
başvurdu. Alındaki kabarıklığın çocukluğundan itibaren var olduğu, ancak zamanla büyüyerek kaşıntılı
hale geldiği öğrenildi. On yıl önce elektrokoterizasyon
sonrası tamamen gerileyen lezyon 5 yıl önce tekrarlamış ve son bir yıl içerisinde de merkezinde krutlu bir
nodül belirmişti.
Dermatolojik muayenesinde sağ frontotemporal bölgede 5x3 cm çaplı, sarı renkli, sınırları belirgin, üzeri
yer yer hiperkeratotik bir plak; bu plağın ortasında ise
santral keratinöz tıkacın görüldüğü, 0.5x1 cm çaplı,
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deri renginde bir nodül gözlendi (Şekil 1).
Plak ve nodülden sebase kist zemininde siringokistadenoma papilliferum, skuamöz hücreli karsinom ve verrü
ön tanıları ile biyopsi alındı. Plak histopatolojisinde dermiste kıl folikülü etrafında sayıca artmış sebase bezler ve
bu bezlerin çevresinde minimal mononükleer iltihabi
hücre infiltrasyonu görüldü, klinik ile de uyumlu görülerek sebase bez hiperplazisi tanısı konuldu (Şekil 2). Nodül
histopatolojisinde yüzeye açılan bölümünde keratinöz
materyal içeren bir santral folikül ve bu folikülün dış kılıfındaki epitelde akantoz görüldü, klinik bulgular ile birlikte pilar kılıf akantomu tanısı konuldu.

TARTIŞMA
Sebase bez hiperplazisi klinik olarak genellikle soliter,
2-6 mm çapında göbekli papüllerle karakterize olup,
papüller gruplar yapabilir veya lineer dizilim gösterebilir. Lezyonlar en sık alın, infraorbital bölgeler ve şakak bölgesinde, nadiren de areola, meme ucu, penis,
boyun ve gövdede gözlenir (3,4). Siklosporin alımına
bağlı olarak çok fazla sayıda ve oral mukoza gibi ektopik alanlarda görülebilir (5). Histopatolojik olarak
normal asinüslere sahip, hipertrofik ve multilobüler
sebase bezler görülür ve bazal hücreli karsinomaya
benzer. Sebase hiperplazi daha çok ileri yaşlarda görülmekle beraber, pubertede ortaya çıkabilir. Bu durum prematür sebase hiperplazi olarak adlandırılır
(6). Ayrıca otozomal dominant geçiş gösteren ailesel
tipleri de bildirilmiştir (7).

Pilar kılıf akantomu ile bazı ortak özellikleri olan ve
hepsi de pilar aparatın infundibuler kısmından gelişen diğer dört benign neoplazm ise foliküler infundibulum tümörü, trikilemmoma, invers foliküler
keratoz ve dilate pordur (Winer’ın dilate poru) (2,8,9).
Pilar kılıf akantomu orta yaşlı kadın ve erkeklerde en
sık üst dudakta, daha nadir olarak alın ve nazolabiyal
Şekil 1: Sağ-frontotemporal bölgede yerleşen tümö- olukta yerleşen, soliter, asemptomatik, deri renginde
ve merkezinde por benzeri bir açıklık gözlenen nodül
rün klinik görünüşü
şeklinde karşımıza çıkar (2). Histopatolojik özellikleri kornifiye hücrelerle tıkanmış dilate bir infundibulum, infundubulumun alt yüzeyinden kaynaklanan
çok sayıda sıralı agregat ve silik bir fibröz stromadır.
Epitelyal agregatlar iki tip keratinöz kist (infundibular
ve istmik kistler); keratohiyalin granülleri içeren hücreler tarafından çevrelenen ve homojen eozinofilik
kütikuler materyal tarafından oluşturulan bir lümen
yapısının meydana getirdiği kanal benzeri yapılar; agregatlar arasında şeffaf sitoplazmalı, dış kök kılıfı hücrelerine benzeyen keratinosit kümeleri; birkaç adet
dağınık, diskeratotik veya nekrotik keratinosit; agregat periferinde bazıları trikohiyalin granülü içeren kıl
bulbusu benzeri yapılardan oluşmaktadır (10) .
Pilar kılıf akantomunun sebase bu vakayı hiperplazi
Şekil 2: Dermiste kıl folikülü etrafında sayıca artmış
üzerinde yerleşmesi ve nadir görülen bir benign deri
sebase bezler ve bu bezlerin çevresinde minimal moneoplazmı olması nedeniyle sunmayı uygun gördük.
nonükleer iltihabi hücre infiltrasyonu
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ÖZET
Kronik mezenter iskemisi (intestinal anjina), intestinal hipoperfüzyondan kaynaklanan kronik postprandiyal karın ağrısı olarak tanımlanır. Karın ağrısının ender, ancak önemli bir nedenidir. Semptomlar en az iki veya daha
fazla ana splanknik damar etkilendiğinde ortaya çıkar. İntestinal anjina, kilo kaybı ve sitofobi sık karşılaşılan klinik özelliklerdir.
Kronik mezenter iskemi ateroskleroz (%90’dan fazla neden), çölyak arter kompresyon sendromu, fibromuskuler
displazi, takayasu arteriti, tromboanjiitis obliterans, radyasyonun oluşturduğu damar hasarlanması ve mezenter
ven trombozu (kalıtsal trombofili, pankreatit, inflamatuar barsak sendromu, siroz, portal hipertansiyon, operasyon sonrası, travma, paraneoplastik olarak) sonucunda oluşur.
Tanı sıklıkla tomografik anjiyografi, manyetik rezonans anjiyografi ve dupleks ultrasonografi ile konabilir. Tanıda
altın standart, konvansiyonel anjiyografidir. Tedavide, cerrahi bypass ve endovasküler balon anjiyoplastisi yapılabilir. Tedavi edilmediğinde ölüme kadar gidebilen ciddi komplikasyonlara yol açabilir.
Bu vaka bildiriminde, abdominal anjina semptomları olan, 57 yaşında kadın hasta sunulmuştur. Hastanın süperior mezenterik arteriografisinde; süperior mezenterik arter distal kesimde ileumu besleyen dalının tam tıkalı
olduğu tespit edilmiş olup, proksimal kesminde ise minimal darlık alanı izlenmiştir. Hastaya laparotomi yapıldı.
20 cm’lik ileum segmentinin iskemik olduğu görüldü. Parsiyel ileum rezeksiyonu ve uç – uca anastomoz
yapıldı.
Anahtar Kelimeler: Kronik mezenter iskemi, vasküler oklüzyon, süperior mezenterik arter
ABSTRACT
Chronic mesenteric ischemia (CMI) (intestinal angina) refers to chronic postprandial abdominal pain caused by
intestinal hypoperfusion. It is an unusual, but important cause of abdominal pain. Symptoms occur when at least
two of the three main splanchnic vessels are affected. Intestinal angina, weight loss, and sitophobia are common
clinical presentations.
The cause of CMI include variety of conditions such as atherasclerosis (more than 90%), celiac artery compression
syndrome, fibrovascular dysplasia, takayasu’s arteritis, thromboangiitis obliterans, radiation-induced vascular injury and mesenteric venous thrombosis (cause of heritable disorders of coagulation, pancreatitis, inflammatory
bowel disease, cirrhosis, portal hypertension, paraneoplastic disorders, postoperative states, trauma).
Diagnosis can often be made by tomographic angiography, magnetic resonance angiography, and duplex ultrasonography. Conventional angiography is the gold standard for diagnosis. Treatment comprises surgical bypass and
endovascular balloon angioplasty. It can lead to severe complications and even death if untreated.
In this report a case of chronic mesenteric ischemia of 57 year- old women who had symptoms of abdominal anYazışma adresi: Dr. Mehmet Esat Duymuş Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Genel Cerrahi Kliniği, ANKARA
Tel: 595 30 00
e-mail: mesatduymus@hotmail.com
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gina was presented. In this patient, superior mezenteric angiogram revealed branch of the superior mesenteric artery supplying the distal ileum has been found to be totally occluded and proximal branch of superior mesenteric
artery was detected minimal stenosis area. Laparotomy was performed. 20- cm segment of ileum was founded to
be isckemic. Partial ileal resection and end – to- end anastomosis was performed.
Key words: Chronic mesenteric ischemia, vasculer occlusion, superior mesenteric artery.
GİRİŞ
Kronik karın ağrısı, birçok gastrointestinal sistem patolojisi veya sistemik hastalığa bağlı olabilir. Ancak, bunlar
arasında farkına varılması en zor olanı splanknik vasküler
yapıların kronik iskemisine bağlı olarak ortaya çıkan ağrılardır (1,2,3). Abdominal anjina (intestinal anjina) kilo
kaybı ve anoreksi ile beraber postprandiyal karın ağrısı
olarak ilk defa 20. yüzyıl başlarında tanımlanmıştır
(1,4,5). İntestinal iskemi, intestinal yapılara gelen kanın
azalmasıyla, bu bölgede oksijenlenme ve beslenme bozukluğunun ortaya çıkması sonucu oluşur (2,4,6,7).
Kronik mezenterik iskemi (KMİ) ileri yaşta çoğu kez ateroskleroz sonucu oluşarak, yemek sonrası karın ağrısı, kilo kaybı, ishal, sitofobi ile kendini gösterir. Nadir, ancak
çok önemli klinik durumdur. Tüm intestinal iskemilerin
% 5’ini oluşturur (8,9,10).
Hastalar sıklıkla algılanması zor olan veya özgül olmayan
şikayet ve bulgularla görüldüklerinden, tanı konmaması
durumunda bu durum iskeminin ilerlemesi ile sonlanabileceği gibi, daha da kötüleşip bağırsak infarktüsüne de
yol açabilir (2,4).
Semptomatik intestinal iskeminin nadir olmasına karşın,
aterosklerotik darlık veya tıkanıklık sıkça rastlanan bir
durumdur. Otopsi çalışmalarında olguların % 6-10’unda
üç ana arterin en az birinde % 50 ve üzeri darlık bildirilmiştir (3,11).
Bu vakada süperior mezenterik arterin ileumu besleyen
distal dalında tam tıkanıklık saptanan ve bu tıkanıklığın
periferde olması nedeni ile stent konulması tercih edilmeyip laparotomi yapılan 57 yaşındaki kadın hastayı konu alıyoruz.
OLGU
57 yaşındaki kadın hasta yaklaşık iki aydır umblikus düzeyinde başlayan ve tüm karına yayılan özellikle yemeklerden sonra artan karın ağrısı nedeni ile acil servise başvurmuştu. Gaz, gaita çıkışında zorlandığını ve ara ara dış-

kılamada kan gördüğünü ifade ediyordu. Bulantısının sürekli devam ettiğini özellikle yemeklerden sonra kusmasının da eşlik ettiğini belirtiyordu. Yapılan fizik muayenede; TA: 150/90 mm/Hg Nb: 88/dk batında hafif distansiyon, yaygın hassasiyet ve defans mevcuttu rebound yoktu. Oskultasyonla batın dört kadranda barsak sesleri hipoaktif olarak değerlendirildi. Rektal tuşede yumuşak kıvamda gaita mevcuttu. EKG normal olarak
değerlendirildi.
Sigara kullanım öyküsü ve daha önce operasyon öyküsü
yoktu. Hipertansiyon nedeni ile yaklaşık 10 yıldır ilaç tedavisi alıyor ve başka ek hastalığı bulunmuyordu. Laboratuvar değerlerinde; beyaz küresinin yüksek, biyokimyasal ve kardiak parametrelerinin normal olduğu saptandı.
Akciğer grafisi normal olarak değerlendirildi, ayakta direkt batın grafisinde ise yer yer ince barsak düzeyinde hava-sıvı seviyeleri tespit edildi.
Abdomen ultrasonografisinde pelvik düzeyde sıvama
tarzında mai dışında bir patoloji saptanmadı.
Abdomen tomografide batında ince barsak anslarında
distandü görünüm ve hava sıvı seviyeleri izlenmiş olup,
jejunal anslarda komşu mezenterde heterojenitenin de
eşlik ettiği 17-18 cm’lik segmentte konsantrik minimal
duvar kalınlaşma, süperior mezenterik orifisi düzeyinden
itibaren proksimal 2,5 cm’lik bir segmentte konsantrik
yumuşak plak formasyonu ile yaklaşık %50-60’a varan luminal daralma ve bu bulgular birlikte ele alındığında, öncelikle mezenterik iskemi ayırıcı tanıda düşünüleceği , süperior mezenterik ven kontrast dolumu değerlendirilebildiği kadarıyla doğal şeklinde yorumlandı.
Hastaya girişimsel radyoloji tarafından, sağ femoral
arterden 5F introducer sheath ile girilerek abdominal
aortagrafi ve selektif süperior mezenterik arteriyografi
işlemi gerçekleştirildi. Süperior mezenterik
arter
proksimal kesimde anlamlı darlık alanı izlenmemiş olup,
distal kesimde ileumu besleyen dal tam tıkalı izlendi.
DUYMUŞ ve ark.
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Süperior mezenterik arterin (SMA) periferik dalının tam Postoperatif dönemde takiplerinde ek problemi olmayan
tıkalı olması nedeni ile stent konulması için uygun oral beslenmeyi tolere eden, gaz ve gaita deşarjı olan hasbulunmadı. (Resim1-2).
ta postoperatif 6. gün taburcu edildi.
Patoloji inceleme “barsak duvarında masif nekroz” olarak
rapor edildi.

RESİM 1-2: Selektif süperior mezenterik arteriografi
(SMA’ nın tam tıkalı olan periferik dalı ok ile gösterilmiştir)
Bunun üzerine hastaya laparotomi yapılmasına karar verildi ve hastadan ameliyat için yazılı onam formu alındı.
Laparotomide, ileoçekal valvden 30 cm proksimalde yaklaşık 20 cm’lik ileum segmentinin iskemik olduğu izlendi
ve bu segment rezeke edilip uç –uca anastomoz yapıldı.
(Resim 3-4)

RESİM 3-4:Peroperatif iskemik ince barsak anslarının
görüntüsü
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TARTIŞMA
Barsaklara giden kan açlıkta %25 dolayındayken, yemek
yeme sonrasında %35’lere çıkmaktadır. Bu nedenle, iskemi yemek sonrasında şiddetlenmekte ve bulgular özellikle bundan sonra ortaya çıkmaktadır. Kronik iskemide
kollateral dolaşım oldukça iyi geliştiğinden, semptomlar
çoğu zaman üç arterden (çöliak trunkus, süperior mezenterik arter ve inferior mezenterik arter ) en az ikisinde lezyon olduğunda ortaya çıkmaktadır (3,4,12). Olguların
büyük bir kısmında %50 ve üzeri lezyon olmasına rağmen semptom görülmez (6,13). Karın ağrısı tipik olarak
yemekten 15-60 dakika sonra ortaya çıkar ve 1-4 saat sürebilir. Kilo kaybı, intestinal anjinayı azaltmak için yemek
alımındaki azalmaya bağlı olarak ortaya çıkmaktadır
(14). Çölyak arter ve dallarının tutulumunda, gastrik ülser, gastroparezi ve safra kesesi diskinezisi bulguları ön
plandadır. Yine melena veya rektal kanama ise, %50 oranında görülebilmektedir (8,15,16).
Altın standart olan konvansiyonel anjiyografi ile mezenterik arter ve dallarının seçici incelenmesi mümkündür.
Hipotansiyon veya hipovolemi varlığında veya sınırda
böbrek fonksiyonları olan hastalarda bu yöntemin kullanımı sınırlıdır (11,17,18).
Dupleks ultrasonografi noninvaziv olması ve yatak başı
değerlendirme yapılabilmesi açısından iyi bir seçenek
olarak, SMA incelemesine olanak vermekte; ancak, çöliak
arterde (ÇA) hastaların %20’sinde, İMA incelemesinde
ise nadiren uygun anatomi bulunabilmektedir. Superior
mezenterik arter için %90, ÇA için %80 doğrulukla tanı
koydurucu olabilmektedir (19).
Ayırıcı tanıda akut mezenterik iskemi, retroperitoneal veya çölyomezenterik malignensi, medyan arkuat ligaman
sendromu, gastroduodenal ülser, tıkayıcı olmayan vasküler lezyonlar (anevrizmalar ve diseksiyonlar) akılda tutulmalıdır (1,3,5).
Stent için akut barsak iskemisi, dıştan bası, ikincil dalları
etkileyen aşırı aterosklerotik hastalık varlığı kontrendikasyon oluşturur (9,10,17).
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Bu vakada, kronik mezenterik iskemisi olan hastaya öncelikle anjiografi ile stent implantasyonu denendi, fakat
tıkanıklığın SMA’ nın periferik dalında olması nedeniyle
açık cerrahi yöntem tercih edildi (4). İleum segmentinin
iskemik olmasından dolayı endarterektomi ve vasküler
By-pass yerine ince barsak rezeksiyonu ve uç uca anastomoz yapıldı (3,4,18).
Sonuç olarak, karın ağrısının değerlendirilmesinde nadir
ama önemli bir neden olan kronik mezenterik iskemi, tanı yöntemlerinin yaygınlaşması sayesinde daha sık karşılaşılan bir durum olmuştur (4). Tanıda öncelikle şüphelenmek önemli rol oynar. Ölümcül olabilecek komplikasyonlardan kaçınmak için tedavisi ve takibinin yakından
yapılması çok önemlidir.
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ayrıca Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır. İngilizce makaleler ve İngilizce özetler,
dergiye gönderilmeden önce dil uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Makaleyi, İngilizce yönünden 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 öneriler
tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Yazarlar, Yayın Hakları Devir Formu’ nu doldurup, makale ile birlikte göndermelidirler.
YAZI ÇEŞİTLERİ
Dergiye yayınlanmak üzere gönderilecek yazı çeşitleri şu şekildedir.
Editöryel Yorum/Tartışma: Yayınlanan orijinal araştırma makaleleri ile ilgili, araştırmanın yazarları dışındaki, o konunun uzmanı tarafından değerlendirilmesidir. Dergide makalelerden önce yayınlanır.
Orijinal Araştırma: Kliniklerde yapılan prospektif-retrospektif ve her türlü deneysel çalışmalar yayınlanabilmektedir.
Yapısı: Özet (Ortalama 200-250 kelime; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşan Türkçe ve İngilizce),
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 literatürünü 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 desteklenmiş 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 bilimsel
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 kısaltmalar için “Bilimsel Yazım Kuralları” kaynağına başvurulabilir.
EDİTÖRE SUNUM SAYFASI
Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu, varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen
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 verilmelidir.
(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 belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin altına açıklamaları eklenmelidir.
* Makalenin Word dosyasına eklenecek şekil, resim, tablo ve grafik, 1 MB dan büyük ise, ayrı bir jpg veya gif dosyası 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 belirtilmelidir. Makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise ilk 3 isim yazılıp Türkçe
kaynaklarda “ve ark.”, İngilizce makalelerde “et al” eklenmelidir. Kaynak yazımı için kullanılan 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 belirtilmelidir. 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: Hatipoğlu 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 indicating 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 Laboratory 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 publication concerns and commercial product, the author must include in the cover letter a statement indicating that the author(s)
has (have) no financial or other interest in the product or 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, analysis,
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 opinions
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, results, conclusion; Turkish and English), introduction, material and methods, results, discussion, acknowledgements, references.
Review Articles: The authors may be invited to write or may submit a review article. Reviews including the latest medical literature my be 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 English), titles on related topics, references.
Letters to the Editor: Readers are encouraged to submit commentary on articles published in the Journal within the last year. It
does not 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, affiliation and address of the author(s) at the end. Letters may be published together with a reply from the orginal author.
Case Reports: Brief descriptions of a previously undocumented disease process, a unique unreported manifestation or treatment
of a known disease process, or 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 degrees, 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 research articles
and reviews only.
REFERENCES
References in the text should be numbered and listed serially according to the order of mentioning on a separeate page, double-spaced, at the end of the paper in numerical order. All authors should be listed if six or fewer, otherwise list the first three and
add the et al. Journal abbreviations should conform to the style used in the Cumulated Index Medicus (please look at:www.icmje.
org). Declarations, personal experiments, unpublished papers, thesis and web page addresses cannot be given as reference. Examples for writing references (please give attention to punctuation).
Format for journal articles: Last name(s) and initial(s), title of article, journal name, date, volume number and inclusive pages.
Example: Hasanoglu HC, Yildirim Z, Ermis H, Kilic T, Koksal N. Lung cancer and mesothelioma in towns with environmental
exposure to asbestos in Eastern Anatolia. Int Arch Occup Environ Health. 2006; 79:89-91.
Format for books which have authors and editors more than one; last names and initials, chapter title, editor’s name, book title,
edition, city, publisher, date and pages.
Example: Philips Sj, Whistant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM: eds. Hypertension: Pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Pr; 1995. p.466-78
Format for books which have single author and editor; authors/editor’s last name and initial (s), book title, edition, city, Publisher, date and pages.
Example: Em Mufti M. Surgical Management of Hydatid Disease.1 st ed. London: Butterworth; 1989.p.27-30.
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