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

ÖZ
AMAÇ: Bu çalışmada, lomber disk cerrahisi geçiren, kombine spinal-epidural yöntem ile standart genel
anestezi yöntemi uygulanan hastalarda retrospektif olarak, cerrah ve hasta memnuniyeti ile derlenme dönemindeki hasta analjezisi ve konforu incelenmiştir.
GEREÇ VE YÖNTEMLER: Lomber disk cerrahisi geçiren 70 yetişkin hasta retrospektif olarak incelendi.
Genel anestezi uygulanan olan hastalarda (Grup 1= GA) standart anestezi indüksiyonunu anestezi idamesi
N2O/O2 kombinasyonu ve sevoflorane ile sağlandı. Hastaların postoperatif analjezisi operasyon sonunda
derlenme ünitesine alınmadan önce 20 mg iv tenoksikam ve 50 mg tramadol ile sağlandı. Kombine spinal
epidural anestezi uygulanan hastalar ise (Grup 2 KSA), 27 gauce pencil point iğne ile 4ml 0,5% bupivacain
kullanılarak spinal anestezi gerçekleştirildi. Epidural anestezi seviyesine cerrahi ekip ile karar verildi. Tüm
hastalar PACU ünitesine alındıktan sonra 1 saat boyunca VAS değerleri kaydedildi. VAS değeri 3 üzerinde
olduğunda GA grubunda ek analjezi tramadol ile sağlandı. KSA grubunda ise postoperatif analjezisi epidural aralıktan 5 ml 0,5% bupivakain verilerek sağlandı. Tüm hastalar derlenme odasında 60 dakika gözlendi.
Hastalara postoperatif 1. gün anestezi şeklinden memnun olup olmadıkları (iyi/orta/kötü), cerraha rejyonel
anestezi memnuniyeti (iyi/orta) soruldu, hasta analjezisi not edildi. İstatistiksel değerlendirme Student’s T
testi kullanılarak gerçekleştirildi. P<0,05 anlamlı olarak değerlendildi.
BULGULAR: Hastaların demografik özellikleri iki grupta benzerdi. PACU ünitesinde hastaların yapılan
VAS skorlamasına göre 10. 20. 30. dakikalarda ağrı skoru KSE anestezide GA grubuna göre anlamlı olarak
düşük bulundu (P<0,05). 60 dakikada ise gruplar arasında fark bulunamadı. Hasta memnuniyeti ve cerrah
memnuniyeti her iki grupta aynı bulunmuştur.
Yazışma adresi/Correspondence Address: Doç. Dr. Hülya BAŞAR, S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye Tel: 0 312 5953180,
e-mail: hulya_basar@yahoo.com
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SONUÇ: Sonuç olarak her iki teknikte hala sıklıkla kullanılabilmesine rağmen her iki yönteminde olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. Her iki yönteme de cerrahi ekibin ve hastaların bakışı farklı farklı
olabilir. Operasyona öncelikle iyi bir preoperatif muayene ile başlanmalıdır. Uygun hastaların ve uygun
operasyonun seçimi çok önemlidir. Cerrahi yapılacak pozisyon nedeniyle süre çok uzun olmamalıdır. Bu
hazırlıklardan sonra rejyonel yöntemlerle yapılacak operasyonun; hasta ve cerrah tarafından daha iyi tolere
edileceğini ve genel anestezi uygulamalarına göre daha konforlu olacağı fikrindeyiz.
Anahtar kelimeler: Lomber disk cerrahisi, anestezi yönetimi, hasta memnuniyeti.

ABSTRACT
OBJECTIVE: In the present study, patient and surgeon satisfaction and patient comfort and analgesia in
the recovery period were assessed in patients undergoing lumbar disc surgery under either combined spinal-epidural or general anesthesia.
MATERIAL AND METHODS: Seventy adult patients undergoing lumbar disc surgery were assessed retrospectively. In patients receiving general anesthesia (Group 1, GA), anesthesia was maintained with sevoflurane
in oxygen-nitrous oxide combination. At the end of surgery tenoxicam 20 mg iv and tramadol 50 mg iv were
administered for postoperative analgesia in this group of patients. In patients receiving combined spinal-epidural anesthesia (Group 2, CSA), spinal anesthesia was performed with 4 ml 0,5% bupivacaine using 27 Gauge
pencil point spinal needle. Epidural anesthesia level was determined with the surgeon. Visual Analog Scale
(VAS) levels were recorded in all patients during 1 hour in postanesthesia care unit (PACU). If VAS value was
greater than 3, tramadol and 5 ml 0.5% bupivacaine were given as a rescue analgesic in general anesthesia
group and combined spinal-epidural anesthesia group, respectively. Patient satisfaction (good/moderate/poor)
and surgeon satisfaction about regional anesthesia (good/moderate) was assessed, analgesia of patients was
recorded. Student’s t-test was used for statistical analysis. P< 0.05 was accepted significant.
RESULTS: Demographic characteristics of he patients were similar in two groups. VAS values at the 10th,
20th and 30th minutes were significantly lower in CSA group (P< 0.05), but values were similar between
groups at 60th min. Patient and surgeon satisfaction scores were similar between groups.
CONCLUSION: Although general anesthesia and combined spinal-epidural anesthesia techniques are performed
in lumbar disc surgery, both have useful and adverse effects. Surgeon team and patients view might be different for
these techniques. An optimal preoperative examination is important before surgery. The selection of the appropriate patient and surgery is important. The duration of the operation should not be long because of the position
needed for surgery. The surgery that will be performed under regional anesthesia will be more comfortable and
well tolerated by the patient and the surgeon after appropriate preoperative preparations compared.
Keywords: Lumbar disc surgery, anesthesia technique, patient satisfaction.
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GİRİŞ
Lomber disk cerrahisi geçirecek hastalar kombine
spinal-epidural veya genel anestezi teknikleriyle
operasyona alınabilirler. Her iki yöntemin de, kendine has avantaj ve dezavantajları vardır. Kombine
teknikle yapılan anestezide arteriyel tansiyon değerlerinde ve kalp hızında azalmaya bağlı olarak kanama miktarında azalma beklenir. Genel anestezide
görülebilecek olan bulantı, kusma ve öksürük gibi
derlenme dönemine ait yan etkiler ise daha az olacaktır (1). Ayrıca kombine spinal epidural anestezi
ile; perioperatif kardiyak iskemik olaylarda ve postoperatif solunumsal hipoksik olaylarda azalma görülür. Arteriyel ve venöz tromboz riski yine rejyonel
anestezi ile genel anesteziye oranla daha az sıklıkla görülür (2,3). Hastalar kombine spinal anestezi
yönteminde uyanık olduğundan, yüzde basınca
bağlı değişiklikler, cilt iskemileri, göz travmaları
ve brakial pleksus yaralanmaları gerçekleşmezken,
hastalarda pron pozisyonu toleransı zor olabilir (3).
Bu çalışmada, lomber disk cerrahisi geçirecek hastalarda, kombine spinal-epidural yöntem ile standart genel anestezi yöntemi uygulanarak, özellikle
cerrah ve hasta memnuniyeti sorgulanması ve derlenme dönemindeki hasta analjezisi, konforu karşılaştırılmıştır.

tezi idamesi ise N2O/O2 kombinasyonu ve sevoflorane ile sağlandı. GA grubunda operasyon sonunda
spontan solunum sağlandıktan sonra 0,04mg/kg neostigmin, 0,02mg/kg atropin uygulanmış, oksijen saturasyonu %95, endtidal karbondioksit değeri 30-35
mmHg değerindeyken ekstübasyon kararı alınmıştır.
Hastaların postoperatif analjezisi operasyon sonunda
derlenme ünitesine alınmadan önce 20 mg iv tenoksikam ve 50 mg tramadol ile sağlanmıştır. Hastalar
daha sonra PACU ünitesine alınmış ve 1 saat boyunca
VAS değerleri kaydedilmiştir. VAS değeri 3 üzerinde olduğunda ek analjezi tramadol ile sağlanmıştır.
Kombine spinal epidural anestezi uygulanan hastalar
ise, Combifix kombine set (Egemen, Türkiye) kullanılarak, 27 gauce pencil point iğne ile 4 ml 0,5% bupivacain kullanılarak spinal anestezisi sağlanmıştır.
Seçilecek epidural aralık cerrahi ekip ile beraber karar
verilerek ameliyat seviyesinden 2 aralık uzakta olacak
şekilde seçilmiştir. Hastalar yine benzer şekilde PACU
ünitesine alınmıştır ve VAS değerleri kaydedilmiştir. VAS değerleri 0-10 arasında bir skala kullanılarak
değerlendirilmiştir. Hastaların ağrısı VAS 3 üzerinde
iken; (duysal motor blok seviyeleri kontrol edilerek)
postoperatif analjezisi epidural aralıktan 5 ml 0,5%
bupivakain verilerek sağlanmıştır. Tüm hastalar derlenme odasında 60 dakika gözlendikten sonra servis
yataklarına gönderilme kararı verilmiştir. Operasyon
boyunca hastaların arteriyel tansiyon, ortalama arter
basınçları ve kalp hızları kaydedilmiştir. Hastalarda
gelişebilecek olan bradikardi (<50/dk) ve hipotansiyon (SKB< 90mmhg) durumlarında 0,5 mg atropin
ve 5 mg efedrin uygulanmıştır. Hastalara postoperatif
1. gün anestezi şeklinden memnun olup olmadıkları
(iyi/orta/kötü), cerraha rejyonel anestezi memnuniyeti (iyi/orta) sorulmuş, hasta analjezisi not edilmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmamızda iki farklı anestezi yöntemi ile elektif
lomber disk cerrahisi geçirmiş olan, 70 hastanın retrospektif olarak bilgileri incelendi. Premedikasyon
yapılmayan hastalara uygulanacak anestezi yöntemi
tekrar anlatıldı. Kombine spinal epidural yapılacak
hastaların yöntemi istememesi ve diğer rejyonel anesteziye kontrendikasyon teşkil edecek enfeksiyon gibi
diğer etmenlerin bulunduğu hastalar çalışma dışı bı- İSTATİSTİKSEL YÖNTEM
rakıldı. Genel anestezi uygulanan olan hastalar Propo- Veriler SPSS 15 programı kullanılarak analiz edildi.
fol (2-3 mg/kg), Fentanyl (1-2 mcq/kg), Vecuronyum Bağımsız örneklemlerin değerlendirildiği Student’s T
(0,1 mg/kg) ile anestezi indüksiyonu sağlandı. Anes- testi kullanılarak örneklemler karşılaştırıldı. Ortala97
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malar ve standart hataları kaydedildi. P değerleri bulu- Şekil 1: Kalp hızı ortalama ve gruplar arasındaki
narak P< 0,05 anlamlı olarak değerlendirildi.
farklılık değerlendirmesi.
BULGULAR
Hastaların değerlendirilmesi sonucunda gruplar
arasında benzer demografik özellikler bulunmuştur
(Tablo-1).
Tablo 1: Kombine spinal epidural anestezi ile genel
anestezi hasta grubunun cinsiyet, cerrahi süre ve ASA
açısından karşılaştırılması.
Genel anestezi

Kombine spinal
epidural anestezi

18/17

21/14

Cinsiyet (kız/erkek)
Cerrahi süre (dakika)
ortalama±standart sapma

Kalp hızındaki değişimlere benzer şekilde 0. dakika
hariç dakikalar içerisinde ortalama arter basınçları
ASA ½
22/13
19/16
genel anestezi grubunda kombine spinal epidural
Ancak cerrahi süre açısından iki grup arasında fark anestezi grubuna göre anlamlı olarak (P< 0,05) daha
bulunmuş; kombine spinal anestezi grubunda daha yüksek seyretmiştir (Tablo 3, Şekil 2).
kısa cerrahi süreleri görülmüştür (P değeri 0,0001).
Her iki grup arasında 120 dakika boyunca yapılan Tablo 3: Kombine spinal epidural anestezi ile genel
değerlendirmede başlangıç yani 0. dakika dışında anestezi hasta grubu arasında ortalama arter basıncı
kalan zaman dilimlerinde GA grubunda KSE anes- değişimleri.
Ortalama±standart
tezi grubuna göre kalp hızı değerleri anlamlı olarak
Kalp Hızı
Gruplar
P
sapma (mmHg)
yüksek seyretmiştir (P< 0,05) (Tablo 2, Şekil 1).
159,8±50,9

119,5±22,6

0. Dakika

Tablo 2: Kombine spinal epidural anestezi ile genel
anestezi hasta grubu arasında kalp hızı değerleri
Kalp Hızı
0. Dakika
30. Dakika
60. Dakika
90. Dakika
120. Dakika

Gruplar
Genel anestezi
Kombine spinal
epidural anestezi
Genel anestezi
Kombine spinal
epidural anestezi
Genel anestezi
Kombine spinal
epidural anestezi
Genel anestezi
Kombine spinal
epidural anestezi
Genel anestezi
Kombine spinal
epidural anestezi

Ortalama±standart
P
sapma (/dakika)
84,1±13,5
0,588
0,588
85,7±10,3
70,4±7,1
81,1±10,3
68,0±10,6
79,7±11
68,2±9,58
80,0±11
68,4±9,2
80,9±10,1

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Genel anestezi

100,2±12,1

Kombine spinal
epidural anestezi

100,9±13,2

30. Dakika Genel anestezi
Kombine spinal
epidural anestezi
60. Dakika Genel anestezi
Kombine spinal
epidural anestezi
90. Dakika Genel anestezi
Kombine spinal
epidural anestezi
120. Dakika Genel anestezi
Kombine spinal
epidural anestezi

83,6±10,1
91,7±12,7
82,3±12,6
88,3±9,8
81,2±13,4
90,4±10,2
79,5±9,7
91,8±7,5
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Şekil 2: Genel anestezi (GA) ve Kombine spinal epidural (KSE) anestezi gruplarında ortalama arter basınçları (OAB) değişimleri.

Hasta memnuniyeti ve cerrah memnuniyeti her iki
grupta aynı bulunmuştur (Tablo 5, Şekil 4-5).
PACU ünitesinde hastaların yapılan VAS skorla- Tablo 5: Hasta ve cerrahi memnuniyet karşılaştırmaları.
masına göre 10. 20. 30. dakikalarda ağrı skoru KSE
Ortalama
Gruplar
P
± standart sapma
anestezide GA grubuna göre anlamlı olarak düşük
bulunmuştur (P< 0,05). 60 dakikada ise gruplar ara- Hasta
Genel anestezi
1,8±0,6
0,68
memnuniyeti
sında fark bulunamamıştır (Tablo 4, Şekil 3).
Tablo 4: Hastaların PACU ünitesine alındıktan sonra yapılan VAS skorları
Gruplar
VAS 10

VAS 20

VAS 30

VAS 60

Ortalama

P

Genel anestezi

1,57±0,55

0,001

Kombine spinal epidural
anestezi

1,14±0,42

0,001

Genel anestezi

2,02±0,82

0,000

Kombine spinal epidural
anestezi

1,05±0,23

0,000

Genel anestezi

2,11±0,83

0,000

Kombine spinal epidural
anestezi

1,14±0,42

0,000

Genel anestezi

1,4±0,55

0,646

Kombine spinal epidural
anestezi

1,34±0,48

0,646

Kombine spinal
epidural anestezi

Cerrahi
Genel anestezi
memnuniyet
Kombine spinal
epidural anestezi

1,5±0,6

0,68

1,3±0,47

0,05

1,05±0,23

0,06

Şekil 4: Yöntemlerin hasta memnuniyeti açısından
değerlendirilmesi
İstatiksel olarak 1: İyi; 2: Orta; 3: Kötü olarak değerlendirildi.

Şekil 3: PACU ünitesinde hastaların yapılan VAS
skorlamasına göre 10. 20. 30. dakikalarda ağrı skoru
kombine spinal epidural anestezide genel anestezi
grubuna göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur
(P<0,05). 60 dakikada ise gruplar arasında fark bulunamamıştır.
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Şekil 5: İki grup arasında cerrahi memnuniyet değerlendirmesi
Kısaltmalar: GA: genel anestezi, KSE: Kombine spinal epidural anestezi.

TARTIŞMA
Lomber disk cerrahisi yaklaşık 70 yıldır cerrahi olarak
tedavi edilebilen bir cerrahi türüdür. Uzun yıllar boyunca genel anestezi altında ve lokal olarak yapılabilen
bu operasyon son 20 yıldan beri spinal anestezi altında
da yapılabilmektedir. Anestezistler için rejyonel anestezi yöntemleri deneyimli ellerde yapılması kolay, hasta için konforlu tekniklerdir. Ancak pron pozisyonun
uzun süren vakalarda hastalarda memnuniyetsizlik
oluşturabileceğinden özelikle kısa sürede bitirilebilecek vakalar seçilmelidir. Hastalar preoperatif olarak iyi
bir muayeneden geçirilmeli, işlem hakkında geniş bir
şekilde bilgilendirilmelidir. Anestezi türleri arasındaki
avantaj ve dezavantajları anlatılmalıdır. Operasyonun
olası süreleri, yaşayabileceği sıkıntılar, postoperatif
dönemdeki durumu hakkında da bilgi verilmesi hastaların endişelerinin azaltılmasına fayda sağlayacaktır.
Pron pozisyon sebebiyle hastalarla tam kooperasyon
sağlanmalı ve iletişim halinde olunmalıdır. Ayrıca genel anestezide görülebilecek basıya bağlı iskemiler, göz
yaralanmaları, boyun ve boğazda görülebilecek travmatik etkenler rejyonel anestezi ile azaltılmış olacaktır.
Bu da hastanın konforunu büyük oranda artıracaktır.
Tetzlaff ve ark. (4) 1984 ve 1995 yılları arasında 803
vaka ile yaptıkları çalışmada spinal ve genel anestezi

gruplarını karşılaştırarak; minör komplikasyon oranının spinal anestezi grubunda belirgin olarak daha az
olduğunu bulmuşlardır. Perioperatif komplikasyonların, postoperatif bulantı insidansının ve derin ven
tromboz riskinin spinal anestezi ile opere olan grupta çok daha az rastlandığını belirtmişlerdir (4). Yine
2004 yılında yapılan 400 vakadan oluşan seride Mc
lain ve ark. (1) lumbar laminektomi geçirecek hastaları spinal anestezi veya genel anestezi yöntemleriyle
komplikasyonlar açısından karşılaştırmıştır (1). Toplam anestezik gereksiniminin genel anestezi grubunda
daha yüksek ve operasyon süresi bakımından da genel
anestezi yönteminin anlamlı derecede uzun olduğu
görülmüştür. Yine aynı şekilde postoperatif bulantı
ve buna bağlı antiemetik kullanımı, üriner retansiyon
sıklığı genel anestezi ile opere olan hastalarda daha
yüksek bulunmuştur (1). Mc Lain ve ark. (2) 2007 yılında yaptıkları benzer bir çalışmada mikrodiskektomi yapılacak 76 hasta ile spinal ve genel anestezi yöntemlerini karşılaştırmışlardır. Bu çalışmada da benzer
şekilde total anestezi zamanının spinal anestezi yönteminde daha kısa olduğunu, postoperatif ağrı oranının daha az geliştiğini ve buna bağlı olarak da daha
az analjezik gereksinimi olduğunu görmüşler. Ayrıca
postoperatif hastanede yatış süresinin genel anestezi
yöntemi uygulanan hastalara göre çok daha kısa olduğu görülmüş ve bununla birlikte hasta ve cerrahi
memnuniyetinin üst düzeyde olduğu gösterilmiştir.
Sardolsadat ve ark. (3) 2009 yılında yaptığı 100 vakalık
bir çalışmada lomber disk cerrahisi geçirecek hastaları
spinal anestezi ve genel anestezi açısından karşılaştırmıştır. Bu çalışmada da hastaların operasyon boyunca
vital bulguları, sıvı gereksinimleri, postoperatif kalış
süreleri, bulantı kusma durumları ve cerrahi memnuniyetleri sorgulanmıştır. Birçok çalışmanın lomber
laminektomi vakalarında spinal anestezinin üstünlüğünden bahsederken bu çalışmada böyle bir durum
olmadığından bahsedilmektedir. Spinal anestezi grubunda diğer çalışmalarla benzer şekilde düşük bulantı
kusma oranları, daha az analjezik ihtiyacı ve daha kısa
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sürede taburculuk olduğu teyid edilmekle birlikte,
intraoperatif hipotansif anestezi uygulandığında bulantı kusma oranlarının azaldığını bunun da cerrahi
memnuniyeti artırdığı belirtilmektedir (3). Ayrıca
spinal anestezi sırasında mutlaka bir sedasyon ihtiyacı
doğduğunu bununda potansiyel bir risk olduğu vurgulanmaktadır. Spinal anestezi altında vakanın herhangi bir sebeple uzamasının cerrahi ekip ve anestezi
ekibi üzerinde bir anksiyeteye sebep olacağı, ayrıca
spinal anestezide duysal ve motor blok seviyelerinin
yükselmesi havayolu güvenliğini riske atabileceği belirtilmektedir (3). Sardolstad ve ark. (3) yaptığı çalışmada rejyonel anestezinin dezavantajları yüksek gibi
görünse de özellikle son yıllarda bunun tersi yönünde
yayınlar artmaktadır (1,4,5). Bu çalışmalarda özellikle genel anestezide görülebilecek olan postoperatif
solunumsal sıkıntılar, postoperatif bulantı, kusmanın
rejyonel yöntemlerle daha az sıklıkla görüldüğü ayrıca
daha düşük postoperatif analjezi gereksinimi olduğu
belirtilmektedir. Belirtilen tüm bu sebeplerle hasta
konforunda ve dolayısıyla hasta memnuniyetinde bir
artış gözlenmektedir (1,5,6).
Lomber cerrahi geçiren hastalar postoperatif ciddi ağrılar oluşmakta ve hasta kontrollü analjezi sistemleri ile
uygulanan epidural ağrı tedavilerinin IM ve IV verilen
analjeziklere göre daha başarılı ağrı tedavisi sağladığı
belirtilmektedir (7,8). Her iki yöntemde günümüzde
sıklıkla kullanılmaktadır. Her iki yönteminde kendine has olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. Bu
çalışmada bu konuda yapılan diğer çalışmalarla benzer şekilde sonuçlar vermiştir. Genel anestezi altında
yapılan lomber disk cerrahisi, anestezi ve cerrahi ekip
tarafından uzun yıllar uygulanmış bir method olup,
özellikle havayolu güvenliğini sağlama açısından tercih edilmiştir. Bu yöntem ile spinal anestezi ile pron
pozisyonda yapılacak bir sedasyonun apne geliştirme
riskinden kaçınılmış oluyor. Spinal anestezide ayrıca
duyusal ve motor blok yükselme problemi olabilmektedir. Bazı çalışmalarda, bu risklerin cerrahi ekip ve
hasta üzerinde anksiyeteye sebep olduğu, bunun da
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hasta ve cerrahi ekip memnuniyetini olumsuz yönde
etkilediği belirtilmektedir (3,9). Ancak son yıllarda
artan çalışmalarda spinal ve epidural anesteziyi destekleyen çalışmalar daha yoğunlukta bulunmaktadır.
Bizim çalışmamızda bu yönde kombine spinal anesteziyi destekler niteliktedir.
Rejyonel anestezi yöntemi ile opere olan hastalar uyanık olduğundan dolayı operasyon esnesında hasta ile
iletişim olanağı bulunmakta, hastalar herhangi bir sıkıntılarını sözel olarak iletebilmektedir. Bundan dolayı verilen pozisyona bağlı gelişebilecek fasial paralizi,
brakial pleksus yaralanması, bası yaralanmaları, göz
hasarları, konjuktivit gibi komplikasyonların gelişme
olasılıkları azalmaktadır. Ancak hastalara operasyon
öncesi ameliyatla ilgili gerekli bilgiler paylaşılmalı,
verilecek pozisyonlar, yaklaşık ameliyat süresi anlatılmalıdır. Yapılacak bu preoperatif konuşmanın hastalar üzerindeki stresi gidermekte büyük oranda faydası olacaktır. Hastaların ayrıca hemodinamik açıdan
stabilitesi spinal anestezi gruplarında daha olumlu olarak ilerlemiştir. Ayrıca bizim çalışmamızda
kullandığımız kombine spinal epidural teknikle
verilecek lokal anestezik dozunu titre ederek verme imkanı bulunmaktadır. Duysal ve motor blokaj
seviyeleri epidural katater yardımıyla yavaş yavaş
yükseltilebilir. Böylelikle gelişebilecek solunumsal
problemler ve buna bağlı olabilecek hemodinamik
bozukluğunda önüne geçilmiş olur.
Rejyonel anestezi uygulanan hastalar genel anestezi
uygulanan hastalara göre daha iyi bir postoperatif süreç geçirmektedir (10). Hastaların uyanma ve derlenme ihtiyaçları olmadığından postoperatif derlenme
ünitesinde kalışı çok daha kısadır. Ayrıca bu dönemde
olabilecek bulantı kusmanın daha düşük seviyelerde
bulunması yine bu süreyi kısaltıp hasta konforuna
olumlu bir katkı sağlar. Hastalar bu dönemde bizim
çalışmamızda olduğu gibi kombine spinal anestezi
grubunda daha düşük bir VAS skoruna sahiptirler.
Buna bağlı olarak ta düşük analjezik ihtiyaçları bulunmaktadır. Kombine spinal anestezinin tüm bu olumlu
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yönleri hastaların toplam olarak hastanede kalış sürelerini de ciddi anlamda kısaltmıştır.
Bizim çalışmamızda da KES grubunda VAS skorlarının anlamlı olarak daha düşük olduğunu ve buna bağlı
olarak hasta memnuniyetinin daha yüksek olduğunu
göstermiştir. Dolayısıyla KES grubunda cerrahi süre
ve komplikasyonun daha az olması ve ağrı kontrolünün daha iyi seviyelerde yapılabilmesi nedeniyle daha
konforlu bir operasyon imkanı sağlanmıştır.
SONUÇ
Sonuç olarak her iki teknikte hala sıklıkla kullanılabilmesine rağmen her iki yönteminde olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. Her iki yönteme de cerrahi
ekibin ve hastaların bakışı farklı farklı olabilir. Operasyona öncelikle iyi bir preoperatif muayene ile başlanmalıdır. Uygun hastaların ve uygun operasyonun
seçimi çok önemlidir. Cerrahi yapılacak pozisyon nedeniyle süre çok uzun olmamalıdır. Bu hazırlıklardan
sonra rejyonel yöntemlerle yapılacak operasyonun,
hasta ve cerrah tarafından daha iyi tolere edileceğini
ve genel anestezi uygulamalarına göre daha konforlu
olacağı fikrindeyiz.
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ABSTRACT
OBJECTIVE: This study aimed to assess treatment effects and the results of various oral iron preparations
for iron deficiency anemia (IDA) treatment in preschool children.
MATERIAL AND METHODS: Retrospectively, totally 150 children were included in this study. All data
of the patients with IDA were obtained from their hospital folders. Children were randomized into three
groups as follows: children who were treated with iron II-glycine-sulphate complex (iron II), iron III-hydroxide-polymaltose complex (iron III), and a preparation with iron II-zinc combination, respectively.
RESULTS: Treatment with iron II was determined to be more effective than treatment with iron III or the
iron II-zinc combination with regards to hematological tests and ferritin values after the treatment.
CONCLUSION: In conclusion, it was determined that preparations containing only iron II are more effective in the treatment of IDA. We emphasize that iron II preparations should be used alone for IDA treatment
considering the results obtained from the groups treated with iron III and iron II-zinc combination.
Keywords: Iron deficiency anemia, iron II-glycine-sulphate complex, iron III-hydroxide-polymaltose complex, zinc.
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ÖZ
AMAÇ: Bu çalışmada okul öncesi çocuk çağı demir eksikliği anemisi (DEA) hastalarında farklı demir preparatlarının tedavi üzerine etkisi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEMLER: Çalışmaya retrospektif olarak 150 hasta alındı. Tüm bilgiler hastaların dosyalarından alındı. Çocuklar üç gruba ayrıldı: Demir II-glisin-sülfat kompleksi (demir II), demir III-hidroksit-polimaltoz kompleksi (demir III) ve demir II-çinko kombinasyonu.
BULGULAR: Demir II tedavisi alan hastalar hematolojik testleri ve ferritin değerleri göz önüne alındığında
demir III ve demir II-çinko kombinasyonuna göre daha etkin olduğu saptandı.
SONUÇ: Demir II içeren preparatlar DEA tedavisinde diğer preparatlara göre daha etkindir. Demir eksikliği anemisi olan çocuklarda demir II preparatlarının tek başına kullanılması gerektiğini vurgulamak isteriz.
Anahtar kelimeler: Demir eksikliği anemisi, demir II-glisin-sülfat kompleksi, demir III-hidroksit-polimaltoz kompleksi, çinko.
INTRODUCTION
Iron deficiency anemia (IDA) is the most common
anemia etiology worldwide, and the most common
cause is inadequate iron intake. IDA frequently affects
children of preschool and school ages and preadolescents. Prevalence among preschool children aged 5-8
years is 5.5%, whereas it is 2.6% for preadolescents (1).
Iron deficiency anemia is a disease affecting many systems, both hematologic and non-hematologic. It can
cause serious complications, such as anxiety, gastrointestinal symptoms, recurring infections, heart enlargement, tachycardia, dyspnea, cellular immunity,
loss of concentration, regression in mental scores, cognitive dysfunction, and decreased school performance
(2). It has been proven that while some complications
are temporary, others have lasting effects (1). There are
many studies in the literature comparing various iron
preparations used in the treatment of IDA (3).
This study aimed to assess the effectiveness of specific
treatments, namely, iron II-glycine-sulphate complex
(iron II), iron III-hydroxide-polymaltose complex
(iron III), and iron II and oral zinc sulphate combina-

tion given within the same day but at different times,
in patients aged 6 months - 17 years diagnosed with
IDA based on clinical and laboratory test results.
MATERIAL AND METHODS
Children who presented to our polyclinic from January 2009-January 2012 and were diagnosed with IDA
based on clinical and laboratory test results were recruited into the study. All data of the patients with a
thrombosis were obtained from their hospital folders.
Diagnosis criteria were hemoglobin (Hb), hematocrit (Htc) or erythrocyte values 2 standard deviations
(SD) lower than the relevant reference value for age
and gender (4).
Before the treatment, all patients were informed about
the general principles of the study and possible side
effects of the iron drugs used in the study, and their
written consent was obtained.
Chronological age, anthropometric features (body
length/height, body weight), body mass index (BMI),
standard deviation score (SDS) for length/height, accompanying diseases, prematurity, low birth weight,
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chronic diseases, drug usage, perinatal bleeding, pica,
diarrhea, constipation, early solid food feeding, anxiety, iron treatment, atopy history, and history of any
drug usage that decreases iron absorption were recorded for all. Any pathological findings determined
during the physical examination were recorded.
Samples were collected from patients for testing
during the pretreatment period, and at 1 week and 1
month of the study.
Full blood count of all participating patients was
done using daily calibrated hemocytometer. Hb, Htc,
white cell count, thrombocyte count, mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin
(MCH), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), red cell distribution width (RDW), absolute neutrophil count, absolute lymphocyte count,
absolute eosinophil count, absolute basophil count,
and absolute reticulocyte count were measured from
venous blood samples taken into standard tubes containing 0.072 ml 7.5% K3 ethylene diamine tetraacetic
acid (EDTA) solution.
Homocysteine was analyzed using the commercial
Chromosystem kit and Agilent 1100 HPLC system
using 1cc blood sample taken into biochemical tubes.
For zinc, vitamin B12, folic acid, iron, total iron binding capacity (TIBC), iron saturation, ferritin, and
transferrin analysis, 1 cc blood sample was taken into
biochemical tubes. Transferrin saturation was calculated using the formula: iron/TIBC x100.
Exclusion criteria were: uncontrollable diseases, infection, anemia of chronic disease, thalassemia, other
hematologic diseases, chronic renal diseases, hypothyroid, Addison’s disease, malignancies, alcoholism, iron
absorption disorders, gastrointestinal system diseases,
usage of drugs disturbing iron absorption, prior regular iron treatment and non-compliance with treatment, anticoagulant usage, and anti-inflammatory
treatment.
Patients were given iron treatment equal to 6 mg/kg/
day elementary iron. For this purpose, 50 cases were
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treated with a preparation containing iron II-glycine-sulphate complex (iron II), 50 cases were treated with a preparation containing iron III-hydroxide-polymaltose complex (iron III), and 50 cases were
given iron II and oral zinc sulphate within the same
day but at different times. All iron preparations were
given as three doses during the day and two hours
before eating. The zinc preparation was given independent of iron around noon. All data of the patients
with a thrombosis were obtained from their hospital
folders.
Full blood count and reticulocyte, iron, TIBC, and ferritin levels were measured on the day treatment began,
at 1 week of treatment and at 1 month of treatment.
Laboratory parameters regarding the three measurement time points were compared.
This study was approved by decision 2748 of the Education Planning and Coordination Board (EPK) of
our hospital on 12 February 2009.
STATISTICAL ANALYSIS
For the statistical analysis of the findings obtained
from our study, SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) for Windows 16.0 package program was
used. Descriptive statistical methods (mean, SD, frequency) along with Tukey test as a One-Way Variance
Analysis method were used for the assessment of Htc
levels. Values of P<0.05 were considered as significant.
RESULTS
Children aged 6 months - 17 years who presented to
the pediatric polyclinic of our hospital and were diagnosed with IDA were included in this study.
Of 150 participating cases, 76 were females (50.6%)
and 74 were males (49.4%). No significant difference
was found between genders when pretreatment hematologic values were compared.
When the 1 week values obtained from the iron II
treatment group were analyzed, no significant difference was found with regard to pretreatment values in
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3.4 ± 4.8

375 ± 58

28 ± 22

18.3 ± 13

52 ± 30

23.9 ± 5.1

32.4 ± 0.9

23.6 ± 2.7

72.5 ± 6.9

34.1 ± 3.6

11.5 ± 1.4

4.8 ± 0.4

1st month

>0.05

>0.05

0.02

2

0.042

3 ± 0.4

409 ± 71

10 ± 12

2.9 ± 0.3

396 ± 61

13.5 ± 13

11.5 ± 17

2.9 ± 2.4

390 ± 67

18 ± 17

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

27
15 ± 17

5.3 ± 4.8

0.011

>0.05

25.5 ± 17

5.2
38.5 ±

20 ± 15

0.032

20.2 ± 3.7

21.2 ±

18.6 ± 2.5

0.022

1.3

31.5 ± 1.4

31.8 ±

2

>0.05

0.01

0.02

31.6 ± 1.1

20.9 ± 3.1

2

0.041

20.5 ± 3.1
3.3

0.032

22.1 ±

0.012

66.2 ± 7.6

>0.05

64.8 ± 7.7

4.6
69 ± 8.6

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

P

1.6
30.2 ± 3.9

10.5 ±

4.7 ± 0.5

month

1st

32.7 ±

29.3 ± 3.4

9.4 ± 1.8

4.6 ± 0.6

7th day

0.022

9.3 ± 1.1

4.49 ± 0.5

Basal

0.012

0.04

1

>0.05

P

Iron III (n= 50)

Significant P value for hemoglobin in 1st week; 2 Significant P value for hemoglobin in 1st month.
Abbreviations: Htc, hematocrit; Hb, hemoglobin; MCH, mean corpuscular hemoglobin; MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration; MCV,
mean corpuscular volume; RBC, red blood cell count.
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Transferrin (g/L)

capacity (µg/dL)

3 ± 0.2

18.1 ± 18

12.3 ± 17.4

Ferritin (ng/mL)

2.9 ± 0.6

12.1 ± 10

6.3 ± 5.8

Iron saturation (%)

404 ± 62

28.2 ± 16

22 ± 16

Iron (µg/dL)

416 ± 81

20.9 ± 5.1

18.5 ± 3

RDW (%)

Iron binding

32.1 ± 1.1

32 ± 1.1

22 ± 2.9

MCHC (pg/gL)

erythrocyte)

21.2 ± 2.8

MCH (pg/

68.1 ± 7.1

31.4 ± 3.5

29.8 ± 3.5

Htc (%)

65.8 ± 7

10.1 ± 1.5

9.6 ± 1.3

Hb (g/dL)

MCV (fL)

4.6 ± 0.4

4.5 ± 0.45

7th day

RBC (106/µL)

Basal

Iron II (n= 50)

Table 1: Treatment methods

2.9 ± 0.4

409 ± 61

10.2 ± 11.7

5.4 ± 4.7

19 ± 12

192 ± 3.4

31.5 ± 1.2

20 ± 4.2

65 ± 7.3

29.1 ± 2.9

9.2 ± 1.1

4.5 ± 0.48

Basal

2.9 ± 0.3

389 ± 51

11.5 ± 11.4

7.6 ± 5.6

24.9 ± 16

20.9 ± 5.1

31.7 ± 1.3

21.1 ± 2.8

66.4 ± 6.8

30.4 ± 3.4

9.7 ± 1.3

4.5 ± 0.4

7th day

3.1 ± 2.6

360 ± 55

17 ± 12

11 ± 8.9

38.5 ± 29

22.3 ± 5.8

32.1 ± 1.2

22.6 ± 2.8

70 ± 7.4

33.4 ± 3.9

10.8 ± 1.8

4.8 ± 0.5

1st month

Iron II-zinc combination (n= 50)

P

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

0.022
>0.05

0.0022

>0.05

0.052

0.032

0.022

0.022

0.052

0.0052

0.0032

>0.05

P

Total
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terms of Hb, MCHC and ferritin (Table 1). Conversely, Hb, Htc, MCH, MCHC, RDW, serum iron, and
ferritin values obtained at 1 month of treatment were
significantly increased compared to pretreatment values (P= 0.05, 0.02, 0.01, 0.04, 0.01, 0.01, and 0.04 respectively) (Table 1). However, red blood cells (RBC),
TIBC, iron saturation, and transferrin values obtained
at 1 month of treatment were not significantly different with respect to pretreatment values (Table 1).
When values in the group receiving iron III treatment
were compared, it was seen that there was no significant difference between values at 1 week and pretreatment values in terms of RBC, Hb, Htc, MCV, MCHC,
MCH, serum iron, ferritin, TIBC, iron saturation, and
transferrin values (Table 1). Conversely, when values obtained at 1 month after the treatment were
compared with pretreatment values, a significant
increase in MCH, MCHC and RDW values was observed (Table 1).
In the group treated with iron II and zinc, when values
at 1 week and 1 month after the treatment were compared to pretreatment values, no statistically significant difference was found in terms of RBC, Hb, Htc,
MCV, MCHC, MCH, serum iron, ferritin, TIBC, iron
saturation, and transferrin.
When the effectiveness of the iron II and iron III
treatment groups, iron II and iron II-zinc treatment
groups, and iron III and iron II-zinc treatment groups
was compared at the first week of treatment, no statistically significant differences were found between
groups in terms of hematologic values.
When the effectiveness of the iron II and iron III treatment groups at the first month was compared, it was
found that Hb, Htc, MCV, MCH, MCHC, RDW, serum iron, and ferritin values of the iron II treatment
group were significantly higher (P= 0.003, 0.005, 0.02,
0.02, 0.03, 0.03, 0.05, and 0.002, respectively) (Table 1).
When the effectiveness of the iron II and iron II-zinc
treatment groups was compared at the first month,
ferritin values were found to be higher in the iron II
107

treatment group (P= 0.02) (Table 1), but no statistically significant differences were found between the
other hematologic values. When the effectiveness of
the iron III and iron II-zinc treatment groups at the
first month was compared, no difference was found in
terms of hematologic values.
There were no differences between control values obtained from groups treated with iron II, iron III, and
iron II-zinc combination at week 1 of the treatment.
When Hb, Htc, MCH, MCHC, RDW, serum iron, and
ferritin values obtained at 1 month of the treatment
were compared between groups, a significant difference was found in the iron II group (Table 1).
DISCUSSION
Iron deficiency anemia (IDA) still poses a great problem for children and adolescents throughout the
world, especially in developing countries (5); thus, its
treatment remains important. The treatment of choice
in IDA is oral iron preparations. Presently, iron II salts,
iron III polymaltose complexes and recently combined iron II and zinc preparations are used for iron
treatment. Various studies conducted throughout the
world and in Turkey have shown varying results regarding the treatment effectiveness of iron II and iron
III preparations (3, 6).
Previously, various studies on IDA cases in childhood
compared the iron II and iron III treatments. One of
these studies showed that iron II treatment was more
effective than iron III treatment (3). Other studies in
Turkey also showed that iron III treatment was not as
effective as iron II treatment in infant IDA cases (7).
Similarly, Gürel et al. showed that iron II treatment
was more effective than iron III treatment in infants
and children, and Hb and ferritin values were significantly higher than in cases treated with iron III (6).
Conversely, in some other studies, no differences
were determined between iron II and iron III treatment groups. One such study showed no difference
between groups in terms of hematologic parameters
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after 12 weeks of iron II and iron III treatment (8).
Similarly, in Bahar et al.’s study, 81 IDA patients were
randomized into two groups, namely iron III and iron
II groups, and given treatment for three months. The
authors reported that there were no differences between groups after three months of treatment in terms
of Hb, Htc, MCV, RDW, serum iron, and serum iron
binding capacity values (9).
Another study done to compare the effectiveness of
treatment with iron II and treatment with iron IIzinc combination failed to determine a statistically
significant difference between groups, though a slight
increase was found in the iron II treatment group in
terms of hematologic parameters (10). Similarly, in
another study, IDA patients were treated with oral iron
and oral iron-zinc combination, and no difference was
found after the treatment in terms of Hb, serum ferritin, serum iron, transferrin saturation, and TIBC values (11). Liu et al. showed that after treatment with
only oral iron and oral iron-zinc combination, there
was no difference between groups in terms of Hb and
serum ferritin values. More children remained anemic in the group treated with zinc-iron II combination (3). However, in another such study, infants and
children with IDA were treated with only iron II and
iron II-zinc combination for 8 weeks. Hb values were
increased in both groups compared to baseline, but
only the increase in the iron only group was significantly higher (12). Another study from our country
compared groups receiving iron II-zinc combination
treatment and iron III treatment, and no differences
were found between groups in terms of hematologic
values (13).
In our study, we administered iron II to 50 cases, iron
III to 50 cases and iron II-oral zinc sulphate combination (within the same day but at different times)
to 50 cases. When hematologic values obtained at 1
month were compared, a significant positive effect
was observed in favor of the iron II treatment group.
Consistent with this finding, various previous studies

also showed significant increases in the iron II treatment groups compared to iron III treatment groups in
terms of Hb, Htc, MCV, MCH, MCHC, serum iron,
and ferritin values. Similarly, when the iron II treatment group was compared with the iron II-zinc combination treatment group, it was found that ferritin
values in the iron II treatment group were higher after
treatment, whereas there was no difference in terms of
Hb, Htc, MCV, MCH, MCHC, and serum iron values.
Although results of our study contradict results of various previous studies (9-13), they are consistent with
results obtained by Liu et al. (3).
CONCLUSION

In conclusion, when the effectiveness of all IDA treatment groups was compared, their effectiveness in decreasing order was: iron II, iron II-zinc combination
and iron III. Furthermore, when considering the effectiveness of the three treatment groups, we emphasize that the iron II preparation should be used alone
in the treatment of IDA.
REFERENCES
1)Lanzkowsky P. Iron-deficiency anemia. Lanzkowsky
Manual of Pediatric Hematology and Oncology. 3rd ed.
New York: Churchill Livingstone; 2000: 33-49.
2)Glader B. Anemias of inadequate production. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 18th ed. Philadelphia: WB
Saunders; 2007: 2006-2018.
3)Liu TC, Lin SF, Chang CS, Yang WC, Chen TP. Comparison of a combination ferrous fumarate product and
a polysaccharide iron complex as oral treatments of iron
deficiency anemia: a Taiwanese study. Int J Hematol. 2004;
80: 416-420.
4)Dallman PR. Iron deficiency and related nutritional anemia. In: Nathan DG, Oski FA, eds. Hematology of Infancy
and Childhood. 3rd ed. London: W.B. Saunders Company;
1987: 274-286.
5)Hoffbrand AV, Herbert V. Nutritional anemias. Semin

ALİOĞLU ve ark. Ankara Eğt. Arş. Hast. Derg. 2014; 47 (3): 103-109

108

EFFICACY OF FE2+ VERSUS FE3+, AND FE2+ AND ZINC
SULPHATE COMBINATION OF CHILDREN WITH IDA

Hematol. 1999; 36: 13-23.
6)Gürel D, Karatekin G, Nuhoglu A. Assessment of Fe++
and Fe+++ effectiveness in the treatment of iron deficiency
anemia. Turk Klin J Pediatr. 2000; 9: 88-92.
7)Arvas A, Gür E. Are ferric compounds useful in treatment of iron deficiency anemia? Turk J Pediatr. 2000;
42: 352-353.
8)Sas G, Nemesanszky E, Bräuer H, Scheffer K. On the therapeutic effects of trivalent and divalent iron in iron deficiency anaemia. Arzneimittelforschung. 1984; 34: 1575-1579.
9)Bahar A, Karademir F, Göçmen İ, Sevgican U, Gültepe
M, Mete Z. Comparison of three different drugs in treatment of iron deficiency anemia of children. Turk Klin J Pediatr. 2002, 11: 1-5.
10)Caulfield LE, Zavaleta N, Figueroa A. Adding zinc to
prenatal iron and folate supplements improves maternal

109

and neonatal zinc status in a Peruvian population. Am J
Clin Nutr. 1999; 69: 1257-1263.
11)Kolsteren P, Rahman SR, Hilderbrand K, Diniz A.
Treatment for iron deficiency anaemia with a combined
supplementation of iron, vitamin A and zinc in women of Dinajpur, Bangladesh. Eur J Clin Nutr. 1999; 53:
102–106.
12)Dijkhuizen MA, Wieringa FT, West CE, Martuti S,
Muhilal. Effects of iron and zinc supplementation in Indonesian infants on micronutrient status and growth. J Nutr.
2001; 131: 2860-2865.
13)Arabacı FI, Kaya A, Gültekin A, et al. Çocuklarda demir
eksikliği anemisinin tedavisinde +2 ve +3 değerlikli demir
içeren ve +2 değerlikli demirle birlikte çinko içeren preperatların etkinliklerinin karşılaştırılması. Turk Klin J Pediatr.
2010; 19: 210-215.

ALİOĞLU ve ark. Ankara Eğt. Arş. Hast. Derg. 2014; 47 (3): 103-109

Özgün Çalışma / Original Article
DOES VITAMIN D SUPPLEMENTATION DURING PREGNANCY REDUCE
PRETERM BIRTH RATE?
GEBELİK BOYUNCA D VİTAMİNİ TAKVİYESİ PRETERM DOĞUM ORANINI
AZALTIR MI?

Vakkas KORKMAZ, MD;1 Burak KARADAĞ, MD;1 Zehra KURDOĞLU, MD;1 Canan DURA DEVECİ, MD;1
Yetkin KARASU, MD;1 Duygu KAVAK CÖMERT, MD;1 Ezgi TURGUT, MD;1 Nuri ŞENGÜLEROĞLU, MD;2
Yusuf ERGÜN, MD1
1
2

Ankara Teaching and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara, Türkiye
Ankara Teaching and Research Hospital, Department of Family Medicine, Ankara, Türkiye

Geliş tarihi: 26/11/2014		

Kabul tarihi: 09/12/2014

The authors report no conflicts of interest. The authors alone are responsible for the content and writing of this article.

ÖZ
AMAÇ: Gebe kadınlarda D vitamini eksikliği yaygındır. Birçok çalışmada D vitamini eksikliği ile anormal gebelik
sonuçları arasında pozitif ilişki gösterilmiştir. Bu çalışmadaki amacımız D vitamini takviyesi yapılan ve yapılmayan gebelerde gebelik sonuçlarının karşılaştırılmasıdır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya 150 gebe dahil edildi ve gravide, parite, abortus, gebelik haftası, ek hastalık,
sigara kullanımı, diyet, gebelik komplikasyonları, 1. ve 5. dakika Apgar skoru, doğum kilosu, umblikal kord pH'sı
ve D vitamini takviyesi açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Dahil edilen gebelerin 70'i D vitamini takviyesi almış iken, kalan 80 'i almamıştı. Gravide, parite,
abortus, ek hastalık, sigara kullanımı, diyet, gebelik komplikasyonları, 1. ve 5. dakika Apgar skoru, doğum kliosu, umblikal kord pH'sı iki grup arasında benzerdi (P> 0,05). Kontrol grubunda, çalışma grubuna göre doğum
haftası daha erken idi (P= 0,002). Gebelik komplikasyonları çalışma grubunda kontrol grubuna göre daha az
idi (P= 0,042).
SONUÇ: Gebelik sırasında D vitamini takviyesi özellikle preterm doğum olmak üzere daha düşük gebelik komplikasyonları ile ilişkilidir. Gebelikte D vitamini takviyesinin rolünü değerlendiren randomize çalışmalar gereklidir.
Anahtar Kelimeler: D vitamini, erken doğum, doğum sonuçları.
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ABSTRACT
OBJECTIVE: Vitamin D deficiency is common among pregnant women. Several studies have demonstrated a
positive association between vitamin D status and adverse pregnancy outcomes. The aim of our study is to compare the pregnancy outcome in women received vitamin D supplementation or not.
MATERIAL AND METHODS: One hundred and fifty consecutive pregnant women were enrolled in this study
and evaluated in terms of gravidity, parity, abortion, gestational age, comorbidity, smoking, diet, pregnancy complications, Apgar score at 1 and 5 minute, birth weight, umbilical cord pH and receiving vitamin D supplementation.
RESULTS: Out of 70 women received vitamin D supplementation during pregnancy, 80 of these women were not.
Gravidity, parity, abortion, gestational age, comorbidity, smoking, diet, pregnancy complications, Apgar score at 1
and 5 minute, birth weight and umbilical cord pH were similar between groups (P> 0.05). In control group, gestational week at delivery was earlier than study group (P= 0.002). Pregnancy complications in study group were
fewer than control group (P= 0.042).
CONCLUSION: Vitamin D supplementation during pregnancy is associated with fewer pregnancy complications, especially preterm delivery. Further randomised trials are required to evaluate the role of vitamin D supplementation in pregnancy.
Keywords: Vitamin D, Preterm delivery, Pregnancy outcome.

INTRODUCTION
Vitamin D is a fat-soluble vitamin and it is major
sources are casual exposure of the skin to solar ultraviolet B (UVB; 290-315 nm) radiation and from
dietary intake. The cutaneous synthesis of vitamin
D is a function of skin pigmentation which depends
on latitude, season, and time of day (1). Many Studies have been reported reported that hypovitaminosis
D is widespread and re-emerging as a major health
problem globally (2). Vitamin D deficiency has been
estimated that about 40% to 100% of elderly men and
women living in the United States and Europe (3).
Vitamin D deficiency is also common among pregnant women. Meta-analysis of observational studies
has demonstrated positive associations between vitamin D deficiency and adverse pregnancy outcomes
111

such as preeclampsia, gestational diabetes mellitus,
preterm birth and small-for-gestational age. Interventional studies showed that vitamin D supplementation during pregnancy optimizes maternal and
neonatal vitamin D status (4). Vitamin D supplementation during pregnancy has been suggested as
an intervention to protect against adverse gestational
outcomes. Vitamin D supplementation during pregnancy increases serum 25-hydroxyvitamin D concentration at term. The clinical significance of this
finding and the potential utility of this intervention
as a part of routine antenatal care are not to be determined with high quality trials so far as and outcomes
reported is too restricted to draw conclusions on its
usefulness and safety (5).
The aim of our study is to compare the pregnancy
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outcome in women received vitamin D supplemen- was defined as the rupture of membranes during
tation or not.
pregnancy before 37 week’s gestation.
MATERIAL AND METHODS
The present study was carried out in the T.C.S.B Ankara Teaching and Research Hospital. A total of 150
singleton pregnancies attending Department of Obstetrics and Gynecology were enrolled in the study.
The study group included 70 pregnant women who
received vitamin D supplementation and the rest of
patients who didn't receive any vitamine were a control group. All patients were assessed in terms of gravidity, parity, abortion, comorbidity, smoking, diet,
gestational age at delivery, birth weight, Apgar score
at 1 and 5 minute, umblical cord pH and pregnancy
complications such as preterm delivery, intrauterine
growth retardation, oligohydramnios and gestational
diabetes.
Women with a risk factor for poor pregnancy outcome, multiple pregnancy, presence of systemic infection and chronic disease were excluded from the
study.
The preterm birth was diagnosed in women with
spontaneous delivery before 37th week of gestation
and post-term deliveries were defined as the deliveries
beyond the 42nd week of gestation. Oligohydramnios
was defined as an amniotic fluid index (AFI) of less
than 5 cm. Intrauterine growth retardation (IUGR)
was defined as fetal abdominal circumference below
the 10th percentile, estimated fetal weight below the
10th percentile and/or a decreased relative growth.
Gestational diabetes (GDM) was screened through
a 100 g Oral Glucose Tolerance Test and diagnosed
when any two out of four glycemic values exceeded
95 mg-180 mg-155 mg-140 mg/dl. Preeclampsia was
diagnosed when the blood pressure was ≥140/90 mm
Hg and there was associated proteinuria of at least
30 mg/L (1+ on dipstick) in two random urine samples or 300 mg in 24 hours at ≥20 weeks of gestation.
Preterm premature rupture of membranes (PPROM)

STATISTICAL ANALYSIS
The statistical analyses were performed using the
Statistic Package for Social Sciences (ver. 17.0; SPSS
Inc., Chicago, IL). For group comparisons, independent samples t-test was used for continuous
variables while chi-square test was used to compare categorical variables. Correlation analysis was
used to calculate degree of associations and linear
regression analysis was used to determine adjusted
associations. p value lower than 0.05 was accepted
to be statistically significant.
RESULTS
The study included 150 patients with the mean age
25.1 ± 5.1 years (range, 16 – 41 years) and the mean
gestational age at delivery was 38,6 ± 1,6 weeks (range,
31–42 weeks). Some demographic and clinical characteristics of study and control group were summarized in Table 1.
Table 1: Demographic and clinical characteristics of
study and control group

Age (year)
Gravidity
Parity
Abortus
Gestational week
at delivery
Weight gain (kg)
Apgar score at
1minute
Apgar score at 5
minute
Birth weight (gr)
Umblical cord pH

Study group
Control group
(n=70)
(n=80)
(mean±standart (mean±standart
deviation)
deviation)
24.3±5.1
25.4±5.1
2.3±3.8
2.8±4.5
0.6±0.8
0.9±0.8
0.2±0.5
0.3±0.8

P
NS
NS
NS
NS

39.1±1.3

38.2±1.8

0.002

17.1±3.8

15.8±5.5

NS

8.9±0.8

8.9±0.9

NS

9.8±0.7

9.7±0.8

NS

3554.9±364.9
7.40±0.1

3489.2±(303.4)
7.36±0.1

NS
NS

NS: Non significant
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There were six cases of preterm labor, one case of
PPROM, three cases of oligohydramnios, one case
of preeclamsia, one case of GDM and one case of intrauterine growth retardation in control group; conversely, there were one cases of preterm labor, one
cases of oligohydramnios and one case of GDM in
study group (P= 0.042). Preterm delivery was significantly lower in study group (P= 0.046).
In correlation analysis, gestational week at delivery
was significantly correlated with weight gain (r=243, P= 0.003), Apgar score at 1 minute (r= 0.327, P<
0.001), Apgar score at 5 minute (r= 0.315, P< 0.001)
and birth weight (r=0.236, P< 0.004). Apgar score
at 1 minute was significantly correlated with birthweight (r=0.248, P< 0.002) and umblical cord ph
(r= 0.402, P< 0.001). Apgar score at 5 minute was
significantly correlated with weight gain (r= 0.168,
P= 0.04), Apgar score at 1 minute (r= 0.755, P
<0.001), birthweight (r=0.190, P= 0.02) and umblical cord ph (r= 0.556, P< 0.001).
DISCUSSION
Preterm birth, referring to all births before 37 weeks
of gestation, is a common perinatal health problem
because it is cause of perinatal morbidity and mortality worldwide (6) Infection and inflammation are
important mechanisms leading to preterm birth.
Intrauterine infection causes an immune response
that involves the release of cytokines and chemokines, prostaglandins and matrix-degrading enzymes.
These substances stimulate uterine contractions,
membrane rupture and cervical ripening (7). Recent
studies have underlined the immune modulator effects of Vitamin D. Vitamin D makes this effect on
the immune system by up-regulating the production of the antimicrobial peptides from macrophages
and endothelial cells (8). And vitamin D treatments
have been shown to suppress Th1 which is important for clearance of a number of different infectious
diseases and protect animals from experimental au113

toimmunity (9). Study by Skowronska-Jozwiak E. et
al. reported that Bacterial vaginosis was significantly
more common in women with vitamin D deficiency
and insufficiency. And they demonstrated a relationship between vitamin D deficiency and insufficiency
during pregnancy and subsequent incidence of respiratory infections in children. These findings suggested the role of vitamin D in prevention of infections
during pregnancy (10). Given the known association
between vitamin D deficiency and increased markers
of inflammation, some have suggested a role for vitamin D in prevention of preterm birth. Only a few
studies have investigated this question. In this study
we assessed the effect of vitamin D supplementations
on pregnancy and neonatal outcome and our data revealed that preterm delivery was significantly lower
in study group.
The recommended dose of vitamin D supplementation of preterm infants is based on data from populations in which severe vitamin D deficiency is uncommon and may be inadequate for infants in high
risk population. In a study by Dawodu A. et al. (11)
suggested that the high prevalence of moderately severe vitamin D deficiency in preterm infants
provides a justification to investigate vitamin D
requirement of preterm infants in this and other
high-risk populations (11).
In another study to examine the relationship between
maternal 25-(OH)D and gestational age at delivery
reported that low maternal 25-(OH)D in late pregnancy is associated with slightly shorter gestation
(12). In our study, gestational week at delivery was
significantly much longer in study group.
In conclusion, vitamin D supplementation is associated with low rate of pregnancy complications
especially preterm delivery. However, the evidence
base medicine does not support the usage of vitamin D in pregnancy routinely. Further randomised
trials are required to evaluate the role of vitamin D
in pregnancy.
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Yazarlar herhangi bir finansal destek kullanmamış olup yazarlar arasında çıkar çatışması yoktur.

ÖZ
AMAÇ: Çalışmamızda Ocak 1999 – Ocak 2004 yılları arasında Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi’nde izlenen dilate kardiyomiyopatili hastaların klinik bulgularını incelemek, prognoz üzerine
etkili faktörleri değerlendirmek amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEMLER: Dilate kardiyomiyopati tanısı kesinleşmiş hastalar çalışmaya alınmıştır. Olguların; demografik ve klinik bulguları, elektrokardiyografi, ekokardiyografi ve hastaların prognozu değerlendirilmiştir. İstatistiksel çalışmada SPSS 10 istatistik programı kullanılmıştır. Değerlendirmede Pearson ki
kare ve student T testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Hastaların elektrokardiyografik bulguları ile prognoz arasındaki ilişki saptanmamıştır. Ejeksiyon fraksiyonu yüksek olan hastalarda iyileşme ve düzelme oranı, düşük olan hastalara göre belirgin derecede yüksek bulunmuştur. Kısalma fraksiyonu %15’in üstünde olan hastalarda, altında olan hastalarda,
iyileşme ve düzelme oranı ise belirgin yüksek bulunmuştur.
SONUÇ: Çalışmamızda dilate kardiyomiyopatili hastaların demografik verilerinin, elektrokardiyografi
değişikliklerin dilate kardiyomiyopatinin prognozunda etkili olmadığı saptanmıştır. Ejeksiyon fraksiyonun
prognozu olumlu etkilediği ancak bunun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Kısalma fraksiyonu hastaların prognozunu etkilemiştir ve bunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, dilate kardiyomiyopati, ekokardiyografi, prognoz.
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ABSTRACT
OBJECTIVE: The aim of study was evaluating the children who were diagnosed dilated cardiomyopathy
between January 1999 and January 2004 in Dr. Sami Ulus Pediatric research and Training Hospital for
clinical findings on prognosis.
MATERIAL AND METHODS: Children who were diagnosed dilated cardiomyopathy included the study.
Patients demographic, clinic electrocardiographic and echocardiography findings were evaluated on prognosis. Pearson ki square and student T tests were used as statistical method.
RESULTS: There wasn’t any relation between electrocardiographic findings and prognosis. Recovery and
getting better ratio of the patients was significantly elevated in high ejection fraction group. In the shortening
fraction is higher than 15% group; getting better and recovery ratio was high.
CONCLUSION: In this study there wasn’t any correlation between prognosis and demographic, electrocardiographic findings. Ejection fraction was influential on prognosis but not significant on statistical analysis.
Shortening fraction was significantly and statistically effective on prognosis.
Keywords: Childhood, dilated cardiomyopathy. ecocardiography, prognosis.

GİRİŞ
Kardiyomiyopatiler primer kardiyak kas hastalıklarıdır (1). Dilate kardiyomiyopati (DKM) en sık rastlanan kardiyomiyopati tipi olup, yıllık prevelansı yenidoğan döneminde 10/100.000 iken tüm çocukluk
çağında 36/100.000 dır (2). Dilate kardiyomiyopati
ilk kez 1964 de Stein (3) tarafından bir grup Afrikalı
çocuk üzerinde yapılan çalışma sonunda tam olarak
tanımlanmıştır. Genellikle yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkar. Olguların yarısından fazlasında
başlangıç yaşı ikinin altındadır. İnsidans her iki cinste
eşit bulunmakla birlikte bir çalışmada erkek / kız oranı
2/1 olarak bildirilmiştir. Dilate kardiyomiyopati ilerleyici dirençli kalp yetersizliğine neden olması ve ani
ölümlere sebebiyet vermesi nedeniyle önemli bir sağlık sorunudur. Çocuklarda yapılan bir çalışmada dilate kardiyomiyopatinin etyolojisinde %2-15 oranında
miyokardit sorumlu tutulmaktadır ancak hastaların
%85-90’nında neden bulunamamıştır (4).

Çalışmamızda Ocak 1999 – Ocak 2004 yılları arasında Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Merkezi’nde izlenen dilate kardiyomiyopatili hastaların epidemiyolojik ve klinik bulgularını incelemek, prognoz üzerine etkili faktörleri değerlendirmek amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmamızda Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ocak
1999 – Ocak 2004 tarihleri arasında 96 hasta DKM
tanısı almış olup, hastane kayıtları bulunan 41 olgu
retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
DKM tanısı kesinleşmiş hastalar çalışmaya alınmıştır. Olguların; yaş, cinsiyet dağılımı, başvuru
tarihleri, yakınmaları, geldikleri bölgeler ve geliş
şekilleri, anne-baba akrabalığı, aile öyküsü, ilk ve
son fizik muayene, elektrokardiyografi, ekokardiyografi, telekardiyografi bulguları, izlem süreleri,
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kullandıkları ilaçlar ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

İstatistiksel çalışmada SPSS 10 istatistik programı
kullanılmıştır. Değerlendirmede Pearson ki kare,
Değerlendirme sırasında kullanılan tanımlamalar bağımlı ve bağımsız gruplarda student T testleri
aşağıdaki gibi açıklanmıştır;
kullanılmıştır.
• Semptomlar arasında “diğer “ başlığı altında; kusma, solukluk, halsizlik, hırıltı, iştahsızlık, ishal, bu- BULGULAR
lantı, ayaklarda şişlik, zayıflama, sırt ağrısı, huzur- Çalışmaya alınan 41 olgunun 15’i(%36,6) 2 yaşın
suzluk gibi yakınmalar yer almaktadır.
altında, 26’sı (%63,4) 2 yaş ve üstünde idi, tüm has• Pnömoni ve üst solunum yolu enfeksiyonu geçir- taların 18’i (%43) kız, 23’ü (%56) erkekti. Hastalame öyküsü olanlar bu hastalıkları son 6 ay içinde rımızın 17’sinde (%41,5) anne baba arasında akrageçirenlerdir.
balık olup 13’ünde (%31,7) birinci dereceden idi. 2
• Benzer hastalığı olan aile bireyleri ölüm öyküsü, yaş altı altındaki hastaların geliş yakınması %24,4’
akrabalık, anne ve babanın verdiği bilgilere göre ünde öksürük ve %19,5 ateş iken 2 yaş üstündeki
değerlendirilmiştir.
hastalarda ateş %29,3 ve öksürük %39 idi. Başvu• Tanı için bütün hastalara EKG, telekardiyografi, ru sırasında yakınmalarının 2 hafta ile 6 ay arasınekokardiyografi incelemeleri yapılmıştır. Kardiyak da değiştiği görülmüştür. Öykü incelemesinde 29
kateterizasyon ve endomiyokardiyal biyopsi uygu- (%70,7) hastanın, başvurmalarından önceki 6 ay
lanmamıştır.
içinde pnömoni ya da üst solunum yolu enfeksi• Sonuçlar verilirken düzelme, aynı, kötüleşme ta- yonu geçirdiği, hiçbirinin kalp hastalığına yönelik
nımları kullanılmıştır.
önceden ilaç kullanım öyküsü olmadığı öğrenildi.
o İyileşme: Kontrolde klinik belirtiler, bulgular, Hastalarda en sık görülen semptomlar ateş, moelektrokardiyografik, telekardiyografik bulguların rarma, öksürük, nefes darlığıydı. İki yaş altındaki
düzelmesi, ekokardiyografide kalp fonksiyonları- hastalarda en sık görülen bulgular hepatomegali,
nın normal olmasıdır.
kardiyomegali ve EKG değişikliği iken; 2 yaş ve üso Düzelme: Kontrolde klinik belirtiler, bulgu- tündeki hastalarda kardiyomegali ve hepatomegali
lar, elektrokardiyografik, telekardiyografik bulgu- olduğu saptanmıştır.
ların gerilemesi ya da yok olması, ekokardiyogra- Hastaların 37’sinde (%90,8) telekardiyografide karfide kalp fonksiyonlarının normal ya da normale diyomegali saptandı. 26’sında (%63,7) fizik muayeyakın olmasıdır.
nede hepatomegali, 25’inde (%61) EKG değişiklio Aynı kalma: Kontrol bulgularında öncesine ği vardı. Hastaların EKG bulguları; sol ventrikül
göre değişiklik olmamasıdır.
hipertrofisi (%53,6), ST-T değişiklikleri (%29,2),
o Eksitus
sol aks (%48,7), sol atrial dilatasyon (%24,3), aritmi
• Hastaların başvuru anında tam kan sayımı, biyo- (%7,3), sağ ventrikül hipertrofisi (%12,1), voltaj süpkimya incelemeleri (AST, ALT, kan şekeri, BUN, resyonu (%2,4) ve biventriküler hipertrofi (%4,8) olakreatinin, Na, K) ve tam idrar tetkiki yapıldı,
rak saptanmıştır.
• Merkezimizde dilate kardiyomiyopati tanısı ko- Başvuru ve tedavi sonrası EKO inceleme buguları
nan her hasta 0,03 mg/kg digoksin ile dijitalize tablolarda gösterilmiştir.
edildi. 1mg/kg/gün furosemid, 1,5 mg/kg/gün Tablo 1 ve 2’de 2 yaş altındaki hastaların başvuru sıkaptopril, 100mg/kg/gün karnitin, 10 mg/gün ko- rasındaki ve 3 ay-12 yıllık (median 20 ay) izlem soenzim Q verildi.
nucundaki ekokardiyografi sonuçları görülmektedir.
117
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Tablo 1: 2 Yaş Altında Başvurudaki Ekokardiyografi
Bulguları

Tablo 3: 2 Yaş ve Üstündeki Hastaların Başvurudaki
Ekokardiyografi Bulguları

n=15

n=26

Mean±SD

Minimum

Maksimum

Mean±SD

Minimum

Maksimum

LVIDd (mm)

41,5±6,7

31,7

53,4

LVIDd (mm)

48,2±9,2

31,1

66,6

LVIDs (mm)

33±7,7

19,8

45,4

LVIDs (mm)

38±5,6

22,3

55,1

IVSd (mm)

6,07±1,53

3,39

9,61

IVSd (mm)

6,49±1,52

3,39

9,61

28±8,3

17,0

38,6

LA (mm)

39,6±6,7

14,8

33,4

EF (%)

40,2±12,3

11,0

48,4

EF (%)

40,5±7,9

24,1

56,0

FS (%)

21,0±8,9

4,84

41,6

FS (%)

19,9±4,2

11,4

28,3

LVPWd (mm)

5,47±7,28

4,24

7,21

LVPWd (mm)

6,30±1,18

4,24

8,48

LA (mm)

Kısaltmalar: LVIDd: Sol ventrikül diastol sonu çapı; LVIDs:
Sol ventrikül sistol sonu çapı; LVPWd: Sol ventrikül diastolik
arka duvar kalınlığı; FS: Kısalma fraksiyonu; EF: Ejeksiyon
fraksiyonu; LA: Sol atrium; IVSd: Inter ventriküler septum
kalınlığı.

Kısaltmalar: LVIDd: Sol ventrikül diastol sonu çapı; LVIDs:
Sol ventrikül sistol sonu çapı; LVPWd: Sol ventrikül diastolik
arka duvar kalınlığı; FS: Kısalma fraksiyonu; EF: Ejeksiyon
fraksiyonu; LA: Sol atrium; IVSd: Inter ventriküler septum
kalınlığı.

Tablo 2: 2 Yaş Altında İzlem Sonu Ekokardiyografi Tablo 4: 2 Yaş ve Üstündeki Hastaların İzlem Sonu
Bulguları
Ekokardiyografi Bulguları
n=15

Mean±SD

Minimum

Maksimum

LVIDd (mm)

39,9±8

25

52,6

LVIDs (mm)

30,8±6,6

20,6

IVSd (mm)

6,57±1,51

LA (mm)

Mean±SD

Minimum

Maksimum

LVIDd (mm)

45,1±9,7

32

66,9

41,1

LVIDs (mm)

31,5 ±8,8

21,0

60,2

3,82

9,33

IVSd (mm)

6,36±1,23

3,46

8,2

17,9±5,44

13,1

32,9

LA (mm)

20,2±8,2

13,3

46,9

EF (%)

56,5±12,8

25,3

81,7

EF (%)

49,1±13,8

21,6

67,2

FS (%)

31±9,1

11,8

50

FS (%)

27,4±6,6

10,1

40,0

6,22±1,94

3,67

9

LVPWd (mm)

6,38±1,82

4,9

8,80

LVPWd (mm)

N=26

Kısaltmalar: LVIDd: Sol ventrikül diastol sonu çapı; LVIDs:
Sol ventrikül sistol sonu çapı; LVPWd: Sol ventrikül diastolik
arka duvar kalınlığı; FS: Kısalma fraksiyonu; EF: Ejeksiyon
fraksiyonu; LA: Sol atrium; IVSd: Inter ventriküler septum
kalınlığı.

Kısaltmalar: LVIDd: Sol ventrikül diastol sonu çapı; LVIDs:
Sol ventrikül sistol sonu çapı; LVPWd: Sol ventrikül diastolik
arka duvar kalınlığı; FS: Kısalma fraksiyonu; EF: Ejeksiyon
fraksiyonu; LA: Sol atrium; IVSd: Inter ventriküler septum
kalınlığı.

Dosya incelemelerinde izlem sürelerinin 3 ay ile12
yıl (median 20 ay) arasında değiştiği tespit edilmiştir. Bir hastada sol ventrikül apeksinde trombüs
tespit edilmiştir.
Tablo 3 ve 4’de 2 yaş üstündeki hastaların başvuru sırasındaki ve 3 ay-12 yıllık (median 20 ay) izlem sonucundaki ekokardiyografi değerleri görülmektedir.

Hastalar yaş grubu, cinsiyet, anne-baba akrabalığı,
EKG değişikliği, ekokardiyografi bulgularından LVIDs, LVIDd, IVSd, LA, EF, FS ve LVPWd ile prognoz
açısından değerlendirilmiştir.
İki yaş altındaki 15 hastadan 2’si (%13,3) aynı kalmış,
3’ü (%20) düzelmiş, 8’i (%53,3) iyileşmiş ve 2’si (%13,3)
eksitus olmuştur. İki yaşın üstündeki 26 hastanın; 7’si
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(%26,9) aynı kalmış, 13’ü (%50) düzelmiş, 3’ü (%11,5)
iyileşmiş ve 3’ü (%11,5) eksitus olmuştur. Yaş grupları
arasında eksitus oranları birbirine çok yakın olup,
yaşın mortaliteye etkisinin olmadığı saptanmıştır (P=
0,05). Hastaların yaş, cinsiyet, anne-baba akrabalığı
ve EKO bulgularının mortaliteyi etkilemediği tespit
edilmiştir.
Hastaların EKG bulguları ile prognoz arasındaki ilişki
değerlendirilmiş, istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır (P= 0,764).
Ekokardiyografik ölçümlerin prognoz ile ilişkisi tablo
5’te değerlendirilmiştir.
Tablo 5: Ekokardiyografinin prognozla ilişkisi
Sonuç
Aynı

Ejeksiyon Kısalma
LVIDd
Fraksiyonu Fraksiyonu

LVIDs LVPWd

<%30

≥%30

<%15

≥%15

Geniş Normal Geniş Normal İnce Kalın

Düzelme

2

7

3

6

6

3

5

4

5

4

İyileşti

-

16

-

16

13

3

12

4

8

8

Eksitus

2

9

2

9

5

6

7

4

6

5

Toplam

2

3

3

2

4

1

5

-

2

3

Aynı

6

35

8

33

28 13 29 12 21 20

Kısaltmalar: LVIDd: Sol Ventrikül Diastol Sonu Çapı; LVIDs:
Sol Ventrikül Sistol Sonu Çapı; LVPWd: Sol Ventrikül Diastolik Arka Duvar Kalınlığı; FS: Kısalma fraksiyonu; EF: Ejeksiyon Fraksiyonu; LA: Left Atrium; IVSd: Inter Ventriculer
Septum Diamention.

EF’si %30’un altında olan hastalarda eksitus oranı
%33,3 iken, EF’si %30’un üstünde olan hastalarda eksitus oranı %8,5tur. EF’si düşük olan hastalarda, EF’si
yüksek hastalara göre eksitus oranı önemli derecede
yüksek bulunmuştur. EF’si %30’un altında olan hastalarda düzelme ve iyileşme oranı %33,3 iken, EF’si
%30’un üstünde olan hastalarda düzelme ve iyileşme
oranı %71,4 tür. EF’si yüksek olan hastalarda iyileşme
ve düzelme oranı EF’si düşük olan hastalara göre belirgin derecede yüksek bulunmuştur, ancak istatistiksel
olarak anlamlı değildir (P= 0,119). Kısalma fraksiyonu %15’in altında olan hastalarda eksitus oranı %37,5,
iyileşme ve düzelme oranı ise %25 bulunmuştur. Kısalma fraksiyonu %15’in üstünde olan hastalarda ek119

situs oranı %6, iyileşme ve düzelme oranı %75 olarak
saptanmıştır. Kısalma fraksiyonu %15’in üstünde olan
hastalarda, kısalma fraksiyonu %15’in altında olan
hastalara göre eksitus oranı belirgin düşük, iyileşme
ve düzelme oranı ise belirgin yüksek bulunmuştur ve
istatistiksel anlamlıdır (P= 0,017).
İlk ekokardiyografik incelemedeki LVIDd ve LVIDs
değerlerinin her hastanın ağırlığına göre ölçümlerinin
prognozla ilişkisi tablo 17’de irdelenmiştir. LVIDd’si
geniş olan hastalarda eksitus oranı %14,2, iyileşme ve
düzelme oranı %64,2 saptanmıştır. LVIDd’si normal
olan hastalarda eksitus oranı %7,6, iyileşme ve düzelme oranı %69,2 olarak tespit edilmiştir. LVIDs’si geniş olan hastalarda eksitus oranı %17,2, iyileşme ve
düzelme oranı %65,5 dir. LVIDs’si normal olan hastalarda iyileşme ve düzelme oranı %66,6 olup eksitus
gözlenmemiştir. LVIDd ve LVIDs’nin istatistiksel olarak prognoz üzerine etkili olmadığı görülmüştür (P=
0,239) (P= 0,324).
Hastalar ilk başvurduğunda yapılan ekokardiyografi
değerlerinden her hastanın ağırlığına göre tespit edilen
LVPWd’nin prognoz ile ilişkisi tablo 18’de görülmektedir. Sol ventrikül arka duvar kalınlığı 21 hastada ince
bulunmuştur ve 4,24-8,48 mm (ortalama 5,65±1,1
mm) arasında değişmektedir. Sol ventrikül arka duvarı kalın bulunan hasta sayısı 20 olup 5,30-8,52 mm
(ortalama 6,36±1,07 mm) arasında değişmektedir
LVPWd’si ince olan hastalarda eksitus oranı %9,5, düzelme ve iyileşme oranı ise %66,6’dır. LVPWd’si kalın
olan hastalarda exksitus oranı %15, düzelme ve iyileşme oranı ise %65 olarak saptanmıştır. LVPWd’si ince
olan hastalarla, LVPWd’si kalın olan hastalar arasında
prognoz yönünden ilişki gözlenmemiştir (P= 0,945).
TARTIŞMA
Dilate kardiyomiyopati ventriküler dilatasyon, bozulmuş sistolik fonksiyonlar ve konjestif kalp yetmezliği
ile karakterize en sık görülen kardiyomiyopati tipidir.
Avrupada yıllık insidansı 2-8/100,000’dir (5).
Dilate kardiyomiyopatili hastalarda semptomların
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başlama yaşı literatürde genellikle 2 yaş altındadır (6).
Towbin ve ark.’ları (7) ile Taliercio ve ark.’larının (8)
yaptığı çalışmada olguların yarısı 2 yaşın altındadır.
Hastalarımızın başvuru anındaki yaş dağılımına bakıldığında ise 2 yaş altındaki hasta sayımız daha az bulunmuştur (%36,6’sı 2 yaşın altında, %63,4’ü 2 yaş ve
üstündedir). Bu durum 2 yaş altındaki hastaların kalp
yetmezliği bulgularının ailelerin gözünden kaçması ve
bu sürede hastaların kaybıyla sonuçlanmasından ileri
gelebilir. Ancak çalışmada bu konuyla ilgili değerlendirme yapılmamıştır.
DKM cinsiyet dağılımının her iki cinste eşit sıklıkta
olduğu bildirilmiştir (6,8). Krishna ve ark.’larının (5)
yaptığı çalışmada erkek/kız oranı 1,5/1 dir. Çalışmamızda ise erkek/kız oranı 1/1,27 olarak bulunmuştur.
Bu durum literatürle uyumludur.
Kathy ve ark.’larının (9) yaptığı çalışmada 68 üyeli bir
ailenin incelenmesinde, 2’sinde sol ventrikül sistolik
disfonksiyonu, 2’sinde de DKM geliştiği tespit edilmiştir, yazarlar DKM’li hastaların aile incelemesinin
önemini vurgulamışlardır. Çalışmamızda uzak – yakın akrabalık oranı %41 olup hastalarımızın anne ve
babalarında 1.derece akrabalık %31,7’dir ve Türkiye
genelindeki orandan (%26) yüksektir. Hastalarımızın aile sorgulamasında da %29,2’sinde kardeş ölüm
öyküsü alındı ancak ölen kardeşlerin tanılarıyla ilgili
sağlıklı veriler elde edilemedi. Ancak bu kadar yüksek
oranda olması dilate kardiyomiyopati etiyolojisinde
genetik nedenlerin rol aldığı olasılığını arttırmaktadır.
Dilate kardiyomiyopatinin etyopatogenezinde viral
enfeksiyonların yol açtığı immünolojik ve histopatolojik miyokardiyal zedelenme üzerinde de durulmakta, miyokardit- dilate kardiyomiyopati ayrımı ancak
endomiyokardiyal biyopsi ile yapılabilmekte, tanımlayıcı histolojik bilginin hastalığın sürecine bağlı olduğu bilinmektedir (5). Hastalarımızın %70,7‘sinde
başvurudan önceki 6 ay içerisinde pnömoni veya
üst solunum yolu enfeksiyonu geçirme öyküsü vardır. Bu da etiyolojide viral ajanların rol alabileceğini
desteklemektedir.

Yapılan bir çalışmada olguların %63’ünde sol ventrikül
hipertrofisi ve %68’inde ST-T değişiklikleri saptanmıştır (10). Özbarlas ve ark.’larının (11) çalışmasında
aritmi %9 oranında saptanmıştır. Bizim çalışmamızda, hastalarımızın elektrokardiyografik incelemelerinde en sık iki bulgu sol ventrikül hipertrofisi (%53,6)
ve sol aks (%48,7) olup %39’unda EKG normal olarak
değerlendirilmiştir. Aritmi hastalarımızın %7,3’ünde
saptanmıştır.
Dilate kardiyomiyopatide telekardiyografide sol atriyal ve sol ventriküler büyümeye bağlı kardiyomegali
meydana gelir (5,11). Hastalarımızda da kardiyomegali oranı %90,2 olarak saptanmıştır.
Tüm hastalarımızda sol ventrikül sistolik fonksiyon
bozukluğu ve 28 hastada sol ventrikül büyümesini
gözlenmiştir. Hastalarımızın birinde (%2,4) sol ventrikül apeksinde trombüs saptanmıştır. DKM’li hastalarda sol ventrikül dilatasyon ve stazına bağlı trombozlar
oluşabilir. Literatürlerde bu oran %0-23 arasında bildirilmektedir (8).
Carvalho ve ark.’larının (12) yaptığı çalışmada 2 yaşın
üstündeki hastalarda prognozun daha kötü olduğu
belirtilmiştir ancak literatürlerde yaşın prognoza etkisi olmadığını bildiren yayınlar mevcuttur (5). Sonuçların bu kadar farklı olmasının nedenleri arasında
infantlarda etyolojik ajanların farklı olması, immünolojik aracılı miyokardiyal hasarın daha az görülmesi ve
ciddi miyokardiyal hasarla daha iyi başa çıkıp miyosit
rejenerasyon kapasitesinin daha iyi olmasına rağmen
kalp nakli donör havuzunun sınırlı olması ve nakil sonuçlarının büyük çocuklarda kötü olması sayılabilir
(13). Hastalarımızda yaşın prognoza etkisine bakıldığında 2 yaşın altındakilerde eksitus oranı %13,3 iken 2
yaşın ve üzerindekilerde %11,5 bulunmuştur. Düzelme ve iyileşme oranları 2 yaşın altında %73,3 iken 2
yaşın ve üstündekilerde %61,5 olup istatistiksel olarak
yaşın mortaliteye etkisi olmadığı gösterilmiştir.
Aritmiler DKM’li hastalarda mortalite ve morbidite nedenidir. Mortalitenin %12-25’inden aritmiler
sorumlu tutulmaktadır. Talwar ve ark.’larının (14)
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dirençli ventriküler taşikardisi olan, kalp naklini bekleyen DKM’li hastalarda implante edilebilir kardioverter- defibrilatörler kullanımı araştırmış ve seçilmiş
hasta gruplarında kullanımı önerilmiştir. Hastalarımızın 3’üne(%7,3) aritmi tespit edildi ancak aritmili
hiçbir hastamız kaybedilmemiştir.
Hangyuan ve ark.’larının (15) yaptığı çalışmada sol atrium çapı daha geniş, EF daha düşük olan hastalarda
prognoz daha iyi bulunmuştur. Ancak bu hastalarda
düşük T3 sendromu, yüksek aldosteron seviyesi ve
daha az aritmi görülmüştür. Prognozu iyi grup ile
daha az aritmi görülen, EF daha yüksek olan grupla arasında LVIDd ve LVIDs değerleri arasında fark
saptanmamıştır. Burch ve ark.‘nın(16) yaptığı çalışmada FS %25 ve altında olan ve LVIDd’nin yaşa göre
%95’nin üstünde bulunanlar araştırılmış ve FS düşüklüğü ile ani ölüm arasında ilişki bulunmuştur. Aynı
çalışmada LVIDd çapının artmasının kötü prognoz
göstergesi olduğu, bu hastalarda transplantasyon kararının erken alınması gerektiği bildirilmektedir. Çalışmamızda eksitus oranı EF %30’un altında olanlarda
%33,3 iken EF %30 ve üstünde olanlarda %8,5’dur.
Düzelme ve iyileşme oranı EF’si %30’un altında olan
hastalarda %33 iken, %30 üstünde olanlarda %77,4
bulundu. Ancak istatistiksel olarak anlamlı olmadığını tespit ettik. Sol ventrikül sistolik fonksiyonların en
iyi göstergesi olan kısalma fraksiyonu %15’in altında
olan hastalarda eksitus oranı %37,5, iyileşme ve düzelme oranı ise %25 iken kısalma fraksiyonu %15’in
üstünde olan hastalarda eksitus oranı %6, iyileşme ve
düzelme oranı %75 saptanmıştır ve istatiksel olarak
anlamlıdır. Hastalarımızda LVIDd ve LVIDs değerlerinin ağırlıklarına göre genişliklerinin prognozla
ilişkisi incelenmiştir. Ancak aralarında istatistiksel
olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır. Hastalarımızda
LVPWd ile prognoz ile ilişkisi değerlendirilmiştir.
Her hastanın kilosuna göre LVPWd ayrı ayrı değerlendirilmiş ve prognoz yönünden istatiksel olarak
anlamlı ilişki saptanmamıştır. Hastalarımızdaki sol
VDSÇ, VSSÇ arka duvarın kalınlıklarının prognozda
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etkili olmadığı gösterilmiştir.
Çalışmamızda 2 yaş altındaki hastalarımızın %4,8’i, 2
yaş ve üstündeki hastaların %7,3’ü toplam hastalarımızın %12,1 i eksitus olmuştur. Literatürde belirtilen eksitus oranı %33 ile %67 arasında değişmektedir(8,17).
Hastalarımızın izlem süresi median 20 ay olup, 3 ay
ile 12 yıl arasında değişmektedir. Uzun süreli izlemin düşük olmasının nedenleri; hastaların yaşadıkları yerdeki başka bir sağlık kurumunda izleme alınmaları, maddi sorunların ve ulaşım zorluklarının
bulunması olabilir.
SONUÇ
Sonuç olarak dilate kardiyomiyopatili hastalarımızda yaş, cinsiyet, akrabalık öyküsü, EKG değişiklikleri
ve aritminin dilate kardiyomiyopatinin prognozunda etkili olmadığı saptanmıştır. Ejeksiyon fraksiyonu %30’un üstünde olan hastaların, %30’un altında
olan hastalara göre prognozu olumlu etkilediği ancak
bunun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Kısalma fraksiyonu %15’in üstünde olan hastaların prognozunun %15’in altında olan hastalara
göre olumlu etkilendiğini ve bunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlenmiştir. LVIDd ile LVIDs,
LVPWd’nin prognoz ile ilişkili olmadığı gözlenmiştir.
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ÖZ
AMAÇ: Ergen gebelik, anne ve çocuk ölümlerini arttıran, süregen hastalıklara ve fakirliğe yol açan önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Çalışmamızın amacı, bölgemizde ergen dönemde doğurganlık davranışına başlamış annelerin sosyal ve demografik özelliklerini saptamak ve ergen gebeliği önlemek için alınabilecek önlemleri belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEMLER: Sağlam Çocuk Polikliniği’ne başvuran çocukların anneleri (n=206) çalışmaya alındı.
Anneler doğurganlık davranışı başlama yaşlarına göre iki gruba ayrıldı: Grup 1: Ergen anneler (13-19 yaş) (n=
123, %59,7). Grup 2: Erişkin anneler (≥20 yaş). Demografik özellikler, anneler ile yüz yüze görüşülerek anket formuna kaydedildi. Gruplar arasında değerler yönünden farkın önemliliği Student’s t, Mann Whitney U ve Ki-Kare
testiyle değerlendirildi; P< 0,05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Grup 1'de gebelik sayısı, imam nikahı, kalabalık aile ve bebeklerin hastanede yatma sıklığı anlamlı
yüksek saptandı (P< 0,05). Yine Grup I'de babaların yaşları ve evlilik yaşları grupII'ye göre küçüktü (P< 0,05).
Grup 1’de gebelikte düzenli takip olan annelerin oranı %68 iken, Grup II'de %82 idi (P= 0,05). Grup II'deki annelerin sezaryen doğum ve kronik hastalığı anlamlı olarak fazlaydı (P< 0,05).
SONUÇ: Ülkemizde ergen evlilikler ailelerin istekleri doğrultusunda yapılmakta ve desteklenmektedir. Çalışma
grubumuzdaki ergen annelerin gebelik öncesi düzenli sağlık bakımı alma oranları düşüktü. Doğum komplikasyonları sıklığı gruplar arasında farklı değildi, ancak ergen anne bebeklerinin hastaneye yatış öyküsü fazlaydı. Ergen
annelerin sosyal ve kültürel koşullarının belirlenerek bu gebeliklerin önlenebilmesi için daha kapsamlı ve uzun
takipli çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: Ergen anne, gebelik
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ABSTRACT
OBJECTIVE: Adolescent pregnancy is an important public health problem, which increases both mother
and child deaths, causes a chronic disease state and poverty: We aimed to identify social and demographic
characteristics of adolescent births in our population in order to draw attention to this problem.
MATERIAL AND METHODS: Mothers who attended to well baby policlinic of Ministry of Health Ankara Training and Research Hospital were included in the study. Of 206 mothers, 123 (59.7%) were younger
than 20 years (Group 1: Adolescent mothers) and 83 (Group 2, control group) were 20 years and older when
became pregnant at the first time. A face-to-face questionnaire was completed by asking demographic informations. The significance of the difference was compared with the statistical analysis of Student’s t, Mann
Whitney U and chi-square test; results for P< 0.05 were accepted as significant.
RESULTS: Number of labours, imam wedding, having a crowded family, hospitalization of the babies were
statistically higher in Group 1, than Group 2 (P< 0.05). In addition, father’s age and age of marriages were
younger than Group II (P< 0.05). Regular prenatal care rate was 82% in Group I, whereas 68% in Group II
(P= 0.05). Cesaren labour and existence of a chronic disease was significantly higher in Group II (P< 0.05).
CONCLUSION: In our country, adolescent marriage is supported and approved by parents. In our study
group, regular prenatal health care rate was low among adolescent mothers. Obstetric complications were
not different between two groups, howewer hospitalization rate of the babies were significantly higher in
Group 1. It is necessary to determine the social and cultural conditions of the adolescent mothers by comprehensive and long tracing studies, in order to prevent adolescent pregnancies.
Keywords: Adolescent, mother, pregnancy.
GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 10-19 yaş grubunu ergen olarak tanımlamaktadır. Bu döneminin en büyük
özelliği fiziksel, cinsel ve psikolojik gelişimin tamamlanmamış olmasıdır (1).
Ergenlik dönemindeki kız çocukların gebeliklerinde,
doğum komplikasyonları ve anne ölümleri daha fazla
görülmektedir; öyle ki ergen gebelik 15-19 yaş kız çocuklarının en sık ölüm nedeni olarak bildirilmektedir
(1). Ayrıca, ölü doğum ve yenidoğan bebek ölümleri
20-29 yaş grubuna göre %50 daha yüksektir. Ergen
annelerin düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma sıklığı daha fazla olup, bu çocuklarda uzun dönemde sağlık, gelişimsel problemler olmaktadır (1).

Ergen anneliğin, sosyal açıdan da birçok olumsuz etkisi söz konudur. Çocuk yaşta anne olunması, kız çocuklarının eğitimlerinin aksamasına ve iş imkanlarından faydalanamamasına neden olmaktadır (2).
Bu nedenlerden ergen kızların doğurganlık davranışına başlamaları bebek, anne ve ülke için önemli bir
halk sağlığı sorundur (1).
Tüm dünyadaki ergen gebeliklerin yaklaşık %95’i
gelişmekte olan ülkelerdedir. Ülkelerin fakirlik oranı arttıkça, eğitim düzeyi düştükçe ve kırsal yerleşim
bölgelerinde ergen gebelik sıklığı daha yüksek bulunmaktadır. Eğitim düzeyi arttıkça ergen gebelik oranları azalmaktadır (1).
Ülkemizde 15-19 yaş arasındaki kız çocuklarının
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%6’sının doğurganlık davranışına başladığı görülmektedir. Kırsal yerleşim bölgelerinde, eğitim ve refah düzeyi düşük kadınlarımızda ergen gebelik daha yaygın
saptanmaktadır (2).
Bu çalışmada Ankara'da düşük sosyoekonomik seviyesi olan bir toplumda ergen yaşlarda doğurganlık
davranışına başlamış annelerin sosyal ve demografik
özelliklerini saptamak ve ergen gebeliği önlemek için
alınabilecek önlemleri amaçlanmıştır. Böylece, hem
anne hem de çocuk ölümlerini arttıran, süregen hastalık durumuna ve fakirliğe yol açan önemli bir toplum sağlığı sorununa dikkat çekilmek istenmiştir.
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlam Çocuk Polikliniği’ne üç aylık dönemde başvuran anneler çalışmaya alındı. Bu dönemde başvuran 220 anneden bilgilendirilmiş onam
formunu imzalayan 206 anne çalışmaya alındı.
Yirmi yaşından daha küçük gebe kalan ya da anne
olan 123 anne “ergen anne” grubu (Grup 1) olarak
sınıflandırıldı. Yirmi yaş ve üzerinde doğurganlık
davranışı başlayan 83 anne kontrol grubu (Grup 2)
olarak kabul edildi.
Demografik ve sosyal özellikler, bebeğin doğum süreci ve sonrası döneme ait sorulardan oluşan anket formu, aynı hekim tarafından, anneler ile karşılıklı oturarak ve yüz yüze görüşülerek dolduruldu. Annelerden
istenen bilgiler şunlardı: Annenin ilk doğum yaptığı
yaş, evlilik yaşı, gebelik sayısı, eğitimi, sigara alışkanlığı, kronik hastalığı, medeni durumu, doğum sonu
depresyon, baba evlilik yaşı, evliliğinin aile isteğiyle
ya da annenin kendi isteğiyle olması, aile yapısı, gelir düzeyi, eşiyle akrabalık, çalışma durumu, babanın
çalışma durumu ve aile içinde şiddet varlığı soruldu.
Grup I ve grup II'de olan annelere bebeklerine dair bilgiler de soruldu: Gebelikte düzenli takipli, doğum şekli (sezaryen ya da normal doğum), evde doğum yapma, doğum komplikasyonu, doğum haftası, doğum
kilosu, cinsiyeti, erken doğum, düşük doğum ağırlıklı
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bebek, anne sütü ile beslenme, doğum sonrası hastaneye yatış öyküsü, bebek bakımı eğitimi, hastanemizde
doğum sonrası eğitimi ve bebek bakımında anneanne
veya babaanneden alınan destek soruldu.
Anne eğitimi okur-yazar değil, ilköğretim 1. kademe
ve ilköğretim 2. kademe ve üstü olarak gruplandırıldı.
Çalışma grubunda üniversite eğitimi almış anne bulunmamaktaydı.
Türkiye İstatistik Kurumu gelir ve yaşam koşulları
araştırması 2012 verilerine ilk % 20'lik dilimde geliri
olanlar düşük, ikinci ve üçüncü % 20'lik dilimde olanlar orta, dördüncü ve son % 20'lik grupta geliri olanlar
da yüksek gelirli kabul edilmiştir (3).
Verilerin analizi SPSS (Stastistical Package Fort He
Social Sciences) for Windows 15,0 paket programında yapıldı. Sürekli ve kesikli sayısal değişkenlerin
dağılımının normale yakın olup olmadığı Kolmogorov Smirnov testiyle araştırıldı. Tanımlayıcı istatistikler
sürekli ve kesikli sayısal değişkenler için ortalama ±
standart sapma veya ortanca (min-max) şeklinde,
kategorik değişkenler ise olgu sayısı ve ‘%’ biçiminde
gösterildi.
Gruplar arasında ortalama değerler yönünden
farkın önemliliği Student’s t testiyle, ortanca değerler yönünden farkın önemliliği ise Mann Whitney U
testi ile araştırıldı. Kategorik değişkenler Ki-Kare testiyle değerlendirildi; P <0,05 için sonuçlar istatistiksel
olarak anlamlı kabul edildi.
Bu çalışma, Yerel Eğitim Planlama ve Koordinasyon
Kurulu’ nun izni ile yapıldı. Çalışmaya katılan annelerden bilgilendirilmiş rıza alındı.
BULGULAR
Çalışma grubu üç aylık dönemde çocuk polikliniğine başvuran 206 anneden oluştu. Ergen
dönemde doğurganlık davranışına başlayan annelerin oranı %59,7 (n=123) olarak saptandı.
Annelerin ilk doğum yaptıkları yaş sorgulandığında yaş ortancası 19 yıl (13-31) olarak saptandı
(Tablo 1).
SAÇ ve ark. Ankara Eğt. Arş. Hast. Derg. 2014; 47 (3): 123-129

ERGEN GEBELİK

Tablo 1: Çalışma grubunun genel demografik
özellikleri
Demografik
Toplam
özellikler
Annenin ilk
doğum yaptığı
yaş (yıl)
19 (13-31)
[Ortanca
(min-max)]
Annelerin
çalışma yapıldığı
sıradaki yaşları 21,5 (14-40)
(yıl) [Ortanca
(min-max)]
Annelerin
evlilik yaşı (yıl)
12 (12-30)
[Ortanca
(min-max)]
Annelerin
gebelik sayısı
1 (1-7)
[Ortanca
(min-max)]
Baba yaşı (yıl)
[Ortanca
25 (18-40)
(min-max)]
Baba evlilik
yaşı (yıl)
23 (15-38)
[Ortanca
(min-max)]

Grup 1
n=123

Grup 2
n=83

P

18 (13-19) 22 (20-31) 0,001

19 (14-34) 24 (20-40) 0,001

17 (12-19) 24 (17-30) 0,001

1 (1-7)

1 (1-4)

0,044

25 (18-40) 27 (20-40) 0,001

23 (15-38) 23 (19-31) 0,004

Grup 1‘de imam nikahlı olan annelerin oranı %17,1
iken diğer grupta bu oran % 2,4 olup, bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (P= 0,001) (Tablo 2).
Tablo 2: Grupların demografik özelliklerinin
karşılaştırması (n, %*).
Anne eğitim
Okur yazar değil
İlköğretim 1. kademe
İlköğretim 2. kademe ve üstü
Annenin sigara alışkanlığı

Grup 1
n=123

Grup 2
n=83

5 (4,1)
46 (37,4)
72 (58,5)
17 (13,8)

2 (2,4)
0,520
37 (44,6)
44 (53,0)
9 (10,8) 0,528

Annede kronik hastalık varlığı

7 (5,7)

14 (16,9) 0,017

Annenin medeni durumu
Nikahsız
İmam nikahlı
Resmi nikah

3 (2,4)
21 (17,1)
99 (80,5)

1 (1,2)
0,001
2 (2,4)
80 (96,4)

Ailenin isteği ile evlenme

16 (13,0)

Aile yapısı
Çekirdek aile
Kalabalık aile

52 (42,3)
71 (57,7)

8 (9,6)

P

0,460

51 (61,4) 0,007
32 (38,6)

Tablo 2'nin devamı
Ailenin gelir düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek

74 (61,0)
35 (28,5)
13 (10,6)

40 (48,2)
0,177
33 (39,8)
10 (12,0)

Akrabalık (+)

34 (27,0)

21 (25,3) 0,700

Çalışan anne sayısı

2 (1,6)

6 (7,2)

0,063

Babanın işsiz olması

13 (10,6)

3 (3,6)

0,067

Aile içi şiddet varlığı (+)

14 (11,4)

5 (6,0)

0,200

*: Sütun yüzdesi

Gruplar doğum sonrası bebeklerin hastaneye yatma
sıklığı yönünden değerlendirildiğinde Grup 1’de (%24,4)
Grup 2’ye (%9,6) göre istatistiksel olarak yüksek saptandı
(P= 0,010) (Tablo 3). Gebelikte düzenli takip yaptıran
annelerin oranı Grup 1’de daha düşük iken evde doğum
yapma ve erken doğum daha sık bulundu; fakat istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (P> 0,05) (Tablo 3).
Tablo 3: Grupların bebeklere ait özelliklerinin
karşılaştırması (n, %*)
Grup 1
n=123
Gebelikte düzenli takipli
84 (68,3)
Sezaryen ile doğum yapma 34 (27,6)
Evde doğum yapma
3 (2,4)
Doğum komplikasyonu (+)
10 (8,1)
Doğum haftası
39 (29-42)
[Ortanca (min-max)]
Bebeğin doğum kilosu
3120,7±584
(gram) (Ortalama ±SD)
Bebeğin cinsiyeti Kız
60 (48,8)
Erken doğum (+)
17 (13,8)
Düşük doğum ağırlıklı bebek
5 (4,1)
Anne sütü ile beslenme
105 (85,4)
Doğum sonrası hastaneye
30 (24,4)
yatış öyküsü (+)
Gebelik sonu depresyon
17 (13,8)
Bebek bakımı eğitimi alma
Yakın çevreden
74 (60,2)
Yazılı ya da görsel medya
49 (39,8)
Hastanemizde doğum
59 (48,0)
sonu eğitim alma (+)
Çocuk bakımında
anneanne veya
38 (30,9)
babaanneden destek alma

Grup 2
n=83
68 (81,9)
34 (41,0)
0 (0,0)
5 (6,0)

P
0,053
0,046
0,275
0,786

39 (32-41) 0,937
3173,5±477 0,603
47 (56,6)
9 (10,8)
7 (8,4)
72 (86,7)

0,269
0,670
0,231
0,780

8 (9,6)

0,010

8 (9,6)

0,395

41 (49,4)
42 (50,6)

0,153

40 (48,2)

0,975

30 (36,1)

0,432

*: Sütun yüzdesi
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Gruplar arasında, anne ve babaların ebeveynlerinin
evlilik ve bebek sahibi olma yaşları karşılaştırıldığında
istatistiksel fark yoktu ( p>0.05).
TARTIŞMA
Günümüzde tüm dünyada, ergen gebelikler, hem
gelişmiş, hem de gelişmekte olan toplumların genel
bir sağlık problemidir. Türkiye’de, TNSA 2008’e göre,
ergen anneliğin genel sıklığı %6 olup, kırsalda, eğitim
ve ekonomik düzeyi düşüklerde sıklığı daha yüksektir (2). İzmir’den yapılan bir çalışmada, hastanede
doğum yapan kadınların %11,8’inin ergen yaştadır
(4). Van ilinde ekonomik seviyesi düşük annelerde
yapılan bir çalışmada, ergen kızların doğum sıklığı
%11,3 bildirilmiştir (5). Bu rakam, çoğu Avrupa ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri’nden yüksek, ancak Brezilya ve Hindistan’dan düşüktür (4). Fakirlik,
düşük eğitim seviyesi ve sosyal güvencenin olmaması
o toplumda ergen gebeliğin yüksek olmasına neden
olmaktadır(4). Düşük sosyoekonomik seviyeye sahip
bir grupta yapılan çalışmamızda, annelerin %59,7’
sinin ergenlikte doğurganlık davranışına başlamış
olduğu saptandı. Bu sıklık diğer çalışmalara göre oldukça yüksek idi. Bunun nedeni çalışma grubunun
sosyoekonomik seviyesinin eğitim düzeyinin düşük
olması ve çalışmanın hastanede yapılması olduğu
düşünüldü. Ülkemizin genel verilerinden ayrı olarak,
bu çalışmanın yapıldığı gibi kentlerin eğitim ve ekonomik olarak geri bölgelerinde ergen anneliğin daha
sıklıkta olduğunu ve bu bölgelere özellikle önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm toplumu temsil
eden bir grupta yapılmadığı için sosyoekonomik düzeye göre ergen gebelik sıklığı değerlendirilemedi.
Van’da yapılan bir çalışmada 19 yaş altında anne olanlarda, 19 yaş ve üzerinde anne olanlara göre eğitim
düzeyi daha düşük, vajinal doğum, erken doğum
ve düşük doğum ağırlığı daha fazla bulunmuştur
(5). İzmir’de yapılan bir çalışmada da, ergen annelerin ¼’inin ilkokuldan daha az eğitimli, 1/3’inin ise
Doğu kökenli, çoğunluğunun sağlık güvencesinin
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olmadığını bildirmişlerdir (4). Bizim çalışmamızda,
aile içinde şiddet görme, erken doğum ve evde doğum
yapma sıklıkları ergen annelerde daha sık, gebelikte düzenli takip oranı daha düşük olmasına rağmen
istatistiksel fark saptanmadı.
Ülkemizde, ebeveynlerin izin vermesi durumunda 16
yaşından büyük çocuklar evlenebilmektedir (6). Dini
nikah (imam nikahı) sosyal ve kültürel olarak toplumuzda kabul gören bir durumdur. Keskinoğlu ve ark.
(4), İzmir’den yaptıkları çalışmalarında, ergen annelerin 1/3'ünün imam nikahlı ancak resmi nikahsız, Türkiye'nin Doğu Bölgesi'nden gelen anneler ve çoğunlukla sağlık güvencesiz olduklarını bildirmişlerdir.
Diğer bir çalışmada da ergen annelerde imam nikahı
sıklığı yüksek bulunmuştur (5). Bizim çalışmamızda
da ergen annelerin imam nikahı oranı erişkin annelerden yüksekti. Toplumumuzda kız çocuklarımızın
toplum ve dini kabul gören imam nikahı kıyılarak
evlendirilmesi ergen anneliği arttıran esas nedenlerdendir. Buna karşı en önemli önlem kızların yeterli
eğitimi-öğretimi ve iş imkanlarının sağlanmasıdır.
Çalışmamızdaki ergen annelerin 1-7, erişkin annelerin 1-4 arası gebeliği olmuştu. Dünya Sağlık Örgütü
ergenlik döneminde gebelikten korunma yöntemlerinin iyi bilinmediğini, doğum kontrol yöntemlerinin
erişkinlere göre daha az kullanıldığını, birçok ülkede
cinsel eğitimin eksik verildiğini ve kız çocukların cinsel ilişkiye zorlandığını bildirmiştir (2).
Dünya Sağlık Örgütü’nün çeşitli ülkelerden kadınlara
uygulanan şiddeti araştırdığı bir çalışmada, 15-19 yaş
grubu kızların, diğer yaşlara göre daha fazla oranda
fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldığı bildirilmiştir
(7). Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de eğitimi en düşük olan kadınların %55,7’si, lise ve
üzeri eğitim alanların ise %27,2’si şiddete maruz kalmıştır. Doğu bölgelerinde, 25 yaş altı-34 yaş üzerinde
ve düşük refah seviyesinde bu oran daha yüksek bildirilmiştir (8). Çalışma grubumuzda ergen annelerde
aile içi şiddet %11, erişkin annelerde %6 saptanmasına
rağmen istatistiksel fark saptanmadı. Aile içi şiddetin
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daha az saptanmasının nedeninin, çalışmaya katılanların bunu saklamaları olabileceği düşünüldü.
Türkiye’de gebelik takipleri birinci basamak sağlık kurumlarında ve ücretsiz yapılmaktadır. Türkiye Nüfus
ve Sağlık Araştırması 2008’e göre gebelerin beşte biri
gebelikte yetersiz veya hiç sağlık kontrolü olmamıştır.
Doğu Anadolu dışındaki bölgelerde yaşamakta olanlar, genç anneler, doğum sayısı az olanlar, kentlerde
yaşayanlar ve en az ilkokul mezunu kadınların diğerlerine göre daha yüksek oranda doğum öncesi sağlık
hizmeti aldığı bildirilmiştir (2). Ülkemizde ergen
gebelerde yapılan çalışmalarda da gebelikte düzenli takip sıklıkları düşük bulunmuştur (4, 9). Bizim
çalışmamızda, gebelikte düzenli takip ergen annelerde
%68,3, erişkin annelerde %81,9 oranında saptandı.
Düşük sosyoekonomik düzeye sahip olan fakat tıbbi hizmetlere kolay ulaşılabilen bir bölgede çalışma
yapılmış olmasına rağmen gebelikte düzenli takip
oranları oldukça düşük bulunmuştur.
Çalışmamızda, ergen annelerde gebelik komlikasyonları, erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebek
daha sık saptanmasına rağmen istatistiksel olarak
fark yoktu. Literatürde ergen gebelikte doğum komplikasyonlarının daha fazla olduğuna dair yazılar
olduğu gibi tersi de gösterilmiştir (4, 5, 8). Fakat tüm
çalışmalarda ergen annelerde düşük doğum ağırlığı ve
erken doğum sıklığının fazla olduğu bildirilmektedir.
Bunun nedeninin yetersiz prenatal bakımdan kaynaklandığı söylenmektedir (4,5,8). Ayrıca, ergen gebelerde beslenme eksiklikleri, kansızlık, sigara kullanımı
ve ilaç bağımlılığınının olmasının ölü doğum, düşük
doğum ağırlığı, erken ve hipoksik doğumların artışına
neden olabileceği bildirilmiştir (4).
Edirne ve ark. (5), ekonomik düzeyi düşük bir grupta yaptıkları çalışmalarında, ergen gebeliklerin sosyal
kabul görmesinin ve planlı olmasının daha sağlıklı
bebeklere sahip olmalarını sağladığını bildirmişler;
ancak bu sonucun toplum tarafından yanlış yorumlanarak ergen kızların gebeliğe uygun olduğunun
düşünülebileceği konusundaki endişelerini belirt-

mişlerdir. Gebeliğin istenmemiş olması, yetersiz prenatal bakım, annenin yetersiz beslenmesi, stress, sosyoekonomik, kültürel, coğrafi ve ırksal özelliklerin
doğum ve yenidoğan komplikasyonlarını etkilediği
bildirilmiştir (4). Bizim çalışmamızda ergen annelerin isteyerek bebek yapmaları, ailelerin ergen evlilikleri ve çocuk sahibi olmayı desteklemesi, hastanede
doğum olması, sağlık çalışanlarından bebek bakımı
eğitimi alması ve bebek bakımında annelere destek
olunmasının gebelik ve doğum komplikasyonlarını
azaltabileceğini düşünülmüştür. Ancak, ergen anne
bebeklerinin doğum sonrası hastaneye yatış oranları
erişkin annelere göre yüksek saptanmıştır. Bu sonuç da
ergen annlerin aile içinde destek almalarına rağmen,
çocuk bakımınındaki yetersizliğini göstermektedir.
SONUÇ
Sonuç olarak gelişmiş toplumlarda ergen gebelikler
evlilik dışı ilişki sonucu olmasına rağmen bizim
toplumumuzda ergen evlilikler ve gebelikler kabul
görmekte, desteklenmektedir. Ülkemizde ergen evliliklerin ailelerin istekleri doğrultusunda yapılmakta, büyükanne ve büyükbabaların bebek bakımına
yardımcı olmaktadır. Ergen anne bebeklerinin hastaneye yatış oranları fazladır. Ülkemizde ergen annelerin sosyal ve kültürel koşullarının belirlenerek gebeliklerin önlenebilmesi için bu konuda yapılacak daha
kapsamlı ve uzun takipli çalışmalara ihtiyaç vardır.
Bizim çalışma grubumuzda çoğu annenin ergenlik
döneminde doğum yaptığını, ekonomik ve eğitim seviyelerinin düşük olduğunu gördük. Ülkemizin genel
verilerinden ayrı olarak kentlerde ergen annelerin
sıklıkta olduğu bölgelerin olabileceğini ve bu bölgelere
özellikle önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
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ÖZ
Ciddi sepsis ve septik şok morbidite, mortaliteye neden olmaktadır. Sepsisin erken dönemde tanınıp perfüzyonun sağlanması için sıvı replasmanı, vazopressör ve inotrop gibi ek destek tedavilerin başlanması
önemlidir. Daha sonra enfeksiyonu teşhis etmek için uygun kültür alınmalı ve erken dönemde uygun geniş
spektrumlu antimikrobiyal tedavi başlanmalıdır. Ampirik antibiyotik tedavi seçiminde konak özellikleri,
enfeksiyonun yeri, lokal antibiyotik direnci göz önünde bulundurulmalıdır. Teşhis ve tedavide gecikme mortalite artışına sebep olur.
Anahtar Kelimeler: Ciddi sepsis, septik şok, tedavi.

ABSTRACT
Severe sepsis and septic shock is a leading cause of morbidity and mortality. The management of a patient
with severe sepsis is important to haemodynamic treatment is to restore perfusion by fluid resuscitation,
vazopresör, and inotrope therapy. Diagnose the infection, to collect samples immediately after diagnosis and
to initiate promptly broad-spectrum antibiotic treatment. The choice of empirical antimicrobial therapy
should be based on host characteristics, site of infection and local antibiotic resistance. Delay in diagnosis
and initiation of treatment have been shown to increase mortality.
Keywords: Severe sepsis, septic shock, treatment.
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GİRİŞ
Sepsis enfeksiyona karşı konağın verdiği sistemik bir
cevaptır (1). Ciddi sepsis ve septik şok yoğun bakım
ünitelerinde mortalite ve morbiditenin en önemli nedenidir (2). Amerika Birleşik Devletleri’nde yatarak
tedavi gören hastalar arasında sepsis ya da septisemi
oranları 100 000 de 221 den 377 ye % 70’e yükselmiştir
(3). Nozokomiyal enfeksiyonu olan hastaların yaklaşık % 50’si sepsis için daha fazla risk altındadır. Sepsis
için diğer risk faktörleri bakteriyemi, ileri yaş (≥65
yıl), immünsupresyon, toplum kökenli pnömoni ve
genetik faktörlerdir (4-8). Mortalite oranı hastalığın
şiddetine bağlı olarak artmaktadır. Bir çalışmada mortalite oranları SIRS, sepsis, ciddi sepsis, and septik şok
için sırasıyla %7, %16, %20 ve % 46 bulunmuştur ( 9).
TEDAVİ
Sepsis yada septik şoklu solunumun sağlanması ve
hava yolunun stabilize edilmesi bir hastada ilk önce
gereken işlemlerdir. Daha sonra ise periferal dokuların dolaşımı sağlanmalı ve hipoksemi hipotansiyon gibi fizyolojik anormalliklerin düzeltilmesi gereklidir (10-12).
Hastalara destekleyici oksijen sağlanmalı ve “pulse
oximetri” ile monitorizasyon yapılmalıdır. Hastanın
solunumu stabilize edildiğinde perfüzyon sağlanmalıdır. Yetersiz perfüzyonun en yaygın belirtisi
hipotansiyondur. Eğer hastanın hipotansiyonu labil ise bir arteriyel kateter takılması düşünülebilir
(13). Kardiyak outputun arttırılması vasküler tonusu arttırarak myokardial depresyonun sınırlamasını sağlayabilir. Resüsitasyonun ilk 6 saati boyunca
santral venöz basınç (CVP) 8–12 mm Hg, ortalama
arteriyal basınç ≥ 65 mmHg, idrar çıkışı ≥ 0,5 mL/
kg, vena cava superior oksijen saturasyonu (ScvO2)
ya da miks venöz oksijen saturasyonu (Svo 2) % 70
ya da % 65 olmalı ve laktat seviyeleri normal sırlarda tutulmalıdır (13-15). Hipoperfüzyonun en sık
semptomu olarak soğuk vazokonstrikte deri, oligüri
ve anüri gözlenebilir. Yaşlı, diyabetik ya da, beta blo131

kör kullanılm hastalarda kan basıncı düşüklüğünü
ve taşikardiyi engelleyebilir. Kronik hipertansiyonu
olan hastalarda sağlıklı bireylere göre daha yüksek
kan basıncında hipoperfüzyon gözlenir. Başlangıçta ciddi sepsis ya da septik şoklu hastaların çoğuna
santral venöz kateter (SVK) takılmalıdır. SVK intravenöz sıvı infüzyonu, ilaç uygulanması, kan ürünleri verilmesi, kan alımı için, santral venöz basınç
(CVP) ve santral venöz oksihemoglobin saturasyon
(ScvO2) ölçümü için kullanılabilir. ScvO2 takibinin
mortaliteyi düşürdüğü klinik çalışmalarda gösterilmiştir (16). Hipoperfüzyondan hastanın çıkarılması
ve erken perfüzyonun sağlanması organ disfonksiyonunu sınırlayacak ya da engelleyecek, aynı zamanda mortaliteyi de azaltacaktır. Ciddi sepsis ve
septik şokun başlangıç tedavisinde klinik ve radyolojik olarak kalp yetmezliğinin delili yoksa hızlı ve
fazla miktarda intravenöz sıvı verilmelidir. Erken
hedefe yönelik tedavinin ilk 6 saati içinde yaklaşık
5 litre volüm infüzyonu gerekir (16). Sepsisli hastalarda nonkardiak pulmoner ödem gelişebileceği
için dikkatli monitorizasyon gereklidir. Randomize
çalışmalarda albumin ve kristoloid solusyonu kullanmak arasında fark bulunmamıştır. Pentastarch
ya da hydroxyethyl starch kullanımının kristoloid
solusyondan daha zararlı potansiyeli olduğu gösterilmiştir. Kristoloid ve albüminin karşılaştırıldığı bir
çalışmada mortalite arasında fark bulunmamış (17),
kristoloid solusyon ile hydroxyethyl starc’ın karşılaştırıldığı çalışmada mortalite artmış ve hydroxyethyl
starch groupunda ki hastalarda hastalıkları boyunca
renal replasman tedavisi gerekmiştir (18). Pentastarch ringer laktat ile karşılaştırılmasında 28 günlük
mortalite oranlarında artış bulunmamıştır (19).
Doku hipoperfüzyonunu göstergesi olduğu için artmış laktat seviyelerinin normal sınırlarda tutulması
gerekmektedir (20). Erken dönem sepsisde laktat
organ hipoperfuzyonuna bağlı olarak anaerobik
metobalizma ile üretilir. Sepsisli hastalarda entübasyon ve mekanik ventilasyon bilinç seviyesinin dep-
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rese olması, ensefalopati vb durumlarda, solunum
desteği gereken durumlarda gereklidir ( 10,11).
Vazopressor ajanlar
İntravenöz vazopresör ajanlar kardiojenik pulmoner
ödem gelişen veya yeterli sıvı replasmanına rağmen
hipotansif kalan hastalarda faydalıdır. Ciddi septik
şokda vazopresör ajanların birinin diğerine üstünlüğü yoktur (21). Noradrenaline (norepinephrine)
ya da dopamine ilk ajan olarak tavsiye edilmektedir.
Noradrenalin kan basıncını ve renal fonksiyonları
dopaminden daha hızlı düzeltir, fakat kardiak outputu orta derecede arttırır. Karaciğer ve gastrointestinal mukoza üzerine etkisi bilinmemektedir.
Dopamin, splenik kan akımını düşük dozlarda arttırır (2). Dopamin ve noradrenalin alan hastaların
karşılaştırıldığı bir çalışmada dopaminin daha fazla
aritmiye neden olduğu bildirilmiştir. Randomize çalışmalarda dopamin alan hastalarda mortalite oranları da fazla bulunmuştur. Septik şoklu hastaların tedavisinde norepinefrin dopaminden daha üstündür.
Vazopressin 0.03 unite/dakika ya da daha az kullanılır (22). İnotrop ajanlar septik şok tedavi rehberlerinde oksijen dağılımını arttırmak ve perfüzyonu
sağlamak için önerilir (2). Kardiyak indeksi normal
seviyelerin üzerine arttırmak için kullanılmamalıdır
(13). Dobutamin genel bir pozitif inotropik ajandır.
Düşük dozlarda sistemik arterleri dilate ettiği için
kan basıncında düşmeye neden olur. Aynı zamanda
doz artarsa vaskuler resistansda düşmeyle orantılı
kardiyak outputu arttırır.
Intravenöz sıvı ve vasopressör tedaviye rağmen
ScvO2 % 70’ in altında kalırsa eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ya da inotropik tedavi gibi ek tedaviler göz önünde bulundurulabilir (23,24).

başlangıç tedavisinde yeri açık değildir (25,12). Kritik hastalıklarda adrenal bez normal fizyolojik cevap
olarak 6 kat kortizon üretir. sepsis boyunca adrenal
bezin kortizon üretimi bozulabilir. Surviving Sepsis
Campaign Guidelin (SSCG) hidrokortizonu volum
resüsitasyonuna ve vazopresör tedaviye cevap vermeyen anormal hipotalamik hipofiz akslı hastalarda
düşük dozlarda önermektedir.
Hidrokortizon dozu 300 mg/d aşmamalı ve bölünmüş dozlarda uygulanmalıdır (16, 2,26).
Protein C trombinin trombomoduline bağlanmasını endotel yüzeyinde aktive etmektedir. 2008
yılında çıkan kılavuzda aktive protein C uygulanması mortalite riski yüksek olan organ disfonksiyonu ile ilişkili sepsislerde (APACHE II >25 ya da
multipl organ yetmezliği ) kontrendikasyon yoksa
önerilmektedir (16).
Intravenöz insulin tedavisi kan glukoz düzeyini <150
mg/dL’nin altında tutmak için uygulanmalıdır (27).
Sepsisli hastalarda beslenme önemlidir. Gastrointestinal sistem bütünlüğü tam ise enteral yol tercih edilir. Hastanın resute edilmesinden sonra 24- 48 saat
içinde başlanmalıdır (28).
Dekontaminasyon ve selektif sindirim sistemi dekontaminasyon özellikle ventilatör ile ilişkili pnömoni oranını azaltacağı için önerilmektedir. Bu
amaçla “chlorhexidine gluconate” ciddi sepsisli hastalarda ventilatör ilişkili pnömoni riskini azaltır. (20)

Antimikrobiyal tedavi
Yatan hastalarda septik şokun en sık sebebi gram
pozitif bakteriler olmakla birlikte bunu gram negatif
ve miks bakteriyel organizmalar ve Candida türleri
izler. Nötropenik hastalarda yaygın olmayan patojenler de görülebilir. Muhtemel patojen yada enfeksiyon kaynağının belirli olmadığı durumlarda geniş
Diğer tedavi seçenekleri
spektrumlu antibiyotik tercih edilmeli, antibiyotik
Steroidin septik şokun organ yetmezlik skorlarında seçimi risk faktörleri için spesifik patojenlere dadaha hızlı düzelmeye neden olmasına rağmen mor- yanmalı ve antibiyotik direnç prevalans bilgisine
taliteye etkisi olmadığı gösterilmiştir. Septik şokun dayandırılmalıdır (20,28-30). (Tablo1)
GÜLER ve ark. Ankara Eğt. Arş. Hast. Derg. 2014; 47 (3): 130-137

132

SEPSİS VE SEPTİK ŞOK

Tablo 1: Enfeksiyon yerine göre sorumlu bakteri için antibiyotik önerileri

ETKEN
Ürinersistem
enfeksiyonları
Ciddi akut
Pyelonefrit
Intra-abdominal
sepsis

Nosocomial
Pnömoni

Multi druğ
rezistans bakteri
için risk faktörü
olmayan pnömoni
Yumuşak doku
Enfeksiyonları
Kateter ilişkili kan
dolaşımı
enfeksiyonları
Nosocomial
meningitidis
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Enterobacteriaceae
Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa
Enterococcus sp.
Staphylococcus sp
Gram-negatif basil
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Gram-positive kok
Enterococcus sp.
Anaerobes
Bacteroides sp.
Mantar

SIKLIK
%
60–70
40
8
15
4
60
40
30
30
20
30
20
20

Enterobacteriaceae
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Staphylococcus aureus
Streptococcuspneumoniae
Haemophilus influenzae
Diğer Gram-negative basil
Anaerop
Streptococcus sp.
Staphylococcus sp.
Anaerobes
Gram-negative bacilli
Staphylococcus sp
Enterobacteriaceae
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter sp.
Staphylococcus sp.
Streptococcus sp
Neisseria meningitidis

30-40
17-30
7-15
3-5
4-6
45
9
20
20
4
40
30
30
10-20
50
30
10-15
60
30
20
10

TEDAVİ
Ceftriaxone IV ya da ceftazidime
( eğer etken P.Aeruginosa ise
)±aminoglycoside
Ertapenem (P. Aeruginosa için risk
yoksa )
Piperacillin-tazobactam 3. Kuşak
yada 4. kuşak sefalosporin
(P.aeruginosaya karşı etkili)
+metronidazole
Imipenem or doripenem (yüksek
riskli hastalarda )
±fluconazole
±aminoglycoside (eğer şokda ise )
B-lactam (P. Aeruginosa karşı
etkili)
± aminoglycoside
±glikopeptide ya da linezolid
(eğer MRSA şüphesi varsa
3. kuşak sefalosporin
(antipsödomanal etkisi olmaksızın )
± Makrolide (eğer intraselüler
bakteri şüphesi varsa
B-lactam+B laktamase inhibitor
Piperacillin/tazobactam
2. kuşak sefalosporin
Karbapenem
Glikopeptid ya da linezolid+ Blaktam P. Aeruginosa karşı etkili)
Meropenem+ glikopeptid ya da
linezolid
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Ampirik tedavide altta yatan hastalıklar ve özel
durumlara göre olası etken mikroorganizmalar,
antibiyotik kullanımı, komorbidite, etkenin toplum
kökenli olup olmadığı, hastanın daha önceki kolonizasyonu, lokal direnç paternleri, organizmanın prevalansı ve antibiyotik direnci ile modifiye edilen antibiyotik tedavisine göre seçilir (31) (Tablo2).
Tablo 2: Sepsisde altta yatan hastalıklar ve özel durumlara göre olası etken mikroorganizmalar
Altta yan patoloji Olası Mikroorganizmalar
Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae, Neisseria
Yaşlılık
meningitidis, Staphylococcus
aureus, Enterobacteriaceae, Listeria
monocytogenes
S.aureus, Enterobacteriaceae, hastane
Ameliyat sonrası
infeksiyonu etkeni gram negatif
dönem
çomaklar
Aspleni/
S.pneumoniae, H. influenzae, N.
splenektomi
meningitidis
Kapsüllü mikroorganizmalar,
Siroz
Salmonella spp, Yersinia spp
Alkolizm
S. pneumoniae, Klebsiella spp.
Pseudomonas aeruginosa, Mucor
Diabetes mellitus
spp.
S. P. aeruginosa, hastane infeksiyonu
Yanık
etkeni gram negatif çomaklar
Nocardia spp, Mycobacterium
Steroid kullanımı
tuberculosis, mantarlar
P. aeruginosa, gram negatif çomaklar,
Nötropeni
S. aureus, Candida spp.
Listeria spp., Salmonella spp.,
T hücre bozukluğu
Mycobacterium spp.
HIV infeksiyonu/ Pneumocystis jiroveci, P.aeruginosa,
AIDS
Mycobacterium spp
Damar içi ilaç
S. aureus,koagulaz negatif stafilokok
kullanımı

Antibiyotik tedavisi kültür sonuçlarına göre değiştirilmelidir (20,29,30,32). Etken patojenlerin tespit edildiği durumlarda güvenilir, maliyeti düşük ve en uygun
ajan tercih edilmelidir (20). Klinisyenler başlangıç te-

davisini seçerken muhtemel kandidemi olup olmadığını göz önünde bulundurmalıdır (20).
Infectious Diseases Society of America (IDSA) guidelines echinocandin kullanımını önermektedir. Candida glabrata enfeksiyonu şüpeli ise lokal direnç paternlerini göz önüne almak gerekmektedir (20).
Antibiyotik tedavisi başlanmadan önce en az 2 set uygun kan kültürü alınmalı. İdrar, BOS, yara, solunum
sekresyonları ve diğer vücut sıvılarından enfeksiyon
kaynağı olabilecek yerlerden de kültür alınmalıdır (20).
Antibiyotik uygulaması için zamanlama kritiktir ve
prognozu etkiler. Tedavide gecikme artmış mortalite
ile ilişkilidir (28,33). Teşhis konulduktan sonra 1 ve 8
saat içinde tedavinin başlanması gerekmektedir. Teşhisten 8-24 saat sonra antibiyotik başlanması gecikmiş antibiyotik tedavisi olarak tanımlanır (34). Ciddi
sepsis ya da septik şoklu hastalarda çalışmalarda teşhis
konulduktan bir saat sonra, antibiyotik uygulanması
artmış yaşam oranı ile ilişkilidir. Her bir saat gecikme
survıyi ortalama % 7,6 azaltır (13). Bakteriyemik sepsislerde patojenin duyarlı olduğu antibiyotik tedavisinin belirli yararı vardır (31). Yapılan bir çalışmada
dirençli mikroorganizmalarla meydana gelen sepsiste,
uygun antibiyotik tedavisinin erken başlanmasının
mortalite oranlarını % 50 azalttığı gösterilmiştir (36).
Aksine uygun olmayan antibiyotik tedavisi, özellikle gram negatif bakterilerle meydana gelen sepsisli
hastalarda artmış mortalite ile ilişkilidir (2,36,37).
Prospektif bir çalışmada uygunsuz antibiyotik seçimi
sonucunda uygun antibiyotik tedavisi alan hasta grubuna göre mortalite belirgin derecede artmıştır (37).
Bir çalışmada 2731 septik şoklu hastanın değerlendirilmiş uygun antibiyotik başlama zamanı mortalite için belirleyici bir faktör olarak saptanmıştır (33).
Ciddi sepsiste başlanılan kombine antibiyotik tedavisi
3-5 günden fazla uygulanmamalıdır. “De-escalation”
olarak bilinen profile uygun tek ajanla tedaviye devam
edilmelidir. Antibimikrobiyal spektrumun daraltılması Candida spp, Clostridium difficile yada vancomycin dirençli Enterococcus faecium. gibi dirençli
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mikroorganizmalar ve diğer patojenlerle gelişecek
süper enfeksiyonları azaltacaktır (20). Ampirik kombinasyon tedavisi ciddi sepsisli nötropenik hastalarda
ve tedavisi zor Acinetobacter spp ve Pseudomonas
spp. gibi çok ilaca dirençli patojenlerle oluşan enfeksiyonlarda önerilmektedir (20). Solunum yetmezliği ile
ilişkili sepsik şoklarda geniş spektrumlu beta-laktam
ve aminoglycosid ya da fluoroquinolone P. aeruginosa bakteriemileri için önerilmektedir. Streptococcus
pneumoniae enfeksiyonlarında hastalar için beta-laktam ve makrolid kombinasyonu önerilmektedir (20).
Sepsis ve septik Şokun tedavisinde enfeksiyon odağının kontrolü sağlanmalıdır. Abse varsa perkütan ya da
cerrahi olarak boşaltılmalı, yabancı cisim potansiyeli
olan maddeler çıkarılmalıdır. Bazı hastalarda ciddi
yumuşak doku debritmanı ya da ampütasyon gerekebilir. Fulminan seyreden Clostridium difficile’ye- bağlı
kolitlerde kolektomi gerekebilir (38). Eğer Staphylococcus aureus enfeksiyonları erken tedavi edilmezse
artmış morbidite ile birliktedir (39).
Septik şok tedavisinde tedavi Pseudomonas ve Stafilokok türlerini kapsamalıdır. İntravenöz ilaç kullanım
alışkanlığı olanlarda, kateter enfeksiyonu kuşkusunda,
yakın zamanda hastanede yatma hikâyesi olanlarda,
HIV pozitif hastalarda ve MRSA oranı yüksek birimlerde MRSA düşünülerek tedaviye glikopeptit eklenmelidir. Uzun süreli geniş spektrumlu antibiyotik kullananlarda gelişen sepsis durumlarında antifungaller
(flukonazol, amfoterisin B, kaspofungin) ampirik olarak tedaviye eklenebilir (31).
Antibiyotik tedavisi sırasında hasta cevap yanıtı, nozokomiyal süper enfeksiyon gelişmesi ve ilaç toksitesi
açısından takip edilmelidir (39). Sepsiste tedavi süresi
7-10 gündür. Klinik yanıtın yavaş olması, immünolojik yetmezlik, nötropeni,, drene edilemeyen odak
bulunması, S. Aureus ile bakteriyemi söz konusu ise,
bazı fungal ve viral ajanlarla gelişen enfeksiyonlarda
tedavisi süresi uzatılabilir (13,20).
Sonuç olarak sepsisli hastaların zamanında teşhis edilmesi, etkin tedavinin erken başlanması ile sepsis mor135

talitesini azaltmak mümkündür.
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ABSTRACT
OBJECTIVE: Mesenteric venous thrombosis (MVT) is an uncommon but important clinical entity that can
induce ischemia or infarction of the small and large bowel. Conditions associated with MVT consist of a wide
spectrum of entities. This report describes a young patient with chronic lymphocytic leukemia who presented
with life-threatening superior MVT.
CASE: A 28-year-old man was referred to our hospital from a local state hospital after an operation due to MV
for intensive care unit follow-up and further investigation of the cause of thrombosis. Initial hematologic tests
disclosed that her complete blood count was within normal limits except leukocytosis with mature lymphocytosis.
Peripheral blood flow cytometric analysis showed characteristic pattern of chronic lymphocytic leukemia (CLL),
co-expression of cells surface markers cluster of differentiation (CD) 5 and CD23 molecules on the cell surface.
Bone marrow aspiration also confirmed these findings. Other etiologic factors for thrombosis were within normal
values. He diagnosed with CLL and was referred to another hematology department for treatment.
CONCLUSION: This is the first report of acute MVT associated with CLL without marked hyperleukocytosis.
We suggest that CLL should be kept in mind during the evaluation of the possible causes of mesenteric ischemia.
Keywords: Chronic lymphocytic leukemia, acute mesenteric ischemia, mesenteric vein thrombosis.
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ÖZ
AMAÇ: Mezenterik ven trombozu (MVT) abdomenin küçük ve büyük damarlarının iskemi ve enfarktüsü
ile karakterize nadir ancak önemli bir klinik durumudur. Bu yazıda hayatı tehdit eden MVT ile başvuran
ve kronik lenfositik lösemi tanısı alan bir olgu sunulmuştur.
OLGU: Yirmi sekiz yaşında erkek hasta MVT ileri tetkikleri ve yoğun bakım gereksinimi nedeniyle başka bir
merkezden tarafımıza sevk edildi. Tam kan sayımında lenfositoz ile lökositoz dışında patolojik bulgu saptanmadı. Periferik kandan yapılan akış sitometri analizinde kronik lenfositik lösemi karakteristik göstergeleri olan
(CD) 5 ve CD23 pozitifliği saptandı. Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisinde tanı teyid edildi. Tromboz ileri
testleri normal bulundu. Hasta kronik lenfositik lösemi tedavisi için bir başka merkeze sevk edildi.
SONUÇ: Bu olgu belirgin lökostitozu olmadan kronik lenfositik lösemi ile ilişkili MVT tanısı alan ilk olgudur. Mezenterik iskemi ile başvuran hastalarda kronik lenfositik löseminin de akılda tutulması gerektiğini
vurgulamak isteriz.
Anahtar kelimeler: Kronik lenfositik lösemi, akut mezenterik iskemi, mezenterik ven trombozu.
INTRODUCTION
Ischemic disorders of the intestinal tract comprise
a spectrum of entities including acute mesenteric
arterial ischemia, mesenteric venous thrombosis
(MVT), non-occlusive mesenteric ischemia, and
chronic mesenteric insufficiency. Mesenteric venous thrombosis is an uncommon but important
clinical entity that can induce ischemia or infarction of the small and large bowel, causing 5–10% of
cases of acute bowel ischemia. It has a better prognosis than other causes of mesenteric ischemia,
with a mortality rate of 32–44% (1).
Bowel infarction due to superior MVT can present as
an acute abdominal disease, requiring urgent laparotomy with resection of the intestinal segment affected.
MVT may have a slower and more subtle presentation than the arterial causes of acute mesenteric ischemia. Early diagnosis and rapid initiation of treatment
is mandatory for a good clinical outcome (1,2).
This report describes a young patient chronic lymphocytic leukemia (CLL) who presented with life-threatening superior MVT.
139

CASE
A 28-year-old man was referred to our hospital from a
local state hospital after an operation due to mesenteric venous thrombosis for intensive care unit follow-up
and further investigation of the cause of thrombosis. He had been admitted to local state hospital with
complaints of abdominal pain, distention, nausea and
vomiting for two days. He had no previous history of
another systemic and infectious disease. The pain had
been located to periumblical region at the beginning,
and then spreat out to whole abdomen. Physical examination had revealed abdominal distention, defense,
and rebound tenderness. There had been bloody and
watery feces on rectal examination.
Initial hematologic tests disclosed that her complete
blood count was within normal limits except leukocytosis with mature lymphocytosis (hemoglobin 12.5
g/dL; hematocrit 37.9%; WBC count 15 × 109/L; and
platelet count 381 × 109/L with 88 lymphocytes, 8%
neutrophils, and 4% monocytes on peripheral smear).
Air fluid levels had been detected on plain abdominal
radiograph.
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He had been operated on the same day with diagnosis
of mechanical intestinal obstruction. On exploration,
ischemic necrosis of most of the small bowel had been
detected. The ischemic bowel had been resected and
end-to-end anastomosis had been performed. The
lenght of the remaining small bowel had been approximately 100 cm. In the postoperative course, the
general condition of the patient had not been improved and he was referred to our hospital for intensive
care unit follow-up. When he arrived to our hospital,
he was tachicardic and hypotensive. On follow-up, the
general condition of the patient was improved in two
days with fluid-electrolyte replacement and antibiotherapy. Then we began to give him parenteral nutritional support. He tolerated enteral nutrition which was
started on postoperative sixth day.
During this period, we consulted him to the department of hematology for evaluation of probable risk
factors of mesenteric venous thrombosis. His coagulation studies were as follows: prothrombin time 13.2
s, international normalized ratio 1.1, activated thromboplastin time 21.6 s, fibrinogen 229 mg/dL. In searching for the etiology of the thrombosis, laboratory
screening for thrombophilia revealed normal protein C, total protein S, free protein S and antithrombin
III activity, plasminogen, alpha-2 antiplasmin, factor
VIII and factor XI concentrations, plasma prothrombin, homocytseine, and lipoprotein(a) levels, lupus
anticoagulant and anticardiolipin antibodies. Results
of tests for factor V-Leiden (FVL), prothrombin (PT)
G20210A, methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T and MTHFR A1298C mutations were
all normal.
Owing to the lymphocytosis in our patient, flow cytometric analysis from peripheral blood was performed.
Peripheral blood flow cytometric analysis showed that
characteristic pattern of CLL, co-expression of cells
surface markers cluster of differentiation (CD) 5 and
CD23 molecules on the cell surface. Bone marrow aspiration also confirmed these findings. He diagnosed

with CLL and he was referred to another hematology
department for treatment.
DISCUSSION
Acute intestinal ischemia is an uncommon surgical
emergency that has been increasing incidence and
remains a highly lethal condition with a difficult diagnosis. Despite advances made in diagnostic and
treatment modalities together with better understanding of the pathophysiology of the disorder, little has
changed during the past several decades to decrease
the high rate of mortality associated with established
acute ischemic events. The mortality approaches 60 to
90% and is in direct relationship to the delay in diagnosis, which is often difficult and overlooked (3).
The acute appearance can be varied and includes
poorly localized abdominal pain, nausea, vomiting,
melena, bloody diarrhea, and ultimately circulatory
collapse. Preceding the onset of severe symptoms recurrent abdominal discomfort and a change in bowel
habits are often reported. Total occlusion of the mesenteric vein brings about transmural infarction only
when resulting thrombosis advances to the bowel wall
and comprises the venous arcade and the vasa recta.
Subsequently, hyperemia, edema, hemorrhage, and
cyanosis emerge. Finally, even the arterial splanchnic
circulation can occlude (4).
Plain radiographs of the abdomen are often inconspicuous. When dilated, small bowel loops with air–
fluid levels, “thumbprinting,” or air in the bowel wall
become visible, infarction has usually already taken
place. Ultrasonography (USG), digital subtraction
angiography, computerized tomography (CT), and
magnetic resonance imaging (MRI) are all possible
imaging tools in the detection of acute venous occlusion. Selective mesenteric angiography is indicated once
abdominal CT scan is non-diagnostic and the clinical
suspicion still remains high (4).
Treatment of life-threatening acute mesenteric venous
thrombosis is generally performed by surgical embo-
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lectomy. Surgery permits the direct assessment of the
bowel during embolectomy and resection of necrotic
bowel. Additional thrombolytic therapy is nevertheless often necessary because complete thrombus removal from the small branches of the mesenteric veins
may not be feasible (4).
Conditions associated with MVT consist of a wide
spectrum of entities including hypercoagulable states,
activated protein C resistance, estrogen use, myeloproliferative syndromes, neoplasms, antiphospholipid
antibodies, pregnancy, portal hypertension, cirrhosis,
congestive splenomegaly, diverticulitis, pancreatitis,
inflammatory bowel disease, pelvic or intra-abdominal abscess, and postoperative state or trauma. Hereditary risk factors for thrombophilia include FVL, PT,
and MTHFR gene mutations, and deficiencies of anticoagulant proteins such as protein C, protein S, and
antithrombin (1,5).
Our patient diagnosed with mesenteric venous thrombosis during surgical operation. Since the patient only
had acute abdominal symptoms, preoperative certain
diagnosis could not be made. Peripheral blood smear
and flow cytometric analysis revealed mature lymphocytosis with co-expression of cells surface markers
CD5 and CD23 which characteristic pattern of CLL.
Very few case reports dealing with CLL with hyperleukocytosis have been reported in the medical literature (6). Cuikerman et al. (6) described a 73-year-old
woman who presented with newly diagnosed CLL
with marked leukocytosis (2.000 x 109/L) that affected the respiratory and nervous system and deep vein
thrombosis. In this report, the authors hypothesized
that the extreme number of circulating lymphocytes
resulted in an abnormal accumulation of lymphocytes
possibly causing stasis and occlusion of a large vessels.
Although hypercoagulability and thrombosis are
well-described phenomena in solid tumors and in
acute and chronic leukemia related to hyperleukocytosis leading to leukostasis within the microcirculati141

on of central nervous and respiratory systems, CLL is
generally not associated with an acquired thrombosis.
However, our patient presented with MVT without
marked hyperleukocytosis. No additional hereditary
and acquired risk factors were detected in our patient.
We hypothesize that in our patient the circulating lymphocytes resulted in an abnormal accumulation of
lymphocytes through the activation of various cell adhesive molecules by inflammatory cytokines possibly
causing stasis and occlusion of a larger vessel.
Although there are several preconditioning diseases for development of acute MVT, present case
report is the first report of acute MVT associated
with CLL. We suggest that CLL should be kept in
mind during the evaluation of the possible causes
of mesenteric ischemia.
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ÖZ
Epidermoid kistler tüm intrakraniyal tümörlerin yaklaşık %0,2-1,7’sini oluşturan nadir, benign, yavaş büyüyen
konjenital tümörlerdir. Bu tümörler için intradural boşlukta en sık görülen konumlar serebellopontin açı ve
parasellar sisternlerdir. Sellar bölgenin kistik lezyonlarının ayırıcı tanısında kraniyofarenjiyomlar, Rathke
yarığı kistleri, kolloidal kistler, araknoid kistler, kistik pitüiter adenomlar, ksantogranülomlar ve epidermoid ve
dermoid kistler bulunur. Epidermoid kistler intrasellar bölgede ancak nadiren yer alırlar. Epidermoid kistlerin
kraniyal MRG’de değişken sinyal şiddeti vardır ve periferal halka benzeri kontrast tutması nadirdir. Kontrast
tutmayla tümör nüksü arasında bir ilişki doğrulanmamıştır. Periferal halka benzeri kontrast tutma gösteren
bir supra-infra sellar epidermoid kist vakası sunuyoruz. Hasta ilk ameliyattan sonra erken nüks göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Epidermoid kist, kontrastlanma, erken nüks
ABSTRACT
Epidermoid cysts are rare, benign, slow-growing congenital tumors that constitute approximately 0.2-1.7% of
all intracranial tumors. The most common locations for these tumors in the intradural space are the cerebellopontine angle and parasellar cisterns. The differential diagnosis of cystic lesions of the sellar region includes craniopharyngiomas, Rathke's cleft cysts, colloidal cysts, arachnoid cysts, cystic pituitary adenomas, xanthogranulomas, and epidermoid and dermoid cysts. Epidermoid cysts are only rarely located in the intrasellar region.
Epidermoid cysts have variable signal intensity on cranial MRI and rim-like contrast enhancement is unusual.
A relationship between contrast enhancement and tumor recurrence has not been verified. We report a case of
supra-infra sellar epidermoid cyst with rim-like contrast enhancement. The patient showed early recurrence
after the first operation.
Keywords: Epidermoid cyst, contrast enhancement, early recurrence
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GİRİŞ
Epidermoid kistler tüm intrakraniyal tümörlerin yaklaşık %0,2-1,7’sini oluşturan nadir, benign, yavaş büyüyen konjenital tümörlerdir (1). Bunlar intradural
(genellikle ekstra aksiyal) veya ekstradural (genellikle
kalvaryumun diploik boşluğundan köken alan) olabilirler. İntradural boşlukta bu tümörlerin en sık görüldüğü konumlar serebellopontin açı ve parasellar
sisternlerdir. Epidermoid kistler ancak nadiren intrasellar bölgede bulunurlar (1,2). İnfrasellar ve supraResim 1b: Koronal T1 ağırlıklı görüntülerde kontrast
sellar bölgelerde yer alan bir epidermoid kist vakası
tutma ve suprasellar uzantı gösteren tümör dokusu
sunuyoruz. Benzersiz MRG özellikleri ve kontrast tutmanın tümör nüksüyle ilişkisi tartışılmaktadır.
Hasta sağ pteriyonal yaklaşımla ameliyat edildi. Kist
duvarı subtotal olarak çıkarıldı. Postoperatif olarak
OLGU
GCS değeri 15’ti ve görme keskinliği iyiye gitti. PatoloHastamız 44 yaşında erkekti ve son 6 aydır görme jik değerlendirme lezyonun bir epidermoid kist oldukeskinliğinde azalmayla başvurdu. Nörolojik muaye- ğunu ortaya koydu (Resim 2).
ne bitemporal hemianopsi dışında normaldi. Pitüiter
hormon seviyeleri normaldi. Kraniyal Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) intra-suprasellar bölgede kalsifikasyonla birlikte kistik bir lezyon gösterdi.
Lezyon T1 ağırlıklı görüntülerde hipointens ve T2
ağırlıklı görüntülerde hiperintensti (Resim 1a).

Resim 2: Kist duvarı skuamöz epitelle sarılıdır ve lümende keratinöz materyal mevcuttur (H & E)
Hasta 5. postoperatif haftada aynı şikayetlerle tekrar yatırıldı. MRG’de lezyonun büyüdüğü görüldü (Resim 3a, b).

Resim 1a: Sajital T1 ağırlıklı görüntülerde suprasellar
uzantı gösteren tümör dokusu
Kontrast MRG değerlendirmesi preoperatif olarak
kraniyofarenjiyom tanısına işaret edecek şekilde periferal halka benzeri bir kapsüler kontrast tutma ortaya
koydu (Resim 1b).
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Resim 3a: Sajital T1 ağırlıklı görüntülerde suprasellar olmasa da bu kistler pitüiter apopleksi ve subarakuzantı gösteren nüks tümör dokusu
noid kanamaya neden olabilir (4). Sani ve arkadaşları tümörün subaraknoid aralığa rüptürünün akut
bulgulara yol açıp bir enflamatuar tepkiye, kimyasal
menenjite veya akut kitle etkisine neden olabileceğini belirtmiştir (5). Bizim vakamızdaki belirtiler kitle
etkisine bağlıydı çünkü suprasellar boşlukta başka bir
lezyon yoktu.
Bu lezyonların ayırıcı tanısı için en iyi tanısal araç
MRG’dir. Epidermoid tümörler kraniyal MRG’de değişken sinyal şiddeti gösterirler. Tümör sinyali tipik
olarak heterojendir ve en sık olarak bizim vakamızda
Resim 3b: T1 ağırlıklı koronal görüntülerde kont- olduğu gibi T1 ağırlıklı görüntülerde düşük sinyal şidrast tutma ve suprasellar uzantısı gösteren nüks tü- deti ve T2 ağırlıklı görüntülerde yüksek sinyal şiddemör dokusu
ti gösterir. Ancak periferal halka benzeri bir kontrast
tutma nadiren bildirilir (2,6). T1 ağırlıklı görüntülerHasta transkraniyal yaklaşımla ameliyat edildi ve kist de bu belirgin kontrast tutma ve intralezyonel yüksek
duvarı tamamen çıkarıldı. Postoperatif olarak hasta- sinyal şiddeti (kalsifikasyon) nedeniyle preoperatif tanın belirtisi yoktu.
nımız kraniyofarenjiyomdu.
Merkezi sinir sistemindeki tümörlerin kontrast tutTARTIŞMA
masının agresif davranışla ilişkili olabileceği bildirilİncimsi tümör olarak da bilinen epidermoid tümörler miştir. Lakhdar ve arkadaşları tarafından epidermoid
çok katlı skuamöz epitelyal kist duvarına sahip kistik kistlerin kontrast tutmasının malign transformasyonlezyonlardır. Bu kistik lezyonların epitel üzerinde bi- la ilişkili olabileceğini bildirilmiş olmasına rağmen
riken keratin kitleleri bulunur. Genel olarak sellar epi- kontrast tutma ile tümör nüksü arasında bu tür bir
dermoid kistlerin nöral oluğun kapanma zamanında ilişki bu kistlerde gösterilmemiştir (7). Vakamızda
ektodermal unsurların kalmasıyla oluştuğuna veya tümör kapsülü belirgin şekilde kontrast tutuyordu ve
daha sonra serebral veziküllerin oluşması sırasında nükse kadar süre sadece 5 haftaydı.
geliştiğine inanılır. Epidermisin subaraknoid aralığa Epidermoid kistlerin optimum tedavisi total rezekiyatrojenik veya travmatik olarak implantasyonu bu siyondur ama bu işlem tümörün komşu yapılar arakistlerin nedeni olabilir (3).
sına giren adezyonları nedeniyle sıklıkla teknik olaSellar bölgenin kistik lezyonlarının ayırıcı tanısı, kra- rak zordur. Rezidüal veya nüks epidermoid kistlerin
niyofarenjiyomlar, Rathke yarığı kistleri, kolloidal tedavisinde radyoterapi veya kemoterapi için kesin
kistler, araknoid kistler, kistik pitüiter adenomlar, bir rol yoktur (8). Tümör rezeksiyonu transkraniyal
ksantogranülomlar ve epidermoid ve dermoid kistleri veya transsfenoidal yaklaşımla yapılabilir. Suprasellar
içerir. Sellar epidermoid kistler bu lezyonların yaklaşık konumdaysa ve özellikle çevre damarlar ve sinirlere
%0,2 -0,7’sini oluşturur ve ancak nadiren intrasellar yapışık adezyonlar varsa transkraniyal bir yaklaşım
konumdadırlar (1,2).
önerilir. Ancak intrasellar vakalarda transsfenoidal
Klinik belirtiler lezyonların kitle etkisine göre deği- yaklaşım kullanılabilir (8). Bizim vakamızdaki tüşir. Epidermoid kistlerle ilgili spesifik klinik belirtiler mörün hem intra hem suprasellar uzantıları vardı ve
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bu nedenle bir transkraniyal yaklaşım kullanıldı. İlk
ameliyat sırasında tümör kapsülünün çevre dokuya
yapışıklığı nedeniyle total rezeksiyon yapmaya kalkışmadık. Ancak, ikinci ameliyatta tümörün erken nüksü nedeniyle total rezeksiyon yapıldı ve herhangi bir
komplikasyon gelişmedi.
SONUÇ
Epidermoid kist kapsülünün kontrast tutması erken
nükse işaret edebilir. Nüks süresini azaltmak üzere
tümör kapsülünün mümkün olduğunca çıkarılmasını
öneriyoruz.
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ABSTRACT
Orf or ecthyma contagiosum is a viral, zoonotic disease. Transmission to humans usually occurs by direct
contact with an infected sheep and goats or contaminated meat. It is mostly seen in farmers, butchers and
veterinarians. The disease heals spontaneously. Treatment is symptomatic. Local antiseptics and dressing are
usually effective and sufficient in the treatment of the disease. Oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs
can be administered to lessen inflammation and pain. In this presentation, an orf case was presented with
hemorrhagic bullae on the finger. The diagnosis was based on history and clinic. Topical antibiotic was used
because of the infected lesion. After three weeks the lesion was resolved without any intervention. The natural history of this disease completes by resolution and doesn’t require treatment.
Keywords: Orf, ecthyima contagiosum, treatment.

ÖZ
Orf ya da ektima kontagiosum, zoonotik bir viral hastalıktır. İnsanlara bulaş enfekte koyun ve keçiler ya da
enfekte et ürünleriyle direkt temas sonucu oluşur. En sık çiftçiler, kasaplar ve veterinerlerde görülür. Spontan olarak iyileşebilir. Tedavisi semptomatiktir. Lokal antiseptikler ve örtüler hastalığın tedavisinde genellikle etkili ve yeterli olurlar. Oral steroid dışı antiinflamatuvar ilaçlar inflamasyonu ve ağrıyı azaltmak için
kullanılabilirler. Bu yazıda, parmakta hemorajik bül ile başvuran bir orf olgusu sunuldu. Olgumuzda tanı,
öykü ve klinik ile konuldu. Lezyon enfekte olduğu için topikal antibiyotik kullanıldı. Lezyon üç hafta sonra,
başka bir müdahalede bulunulmadan iyileşti. Bu hastalığın doğal seyri, rezolüsyonla tamamlanmakta ve
tedavi gerektirmemektedir.
Anahtar kelimeler: Orf, ektima kontagiosum, tedavi.
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GİRİŞ
Orf (Ektima Kontagiozum), parapox virüslerin neden olduğu, zoonotik bir hastalıktır. İnsanlara, enfekte koyun ve keçilere ya da enfekte et ürünlerine
direkt temas ile bulaşır. Çiftçiler, kasaplar, veterinerler ve et dağıtımı yapan insanlar riskli grubu oluştururlar. İnsandan insana bulaş bildirilmemiştir (1).
İnsanlarda görülen orf, genellikle 2-3 cm. çapında
soliter bir nodüldür. En sık el, parmaklar, bilek, önkol nadiren de yüzde lokalize olur (2). Hastalık her
biri yaklaşık bir hafta süren, altı klinik evrede seyreder. İlk lezyon kırmızı makülopapüler bir lezyondur, bir hafta içinde üzerinde bül bulunan “hedef
benzeri görünüm”de bir nodüle dönüşür. Merkezi
kırmızı, çevresi beyaz, en dış kısmı eritemli olan
lezyon, ödemli ve hassastır, kolay kanar. Bir hafta
sonra lezyonun üstünde kurut oluşur. Yerinde yüzeyel bir skar bırakarak 6-8 hafta içinde spontan
olarak iyileşir (3,4).
Orf genellikle kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır, tedavisi semptomatiktir. Tedavisinde shave
eksizyon, kriyoterapi, sidofovir, idoksuridin ve imikuimod gibi antiviral ajanlar kullanılmaktadır (4-7).
Bu makalede el parmağında orf nodülü saptanan
bir olgu sunulmuştur.
OLGU
55 yaşında bayan hasta polikliniğimize 2 hafta önce
orta parmağında ortaya çıkan ağrılı şişlik nedeniyle başvurdu. Hastanın lezyonun çıkmasından bir
hafta önce kurban bayramı dolayısıyla koyun etiyle
temas ettiği, temas sırasında da parmağında küçük
bir kesi oluştuğu öğrenildi. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik bulunmayan hastanın sol el orta
parmak ikinci boğumunda yaklaşık 2x2 cm boyutunda yuvarlak, ortasında ince bir krutu çevreleyen
beyaz sarı halo ve perferinde eritem bulunan, hedef benzeri görünümde nodül tespit edildi (Resim
1,2). Diğer fizik muayene bulguları normaldi.
147

Klinik bulgularla orf tanısı alan hastaya topikal
antibiyotikli krem önerildi. İki hafta sonra kontrole çağrılan hastanın lezyonunda belirgin iyileşme
saptandı.

Resim 1: Sol el orta parmak distal falanks üzerindeki 2x2 cm. çaplı lezyon.

Resim 2: Lezyonun yandan görünüşü
TARTIŞMA
Orf dünyada yaygın olarak görülen bir zoonozdur.
Özellikle bahar ve yaz aylarında insidansı artmaktadır. Ülkemizde zaman zaman küçük salgınlar
yapabilmektedir (8). Koyun ve keçilerden ve etlerinden bulaşan hastalık, meslek hastalığı olarak
çobanlarda, kasaplarda, mezbahalarda çalışanlarda, koyun yünü kırpanlarda, veterinerlerde ya da
kurban kesen kişilerde görülmektedir. Lezyon beş

KAYMAK ve ark. Ankara Eğt. Arş. Hast. Derg. 2014; 47 (3): 146-149

BİR ORF OLGUSU

altı günlük inkübasyon süresinden sonra küçük,
sert, kırmızı, mavi papül şeklinde başlar, hemorajik
püstül ya da büle dönüşür. Klinik olarak altı evre
izlenir; makülopapüler evrede, eritemli makül ya
da papül, target evrede, ortada kırmızı, etrafında
beyaz halka ve çevresi eritemli nodül, akut evrede
eksüdasyon, rejeneratif evrede kurutlaşma, papülomatöz evrede nodül oluşumu ve regresif evrede
ise lezyonun gerilediği görülmektedir (1). Lezyonlar genellikle tektir, nadiren birkaç adet olabilir.
Lenfanjit ya da lenfadenit nadiren gözlenir. Eğer
olursa beraberinde ateş ve halsizlik eşlik eder. Lezyonlar genellikle 3-6 hafta içinde kendiliğinden, iz
bırakmadan ya da belli belirsiz bir skar bırakarak
iyileşir (1). Sekonder bakteriyel enfeksiyonlar iyileşmeyi geciktirebilir. Atopik dermatitte, transplant
alıcılarında, immünsupresan ilaç kullananlarda ve
diğer immün yetmezlik durumlarında lezyonlar büyüyerek egzofitik kitleler oluşturabilmekte, rekürrens gösterebilmekte ya da persistan seyir izleyebilmektedir (9).
Bu olguda kurban bayramında kesilen koyunun
etinin parçalanması sırasında önce hastanın parmağında küçük bir kesi oluştuğu, bir hafta sonra
bu bölgede gittikçe nodüle dönüşen bir papül belirdiği öğrenildi. Olgumuzda olduğu gibi, koyun,
keçi gibi hayvanlarla temas öyküsü varsa tanıyı
koymak kolaydır. Eğer doğrulamak gerekirse histopatolojik inceleme, elektron mikroskopi, PCR
yapılabilir. Histopatolojik bulgular klinik evreye
göre değişkenlik gösterir. Tanı koydurucu histopatolojik bulgular; piknotik epidermal hücreler, üst
epidermis hücrelerinde solukluk, eozinofilik inklüzyon cisimcikleri içeren vakuolizasyon gösteren
hücreler, histiyosit, makrofaj ve lenfosit infiltrasyonudur (1). Bu olguda tanı öyküye ve kliniğe dayanılarak konulmuştur.
Orfun komplikasyonları arasında sekonder bakteriyel enfeksiyonlar, bölgesel lenfadenopati, lenfan-

jit, erizipel ve eritema multiforme yer almaktadır
(10-13). Olgumuzda bölgesel lenfadenopati ya da
başka bir komplikasyon saptanmamış olup, sekonder enfeksiyon gelişimini önlemek amacıyla topikal
antibiyotikli krem kullanıldı. Lezyon üç hafta sonra,
başka bir müdahalede bulunulmadan iyileşti.
Komplike olmayan orf olgularında ağrı ve inflamasyonu azaltmak amacıyla antiseptik pansumanlar ve steroid dışı antiinflamatuar ilaçlar kullanılabilir (10). Son yıllarda sidofovir (5), idoksuridin
(6), ve imuquimod (7) gibi antiviral ajanların kullanımı bildirilmiştir. Pahalı olmaları nedeniyle bu
ilaçların sadece immün yetmezliği bulunan hastalarda ve rekürren orf olgularında kullanılması uygun olabilir. “Shave eksizyon” her hekimin rahatlıkla uygulayabileceği bir yöntem olmasına karşın
popülerliğini kaybetmiştir (4). Kryoterapi, son zamanlarda uygulama kolaylığı ve tedavi süresini kısalttığı düşünüldüğü için sıkça kullanılmaktadır.
Günümüzde daha sık görüldüğü düşünülen bu hastalık yanlış tanılar alabilmektedir. Ayırıcı tanıda herpetik paronişi, sütçü nodülü, deri şarbonu, keratoakantoma ve pyojenik granülom düşünülebilir. (10).
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ÖZ
Batı Nil virusu (BNV), Culex cinsi sivrisinekler ile bulaşan Flaviviridae ailesinde sınıflandırılan bir virustur. Virusa maruziyet %80 asemptomatik infeksiyon ile sonuçlanırken, olguların %20 sinde Batı Nil ateşi
adı verilen ateş ile seyreden bir klinik tablo, %1’den az oranda santral sinir sistemi bulguları ve nöroinvazif
hastalık gelişmektedir. Hastanemize Eylül 2012’de ateş yüksekliği, yaygın myalji ile başvuran hastada Batı
Nil ateşi hastalığı düşünülmüş ve tanı kan örneğinde Batı Nil virüsü nested PCR’ın pozitif, sekans analizinin
de uyumlu olması ile doğrulanmıştır.
Anahtar kelimeler: Batı Nil virusu, batı Nil ateşi, Ankara

ABSTRACT
West Nile virus (WNV) is a virus belongs to Flaviviridae family and transmitted by Culex species of mosquito. Infection with virus result in %80 of infected individuals are asymptomatic, %20 of individuals are have
clinical presentation with fever as termed West Nile fever, less than %1 of individuals have central nervous
system finding and neuroinvasive disease. The patient applied to our hospital in September 2012 with fever
and widespread myalgia, preliminary diagnosis thought as West Nile fever and confirmed with nested PCR
positivity and sequence analysis compatibility.
Keywords: West Nile virus, West Nile fever, Ankara
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GİRİŞ
Batı Nil virusu (BNV), Culex cinsi sivrisinekler ile
bulaşan Flaviviridae ailesinde sınıflandırılan bir virustur. Virusa maruziyet %80 asemptomatik infeksiyon
ile sonuçlanırken, olguların %20’sinde Batı Nil Ateşi
adı verilen ateş ile seyreden bir klinik tablo, %1’den az
oranda da santral sinir sistemi bulguları ve nöroinvazif hastalık gelişmektedir (1-4).
Flaviviridea ailesinde yer alan Batı Nil virüsü (BNV)
Japon Ensefaliti Virüsü serogrubunda yer almaktadır
(3). Ülkemizde ilk kez 1960’lı yıllarda yapılan çalışmalarda seropozitiflik saptanmakla birlikte ilk klinik vakalar 2010’da bildirilmiştir (5). Semptomatik
infeksiyon oranı %20 olup semptomatik olguların
da %90’ı Batı Nil Ateşi klinik formundadır (2). Bu
makalede Ankara’da ikamet etmekte olan ve kreatinin kinaz yüksekliği ile seyreden bir Batı Nil Ateşi
olgusu sunulmuştur.
OLGU
Kırk altı yaşında, erkek hasta, 10 Eylül 2012 tarihinde ateş, halsizlik, iştahsızlık ve her iki kolda ağrı
yakınmaları ile İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji polikliniğine başvurdu. Öyküsünden
ateşinin bir haftadır olduğu ancak hiç ölçülmediği,
ateşle beraber halsizlik ve iştahsızlığın başladığı öğrenildi. Kollarda belirgin olmak üzere, el bileği, omuz
eklemlerinde ve tüm ekstremitelerde yaygın ağrı tarifliyordu. Son 2-3 gündür kuru öksürük yakınması
olduğunu belirten hastanın özgeçmiş ve soygeçmişinde herhangi bir özellik yoktu. Sistem sorgusunda
yakınmalarına ek olarak 10 gün içinde belirgin kilo
kaybı olduğu öğrenildi.
Mesleği çiftçilik olan hasta Yenice Köyü-Polatlı, Ankara’da ikamet etmekte idi ancak iki hafta önce Adana’ ya seyahat öyküsü vardı. Olgu sivrisinek ısırığı
açısından sorgulandı ancak farketmediğini ifade etti.
Fizik Muayenede ateş: 36,7 °C, TA: 110/70 mmHg,
nabız: 84/dk, solunum sayısı: 20/dk, genel durumu
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orta-iyi, bilinç açık, oryante, koopere idi. Apekste
1-2. derece sistolik üfürüm dışında patolojik bir
bulgu saptanmadı. Laboratuvar incelemesinde Hemoglobin 14.4 g/dL, beyaz küre: 5000 K/uL (%58
PNL, %36 lenfosit, %8 atipik lenfosit), trombosit
sayısı: 202 bin K/uL olarak bulundu. Biyokimyasal
incelemesinde AST:157 U/L, ALT:87 U/L, LDH:567
U/L, ALP:163 U/L, CK: 744 U/L U/L olarak bulundu. Üre, kreatinin, Na, K, T.bil, D.Bil, GGT:57, total
protein, albümin, CK-MB, troponin normaldi. Sedimentasyon: 45 mm/saat, CRP: 3,3 mg/dL (N: 0.8
mg/dL), koagülasyon parametreleri ve tiroid fonksiyon testleri normal sınırlarda idi. Hospitalize edilen olgunun her gün öğleden sonra başlayan, üşüme ve titremenin eşlik ettiği 38-38.50C civarında
ateşi ve rölatif bradikardisi vardı. Başağrısı yakınması devam etti. Brusella Rose-Bengal, standart tüp
aglütinasyonu ve Coombs testleri negatifti. ANA,
Anti-dsDNA, RF, Anti-CMV IgM, Anti-Rubella IgM, Anti-Toxoplazma IgM, EBV VCA IgM ve
VDRL negatif olarak bulundu. Tetkiklerinde beyaz
küre normal, CRP minimal düzeyde yüksek seyretti. ALT, AST ve LDH’da belirgin artış olmadı ancak
CK düzeyleri progresif olarak yükseldi (Tablo 1).
Tablo 1: Laboratuvar Bulguları
Tarih

Beyaz
AST ALT
LDH
ALP
CK
CRP
küre
(0-40) (0-41) (135-225) (40-130) (39-308)

11/9/2012 5000 3,3

157

87

567

163

744

14/9/2012 5000 4,4

118

52

723

115

1173

17/9/2012 6330 2,5

168

54

830

117

1487

Hastaneye kabulünün yedinci günü CK. 1487 U/L
olarak saptandı. Aynı gün hasta kendi isteği ile taburcu oldu. Kan kültürlerinde üreme olmayan hastanın
dış laboratuvardan istenen tetkiklerinde Leptospira
mikroaglütinasyon testi (MAT) negatif olarak rapor
edildi. Kan örneğinde BNV nested PCR pozitif ve
sekans analizi de uyumlu olarak bildirildi.
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TARTIŞMA
Batı Nil ateşi kliniği genellikle bir haftada kendini
sınırlamakta ancak vakaların yaklaşık üçte birinde
hospitalizasyon gerekmektedir (2). Virusa maruziyet %80 asemptomatik infeksiyon ile sonuçlanırken, olguların %20’sinde Batı Nil ateşi adı verilen
ateş ile seyreden bir klinik tablo, %1’den az oranda
santral sinir sistemi bulguları ve nöroinvazif hastalık gelişmektedir (1-4). Açıklanamayan ateş yüksekliği, myalji, döküntü, yorgunluk, halsizlik gibi
spesifik olmayan durumlarda batı nil ateşi akılda tutulmalı ve önerilen tanı testleri istenmelidir.
Hastalık %1 civarında santral sinir sistemi bulguları ve nöroinvazif hastalık ile seyretmesi nedeni ile
mortaliteye neden olabilmektedir (1).
Uganda’da 1937 yılında ilk vakanın bildirilmesinden sonra İsrail, Fransa, Afrika, Rusya ve ABD’de
salgınlara yol açan Batı Nil virüsü olguları ülkemizde ilk kez 2010 yılında Manisa bölgesinde
nöroinvazif hastalık kliniği ile bildirilmiştir (6).
İlk vakanın tespit edildiği 2010 yılında 10’u fatal
seyreden toplam 47 vaka (yüzbinde 0,19) (erkek/
kadın: 2.13) ve 2011’de 5 vaka (yüz binde 0.006)
(tümü erkek) bildirilmiştir (6). İnsidans Türk İstatistik Enstitüsünün adres bazlı kayıt sistemi verileri
payda alınarak hesaplanmıştır (7).
2010 yılında vakaların çoğunluğu Sakarya (12), İzmir (8), Muğla (4), Aydın (4), Diyarbakır (4) dan,
kalanı bir ya da iki olgu şeklinde diğer illerden
bildirilmiş, 2011 yılında Antalya (2), Muğla (1),
Aydın (1) ve Sakarya (1)’dan rapor edilmiştir (6).
Ankara ilinden birkaç vaka bildirimi yapılmıştır
(8,9). Bu yazıdaki olgu Ankara’nın Polatlı ilçesine
bağlı Yenice Köyü’nde ikamet etmekte idi ve on beş
gün önce Adana’ya iki gün süreli seyahat öyküsü
veriyordu. Olgu sivrisinek ısırığı olup olmadığını
hatırlayamamıştır.
Batı Nil virüsü Culex cinsi sivrisinekler ve kuşlar
arasında yaşam döngsünü tamamlamaktadır, in-

san ve at yaşam döngüsünde rastlantısal ara konaklardır (2,3). Ülkemizde sivrisineklerin üreme
ve çoğalması için uygun iklim ve çevre koşulları
bulunmaktadır. Bu nedenle BNV infeksiyonu yaz
sonu ve sonbahar başında grip benzeri semptomlar tanımlayan vakalarda ayırıcı tanıda unutulmaması gereken bir hastalıktır. Olgunun Eylül ayında
başvurmuş olması tanıyı akla getirmek açısından
önemli bir ipucu olmuştur.
Batı Nil ateşi; 2-14 günlük bir inkübasyon süresi
sonrası grip benzeri tablo (ateş, başağrısı, retroorbital ağrı, myalji, halsizlik), bulantı, kusma, diyare, geçici makülopapüler döküntü ile seyreden bir
klinik tablodur (1,10). Hastanın yatışı süresince
her gün olan ateş yüksekliği, halsizlik, iştahsızlık,
yaygın eklem ağrısı tariflemesi BNV ile infekte olguların %20’sinde gelişen Batı Nil ateşi kliniği ile
uyumludur.
Batı Nil ateşinde laboratuvar bulguları spesifik
olmamakla birlikte lökosit sayısı çoğunlukla normal veya artmış olarak bildirilmektedir (2). Hiponatremi, karaciğer enzim yüksekliği; rapor edilen
serilerde sırasıyla %33-50 ve %21-24 oranlarında
saptanmıştır (11-13). Anemi, lökositoz %40, trombositopeni %15, hiponatremi %35-50, hipokalemi
%13, KCFT bozukluğu %20 ve splenomegali %10
oranlarında bildirilen diğer laboratuvar bulgularıdır (2,14). Olguda lökosit sayısı normaldi ve biyokimyasal incelemede CK, LDH, AST, ALT, ALP
yüksekliği dışında patoloji saptanmadı. Alp-Çavuş
ve arkadaşlarının çalışmasında dört olgunun ikisinde CK yüksekliği bildirilmiştir (15).
Batı Nil ateşi tanısında serolojik yöntemler (antikor arama, nötralizasyon testi), moleküler yöntemler, hücre kültürü ve izolasyonu kullanılmaktadır.
Kesin tanı BOS’ta IgM pozitifliği, serumda IgM pozitifliği ve nötralizasyon testi, akut ve konvelasan
dönemdeki örneklerde titre artışı ile konulmaktadır (1). Olgunun kan örneğinde BNV nested PCR
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pozitif ve sekans analizi de uyumlu olarak bulundu.
BNV infeksiyonunun özgül bir tedavisi bulunmamakta, destek tedavi uygulanması önerilmektedir
(1,14). Ribavirin ve/veya interferon uygulamaları
in vitro etkili olarak bildirilmiştir ancak tedavide
kullanılan özgül bir antiviral ajan yoktur (1,2). Sunulan olguda da semptomatik destek tedavi ile hasta izlemine devam edilmiştir.
SONUÇ
Sonuç olarak açıklanamayan ateş yüksekliği, yaygın myalji şikayetleri ile başvuran, biyokimyasal
tetkiklerinde CK yüksekliği saptanan ve hospitalize edilerek destek tedavisi verilen bir Batı Nil Ateşi
olgusu rapor edilmiştir.
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Sayın Editör,
Yayınlanması dileğiyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi’ne gönderdiğimiz makalenin yazarları
olarak;
Bu çalışmanın:
1. Bilimsel etik ve sorumluluğunun bize ait olduğunu,
2. Daha önce yurtiçinde veya yurtdışında Türkçe veya yabancı bir dilde yayınlanmadığını
3. Başka bir yayın organına yayınlanmak üzere gönderilmediğini
4. Yayın için kabulü halinde tüm yayın haklarının Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi’ne ait
olduğunu kabul ve beyan ederiz.
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Yazışma Adresi..........................................................................................................................................................................
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Yazarlar: 								 Danışmanlar:
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ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ YAYIN KURALLARI

GENEL BİLGİLER
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi; Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nin süreli bilimsel yayın organıdır
ve yılda üç sayı olarak yayınlanır. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme,
olgu sunumu, editöryal yorum / tartışma, editöre mektup, tıbbi kitap değerlendirmeleri ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslar arası tüm tıp camiasına ulaşmayı hedefleyen bilimsel dergidir.
Dergi yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını
gözetmektedir. Editörler ve yayıncı, reklam amacı ile verilen ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları konusunda hiçbir garanti
vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. Yayınlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Eğer makalede daha yayınlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs.
mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Dergiye
gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde,
istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır.
BİLİMSEL SORUMLULUK
Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar olarak belirlenen isim aşağıdaki özelliklerin tamamına sahip olmalıdır.
*Makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı,
*Makaleyi yazmalı veya revize etmeli,
*Son halini kabul etmelidir.
Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorunluluğundadır.
ETİK SORUMLULUK
Dergi, insan öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uygunluk (http://www.wma.
net/e/polic/b3.htm) ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin Gereç ve Yöntemler bölümünde bu
prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan bilgilendirilmiş rıza (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadır. Çalışmada ‘hayvan’ öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin Gereç
ve Yöntemler bölümünde, Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu./catalog/5140. html) prensipleri
doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek
zorundadır. Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş rıza (informed consent)” alınmalıdır. Eğer makalede doğrudan veya dolaylı ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum
mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu
(konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır. Makalede Etik Kurul Onayı alınması gerekli ise;
alınan belge makale ile birlikte gönderilmelidir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
EPİDEMİYOLOJİK VE İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME
Tüm retrospektif, prospektif ve deneysel araştırma makaleleri biyoistatistiksel olarak değerlendirilmeli ve uygun plan, analiz ve raporlama ile belirtilmelidir. Araştırma makaleleri dergiye gönderilmeden önce, biyoistatistik uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.
YAZIM DİLİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya www.tdk.org.tr adresi 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.
Özgün Çalışma: Kliniklerde yapılan prospektif-retrospektif ve her türlü deneysel çalışmalar yayınlanabilmektedir.
Yapısı: Özet (Ortalama 200-250 kelime; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşan Türkçe ve 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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PUBLICATION RULES OF THE MEDICAL JOURNAL OF ANKARA
TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL
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
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