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ÖNSÖZ

Günümüzde ‘TEK SAĞLIK’ konseptinin gelişmesiyle sağlık alanında farklı
disiplinlerden araştırmacıların bir araya gelerek mesleki güncel bilgileri, yenilikleri
ve çalışmalarını paylaşmaları ve sağlık konusunda istişarede bulunmaları farklı disiplinlerin olaylara ve sorunlara bakış açılarını ve çözüm önerilerini sunmaları beşeri,
veteriner ve çevre sağlığı açısından oldukça önemlidir.
Bu kitapta sağlık alanında farklı disiplinlerin meslek çalışanlarının çalışmaları ‘Tek Sağlık’ tanımına yardımcı olabilecek bilgiler içermektedir. Sağlığın zincirleme bir döngü olduğu, bu zincirden bir halkanın kopmasının tüm zinciri etkileyeceği
yad sınılmaz bir gerçektir. Kitabın, en yeni ve kapsamlı çalışma bulgularıyla donatılmış içeriği ile sağlık profesyonellerine katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Bu çalışmaların sunulduğu kongre organizasyonunun her safhasında ciddi
emek veren Sayın Prof.Dr.Osman KÖSE’ye, ve basım aşamasında her türlü emeği
geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bu günlere gelmemizde büyük pay ve
özveriye sahip olan ve hayatımızın her aşamasında varlıklarını yanımızda hissettiğimiz aile ve dostlarımıza sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunarız.
Doç. Dr.Elçin GÜNAYDIN
Doç.Dr.Gülşen GONCAGÜL

A- TIP ALANI

ŞANLIURFA HALİLİYE İLÇESİNDEKİ YARI KENTSEL
VE KIRSAL BÖLGE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE
YÖNELİK EL HİJYENİ VE BESLENME EĞİTİMİNİN
ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. İbrahim KORUK
Harran Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Burcu BEYAZGÜL
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ÖZET: Amaç: Araştırma, Şanlıurfa Haliliye İlçesi’ndeki öğrencilere
yönelik beslenme ve el hijyeni eğitimlerinin etkinliğini değerlendirmek
amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma müdahale tipindedir. Aralık 2008-Mayıs 2019
tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırma evrenini Şanlıurfa Haliliye ilçesinde
113 okuldaki 10165 3. sınıf öğrencileridir. Araştırma örneklemi, 12
ilkokuldaki1206 öğrenciden oluşmuştur.
Bulgular: El hijyeni eğitiminde kontrol grubunun %54,7’ si, müdahale
grubunun %55,2’ si erkektir. Kontrol ve müdahalenin yaş ortancası 8’dir.
Beslenme eğitiminde konrolün %50,4’ ü, müdahalenin %54,2’ si erkektir.
Kontrol ve müdahalenin yaş ortancası 8’dir. İki eğitimde de gruplar yaş ve
cinsiyet açısından benzerdir. El hijyeni eğitiminde kontrolün puan ortalaması
6,2±2,1 iken, müdahalenin puan ortalaması 10,4±1,8, beslenme eğitiminde
kontrolün puan ortalaması 2,9±0,6 iken müdahalenin puan ortalaması 3,3±0,4
dür. İki eğitim modülünde de müdahale gruplarında anlamlı bir artış
saptanmıştır. (p<0,05)
Hijyen eğitiminde kontrol ve müdahale grubu puanları yarı kentsel
bölgede 6,3±2,1 ve 10,6±1,8, kırsal bölgede ise 5,8±2,0 ve 10,1±1,7'dir.
Beslenme eğitiminde kontrol ve müdahalenin puanları yarı kentselde 2,9±0,6
ve 3,37±0,6, kırsalda ise 2,89±0,6 ve 3,37±0,7 'dir. İki eğitimde de bölgeler
arasında müdahale grubundaki artış anlamlı bulunmuştur (P<0,05).
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Sonuç: El hijyeni ve sağlıklı beslenme eğitimleri öğrencilerin bilgi ve
becerilerini arttırmıştır. Eğitim konularının içeriğinin öğrencilerin yaşlarıyla
uyumlu olması, öğrencilerin eğitimlere aktif katılması, eğitimleri sağlık
profesyonellerinin vermesi nedeniyle eğitimlerin başarılı olduğu
düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Sağlık eğitimi, okul, el hijyeni, beslenme
Evaluation of the Efficiency of Hand Hygiene and Nutrition Education
for Semi-Urban and Rural Primary School Students in Haliliye District
of Şanlıurfa
ABSTRACT: Objective: The research was conducted to evaluate the
effectiveness of nutrition and hand hygiene trainings for the students in the Haliliye district of Şanlıurfa.
Method: The research was of intervention type. The research was conducted between December 2008 and May 2019. The research population was
10165 3rd grade students in 113 schools in Haliliye district of Şanlıurfa. The
research sample consisted of 1206 students from 12 primary schools.
Results: In hand hygiene education; 54.7% of the control group and
55.2% of the intervention group were male. The median age of control and
intervention was 8 years. In nutrition education; 50.4% of the control and
54.2% of the intervention were male. The median age of control and intervention was 8 years. In both trainings, the groups were similar in terms of age and
gender. The mean score of the control was 6.2 ± 2.1, the mean score of intervention was 10.4 ± 1.8 in hand hygiene education, the mean score of control
was 2.9 ± 0.6 and the mean score of intervention was 3.3 ± 0.4 in nutrition
education. There was a score significant increase in intervention groups in both
training modules (p <0.05).
In hygiene education, the control and intervention group scores were 6.3
± 2.1 and 10.6 ± 1.8 in the semi-urban area, and 5.8 ± 2.0 and 10.1 ± 1.7 in the
rural area. The scores of control and intervention in nutrition education were
2.9 ± 0.6 and 3.37 ± 0.6 in semi-urban and 2.89 ± 0.6 and 3.37 ± 0.7 in rural
areas. In both trainings, the score increase in the intervention group was significant between the regions (P <0.05).
Conclusions: Hand hygiene and healthy nutrition trainings increased the
knowledge and skills of the students. It was thought that the training is successful because the content of the training subjects was compatible with the age of
the students, the active participation of the students in the trainings and trained
by health professionals.
Key words: Health education, school, hand hygiene, nutrition
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1.GİRİŞ
Okul, çocuklar için sosyalleşmeye ve kalabalık yaşama bağlı etkilerin daha
açık gözlenmeye başladığı ortamlardan birisidir. Bulaşıcı hastalık etkenleri,
okullarda kısa sürede bulaşabilmekte, yeterince güçlenmemiş bağışıklık sistemi bu
etkenlerle baş edemediği için pek çok çocuk etkilenebilmektedir(GÜN, 2011).
Özellikle kötü el hijyeni, bu çocuklarda solunum yolu ve gastrointestinal
enfeksiyonlarla karşılaşmayı daha da hızlandırmaktadır Bu enfeksiyon hastalıkları
çocukların büyüme ve gelişmesini olumsuz etkilediği gibi okula devamın aksamasına
ve peşi sıra okul başarısızlıklarına neden olmaktadır(Willmott et al., 2016). Diğer
yandan okul çocukları büyüme ve gelişme, öğrenme faaliyetleri ve fiziksel aktiviteler
içinde yeterli ve dengeli bir diyete de ihtiyaç duyarlar ("FAO," 25.02.2019). Bu
nedenle hem ailelerin hem de çocukların sağlıklı beslenme konusunda
bilgilendirilmeleri gerekir.
Sağlık eğitimi, bireylerin ve toplulukların bilgi düzeylerini artırarak veya tutumlarını etkileyerek, sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış
çalışma ve faaliyetler bütünüdür("WHO," 25.02.2019). Okul dönemindeki çocukların mümkün olan en iyi ruhsal, bedensel ve sosyal yönden sağlıklı olmalarını sağlamak için yürütülen okul sağlığı programlarının en önemli bileşenlerinden birisi de
sağlık eğitimidir(Halk Sağlığı Temel Bilgiler 1, 2015). Etkili bir okul sağlığı programı, bir ülkenin aynı zamanda eğitim ve sağlığı iyileştirmek için yapabileceği en
uygun maliyetli yatırımlardan biridir. Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) okul sağlığı programları yürütülmesini çocuklar ve gençler arsındaki önemli sağlık sorunlarının önlenmesi için teşvik etmektedir. Bu sorunların oluşmasını kolaylaştıran eğitimsel, ekonomik, sosyal ve politik koşulları değiştirmeye yönelik yapılan müdahaleler bu programlarla eğitim sektörüne de dahil edilebilmektedir.
Karşılaşılan sorunlara paralel olarak okullarda, en çok teşvik edilen programlar beslenme ve el hijyen ile ilgilidir("WHO," 25.02.2018). Araştırmalar, el hijyeni
eğitimi almış çocuklarda ishal, pnömoni, soğuk algınlığı vakalarının görülme sıklığının azaldığını göstermektedir(Clark, Henk, Crandall, Crandall, & O'Bryan, 2016;
Luby et al., 2005). Diğer yandan, sağlıklı okul yemekleri hazırlatarak öğrencilerin
diyetleri geliştirilebilmekte, gıda ve beslenme eğitimleri ile bu bilgiler ailelere ve
topluma yayılabilmektedir. Bu çalışmaların sonunda beslenme davranışları
iyileşmekte, uygun besin seçme becerisi gelişmekte, ve uzun dönemde çocukların
antropometrik ölçümleri olumlu yönde değişmektedir("FAO," 25.02.2019;
Meiklejohn, Ryan, & Palermo, 2016).
Çalışmanın amacı, Şanlıurfa Haliliye İlçesi'nde 12 ilköğretim okulunda 3. sınıf
öğrencilerine yönelik beslenme ve el hijyeni eğitimleri yapmak ve bu eğitimlerin etkinliğini değerlendirmektir.
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2.GEREÇ YÖNTEM
Araştırma müdahale tipindedir. Araştırma Aralık 2018 ile Mayıs 2019 tarihleri
arasında yürütüldü.
Araştırma bölgesi, Haliliye ilçesi içerisinde yer almaktadır. Haliliye ilçesi
nüfus bakımından Şanlıurfa’nın ikinci en büyük merkez ilçesidir. Araştırma
bölgesinde yaşayanların sosyoekonomik düzeyi düşüktür. Yarıya yakını yarı-kentsel
ya da kırsal alanda yaşamaktadır. Geçimini mevsimsel tarım işçiliğinden sağlayan
ailelerin sayısı oldukça fazladır.
Araştırma evrenini Şanlıurfa Haliliye İlçesine bağlı okullardaki 113 okulda
bulunan 10165 3. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.
Araştırma örneği, 9'u kırsal ve 3'ü yarı kentsel durumdaki bölgelerde bulunan
12 ilköğretim okulundaki 1206 ilkokul 3. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Okullar
olasılıklı olmayan örnekleme yöntemi ile bilerlendi. Çalışma yapılan bölgede yoğun
mevsimlik tarım işçiliği yapılması, ailelerin toplu göçü ve öğrencilerin bu sektörde
iş gücü olarak kullanması ve diğer sağlık sorunları gibi devamsızlık nedenlerinden
dolayı el hijyeni eğitimi grubuna 960(%79.6), beslenme eğitimi grubuna 1038(%86)
öğrenci katılabildi.
Araştırmanın uygulaması; Katılımcılar her iki eğitim için müdahale ve kontrol
olarak ikiye ayrıldı. Her okulda gruplar rastgele olarak seçildi. Aynı okuldaki birden
fazla 3 sınıf şübesi olması durumunda sınıflar numaralandırılıp tekler müdahale
çiftler kontrol grubuna alındı.
Tüm okullarda önce kontrol grubunun değerlendirmesi yapıldı. Daha sonra
müdahale grubuna yaklaşık 40 dakika süren interaktif bir eğitim verildi. Eğitimden
4 hafta sonrada da müdahalenin değerlendirmesi yapıldı. Başlangıçta beslenme ya da
el hijyeni eğitiminde müdahale gruplarında bulunanlar bir diğer eğitimde kontrol
grubu olarak yer aldı. Müdahale değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra kontrol
gruplarının da eğitimleri yapıldı.
El hijyeni modülü içeriği; mikrop tanımı ve kavramının benimsetilmesi, mikropların bulaşma yerleri, el yıkamayı gerektiren durumlar, el yıkama basamakları,
top oyunu ve sonrası el yıkama uygulamasından oluştu.
Beslenme eğitimi içeriği; beslenme kavramı ve fizyolojisi, zararlı ve yararlı
yiyecekler kavramı, zararlı beslenme ile ilgili bir hikayenin okunarak olumsuz beslenme davranışların saptanması, protein, kalsiyum, vitamin ve karbonhidrat grubundan besinleri gösteren resimlerle grupların tanıtılması ve dengeli besin hazırlama uygulamasından oluştu.
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Veri toplamada el hijyeni değerlendirme formu ve beslenme değerlendirme
formu, el yıkama beceri formu kullanıldı.
El hijyen değerlendirme işleminde 10 resim kullanıldı. Öğrenciden el yıkanmasını gerektiren 4 resim seçmesi istendi. Öğrencinin doğru seçtiği her resim için 1
puan olarak kaydedildi. Resimler; yemekten önce, tuvaletten sonra, dışarda oyun oynadıktan sonra, ele öksürme ve hapşırma sonrası, ayakkabı bağcığı bağlama, yazı
yazma, elbise giyme, kitap veya çanta taşıma, evde oyun oynama, masaya dokunma
gibi durumları göstermektedir.
El yıkama beceri formu ise el yıkama işleminin 9 aşamasını içermektedir
1. Musluğu az açarak elini ıslatma
2. Avuç içine az miktarda sıvı sabun alarak iyice köpürtme
3. Ellerin üstünü ve avuç içini ovalama
4. Parmak aralarını iyice ovalama
5. Tırnaklarını avuç içiyle iyice ovalayarak temizleme
6. Ellerin başparmaklarını ovalayarak temizleme
7. El bileğini ovalayarak temizleme
8. Elleri suyla iyice durulama
9. Kâğıt havlu ile eli iyice kurulama ve musluğu kâğıt havlu ile kapatıp, kâğıt
havluyu çöpe atmadır.
Her doğru basamak 1 puan olarak değerlendirildi. El hijyeni eğitimi toplam 13
puan üzerinden değerlendirildi.
Beslenme değerlendirme işleminde sabah kahvaltısı için 10 resim, akşam yemeği için 10 resim kullanıldı. Öğrenciden bu resimlerden besin yoncasına göre dengeli bir öğün oluşturmak için 4 resim seçmesi istendi. Doğru seçtiği her besin grubu
için öğrenciye 1 puan verildi.
Doğru el yıkama durumu ve besin yoncasına uygun besin seçme durumu, araştırmanın bağımlı değişkenleridir.
Araştırma için Haliliye Kaymakamlığı’ndan 07/01/2019 tarih ve 34182645604.99 E.35 sayılı yazı ile izin alındı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel
Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu tarafından da araştırmaya 11/03/2019 tarih ve 03
nolu oturum ile onay alındı.
Veri analizi versiyon SPSS 20.0 paket programı kullanıldı. İki grup arası ölçüm ortalamalarının değerlendirilmesinde student t testi kullanıldı. Kategorik verilerin analizinde Ki-Kare testi kullanıldı. İstatistiksel analizlerde p<0,05 anlamlılık sınırı kabul edildi.
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3.BULGULAR
Öğrencilerin %32,6’sı(338) kırsal bölgede, %67,4’ü(700) yarı kentsel bölgede
öğrenim görmektedir. Öğrencilerin %47,7’si(495) kız %52,3’ü(543) erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 8,5±0,6, yaş ortancası 8(min=7
max=10)’ dir.
El hijyen eğitiminde; kontrol grubunun %54,7(268)’si, müdahale grubunun
%55,2(258)’si ise erkek öğrencilerden oluşmuştur. Kontrol ve müdahale grupları arasında cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır(χ2=0,04 p=0,83). Kontrol
grubunun yaş ortancası 8(min=7 max=10) iken müdahale grubunun yaş ortancası
8(min=7 max=10) dir. Yaş açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık bulunmamıştır(t=1,25 P=0,21). Müdahale grubunda kırsal bölge okullarından katılan öğrenciler %32,8(153) düzeyinde iken, kontrol grubunda ise
%27,8(137)’dir. Gruplar arasında kırsal ve yarı kentsel bölgeden katılım yönünden
anlamlı farklılık bulunmamıştır(χ2=2,58 P=0,10)
Beslenme eğitimi için; kontrol grubunun %50,4(259)’ü, müdahale grubunun
%54,2(284)’si erkek öğrencilerden oluşmuştur. Kontrol ve müdahale grupları arasında cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır(χ2=1,36 P=0,25). Kontrol
grubunun yaş ortancası 8(min=7 max=10) iken müdahale grubunun yaş ortancası
8(min=7 max=10) dir. Yaş açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık bulunmamıştır (t=0,81 P=0,42). Müdahale grubunda kırsal bölge okullarından katılan öğrenciler %32,6(171) düzeyinde iken, kontrol grubunda ise
%32,5(167)’dir. Gruplar arasında kırsal ve yarı kentsel bölgeden katılım yönünden
anlamlı farklılık bulunmamıştır (χ2=0,00 P=1,00)
El hijyeni eğitimi için kontrol grubunun puan ortalaması 6,2±2,1 iken, müdahale grubunun puan ortalaması 10,4±1,8 olarak saptanmıştır. Müdahale grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptanmıştır(P<0,05). Beslenme eğitimi için kontrol grubunun puan ortalaması 2,9±0,6 iken müdahale grubunun puan ortalaması
3,3±0,4 olarak saptanmıştır. Müdahale grubunda anlamlı bir artış saptanmıştır(P<0,05).(Tablo1, Grafik1, Grafik2)
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Tablo1.Hijyen eğitimi ve beslenme eğitimi açısından kontrol ve müdahale
gruplarının puan ortalamaları
Eğitim
Grubu

Kontrol
Hijyen
Eğitimi

Beslenme
Eğitimi

N

Ortalama±SS*

493

6,2±2,1

Müdahale

467

10,4±1,8

Kontrol

514

2,9±0,6

Müdahale

524

3,3±0,6

t

P

-32,7

<
0,001

-11,5

<
0,001

* Standart sapma

Grafik 1. Hijyen eğitimi açısından kontrol ve müdahale gruplarının puan ortalamaları
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Grafik 2. Beslenme eğitimi açısından kontrol ve müdahale gruplarının puan
ortalamaları
Hijyen eğitiminde kontrol ve müdahale grubu puanları yarı kentsel bölgede
6,3±2,1 ve 10,6±1,8, kırsal bölgede ise 5,8±2,0 ve 10,1±1,7'dir. Her iki bölgedede
müdahale grubundaki artış anlamlı bulunmuştur(P<0,05) (Tablo2).Beslenme
eğitiminde kontrol ve müdahale grubu puanları yarı kentsel bölgede 2,9±0,6 ve
3,37±0,6, kırsal bölgede ise 2,89±0,6 ve 3,37±0,7 'dir. Her iki bölgede de müdahale
grubundaki artış anlamlı bulunmuştur(P<0,05) (Tablo2).
Tablo2. Hijyen eğitimi ve beslenme eğitimi açısından kontrol ve müdahale
gruplarının puan ortalamaları

Eğitim
Grubu

Bölge
Durumu

Yarı
Kentsel
Bölge

Kontrol

N

Ortalama±SS*

356

6,39±2,1

Müdahale

314

10,60±1,8

Kontrol

137

5,86±2,0

Hijyen

22

t

P

-26,9

<
,001
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Eğitimi

Kırsal
Bölge

Yarı Kentsel Bölge
Beslenme
Eğitimi

Kırsal
Bölge

-19,1
Müdahale

153

10,16±1,7

Kontrol

347

2,91±0,6

Müdahale

353

3,37±0,6

Kontrol

167

2,89±0,6

Müdahale

171

3,37±0,7

<
,001

-9,4

<
,001

-6,6

<
,001

* Standart sapma

4.TARTIŞMA
Bu araştırma grubunun önemli bir bölümü yarı kentsel bölgede yaşayan öğrencilerden oluşmaktadır. Devam ettikleri sınıfa uygun olarak öğrencilerin yaş ortancası 8’dir. Kız ve erkek dağılımı benzerdir.
Şanlıurfa Haliliye ilçesindeki okullarda yapılan sağlık eğitimi müdahalesi öğrencilerin el hijyeni bilgi ve becerisinde önemli düzeyde başarı sağlamıştır. Benzer
sonuçlara hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerdeki çalışmalarda da rastlanmaktadır.
Şöyle ki; Etiyopya’da Tamiru ve arkadaşlarının kırsal bölgedeki yaş ortalaması 13
olan öğrencilerde yapılan müdahale ile öğrencilerin hijyen bilgi ve beceri düzeylerinde anlamlı artış olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada görsel ve işitsel materyaller,
afiş, rol yapma, okul medyası, sağlık kulübü oluşturmak, akran tartışmaları gibi pek
çok yöntemin kullanıldığı belirtilmektedir(Tamiru et al., 2017). Hindistan’da Mukherjee ve arkadaşları iki gecekondu bölgesindeki ortalama 7 yaşındaki öğrencilerde
grafik, poster, öğretmen eğitimi gibi yöntemleri kullanarak hijyen konusunda başarılı
sonuçlar elde etmişlerdir(Mukherjee et al., 2014). Her öğrencide öğrenme farklı yöntemlerle mümkün olabilir ve kullanılan materyallerin çeşitliliği öğrenmede artırıcı
bir faktör olabilir(Kablan, Topan, & Erkan, 2013). Tüm çalışmalarda muhtemelen,
birden fazla yöntem kullanılarak öğrencilerin daha kolay anlaması hedeflenmektedir.
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Yine, Ankara ve Sivas'ta yaşı 8 ile 13 arasında olan öğrencilerde yapılan eğitim müdahalelerinde değerlendirmeler el yıkama basamakları ve el yıkama durumları ayrı
ayrı yöntemlerle değerlendirilmiş olmakla birlikte genel olarak eğitim sonrası öğrencilerin bilgi ve becerilerinde artış gözlemlenmiştir(ASLAN et al., 2006; Bilgin,
Evcili, Kaya, & Bekar, 2016; Kitiş & Bilgili, 2011; Şahin et al., 2008). Bu eğitimlerde de görsel ekipmanların kullanılması, öğrencilerin interaktif katılımının sağlanması, oyunlaştırılma gibi birden fazla yöntemin kullanıldığı dikkat çekmektedir. Bu
sonuçlar, her toplum ya da grup için okul eğitimlerinde farklı yöntemlerin tercih edilebileceğini göstermektedir. Yine bu eğitimlerin sağlık profesyonelleri tarafından verilmiş olmasının bu başarıya olumlu yönde katkısı olduğu da göz ardı edilmemelidir.
Bu çalışmada beslenme eğitimi ile çocuklarda dengeli beslenme için doğru
öğün oluşturma müdahale grubunda yüksek bulundu. Benzer şekilde beslenme eğitimi ile bilgi düzeyinde anlamlı artış La Torre ve arkadaşlarının, Viggiano ve arkadaşlarının yaptığı eğitimlerde de benzer şekilde gösterilmiştir. Çalışmalarda beslenme eğitim tekniği farklı olsa bile nihai sonuç yapılan eğitimlerin kişilerin beslenme bilgi düzeyini artırdığını göstermektedir(La Torre et al., 2017; Viggiano et al.,
2015). Bu araştırma sonucunda eğitim esnasında yöresel besinlerin ve oyunlaştırma
yöntemlerinin kullanılmasının da etkili olmuş olabileceğini düşünüyoruz. Nitekim
oyunların eğlenceyi artırarak bilginin daha uzun süreli hafıza da kalmasını sağladığı
belirtilmektedir(Viggiano et al., 2015).
Yapılan çalışma sonucunda hem yarı kentsel bölge hem de kırsal bölgede eğitimler sonucunda bilgi düzeyinde artış sağlanmıştır. Her ne kadar Yılmaz ve arkadaşının kırsal bölgedeki öğrencilerin hijyen davranışlarının kentsel bölgeye nazaran
daha düşük olduğunu bildirseler de öğrenciler arasındaki farklılığı eğitimle azaltmak
mümkün olabilmektedir(Yılmaz & Özkan, 2009). Kısa süreli eğitimlerin bilgi ve beceride önemli değişimlere neden olduğu gözlenmektedir. Ancak, davranışa dönüştürmede ve sürdürmede bunların ne düzeyde etkili olduğu konusunda başka çalışmalara ihtiyaç vardır.
5.SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma, verilen el hijyeni ve sağlıklı beslenme eğitimlerinin hem kırsal
hem de yarı kentsel bölgelerdeki öğrencilerin bilgi ve becerilerini arttırdığını göstermiştir. Verilen eğitim konularının içeriğinin öğrencilerin yaşları ile uyumlu olması,
öğrencilerin eğitimlere aktif katılımının sağlanması, eğitimleri konunun uzmanı sağlık profesyonellerinin vermesi nedeniyle eğitimlerin başarılı olduğu düşünülmektedir. Başarılı sağlık eğitimi için okul ve sağlık kurumu işbirliği sağlanmalıdır.
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Özellikle hijyen eğitimlerin tamamlayıcı olabilmesi için okulların olumlu fiziksel koşularının sürdürülmesi gereklidir. Bu amaçla, tuvalet ve lavaboların temiz
kalması sağlanmalı, tuvaletlerde su, sabun, tuvalet kâğıdı hazır bulundurulmalıdır.
Okul kantinlerinde çocukların gelişimini uygun biçimde destekleyen ürün bulundurulmalıdır. Evde besini hazırlayan ebeveynler için de (broşür, konferans vb)
bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.
Kazanılan bilgilerin davranışa dönüşmesi için pekiştirici çalışmalar yapılmalıdır. Bu amaçla aileler ve öğretmenler öğrencileri doğru davranışlar konusunda teşvik etmeli ve model olmalıdır.
Araştırma yapılan bölgenin mevsimlik işçiliğin yoğun olduğu bir bölge olması
ve mevsime bağlı göçler olması nedeniyle katılımın bir miktar azalması bu çalışmanın kısıtlılığını oluşturmaktadır.
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CEP TELEFONLARININ ÇEVRE
VE SAĞLIĞIMIZA ETKİLERİ
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ÖZET: Radyo frekans elektromanyetik radyasyon (RF-EMR) kaynaklarına maruziyet, günümüzde cep telefonları ve baz istasyonlarının kullanıma
girmesi ile daha da artmıştır. Bu maruziyetin insan sağlığına ne gibi etkileri
olacağı bilim çevrelerinde ve toplumda önemli bir kaygı ve merak konusu oluşturmuştur. Hayatımızı oldukça kolaylaştıran bu teknolojik yenilikler ve ürünlerin beraberinde getirdiği olumsuzluklarla birlikte yaşamaya bizi mecbur etmiştir. Adeta yapay elektromanyetik alanlar içinde yüzer halde bulunduğumuz
günümüzde, tüm ortamlarda bulunan ve kontrolsüz RF-EMR’lara maruz kalmayla hücre ve dokularda sinyal iletimi, hücre zar yapısı, iyon kanalları, moleküler etkileşimler ve DNA hasarı gibi olumsuz etkilere neden olabildiği rapor
edilmiştir. Cep telefonu ve baz istasyonları gibi kaynaklardan elektromanyetik
radyasyon maruziyeti kişinin bulunduğu yakınlık, kaynakların kullanım sıklığı,
ev-iş ortamı, maruz kalma süresi, coğrafik yerleşim gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Radyo frekansa bağlı olası sağlık etkileri tam olarak gösterilememiş olmakla beraber, bu konudaki endişeler halen varlığını sürdürmektedir.
Konu ile ilgili yeni araştırma protokollerin planlanması, sınırlamalar ile ilişkin
yasal önlemlerin uygulanması, konunun takibi ve toplumun bu teknolojik ürünlerin kullanımı ile ilgili önerilerin uygulaması büyük önem arz etmektedir. Bu
çalışmada, konuya ilişkin teknik bazı bilgiler verdikten sonra sağlığımız üzerindeki olumsuz etkiler gözden geçirilmiş ve oluşan olumsuz etkiler nasıl minimize edileceği tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Radyo frekans elektromanyetik radyasyon, Cep
telefonu, Baz istasyonları, Çevre ve toplum sağlığı
The Effects of Mobile Phones on Environment and Health
ABSTRACT: Exposure to radio frequency electromagnetic radiation
(RF-EMR) sources has increased with the introduction of mobile phones and
base stations. What impact this exposure will have on human health has been a
major concern and curiosity in science and society. It has forced us to live together with these technological innovations and the adversities that the products bring along. It has been reported that exposure to uncontrolled RF-EMRs
in all environments can cause negative effects such as signal transduction, cell
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membrane structure, ion channels, molecular interactions and DNA damage by
exposure to uncontrolled RF-EMRs. Exposure to electromagnetic radiation
from sources such as mobile phones and base stations is influenced by many
factors such as proximity, frequency of use of resources, home-work environment, exposure time, and geographical location. Although the possible health
effects due to radio frequency have not been fully demonstrated, concerns remain. The planning of new research protocols on the subject, implementation
of legal measures related to the limitations, follow-up of the subject and the
implementation of the recommendations of the society on the use of these technological products are of great importance. In this study, after providing some
technical information on the subject, the negative effects on our health are reviewed and discussed how to minimize the negative effects.
Keywords: Radio frequency electromagnetic radiation, Cellular phone,
Base stations, Environmental and public health

1. GİRİŞ
Çevrenin doğal yapısı ve bileşiminin bozulması, değişmesi ve böylece canlı
varlıkların olumsuz yönde etkilenmesi çevre kirlenmesi olarak tanımlanabilir. Bilindiği gibi çevreden, yaşayan varlıklara göre en çok yararlanan bizleriz. Çevreyi en çok
kirletende yine bizleriz ve bunun bedelin ide canlarımızla ödüyoruz. Yaşamakta olduğumuz çevre (su, hava, toprak) kirliliği, gürültü kirliliği, gibi sorunlar yanına bir
yenisi elektromanyetik kirlilik eklenmiştir. Özellikle son yıllarda cep telefonlarının
kullanımının baş döndürücü bir hızda artması, her yıl binlerce yeni baz istasyonunun
kurulmasını gündeme getirmektedir.
Bugün baz istasyonları, radarlar, cep telefonları, radyo, TV, bilgisayar, Wİ-Fİ,
ev aletleri, radyo frekans tanımlama sistemi ve yüksek gerilim hatları günlük yaşantımızın bir parçası haline gelmiştir. Yüksek gerilim hatlarına yakın bölgelerde yaşayan kişilerde davranış bozukluğu ve kanser vakalarının artması, güçlü elektromanyetik dalga yayan cep telefonları üzerine dikkatleri yoğunlaştırmıştır.
Yaşamımızın bir parçası haline gelen cep telefonları, giderek artan işlevleri ile
yaşamı bir yandan kolaylaştırmakta, diğer yandan vazgeçemediğimiz bu teknolojinin
uzun sürede sağlığa ne gibi etkileri olacağı toplumda merak ve endişe uyandırmıştır.
Bu çalışmada, toplumun sağlık alanını uzun zamandır meşgul etmekte olan radyo
frekans elektromanyetik radyasyonlarla ilgili güncel bilgiler, gözden geçirilmiş ve
olası olumsuz etkiler nasıl minimize edileceği tartışıldı.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Radyasyon ve Türleri
Bir atom çekirdeğinin kararsız durumdan daha kararlı bir duruma geçerken
elektromanyetik dalga veya parçacık şeklinde enerji yayılmasına radyasyon (ışıma)
denir. Radyasyon, iyonize ve non-iyonize radyasyon olmak üzere iki grupta toplanır.
2.2. İyonize Radyasyonlar: Enerjisini, içinden geçtiği ortama aktararak ortamdaki atomları iyonlaştırabilen radyasyondur. Başka bir anlatımla, atomları iyonlaştırabilecek kadar enerjiye sahip olan radyasyondur. Örneğin; X-ışınları ve gama
ışınları ile alfa, beta ve nötron parçacıklarının yayılması gibi (Shultis and Richard,
2016; Kwan-Hoong Ng, 2003).
2.3. Non-iyonize Radyasyonlar: İçinden geçtiği ortamdaki atomları iyonlaştıramayacak kadar düşük enerjili radyasyondur. Başka bir anlatımla, bu tür radyasyonlar atomik bağları kıracak kadar yeterli enerjiye sahip değildirler. Örneğin; radyo
dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi (infrared) ışınlar, UV-ışınları ve görünür ışınlar
(Shultis and Richard, 2016; Kwan-Hoong Ng, 2003).
İyonize radyasyonun yarılanma süresi, dozu, penetrasyonu ve kütlesi ile bağlantılı olarak insan sağlığına çeşitli zararları olduğu kanıtlanmıştır. Non-iyonize radyasyon, yani radyo frekans (RF) dalgalarının yaydığı radyasyon, insan vücudunda
iyonizasyona neden olmaz.
Günlük yaşamda ev ve işyeri ortamında kullanılan cihazlar düşünüldüğünde,
elektromanyetik dalgalarla kuşatılıp esir alındığımız bir dünyada yaşadığımızı söyleyebiliriz. Elektromanyetik spektrumun 10 kHz–300 GHz frekans aralığında çalışan
sistemlere; radyo, televizyon ve telsiz verici istasyonların antenleri, baz istasyonları
ve cep telefonları gibi telekomunikasyon cihazların antenleri, radar sistemleri, uydu
haberleşme sistemleri, elektrikli trenler, asansörler, indüksiyon fırınları ve indüksiyon kaynak makineleri, elektrik iletim hatları, trafo merkezleri, elektrikli ev aletleri
(fırın, mikrodalga fırın, blendır, katı meyve sıkacağı, tıraş makinesi, saç kurutma makinesi vb.), bilgisayar ekranları, radyo frekans tanımlama sistemleri, tıpta ve sanayide
RF frekansında çalışan sistemler gibi her türlü kablosuz iletişim sistemleri örnek olarak verilebilir. Yapılan araştırmalar non-iyonize radyasyon kaynaklarının oluşturduğu elektromanyetik alanların çevre ve insana etkilerinin, kaynak yoğunluğu ve frekansına bağlı olabileceği bildirilmektedir. Non-İyonize radyasyonların ortak özellikleri, kimyasal bağları koparacak ya da biyolojik etkileşime yol açacak enerjilerinin
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olmaması ve uzaklaştıkça şiddetlerinin azalması ile karakterizedirler. Elektromanyetik alanlar (dalgalar veya radyasyonlar); frekans, dalga boyu ve taşıdıkları enerjiye
miktarına göre sınıflandırılırlar. Elektromanyetik dalgalar düşük ve yüksek frekanslı
elektromanyetik radyasyonlar olmak üzere iki farklı gurupta sınıflandırılabilir (Zamanian, 2005; Özdemir, 2011; Gallastegi, 2016; Vecchia, 2009).
2.4. Düşük Frekanslı Elektromanyetik Radyasyonlar (0 Hz-10 kHz)
Düşük frekanslı elektromanyetik radyasyonlar, uzun dalga boyuna sahip iken
yüksek frekanslı elektromanyetik radyasyonlar ise kısa dalga boyluna sahip radyasyonlardır. Genellikle, radyo dalgaları gibi düşük enerjiye sahip radyasyonlar frekans
olarak ifade edilir; Mikrodalgalar, kızılötesi, görünür ve UV ışığı dalga boyları olarak
ifade edilir; X-ışınları ve gama ışınları gibi yüksek enerjiye sahip radyasyon türleri
ise foton başına düşen enerji miktarı cinsinden ifade edilmektedir. Cep telefonları ve
kablosuz telefonlar radyo frekans sinyalleri sayesinde çalışır ki bunlarda düşük enerjili elektromanyetik radyasyondur (Özdemir, 2011; Gallastegi, 2016).
2.5. Yüksek Frekanslı Elektromanyetik Radyasyonlar (10 kHz-300 GHz)
Yüksek frekanslı elektromanyetik radyasyonlar dolayısıyla yüksek enerjili RF
alanlar, 10 GHz üzerindekiler deri yüzeyi tarafından absorbe edilir ve enerjinin küçük
bir kısmıda deri altındaki dokulara penetre olurlar. Oluşan bu etkiyi ifade etmek için
kullanılan temel ölçü birimi, metrekare başına güç yoğunluğu W/m², mW/m² ya da
μW/m dır. Katarakt ya da deri yanığı gibi olumsuz sağlık sonuçları 10 GHz ve 1000
Watt üzerindeki güç yoğunluğu maruziyeti ile oluşur (Özdemir, 2011).
Yüksek frekans maruziyetinde vücut ya da maruz kalan bölgede ısı artışı oluşur. Bundan dolayı oluşan zararlı etkileri azaltmak için elektromanyetik ışımanın
belli bir değerde olmasını öngören standartlar geliştirilmiştir. Günümüzde, non-iyonize radyasyon yayan sistemlerin giderek yaygınlaşması, insan sağlığı açısından bir
takım risklere yol açabilme olasılığı bilim dünyasında çok sayıda tartışmalara ve süregelen çok sayıda araştırmanın yapılmasına neden olmuştur (Shultis and Richard,
2016).
3. CEP TELEFONLARI
Dünya yüzeyindeki doğal manyetik alanın büyüklüğü ekvator ve kutuplarda
farklı olmak üzere 25-65 µT (0.25 ila 0.65 gauss) arasında değişmektedir (Özdemir,
2011). Bu durum göz önüne alındığında, yer yeryüzünde yaşayan canlılar için bir
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elektromanyetik denge söz konusudur. Elektrik güç hatlarından gelen sinyaller, cep
telefonları, baz istasyonları ve kablosuz iletişimden kaynaklanan her türlü elektromanyetik alanlar bu dengeyi canlılar aleyhine bozma olasılığı oldukça yüksektir Benzer şekilde, uzaya gönderilen astronotlarda görülen ve haftalarca süren adale ağrısı,
eklem ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi rahatsızlıkların nedeni bu
dengenin bozulmasıyla izah edilebilir. Cep telefonları düşük ama güçlü RF sinyalleri
gönderen ve alan cihazlardır. Elektromanyetik dalga spektrumu içinde bulunan radyo
dalgaları grubunda yer alırlar. Radyo dalgaları, TV dalgaları ve mikro dalgalar, hepsi
elektromanyetik dalga tipindedir. Onlar birbirinden sadece dalga boyu olarak farklıdırlar (Shultis and Richard, 2016).
Günümüzde kullanılan cep telefonları 900-2100 MHz frekans aralığında ve
yaklaşık 1 Watt güçle çalışmaktadır. Cep telefonundan radyasyona hedef olma miktarı cep telefonunun ilettiği sinyalin gücüne bağlıdır. Ana istasyondan gelen zayıf
frekanstaki dalgalar cep telefonu tarafından güçlendirilerek ana istasyona geri iletilmektedir. Ana istasyondan uzaklaştıkça veya dağ, tepe, bina gibi engeller arttıkça
telefonun güç düzeyi artmaktadır. Baz istasyonlarından maruziyet gün içinde değişmekte, gece boyunca elde edilen en düşük değerler gündüz iki katına çıkmaktadır.
Binaların üst katlarında maruziyet iki kat kadar fazla bulunmuştur. Kullanıcı hareket
halindeyken ve kırsal alanda kentsel alana göre güç yoğunluğu daha fazladır. Çünkü
baz istasyonundan uzaklık, RF trafiği güç yoğunluğunu etkiler. Cep telefonlarının
çevreye yaydığı radyasyon dışında ana istasyonların çevreye yaydığı dalgalara da
maruz kalınabilir. Cep telefonları ile baz istasyonlarının radyasyon yayma şekilleri
farklıdır. Cep telefonları konuşma süresince ve açık durumda belli aralıklarla radyasyon yayarken, baz istasyonları sürekli radyasyon yayar. Baz istasyonları cep telefonuyla iletişimi sağlayan düşük güçlü radyo antenleridir. Kapsama alanlarının büyüklüğüne göre birkaç wattan 100 Watt’ın üzerine ulaşabilen RF dalgaları yayarlar. Açık
olan bir cep telefonu belirli aralıklarla içinde bulunduğu hücrenin baz istasyonuna
sinyal gönderir. Bu yüzden cep telefonu kullanıcılarının RF ile etkileşimi baz istasyonu yakınında yaşayanlara göre çok yüksektir. RF alan şiddeti, cep telefonlarına
uzaklık arttıkça hızla düşmektedir (Shultis and Richard, 2016; Özdemir, 2011).
4. RF- ELEKTROMANYETİK RADYASYON VE SAR DEĞERİ
Cep telefonlarından yayılan başlıca RF enerjisi vücut tarafından soğurularak
ısı oluşturur. Bu ısı termoregülatuar sistem tarafından bertaraf edilir. Su içeriği fazla
olan dokulardaki (beyin, göz, kas, kan, sinir dokusu, deri), su içeriği az olan dokulara
(yağ ve kemik gibi) göre daha fazla sıcaklık artışı olmaktadır.
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Cep telefonu tarafından yayılan radyasyonun yaklaşık olarak % 50’si kullanıcının başı ve telefonu tutan eli tarafından soğurulur. Spesifik Absorbsiyon Rate
(SAR) Dokulardaki RF kaynaklı sıcaklık artışı ile ilişkilendirilen biyolojik etkilerin
ölçüm birimi olup, dokunun iletkenliği ile ilgilidir ve iletkenlik dokunun su içeriği
ile artar. Birimi, doku kilogramı başına absorbe edilen enerji anlamında W/kg olarak
ifade edilir. Cep telefonu SAR değerleri için üst sınıra (0.08 W/kg) yakın olan 0.1
W/kg SAR değeri önerilmektedir. Önerilen sınır değerler genellikle RF’ nın akut etkilerini önlemeye yöneliktir. Ne yazık ki uzun dönemli riskleri genellikle göz ardı
edilmektedir. Cep telefonlarının SAR değerleri firmalar tarafından kullanım kılavuzlarında belirtilmeli ve bu sınırın üstündeki cep telefonları kullanılmamalıdır
(Vecchia, 2009).
5. CEP TELEFONLARININ İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ
Isıyı dağıtma kapasitesi sınırlı organlar olan göz lensi (gözde kuruluk ve kaşıntı), testis ve sinir sistemi (ellerde his-kuvvet kaybı) lokal olarak etkilenmeye daha
yatkındır. Bu etkiler beyin aktivitesinde değişiklikler ve bazı kanser türlerine neden
olması üzerinde yoğunlaşmaktadır (Zamanian, 2005). Teknoloji ile erkenden tanışan
çocuklar daha fazla elektromanyetik radyasyona maruz kalmaktadırlar. Periferik ve
santral sinir sisteminin geliştiği bu dönemde daha fazla sıvı içermesi ve dolayısıyla
daha iletken olması, RF penetrasyonu çocuk ve erişkinlerde yaşam boyu maruziyet
daha fazladır (Lai,1998).
Cep telefonu kullanımının insan sağlığı ile ilgili ortaya çıkabilecek etkileri,
direkt ve in direkt etkiler olarak iki başlık altında toplanabilir.
6. RF- ELEKTROMANYETİK RADYASYONLARIN DİREKT ETKİLERİ
6.1. En Sık Görülen Semptomlar: Cep telefonunu yoğun kullananlarda; baş
ağrısı, bulanık görme, işitme kaybı ve yorgunluk, her iki gözde kızarıklık, bulanık
görme, frontal baş ağrısı, uyku bozukluğu (insomniya), gerginlik, kulak üzerinde ve
arkasında yanma, kulak çınlaması ve her iki kulakta da işitme kaybı ve vertigo gibi
semptomlar ortaya çıkabilmektedir. Bir başka çalışmada da, cep telefonu kullanma
süresi ile baş ağrısı prevalansı arasında pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur (Kheifets, 2005; Al-Khlaiwi, 2004; Chia, 2000). Üniversite öğrencileri ve genç yetişkinlerde cep telefonlarının kullanımındaki artış eğilimi üzerine yapılan çalışmada, depresyon, anksiyete ve stres gibi zihinsel sağlık sorunlarına yol açtığı bildirilmiştir
(Višnjić, 2018).

34

Cep Telefonlarının Çevre ve Sağlığımıza Etkileri

6.2. Kardiyovasküler Etkiler: Bu konuda yapılan çoğu çalışmada, kardiyovasküler hastalık veya semptomlar ile RF ilişkisinin olduğunu gösteren bir çalışma
dışında herhangi bir rapor elde mevcut değildir. Epidemiyolojik çalışmalar, mevcut
maruz kalma standartlarının altındaki seviyelerde ELF-EMA veya RF’a akut veya
uzun vadeli maruz kalma kardiyovasküler ile ilgili herhangi bir belirgin tehlike oluşturmadığı bildirilmiştir (Johansen, 2004; Jauchem,1997).
6.3. Reprodüktif Etkiler: RF- Elektromanyetik Radyasyonların maruziyeti
bulunan kişiler üzerinde olumsuz bazı reprodüktif sonuçlar olduğu bildirilmiştir. İn
vitro ve in vivo çalışmalarla EMA maruziyeti üreme, endokrin hormonları, gonadal
fonksiyon, embriyonik gelişim, hamilelik ve fetal gelişim, gecikmiş gebelik,spontan
abortus, ölü doğum, erken doğum, doğum defektleri ve yumurtalık foliküllerinin sayısında azalma gibi olumsuz reprodüktif sonuçlar içinde en güçlü kanıtlar spontan
abortus yönünde olduğu bulunmuştur (Myung, 2012; Bakacak, 2015; Adah, 2018)
Sperm parametreleri incelenen çalışmalarda, sperm yoğunluğu, sperm miktarı, morfolojisi ve hareketliliği gibi parametreler RF- elektromanyetik radyasyondan etkilendiğini ancak spermatogenezis üzerine RF’ın etkili olabileceği savı desteklememiştir
(Kavindra, 2018; Igor, 2014; Özgüner, 2005).
Bu etkiler EMA'ların sıklığı, maruz kalma süresi ve gücüne göre farklıdır. Modern toplumdaki insanlar, hane ve meslek faaliyetleri sırasında çeşitli EMA'lardan
kaçınamazlar, ancak EMA'lerin biyolojik tehlikelerinin farkında olmalıdırlar. EMA
maruziyetini önleme çabası ve EMF radyasyonunu koruma veya hafifletme teknikleri sağlık potansiyelimizi koruma açısından gereklidir.
6.4. Malignite: Non-iyonize radyasyonun (NİR) kanserojen olduğuna dair kanıt, epidemiyolojik, in vivo ve in vitro çalışmaların kombinasyonuna dayanmakta ve
ELF-EMA'den mikrodalga radyasyona kadar olan aralığı kapsamaktadır. EMR'nin
kanserojen olduğuna dair ikna edici ve doyurucu kanıt bulunmamaktadır. EMR'nin
yaygınlığına ek olarak, olası sağlık etkilerini ve kanserojen potansiyelini deneysel ve
epidemiyolojik araştırmaların önemli bir parçası olduğu halen gündem konusudur.
Deneysel ve epidemiyolojik çalışmalar RF enerjinin kansere sebebiyet verdiğini söylemek için yeterli delil henüz elde mevcut değildir. Konuyla ilgili hem yeterli sayıda
verinin olmaması hem de RF kullanım yoğunluğunun giderek artması nedeniyle ilave
çalışmalar yapmak gerekmektedir. RF ile oluştuğu düşünülen tümörler söz konusu
olduğunda, çalışmaların çoğunda beyin tümörü ve akustik nörom riski olduğu değerlendirilmiştir. Bugünkü haliyle bile cep telefonu kullanıcılarının gliomalar, tükürük
bezi tümörleri ve akustik nöromların gelişme riskinin yüksek olduğuna dair kanıtlar
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oldukça fazladır. Çalışmalar, 10 yıl cep telefonu kullanımından sonra ortaya çıkan
ipsilateral tümörlerde istatistiksel olarak anlamlı artışlar olduğunu göstermektedir
(Prasad, 2017; Magda, 2017; Magda, 2001). İn-vitro çalışmalar, 1,2 μT manyetik
alana maruz kalan hücrelerde kanserli hücre sayısında artış olduğu gösterilmiştir
(Magda, 2001).
NİR'in canlı organizmalar üzerindeki etkilerine dair iç görü sağlayan çeşitli
mekanizmalar öne sürülmüştür. Vücudun fizyolojik stres altında olduğuna dair kanıtlarımız (Magda, 2001), kalsiyum akısı değişiminin bir dizi biyokimyasal reaksiyona yol açtığı stres proteinleri (Magda, 2001); özellikle kan beyin bariyerinin
membran geçirgenliğinin artması, toksinlerin ait olmadıkları dokulara girmesine izin
vermesi (Lai, 1996; Persson, 1997; Schirmacher, 2000). Bozulmuş mekanizmaları
nedeniyle vücutta serbest radikallerin artması (Yakymenko, 2015); ve DNA’nın zarar gömesi (Lai, 1996). Bu olası mekanizmaların tümü kanserin büyümesini indükte
edebilir. NIR, kimyasal bağları koparacak kadar enerjiye sahip olmadığından, kansere neden olamayacağı demekte, eski mantra’yı tekrarlamakta bilimsel olmayacağı
da bilinmelidir. Bir başka çalışmada, temporal loba lokalize olmuş tümörlerde telefon kullanım tarafıyla ilişki bulunmuştur (Muscat, 2000).
6.5. Bağışıklık Sistemine Etkileri: Bazı çalışmalarda RF-EMR maruziyetlerinde önemli biyolojik etkiler bildirilmiş olmakla birlikte, bazı çalışmalarda ise kayda
değer önemli bulgular elde edilememiştir (Repacholi, 1997; Zmyslony, 2004;
Zmyslony, 2003; Boscol, 2001). Yapılan immünolojik çalışmalarda, RF-EMA ve
ELF-EMA'nin, hücreler ve dokularla etkileşebildiğini ve çok sayıda anti-enflamatuar
oluşturduğu gösterilmiştir (Emre, 2018). RF-EMA maruziyetinin hematolojik ve immünolojik etkilerine dair birçok çalışma bildirilmiş olup, özellikle kronik olarak RFEMA' ya maruz kalan deneklerde zararlı (hemoglobin, hematokrit ve eritrositlerde
azalma, platelet agregasyonu, antikor üretimi ve B hücre farklılaşması vs.) etkilerin
oluştuğu bildirilmiştir (Khamidova, 2014; Jauchem, 2008; Nasta, 2006).
7. ELEKTROMANYETİK RADYASYONLARIN İNDİREKT SAĞLIK
ETKİLERİ
Kişilere implante edilen pace-maker, defibrilatör, metalik protezler, yatak yayları veya işitme cihazlarının çevresel RF-EMA’larla etkileşmesi sonucu oluşan etkilerdir.
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8. CEP TELEFONUN ZARARLARINI AZA İNDİRMEK İÇİN NELER
YAPILMALIDIR?
Bugün, dünyada 4,70 milyarın üzerinde cep telefonu kullanıcısı bulunmaktadır. Bazı ülkelerde her iki kişiye bir cep telefon düşmektedir. Türkiye elektronik
haberleşme sektörü pazar verilerine göre, Türkiye de 2019 yılı üçüncü çeyrek itibariyle sabit telefon abone sayısı yaklaşık 11,5 milyon, mobil abone sayısı ise yaklaşık
80.9 milyona ulaşmış durumdadır. Mobil penetrasyon oranı ise % 99 seviyesine ulaşmıştır. Türkiye, 38 milyon akıllı telefon kullanıcısıyla da dünya sıralamasında 16.
sırada yer almaktadır (BTK, 2019).
Gelişen teknoloji elektromanyetik alan ve dalgaların etkisinden tamamen kaçınmak mümkün değildir. Kaçınılmaz olan bu durumdan korunmada alınacak basit
tedbirler sağlığımız için koruyucu olacaktır. Bu teknolojiyi doğru ve emniyetli bir
şekilde kullanmak için yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz. Pil bitmek üzere
iken veya çekim gücünün düşük olduğu yerlerde telefonla konuşmaktan uzak durulmalı. Cep telefonunu kablolu kulaklık ile kullanmak daha sağlıklı ve cep’te radyasyon riskini 10’da 1’e düşürmektedir. Bluetooth kulaklık kullanımında ise 6’da 1’lere
düşmektedir. Elle tutulduğunda telefonun tamamen yüze temas etmemesini, başparmağı araya koyup 15-20 derecelik açıyla konuşulmalıdır. Cep telefonu görüşmeleri
olabildiğince kısa tutulmalı. Şayet kulaklık yoksa aranan şahıs telefonu açıncaya kadar telefonu kendinizden uzak tutmalısınız. Arama yerine SMS atılması tercih edilmelidir. Telefon yastık altına bırakılmamalı uyuma anında, cep telefonu en az 2-3
metre uzağa bırakılmalıdır. Biyolojik ritmi bozduğundan geceleri yatarken mutlaka
cep telefon kapatılmalıdır. Cep telefonunu beyin, kalp ve ürogenital organlar gibi son
derece hassas bölgelerden uzakta taşınmalı. Kullanılan cep telefonlarının SAR değerinin düşük olmasına dikkat edilmelidir. Hamile olanlar çok acil durumlar haricinde
cep telefonundan uzak durmalıdır. Cebe konulacaksa ön yüzü bedene bakacak şekilde durmalı. Cep telefonu görüşmeleri çocuklar ve bebeklerden olabildiğince
uzakta yapılmalıdır (Emre, 2013).
Uluslararası İyonlaştırıcı olmayan radyasyondan korunma komitesi (The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: ICNIRP) tarafından
belirlenen sınır değerleri birçok Avrupa ülkesinde ve dünyanın diğer ülkelerinde en
çok benimsenen değerler arasındadır. ICNIRP tarafından hazırlanan kılavuzda sınır
değerler verilmiştir. Baz istasyonlarının verilen sınır değerlere uygun olup olmadığına dair ölçümler telekomünikasyon kurumu veya onun yetki verdiği kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Ortamın toplam elektrik alan şiddeti limit değerinin aşılması halinde herhangi bir süre verilmeden baz istasyonunun faaliyeti durdurulmaktadır.
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9. SONUÇ VE ÖNERİLER
Gelişen teknoloji elektromanyetik alan ve dalgaların etkisinden tamamen kaçınmak mümkün değildir. Şu an Türkiye’de cep telefonu kullanıcı sayısı 80.9 milyona ulaşmıştır. Radyofrekans ile ilişkili teknoloji çeşitliliği ve yoğunluğu hızla artarken, bu konudaki endişeleri tam olarak haklı çıkaracak tatminkâr bir yanıt tam
olarak bulunamamıştır. Ancak güçlü, güvenilir ve birbiriyle tutarlı çalışma sonuçların mevcudiyetide bu riskin olmadığı söylenemez. Araştırma protokollerinin iyi planlanması, RF maruziyet düzeyinin ölçümlere dayandırılması, özellikle bebek ve çocukların büyük risk altında olduğu düşünülerek araştırmaların bu yöne kaydırılması
zorunluğu oluşmuştur. Bebek ve çocuklar bu olası olumsuz etkilere karşı; gelişim
dönemlerini tamamlamamış olmaları ve cep telefonlarının yoğun olarak kullanması
nedeniyle risk grubunu oluşturmaktadırlar. Cep telefonu maruziyeti ve diğer noniyonize kaynaklarının da bileşkesiyle oluşacak etkiler göz ardı edilmemelidir. Cep
telefonlarının olası etkilerinin minimize edilmesi noktasında toplumun bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
RF-EMA‘ların oluşturacağı fiziksel veya kimyasal stressin etkisi, göz önüne
alındığında, tutarlı bir resim ortaya çıkıncaya kadar insanlığı endişelendirecek kadar
yeterli sebeplerin olduğuna kendimizi inandırmalıyız.
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TRİMETAZİDİNİN HİPOKSİ VE REPERFÜZYON
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ÜZERİNE ETKİSİ

Prof. Dr. Mustafa EMRE
Çukurova Üniversitesi

ÖZET: Trimetazidin (TMZ), anti-iskemik ve anti-hipoksik metabolik
etkileri olan kardiyoprotektif bir ilaçtır. Bu çalışmanın amacı, TMZ'nin normoksik ve hipoksik banyo koşullarında izole papiller kalp kası kontraktil ve
kasılma özelliklerinin iyileşmesi üzerindeki etkisini incelemektir. Yöntem: Sol
ventrikül papiller kalp kasları 36 Wistar sıçanından toplandı. Normoksik bir
banyoda 10 dakikalık bir dengeleme süresinden sonra, kontraktil ve gevşeme
tepkileri sırasıyla 0 M, 5x10-6 M ve 5x10-5 M TMZ ile normoksik ve hipoksik
banyoda kaydedildi. Örnekler daha sonra % 95 02 ve % 5 CO2 içeren oksijenli
Krebs-Henseleit çözeltisi ile tekrar perfüze edildi ve normoksik bir banyoda 10
dakika dengelendi daha sonra kasılma ve gevşemedeki iyileşme tepkileri elde
edildi. Sonuçlar: Her iki TMZ dozu, kas üzerinde kısmi nagatif inotropik etkiye sahipti (p <0.001), hipoksik banyosunda sınırlı bir biyomekanik performans düşüşü (p <0.001). Her iki TMZ dozu da geri kazanımın biyomekanik
performansını kontrole kıyasla arttırmıştır (p <0.001).
Anahtar kelimeler: Trimetazidin, hipoksi, reperfüzyon, sıçan miyokard kasılması.
The Effect of Timetazidine on the Contactyl and Recovery Properties of
Rat Papillar Heart Muscle During Hypoxy and Reperfusion
ABSTRACT: Trimetazidine (TMZ) is a cardio-protective drug with
anti-ischemic and anti-hypoxic metabolic actions. The aim of this study was to
examine the effect of TMZ on contractile and recovery contractile properties
of isolated papillary heart muscle in normoxic and hypoxic bath conditions.
Method: Left ventricular papillary heart muscles were harvested from 36
Wistar rats. After an equilibration period of 10 minutes in a normoxic bath, the
contractile and relaxation responses were recorded in normoxic and hypoxic
bath with 0 M, 5x10-6 M and 5x10-5 M TMZ respectively. The specimens were
then re-perfused with oxygenated Krebs-Henseleit solution containing 95% O2

Mustafa EMRE

and 5% CO2 and equilibrated for 10 minutes in a normoxic bath, and the recovery contractile and relaxation responses were obtained. Results: Both doses of
TMZ had a partial negative inotropic effect on muscle (p<0.001), with a limited
decline of biomechanical performance in the hypoxic bath (p<0.001). Both
doses of TMZ increased the recovery biomechanical performance compared to
control (p<0.001).
Key words: Trimetazidine, hypoxia, reperfusion, rat myocardial contraction.

INTRODUCTION
In recent years, as a new strategy in the treatment of ischemic states, a new
therapeutic concept has emerged, which aims to prevent or offset the effects of intracellular alterations caused by hypoxia. According to this concept, drugs should compensate, at least in part, for the effects of hypoxia and prolong the period of reversibility from hypoxic damage without harmful consequences to cells, and thereby to
the whole organ. TMZ (1-(2,3,4-trimethoxy-benzyl) piperazine dihydrochloride) is
one of the cardioprotective drugs with anti-ischemic and antihypoxic metabolic action. These desired effects have previously been experimentally assessed in various
models (Kantor, 2000; Marzilli, 2003; Guarneieri, 1997; Rossi, 1990; Hugtenburg,
1989; Fantini, 1997; Emre, 2003). Although there are several experimental studies in
the literature about the effect of TMZ on ischemic contracture (Hugtenburg, 1989;
Hearse, 1995; Humphrey, 1980; Boucher, 1994) and contractile function of the whole
heart (Belardinelli, 2001), the effect of TMZ on the contractile function of isolated
papillary heart muscle remains unclear. The potential benefit of such a study is that
it facilitates the examination of contraction and relaxation properties of isolated papillary heart muscle independent of hemodynamic and neurohormonal influences
(Spinale, 1993). The present study is designed to test whether TMZ has a beneficial
effect on the contractile and recovery contractile properties of the isolated papillary
heart muscle under normoxic and hypoxic conditions.
MATERIALS AND METHODS
In this study the effect of TMZ on isolated papillary rat left heart muscle was
tested under normoxic and hypoxic bath conditions. The left ventricular papillary
muscle was used to allow a comparison of our work with other reports in the literature. The drug concentrations of 10-6 M and 10-5 M were preferred in this study, as
these concentrations are near the therapeutic range recommended for treatment of
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patients with cardiovascular disorders. None of the animals used in the study were
pre-treated with TMZ.
Tissue preparation
The animal care committee of Çukurova University approved the research
protocol. Twenty male Wistar rats (weighing 260 to 300g) were heparinized and
anesthetized with sodium pentobarbital (30mg.kg-1, intraperitoneally). The hearts
were perfused according to the Langendorff technique via the ascending aorta. The
hearts were excised and perfused with oxygenated (equilibrated with 95% O2 and 5%
CO2) Krebs-Henseleit Solution (KHS) at 31°C. After an adaptation period of 15 to
20 minutes to stabilize the tissue under in-vitro conditions, the left ventricular papillary muscles, including the chordae tendineae, were rapidly isolated. The isolated
papillary muscles, which had a mean  standard deviation (SD) length of 5.5 ± 0.5
mm, width of 1.3 ± 0.2 mm, and weight of 31 ± 3 mg, were then perfused in a tissue
bath with oxygenated KHS (pH 7.34 to 7.45) at 31°C. The papillary muscles were
then placed between platinum electrodes and suspended in a tissue bath containing
20ml of oxygenated Krebs solution at 32°C.
Experimental protocols
After an equilibration period of 10 minutes, supra-maximal stimulating voltage (15 % higher than the maximal pulse required for stimulation of all muscle fibers)
and the length at which the peak developed tension was measured. Supra-maximal
impulses were delivered at 0.1 Hz as square waves of 0.5 msec duration with a Harvard double-channel stimulator (Harvard Apparatus Ltd., Edenbridge, UK). Isometric contraction forces were measured by the aid of a Grass FT-0.3 force-displacement
transducer, a Grass polygraph (model 7; Grass Instrument Co., Ouincy, MA, USA)
and a Hitachi digital storage oscilloscope (VC-6045).
Perfusion liquid: The Krebs-Henseleit crystalloid buffer was equilibrated with
a gas mixture of 95 % O2 + 5 % CO2 for normoxic bath conditions and with a mixture
of 20 % O2 + 5 % CO2 + 75 % N2 for hypoxic bath conditions (Belardinelli, 2001). It
had a pH of 7.4 and a composition of 112 mmol/l NaCl, 4.7 mmol/l KCl, 1.2 mmol/l
MgSO4, 1.9 mmol/l CaCl, 1.18 mmol/l KH 2PO4, 25 mmol/l NaHCO3 and 11.5
mmol/l glucose. TMZ was added to the perfusate to obtain a final concentrations of
10-5 M and 10-6 M (MW = 339.27).
Measurements: In the first series of experiments on the isolated papillary heart
muscle, the contractile functions were recorded at baseline for 40 minutes after an
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equilibration period of 10 minutes in normoxic and hypoxic bath conditions respectively. Subsequently, TMZ was added to each bath to obtain final concentrations of
10-6 M and 10-5 M TMZ respectively and the contractile function was recorded in
normoxic hypoxic bath conditions for 40 minutes. The specimens were then washed
out and aerated several times with Krebs solution containing 95 % O 2 and 5% CO2
and re-immersed in a bath with the original bath conditions (normoxic or hypoxic
and baseline or with 10-6 M and10-5 M TMZ respectively). The relaxation functions
were recorded for 50 minutes, while the specimens were stimulated at 5-minute-intervals and rewashed and aerated with fresh Krebs solution at 10-minute-intervals.
In the second series of experiments, which were performed after the specimens were
washed out and aerated several times with Krebs solution containing 95% O2 and 5%
CO2 and equilibrated each time for 10 minutes in the corresponding bath conditions,
the same protocol was followed to assess the recovery contractile and relaxation
functions in normoxic and hypoxic bath conditions at baseline or final concentrations
of 10-6 M and 10-5 M TMZ.
Contractile function assessments comprised of the measurements of the contraction force (Cf, g), the contraction time (Ct, ms), the relaxation half-time (½Rt,
ms), the contraction rate (+dP/dt, g/s) and the relaxation rate (-dP/dt, g/s). Recovery
contractile function assessments comprised of the measurements of the recovery contraction force (Rcf, g), the recovery time (R t, minute), the recovery contraction rate
(+dPr/dt, g/s) and the recovery relaxation rate (-dPr/dt, g/s).
Statistical analysis
The experimental parameter values were expressed as mean ± SD. Statistical
analysis was performed using the statistical package SPSS version 10.0. Paired t-test
was used to analyze the differences between the control values and the corresponding
values for both doses of TMZ under normoxic and hypoxic conditions. Values of p
< 0.001 were considered to be statistically significant.
RESULTS
Contractile function of isolated papillary heart muscle
In the normoxic bath: Addition of 10-6 M and 10-5 M TMZ to the bathing solution resulted into significant decreases in the values of Cf, Ct, ½Rt (p < 0.001). Although +dP/dt values did not change significantly in 10-6 M TMZ solution, a significant change was recorded in 10-5 M TMZ solution (p < 0.001). Baseline –dP/dt values
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did not change significantly compared to –dP/dt values for both doses of TMZ (Table
I).
In the hypoxic bath: The increase in the values of Cf were statistically significant for both doses of TMZ, while there was no significant change in Ct values compared to baseline values (p < 0.001). ½ Rt values decreased significantly only in 10 6
M TMZ solution (p < 0.001), but  dP/dt increased significantly for both doses of
TMZ compared to baseline values (p <0.001, Table I).
Table I. The effect of TMZ on the mechanical parameters of the isolated papillary rat heart muscles in normoxic and hypoxic bath conditions (mean ± SD, n:
19).

Normoxic

Hypoxic

Parameters
p

Control

0.001 1.52±0.01
Cf (g)

10-6 TMZ 10-5 TMZ

p

Control

10-6 TMZ 10-5 TMZ

0.001
1.35±0.02 1.23±0.01 0.001 0.83±0.01 1.12±0.01 0.95±0.01

0.001

0.001
Ct (ms)

137.8±1.7 130.4±2.4

134.3±1.3

NS
NS

125.8±1.5 125.8±2.3 126.2±1.6

0.001

½RT

0.001

80.1±1.7

76.1±2.2

75.9±1.5

0.001
NS

84.4±1.7

81.4±1.9

83.6±1.7

15.2±0.5

21.6±0.9

18.3±1.0

13.0±0.1

16.3±0.6

13.4±0.7

0.001

NS

28.0±0.9

+dP/dt (g/s)

0.001
28.8±0.7

25.1±0.9

0.001

0.001

-dP/dt

NS

(g/s)

NS

21.2±0.8

22.1±0.4

21.2±0.4

0.001
0.001

NS: Non Significant.
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Recovery contractile function of isolated papillary heart muscle
In the normoxic bath: Following washing and aeration of the muscle specimens in the bath, Rcf values in 10-5 M TMZ and 10-6 M TMZ solutions reached the
control levels in 8.3 and 8.8 minutes (Rt) respectively.
In 10-5 M TMZ solution, +dPr/dt values decreased significantly (p < 0.001),
but there was no significant change compared to baseline values in 10 -6M TMZ solution. On the other hand, –dPr/dt values increased significantly in 10-6 M TMZ solution (p < 0.001), but there was no significant change compared to baseline values
in 10-5 M TMZ solution (Table I).
In the hypoxic bath: Rcf value for the isolated papillary heart muscle increased
significantly for both doses of TMZ compared to baseline values (p < 0.001). R t was
shorter for both doses of TMZ compared to the control times (p < 0.001). ±dPr/dt
values increased statistically significantly for both doses of TMZ compared to baseline values (p < 0.001, Table II).
Table II. Effects of TMZ on the recovery time and recovery contraction forces
and recovery velocity of shortening and velocity of relaxation on the isolated papillary rat heart muscle in normoxic and hypoxic bath conditions (mean ± SD, n:19).

Normoxic
Parameters

Rcf (g)

Rt (min)

+dPr/dt
(g/s)

-dPr/dt
(g/s)

p

Control

NS

1.53±0.02

NS

-

NS

10-6 TMZ 10-5 TMZ

p

Control

10-6 TMZ 10-5 TMZ

0.001
1.53±0.01 1.53±0.03

0.001

0.40±0.04 1.50±0.02 1.45±0.02

0.001
-

28.0±0.9

0.001

0.001

Hypoxic

21.2±0.8

NS

8.8±1.2

8.3±0.9

0.001

21.6±2.1

17.2±1.6

17.8±1.9

21.2±1.2

28.0±1.1

23.0±0.9

21.0±1.3

21.9±0.9

19.7±0.8

0.001
27.8±0.8

26.8±1.3

0.001

0.001
22.0±0.9

21.2±0.4

NS: Non Significant.

48

0.001

Trimetazidinin Hipoksi ve Reperfüzyon Sırasında İzole Sıçan Papiller Kalp Kasının Kontraktil…

DISCUSSION
Several studies investigating the effects of TMZ on the heart suggest that
TMZ limits the ischemic contracture and the deterioration of the contractile function
(Belardinelli, 2001; Spinale, 1993; Opie, 1995; Allibardi, 1998) and counteracts the
post-ischemic rise in the diastolic pressure (Veitch,1995; Renaud, 1988) of the heart
muscle under hypoxic conditions.
Other studies focus on the possible intracellular mechanisms of TMZ, which
ultimately limit the ischemia-induced cellular injury. A study by Emre and Colleagues (Emre, 2003) demonstrated that TMZ was found to prevent the reduction in
the force of contraction caused by fatigue. In a study by Guarnieri et al (Guarneieri,
1997), it was shown that during ischemia, TMZ given at supra-therapeutic levels increases mitochondrial Ca+2 concentrations and enhances ATP synthesis by increasing
the oxoglutarate dehydrogenase enzyme activity. Although it was found that TMZ
did not have any direct Ca+2 entry blocking activity, it was suggested that TMZ limits
ATP depletion during ischemia, thereby reducing intracellular acidosis (Hugtenburg,
19895). Allibardi et al showed that protection of myocardial contractility by TMZ
during ischemia was at least partly due to its energy sparing effect as a result of lower
lactate release, i.e. a lower rate of anaerobic metabolism (Allibardi, 1998). In another
study, it was shown that TMZ directly inhibits fatty acid oxidation in ischemic rat
hearts secondary to an inhibition of the enzyme long-chain 3-ketoacyl CoA thiolase,
resulting in an increase in glucose oxidation (Kantor, 2000; Marzilli, 2003). By
switching the coupling of glycolysis to glucose oxidation, proton production is decreased, resulting in a decrease in tissue acidosis. This in turn limits the sodium and
calcium overload in the myocytes, possibly by restricting the activation of H +/Na+
and Na+/Ca+2 exchange (Renaud,1988). In addition, it has also been suggested that
TMZ limits intracellular acidosis through modulation of the H+/Na+ antiport (Morin,
1998).
Although the above-mentioned studies contribute to our understanding about
the mechanisms of action of TMZ during cellular ischemia, there is no evidence
about how these intracellular processes ultimately influence the mechanical function
of the myocardial muscle. Indeed, the data on the mechanical function of the TMZtreated myocardial muscle during ischemia and reperfusion is also very scarce. The
present study is designed to compare the mechanical performance of TMZ-treated
heart muscle to that of a control muscle during ischemia and reperfusion.
The important findings of this study were a significant decrease in isolated
papillary heart muscle contractile function occurred in 10-6 M and 10-5 M TMZ solutions under normoxic and near-normothermic bath conditions; a significant increase
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in isolated papillary heart muscle contractile function occurred in 10-6M and 10-5 M
TMZ solutions under hypoxic bath conditions; a significant increase in isolated papillary heart muscle recovery contractile function occurred in 10-6 M and 10-5 M TMZ
solutions under hypoxic bath conditions.
Our tests revealed significant decreases in the contractile function of the isolated papillary heart muscle for both doses of TMZ in normoxia (Table I). These
results are in agreement with the findings of Hugtenburg et al (Hugtenburg, 1989),
who showed that the left ventricular contractile function decreases when the heart is
perfused with a high concentration of TMZ solution before the onset of ischemia.
The underlying mechanism of this negative inotropic effect is not clear and further
work is necessary to elucidate the intracellular mechanisms involved. A possible explanation for this effect may be found in the consequences of switching from fatty
acid oxidation to glucose oxidation. Aerobic breakdown of one molecule of glucose
yields 38 ATP, whereas the conversion of one molecule of a C6-fatty acid to CO2 and
water yields 44 ATP under normoxic conditions. This process may limit the energy
available to the myocytes, at the cost of decreasing the contractility under normoxic
conditions.
In our experiments, we observed that the ischemic contractile properties of
the papillary rat heart muscles were preserved better when a dose of 10 -6 M rather
than 10-5 M TMZ was added to the hypoxic bath (Table I). This concentration has
been shown to be effective in restoring ATP synthesis in isolated mitochondria (Rahman, 1989), while higher concentrations of TMZ do not seem to exert a significant
protective effect (Boucher, 1994). This beneficial effect of TMZ at lower concentrations is possibly due to improved energy regulation in ischemic cells, whether this be
due to increased uptake of Ca+2 by mitochondria and improved ATP synthesis or due
to improved energy sparing as a consequence of switching fatty acid oxidation to
glucose oxidation. The reason for the subsequent loss of this effect at higher concentrations is not clear.
Our study also demonstrated that a period of immersion of isolated rat heart
muscle into a hypoxic bath with TMZ, followed by oxygenated reperfusion significantly increased the recovery contractile function with respect to baseline values (Table II), with a better preservation of function when 10 -6 M TMZ was used. This positive effect of 10-6 M TMZ on post-ischemic recovery of contractile function after
normothermic cardioplegia was also demonstrated by several other studies (Rahman,
1989; Allibardi, 1998; Hisatome, 1991). ATP and Creatine Phosphate levels measured in TMZ-pretreated heart muscle were significantly higher during reperfusion
(Rossi, 1990). It is suggested that the energy sparing effect of TMZ in ischemic heart
muscle results in elevated levels of ATP and Creatine Phosphate substrates, which
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are readily available to the myocytes in the early phases of reperfusion (Veitch,
1995). This may be a possible explanation for the beneficial effect of TMZ on recovery contractile function, which is further enhanced by improved ATP synthesis in the
later phases of reperfusion.
In the present study, while the addition of TMZ did not alter the contraction
time under hypoxic bath conditions, the relaxation half-time was shortened significantly. In hypoxic conditions, relaxation rate may be enhanced by increased sarcoplasmic Ca+2 or by early repolarization, the former possibly as a result of raised oxoglutarate dehydrogenase activity and enhanced ATP synthesis and the latter as a
direct consequence of enhanced K+ influx secondary to enhanced Na+/K+/ATPase
activity. To determine whether an increase relaxation rate was a result of an associated increase in the extent of shortening or a basic enhancement of the relaxation
process itself, the relationship between the extent of shortening and the relaxation
rate was examined. Shortening and velocity of relaxation (±dP/dt) which are indication of performance of contractile muscle were significantly affected by TMZ.
Namely, in the isolated papillary heart muscle, trimetazidine significantly limits the
decrease in biomechanical performance under conditions of hypoxia. Maximal shortening depends on the rate of cross-bridge formation and mitochondrial/sarcoplasmic
reticular Ca+2 releases. The velocity relengthening is determined by adenosine triphosphate-dependent processes and the restoring forces of the papillary muscle. Enhancement of the relaxation process by early repolarization, on the other hand, is
determined by Na+/K+/ATPase activity. Hisatome et al studied the effect of TMZ on
Na+/K+/ATPase activity, or the Na+/K+ pump, in guinea-pig ventricular muscles (Albengres,1998). The effect of TMZ on the enzyme in myocardial tissue was compared
to that in liver, jejunum, and kidney. TMZ weakly inhibited cardiac Na+/K+/ATPase
activity, but only at non-physiologic drug concentrations; therefore, it has no clinically significant effect on this cell membrane process. Consequently, it is quite likely
that a TMZ-mediated increase in relaxation rate in ischemic heart muscle is due to
an associated increase in the extent of shortening rather than an enhancement of the
relaxation process itself.
In conclusion, the present study demonstrates that addition of therapeutic
doses of TMZ in the hypoxic bath solution significantly affects both the contraction
and relaxation forces and rates, which are the principle measures of the mechanical
performance of papillary heart muscle. Thus, TMZ limits the decline in contractility
compared to control during ischemia and reperfusion. Its exact mechanism of action
is not fully understood, but data indicate that its effect on myocardial energy metabolism and ion permeability in mitochondria during ischemia plays a central role (Rahman, 1989; van Overschelde, 1994). Due to its negative inotropic effect during
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normoxia, however, TMZ may be a useful pharmacologic adjunct mainly in ischemic
hearts, as in open cardiac operations with long cross-clamp times.
Further investigations are warranted to elucidate the intracellular mechanisms
which account for the dose dependent anti-ischemic action of TMZ in ischemic heart
muscle.
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İNFANTİL EZOTROPYADA TEDAVİ
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ÖZET: Hastanemiz şaşılık biriminde infantil ezotropya tanısı almış
hastaların demografisi, takip ve tedavi yöntemleri ile orta dönem tedavi sonuçlarını ortaya koymak ve bulgularımızı literatür ile karşılaştırmak.
Gereç ve Yöntem: Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şaşılık
biriminde Nisan 2002-Şubat 2015 tarihleri arasında infantil ezotropya tanısı
alarak tedavi uygulanan hastaların dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi.
Non-paralitik,non-akomodatif ezotropya bulguları ile infantil ezotropya tanısı
alan hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan hastalara gözlükle refraktif düzeltme, cerrahi tedavi(geriletme –rezeksiyon) ve botulinum toksin enjeksiyonları tedavilerinden biri yapıldı. Tek bir cerrahi ya da 1-3 arası botulinum toksini enjeksiyonu sonrası ortotropya ve 10 PD’ye kadar olan kayma başarılı düzeltme olarak tanımlandı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 246 hastanın 12' si sadece refraktif
düzeltme yapılarak takip edildi. Hastaların 110' una botulinum toksini enjekte
edildi, 124 hastaya ise cerrahi tedavi düzenlendi. Tedavi öncesi sırasıyla sadece
refraktif düzeltme ile takip edilenlerin ortalama kayma açısı 26.3PD, botulinum
toksin grubunda ortalama kayma açısı 38.8 PD ve cerrahi tedavi alan grupta
38.2PD idi.(p=0,62).
Hastaların 120’si erkek, 126’sı kız cinsiyette olup hastaların 10’unda
erken doğum öyküsü (prematürite ) mevcuttu. Hastaların yaş aralığı 3 ile 39 ay
arasındaydı. Hastaların tamamı 6 ay ve üzerinde, 46 hasta ise en az 36 ay süreyle şaşılık polikliniğimizde takip edildi.
Cerrahi tedavi grubundaki hastalar ameliyat olduklarında ortalama olarak botulinum toksini tedavisi alan gruba göre 10 ay daha büyüktü (27 ve 16.6
ay; p<0,001) ve şaşılığın devam etme süresi ortalama olarak 9,5 ay daha
uzundu (p<0,001).
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Başarılı motor düzelme (ortotropya +/- 10PD) cerrahi grubun %65,8’
inde botulinum toksini verilen grubun %45’ inde sağlandı. (p<0,001,rölatif risk
1,46;CI,1,23-1,74).
Sonuç: Geniş açılı kayması(>35 PD) olan infantil ezotropyalı olgularda
cerrahi tedavi botulinum toksin enjeksiyonuna göre daha başarılı bulunmuştur.
Orta-düşük açılı kayması olan (<30-35 PD) olgularda ise botulinum toksini enjeksiyonu cerrahiye alternatif bir tedavi olarak düşünülebilir. Hastaların az bir
kısmında spontan rezolüsyon görülebilmektedir.
Anahtar kelimeler: İnfantil ezotropya;Kayma açısı;Ambliyopi;Binoküler görme.

GİRİŞ
İnfantil ezotropya, hayatın ilk 6 ayında ortaya çıkan herhangi bir nörolojik ya
da diğer sistem bozukluklarının olmadığı büyük açılı (genellikle 30–60∆ PD) içe
kayma ile karakterize bir şaşılıktır (1). Gözün kırma kusurları, duyusal bozukluklar,
motor bozukluklar (kas yapışma yerindeki anomaliler, periferik sinir bozuklukları
gibi), fizik veya psişik travmalar gibi innervasyonel ya da mekanik faktörlerin kayma
oluşumu üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir (2). Literatürde yapılan tarama
çalışmalarına göre çocukların yaklaşık %2–4’ ünde şaşılık görülmektedir. Bunların
%40’ ında ambliyopi ve binoküler fonksiyonlarda kayıp olduğu bildirilmektedir. Bu
nedenle bu olgularda en iyi görme keskinliğine ve binoküler görmeye ulaşmak için
tanı konur konmaz tedaviye başlanması gerektiği konusunda görüş birliğine varılmıştır (1). Şaşılık özellikle adolesan dönemde sosyal çevre ile iletişim sorunlarına
neden olmakta, binoküler görmenin iyi düzeyde olmasını gerektiren bazı mesleklerin
edinilmesini engellemektedir (3). Bütün bunlar göz önüne alındığında şaşılığın erken
tanı ve tedavisinin önemi ortaya çıkmaktadır. Şaşılığın tedavisindeki asıl amaç gözlerin paralelliğini kalıcı olarak sağlamak ve binoküler tek görmenin korunması ya da
oluşturulmasına yardımcı olmaktır. Binoküler görmesi olmayan olgularda ise kaymayı estetik olarak kabul edilebilir düzeylere indirmek hedeflenmektedir.
Şaşılık vakalarının büyük çoğunluğunu oluşturan ezodeviasyonların cerrahi
tedavisi planlanırken, vakaların komitans durumu, alternasyon varlığı, akomodasyon, füzyon, fiksasyon, kırıcılık kusuru ve stereopsis gibi etmenler göz önüne alınmaktadır (4). Ayrıca aşırı addüksiyon hareketi nedeni ile abdüksiyonda kısıtlılık, çapraz fiksasyon (sağa bakışta sol gözün, sola bakışta sağ gözün kullanılması), alt oblik
hiperfonksiyonu ve horizontal nistagmus gözlenebilir (2,5,6). Hastalar kayma açısının sabitlendiği en erken dönemde (tercihen ilk 12 ay içinde) cerrahi olarak tedavi
edilmelidirler. Cerrahinin ardından ambliyopi açısından sık aralıklarla takip gerekmektedir.
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Çalışmamızın amacı birimimizde infantil esotropia tanısı konularak takip edilen olgularda uyguladığımız tedaviler, bunların orta dönem sonuçlarının değerlendirilmesi ve literatürle karşılaştırılmasıdır.
1.GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmaya 2002-2015 yılları arasında Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şaşılık Departmanında görülen ve non-paralitik, non-akomodatif ezotropya
bulguları ile infantil esotropia tanısı alan 6 yaş altındaki hastalar dahil edildi. Çalışmaya dahil edilme kriterleri; ailesi tarafından 6 aylık ve öncesinde ezotropya fark
edilmesi, restriktif komponentin olmaması, bir travma veya ateşli hastalığı takiben
gelişmiş olmaması olarak belirlendi. Refraktif kusuru +3.00 üzerinde olan hastalar
ilk muayenesi ilk 6 ayda tarafımızdan yapıldı ise gruba dahil edildi. Başka merkezlerde tedavi görmüş ve 12 aydan büyük hastalar refraktif akomodatif komponenti çok
belirgin ise çalışma dışı bırakıldı. Belirgin vertikal kayması olan olgular, değişken
açılı ezotropya, nistagmus, ciddi gelişimsel geriliği olan ya da nörolojik anormalliği
olan olgular, önceki geçirilmiş şaşılık cerrahisi ve başka oküler patolojisi olan olgular
çalışmaya alınmadı.
Tüm hastalara başlangıç vizitinde sikloplejik refraksiyon, düksiyon ve versiyon testlerini içeren tam oftalmolojik muayene yapıldı. Ezotropyanın kayma açısı
eğer hasta koopereyse prizma ile ölçülerek ve alterne kapama testi uygulanarak prizm
dioptri cinsinden kaydedildi. Hasta koopere değilse Krimsky ya da Hirschberg değerleri ölçülerek kaydedildi. Vertikal kaymalar, oblik kas hiperfonksiyonu, nistagmus varlığı, dissosiye deviasyonlar kaydedildi. Ambliopi kaydedilen hastalarda
ambliopi tedavisi ivedilikle aktif olarak uygulandı ve görme artışı sağlanamayan 2
vizitten sonra operasyon kararı alınıp tedaviye postoperatif olarak da devam edildi.
Hastalara infantil ezotropya tanısı konulduğunda tedavi olarak ailelerine cerrahi ya da botulinum toksin enjeksiyonu önerildi ve aydınlatılmış onamları alındı.
Hastaların ailelerine her iki tedavi şeklinin riskleri ve faydaları anlatıldı. Hasta ileri
bir yaşta başvurduysa cerrahi tedavi önerildi.
Cerrahinin planlanması literatürde önerilen kurallar doğrultusunda yapıldı.
Tüm vakalarda cerrahi genel anestezi altında gerçekleştirildi.
Botulinum toksin A (Botox®; Allergan, Irvine, CA) enjeksiyonları inhalasyon
genel anestezisi altında gerçekleştirildi. Toksin 3 IU 0,1ml salin solüsyonu içinde
hazırlanıp bimedial rektuslara 27 gauge iğneli insülin enjektörü kullanılarak EMG
kılavuzluğu olmadan enjekte edildi.
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Son enjeksiyondan 1-5 ay sonra hasta halen ortoforik değilse ilave iki doza
kadar enjeksiyon yapıldı. 3 dozun sonunda hasta halen ortoforik değilse +/-10 PD
kayması var ise hastaya cerrahi önerildi. Herhangi bir zamanda aileler bu tedaviden
vazgeçip cerrahi yapılmasına karar verebildiler. Tedavi sonrası klinik ölçümler her
zaman aynı klinisyen tarafından yapılamadı ancak her vakada yapılan tedavi modalitesi biliniyordu. Data analizleri tedaviye dahil olmayan bağımsız araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi.
Tek bir cerrahi ya da 1-3 Botulinum toksin bilateral medial rektus enjeksiyonu
sonrası en uzun takip süresince ortofori (motor başarı) değerlendirildi. Rezidüel kayması olan olgular ikinci bir şaşılık cerrahisi geçirdiler. Cerrahi grubunda ikinci bir
cerrahi yapılanlar ve botoks yapılan grupta ilk tedavi olarak cerrahi yapılan olgular
final motor düzelmelerine bakılmaksızın tedavi başarısızlığı olarak kabul edildiler.
İkincil cerrahi prosedürlerinin dataları (cerrahi sayısı, endikasyon, opere edilen kas sayıları) ve hatta gelişen dissosiye deviasyonlar ve oblik kas hiperfonksiyonları kaydedildi.
İstatistiksel analiz IBM SPSS for Windows programı kullanılarak hesaplandı.
Devamlı değişkenlerin grup ortalamaları t=test kullanılarak karşılaştırıldı. Kategoriyel değişkenlerin oranlamaları Pearson’s x2 testi ile karşılaştırıldı. İstatistiki anlamlılık olarak p<0,05 değeri kabul edildi.
2.BULGULAR
Çalışmaya infantil ezotropya tanısı almış 246 hasta dahil edildi. Hastaların 12'
si sadece refraktif düzeltme yapılarak takip edildi. Hastaların 110' una botulinum
toksini enjekte edildi, 124 hastaya ise cerrahi tedavi düzenlendi. Tedavi öncesi sırasıyla sadece refraktif düzeltme ile takip edilenlerin ortalama kayma açısı 26.3PD,
botulinum toksin grubunda ortalama kayma açısı 38.8 PD ve cerrahi tedavi alan
grupta 38.2PD idi.(p=0,62).
Hastaların 120’ si erkek, 126’ sı kız cinsiyette olup hastaların 10’ unda erken
doğum öyküsü (prematürite ) mevcuttu.
Cerrahi yapılan grupta 37 hastada rezidüzel ezotropya kaldı ve 4 hastada ise
konsekütif ekzotropya olduğu görüldü. İki grubun ortalama takip sürelerinde farklılık
bulunmadı. (botulinum toksini grubu için 22,6 ay ve cerrahi grubu için 20.7 ay,
p=0,29) Hastaların tamamı 6 ay ve üzerinde, 46 hasta ise en az 36 ay süreyle şaşılık
polikliniğimizde takip edildi.
Botulinum toksini ile tedavi edilen 110 hastanın 57’ si (%51.8) tek 1 enjeksiyon, 50’ si (%45.4) 2 enjeksiyon ve 3’ü (%27.2) 3 enjeksiyon aldı. Başarılı motor
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sonuçlara ulaşan hastaların %54.5’ u bunu tek 1 enjeksiyonla, %37.2’ si 2 enjeksiyonla ve 8.3’ü 3 enjeksiyonla kazandı. Başarılı bir motor cevap alınamayan olguların
%44’ü 2.bir enjeksiyon almadı ve sadece %11.8’ i toplam 3 enjeksiyon aldı.
Kaymanın başladığı yaş, kaymanın tedavi edildiği yaş ve kaymanın süresi her
iki grupta da başarılı motor sonuçlarla ilişkili bulunmadı.
Botulinum toksin ile tedavi edilen hastalarda enjeksiyon sayısının kaymanın
düzeltilmesinde etkili olmadığı saptandı.
Kayma açısı >30 PD olanlarda cerrahi tedavinin başarısının %72, botulinum
toksinin başarısının %36 olduğu gösterildi. Kayma açısı <30PD olan hastalarda ise
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (cerrahi %60,botulinum toksin %59)
Başarılı motor düzeltme, botoks alan grupla kıyaslandığında cerrahi tedavi
grubunda %69 botoks grubunda ise %41 idi (p<0,001).
Kayma açısı <30 PD ve eşit 30PD olanlar arasında cerrahi ve botoks başarısı
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (cerrahi %64; botulinum
toksin grubu %51, p=0,26). Botulinum toksini alan hastalardan 44’ü (%22.9) az düzeltme nedeniyle cerrahiye gitti ve primer bakışta ölçülen dissosiye vertikal deviasyonu olan ya da oblik hiperfonksiyonu olan 23 hastaya cerrahi yapıldı. Botulismus
grubunda hiçbir hastaya konsekütif ekzotropya için cerrahi yapılmadı.
Refraktif düzeltme yapılarak sadece gözlük verilerek takip edilen 12 hastanın
10'unda spontan rezolüsyon oldu ve başka herhangi bir tedaviye gerek duyulmadı.
Bu hastaların 2'sine cerrahi yapıldı ve ortotropi sağlandı.
3.TARTIŞMA
Serimizde Fiksasyon tercihi olan hastalarda ambliyopi tedavisine başlandı fakat ambliyopinin geri dönmesinin şaşılığın düzeltilmesi ile ilişkili olmadığı görüldü.
Çalışmamızda geniş açılı kayması (>30 PD) olan infantil ezotropyalı olgularda
cerrahi tedavinin botulinum toksin enjeksiyonu tedavisine göre daha etkili olduğunu
bulduk. Ancak küçük ve orta dereceli kayması olan hastalarda ise cerrahi tedavi ve
botulinum toksin enjeksiyonu tedavisinin etkinliği benzer olarak bulundu. Aynı zamanda kayma açısı 25-30 PD arasında olan infantil ezotropyalı 10 hastada spontan
rezolüsyon görüldü.
Shon MA ve arkadaşları takip ettikleri 3 infantil ezotropyalı olguda sadece
refraktif düzeltme ile takipte spontan rezolüsyon olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu
hastaların tümünde zayıf stereopsis, DVD ve alt oblik hiperfonksiyonu saptamışlardır (7). Simonsz ve arkadaşlarının çalışmasında az sayıda hastada +4 hipermetropisi
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olan ve düşük dereceli kayması olan 25PD< rezolüsyon gözlemlenmiştir (8). İnfantil
ezotropyanın botulinum toksini ile tedavi başarısı oranları çok değişkenlik göstermektedir. Cerrahinin aksine kaymanın botoks ile düzeltilmesinin 5-10 yıllık süreçteki stabilitesiyle ilgili herhangi bir data bulunmamaktadır. Scott ve meslektaşları 2
erken dönemde kemodenervasyon yapılan hastalarda %66’lık bir başarı oranı bildirmişlerdir (9)
McNeer ve meslektaşları 1997 yılında 5 düşük ve orta dereceli kayması olan
ve botoks yapılan olguların ortalama 3 yıl süre ile takip edildiği bir çalışmada
%89’luk bir düzeltme başarısı bildirmişlerdir. Diğer daha az sayıda hastanın olduğu
küçük hacimli çalışmalarda kabul edilemez cerrahi hatalar ortaya konuldu. Kayma
düzeltilene kadar geçen sürenin uzunluğunun erken düzeltme ve binoküler görmenin
kazanılması ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir (1,3). Ancak Mc Neer ve arkadaşları
18 küçük bir alt grup kohort çalışmasında hastaların üçte birinde stereopsis sağlanamadığını, %30’ unda tam stereopsis elde edildiğini, %40’ında 800 arc/sec ve
%17’sinde 40 arc/sec stereopsis sağlandığını göstermişlerdir (10). Tejedor ve Rodriguez (11) botulinum toksini enjeksiyonu ile tedavi edilen 794 infantil ezotropyalı
olguda ortalama stereopsisi 634 arc/sec olarak bildirmişlerdir.
Mc Neer ve arkadaşlarının (12) botulinum toksini ile infantil ezotropyayı tedavi ettikleri bir çalışmada ise erkeklerde kızlara göre daha fazla botoks enjeksiyonu
ihtiyacı olduğunu göstermişler. Enjeksiyona sekonder alt oblik hiperfonksiyonu yine
erkek hastalarda yüksek oranda iken kızlarda geç başlangıçlı refraktif kusurlar daha
sık görülmüştür. Campos ve arkadaşları (13) yaptıkları çalışmada botulinum toksininin esansiyel infantil ezotropyada 7 aylıkken tedavi edilenlerde etkili bir yöntem olduğunu göstermiştir.
Hauviller ve arkadaşlarının (14) çalışmalarında primer tedavi olarak botulinum toksinin cerrahiyle aynı etkiye sahip olduğu ve daha az invaziv olması nedeniyle
primer tedavi seçeneği olarak uygulanabileceği gösterilmiştir. Lambert ve arkadaşları(15) tek doz botulinum toksin enjeksiyonunun 5 hastanın 2’sinde etkili olduğunu
ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada tek başına botoksun tedavi edilen hastaların hiçbirinde konsekütif ekzotropyaya neden olmadığı bildirilmiştir. Arslan ve arkadaşları
(16), çalışmalarında erken cerrahi tedaviyle binoküleritenin sağlanması ve ambliyopinin engellenmesinin azalmış DVD insidansı ile ilişkili bulmuşlardır. Cerrahi yapılmayan hastalarda, cerrahi geciktirilen hastalarda ve takipler esnasında eksik düzeltme yapılan hastalarda ek kas cerrahisi gereksiniminin DVD gelişimini arttırdığını
ortaya koymuşlar
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Magli ve meslektaşlarının (17) yaptıkları çalışmada iki horizontal kas cerrahisinin küçük açılı kayması olan olgulara ikiden fazla kasa cerrahi tedavinin ise geniş
açılı kayması olan olgularda tercih edilmesi gerektiğini savunmuşlardır.
Sturm V. ve arkadaşları (18) geniş açılı kayması olan infantil ezotropyalı olgularda 3 horizontal adale cerrahisinin (bimedial rektus geriletme + lateral rektus
rezeksiyon) yüksek başarı oranları ile ilgili olduğunu ortaya koymuşlardır. Shin ve
arkadaşları (19) 24 aydan önce özellikle de geniş açılı ezodeviasyonu olan infantil
ezotropya olgularında cerrahi tedavinin spontan DVD görülme sıklığını ve ciddiyetini azalttığını göstermişlerdir. Chatzistefanou ve arkadaşları(20) 3 horizontal kas
cerrahisini geniş açılı kayması olan hastalara uygulamışlar ve çok yüksek başarı
oranları bildirmişlerdir. Bununla birlikte cerrahi sonrası uzun dönem takiplerinde ekzotropik kaymanın ezotropik kaymadan 3 kat daha fazla gözlemlendiğini bildirmişlerdir.
Robert PY ve arkadaşları çalışmalarında (21) 3 yaşından sonra bile infantil
ezotropya tedavisinde botulinum toksin enjeksiyonu tedavisinin primer tedavi olarak
tercih edilebileceğini bildirmişlerdir. Bu tedavinin başarılı olma şartının ise derin
ambliyopinin olmaması ve kas uzama sorunlarının yokluğu olduğunu göstermişlerdir.
Yagasaki T. ve arkadaşları (22) infantil ezotropyada erken cerrahi tedavinin
DVD’nin ciddiyetini azalttığını ve ek cerrahi tedavi gereksinimini düşürdüğünü gözlemlemişlerdir. Cho ve arkadaşları (23) preoperatif fundus distorsiyonu olan hastalarda postoperatif dönemde daha sık İOOA ve DVD geliştiğini göstermişlerdir.
Campomanes ve meslektaşları (24) infantil ezotropyanın tedavisinde botulinum toksin ile cerrahi tedaviyi kıyasladıkları çalışmalarında geniş açılı kayması olan
hastalarda cerrahi tedavinin botulinum toksin enjeksiyonuna üstün olduğunu aynı zamanda 30-35PD (∆) kayması olan hastalarda ise botoks enjeksiyonunun cerrahiyle
kıyaslanabilir oranda yüksek başarısı olduğunu rapor etmişlerdir. Botulinum toksin
enjeksiyonu küçük-orta dereceli kayması olan çocuklarda cerrahiye alternatif bir tedavi seçeneği olarak göz önünde bulundurulabilir
Çalışmamız, infantil ezotropyanın tedavisinde botulinum toksin enjeksiyonu,
cerrahi tedavi ve sadece refraktif düzeltme yapılarak takip edilen hastaların ele alındığı, tek merkezli olarak yapılan en geniş çaplı retrospektif çalışmalardan biridir. Botulinum toksin enjeksiyonu küçük-orta açılı kaymalarda cerrahiye alternatif olarak
primer bir tedavi modalitesi olarak görülürken daha geniş kayma açısı olan hastalarda
cerrahi tedavi daha başarılı olarak gözükmektedir. Böyle çocukların tedavisi için
daha az invazif olması, anestezi süresinin kısa oluşu ve genellikle entübasyona gerek
duyulmaması nedeniyle botulinum toksin enjeksiyonunun primer tedavi seçeneği olması gerektiğini düşünmekteyiz.
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CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINDAN İZOLE
EDİLEN BAKTERİLER

Dr. Duygu MERT
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

ÖZET: Cerrahi alan enfeksiyonları ciddi morbidite ve mortalite artışına
neden olmakta, hastanede kalış süresini uzatmaktatadır. Bu çalışmada, üçüncü
basamak bir hastanede yara enfeksiyonlarına en sık neden olan aerobik bakterilerin dağılımı ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Böylece akılcı antibiyotik kullanımı ile tedavi maliyetlerinin düşürülmesi ve
direnç oranlarının azaltılmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Cerrahi
alan enfeksiyonu tanısı ile 1 Kasım 2014-1 Ağustos 2016 yılları arasında Klinik
Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen yara yeri kültürleri retrospektif olarak
taranmıştır. Servislerden 68 hastanın yara kültürü gönderilmiştir. Toplam 43
adet suş izole edilmiştir. Yara yeri örneklerinden en sık izole edilen bakteriler
sırasıyla koagülaz negatif stafilokok (KNS) (%30,23), Escherichia coli
(%30,23) ve Klebsiella pneumoniae (%11,63) olmuştur. Cerrahi alan enfeksiyonlarına neden olan etkenlerin dağılımı ve yıllar içinde antibiyotik duyarlılıkları değişmektedir. İzole edilen bakterilerde direnç giderek artmaktadır. Sonuç
olarak sık görülen enfeksiyon etkenleri ve bunların antibiyotik duyarlılıklarının
belirlenmesi, akılcı antibiyotik kullanımında yol gösterici olacaktır. Enfeksiyon oranını en aza indirmek akılcı antibiyotik kullanımı, hijyen koşullarına gerekli önemin verilmesi ve yara bakımı ile olacaktır.
Anahtar kelimeler: Gram-pozitif bakteri, Gram-negatif bakteri, cerrahi
alan enfeksiyonu.
Bacteria Isolated From Surgical Site Infections
ABSTRACT: Surgical site infections cause severe morbidity and mortality, prolonged hospital stay. In this study, we aimed to determine the distribution of aerobic bacteria which are the most common cause of wound infections in our hospital and their antibiotic susceptibility. Therefore, with the use of
rational antibiotics, the cost of treatment and the resistance rates can be reduced. The wound place cultures sent to the Clinical Microbiology Laboratory
between November 1, 2014 and August 1, 2016 with the diagnosis of surgical
site infection were screened retrospectively. The wound culture was sent from
68 patients from services. Totally 43 strains were isolated. The most commonly
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isolated bacteria were coagulase negative staphylococci (CNS) (30.23%), Escherichia coli (30.23%) and Klebsiella pneumoniae (11.63%).The distribution
of the causative agents in the surgical site infections and the antibiotic susceptibility changes in over the years. The resistance of the isolated bacteria is increasing. As a result, common infection factors and their antibiotic susceptibility
will be guided by the use of rational antibiotics. Minimizing the infection rate
will be through the use of rational antibiotics, the importance of hygiene, and
wound care.
Key words: Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria, surgical
site infection.

1.GİRİŞ
Cerrahi alan enfeksiyonları hastanede kalış süresini uzatmakta, ciddi morbidite
ve mortalite artışıyla beraber çok önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Halen cerrahinin en önemli sorunlarından birisi olmaya devam etmektedir (Uzunköy,
2005:269).
Ameliyatı takip eden ilk 30 gün içinde kesi yerinde ve cerrahi girişimde bulunulan veya giri- şim sırasında manipüle edilen organ ve alanlarda gözlenen enfeksiyonlara cerrahi alan enfeksiyonu denir. Vücut içine yabancı cisim (protez, implant)
konulan olgularda bu süre bir yıla çıkmaktadır (Mangram vd., 1999:97). Cerrahi alan
enfeksiyonu genellikle postoperatif 5. günden sonra ortaya çıkar, ancak ekzotoksin
üreten streptokok enfeksiyonları ve klostrodiyal enfeksiyonlarda ise ilk 24 saatte ortaya çıkabilir (Kılıç ve Abbasoğlu, 2001:63). ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme
Merkezi’nin (CDC: Centers for Disease Control and Prevention) getirdiği standart
tanımlamalara göre, cerrahi alan enfeksiyonları, insizyonel ve organ/alan enfeksiyonu olarak iki gruba ayrılmıştır. İnsizyonel yara enfeksiyonları da yüzeyel ve derin
insizyonel yara enfeksiyonu olarak ikiye ayrılmıştır (Garner vd., 1988:128).
Bu çalışmada, üçüncü basamak bir hastanede yara enfeksiyonlarına en sık neden olan aerobik bakterilerin dağılımı ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Böylece akılcı antibiyotik kullanımı ile tedavi maliyetlerinin düşürülmesi ve direnç oranlarının azaltılması hedeflenmiştir.
2.GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmada cerrahi alan enfeksiyonu tanısı ile 1 Kasım 2014-1 Ağustos 2016
yılları arasında klinik mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen yara yeri kültürleri
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retrospektif olarak taranmıştır. En az bir mikroorganizmanın izole edildiği kültür sonuçları değerlendirilmiştir. Örnekler cerrahi alan enfeksiyonu düşünülen hastalardan
steril eküvyonla alınıp taşıyıcı besiyeri ortamında laboratuvara ulaştırılan yüzeyel
sürüntü ve uygun şekilde alınan ve laboratuvara transferi gerçekleştirilen derin insizyonel yara yeri örnekleridir. Gram boyama ile epitel, lökosit ve bakteri varlığı açısından değerlendirilen örnekler %5 koyun kanlı agar, eozin-metilen mavi agar ve
Sabouraud dekstroz agar besiyerlerine ekilerek aerop koşullarda inkübe edilmiştir.
Üreme saptanan plaklar işleme alınarak konvansiyonel yöntemlerle değerlendirilmiş
ve gerekli durumlarda otomatize sistemlerle (VITEK 2, BioMerioux, Fransa) mikroorganizma identifikasyonu gerçekleştirilmiştir. Antibiyotik duyarlılık testleri KirbyBauer disk difüzyon yöntemi ile yapılmış ve The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) önerileri doğrultusunda değerlendirilmiştir.
Veriler yüzde ve sayı olarak ifade edilmiştir.
3.BULGULAR
Genel cerrahi (27), ortopedi (26), enfeksiyon (5), beyin cerrahisi (3), kadın
hasatalıkları ve doğum (2), tıbbi onkoloji (2), dahiliye (1), kulak burun boğaz (KBB)
(1) ve üroloji (1) servislerinden 68 hastanın yara kültürü gönderilmiştir. Toplam 43
adet suş izole edilmiştir.
Yara yeri örneklerinden en sık izole edilen bakteriler; koagülaz negatif stafilokok (KNS) (%30,23), Escherichia coli (%30,23),Klebsiella pneumoniae (%11,63),
Pseudomonas aeruginosa (%7), Acinetobacter baumannii (%4,7) ve diğer enterik
bakteriler olmuştur (Tablo-1).
Tablo1. Cerrahi Alan Enfeksiyonlarından İzole Edilen Bakterilerin Dağılımı.
Enterobacteriaceae
13 (%30,23) E.coli

7 GSBL(+) E.coli, 6 GSBL(-) E.coli

5 (%11,63) GSBL(+) K.pneumoniae
2 (%4,7) Proteus mirabilis
1 (%2,32) Enterobacter clumbae
Non-fermentatif
bakteriler

Gram-negatif
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3 (%7) Pseudomonas aeruginosa
2(%4,7) Acinetobacter baumannii
1 (%2,32) Sphingomonas paucimobilis
Staphylococcus spp.
2 (%4,7) Staphylococcus aureus
(MSSA).
Staphylococcus spp. koagülaz negatif stafilokoklar (toplam 13 izolat)

6(%14)
Staphylococcus
epidermidis
(MSSE), 4 (%9,3) Staphylococcus epidermidis (MRSE), 3 (%7) Staphylococcus spp.
(MRKNS). 1 (%2,32) Streptococus spp.

4.TARTIŞMA
Cerrahi alan enfeksiyonlarına neden olan etkenlerin dağılımı ve yıllar içinde
antibiyotik duyarlılıkları değişmektedir. Bu nedenle her merkezin enfeksiyon etkenlerinin dağılımını ve antibiyotik duyarlılıklarını gösteren düzenli sürvayans çalışmaları gerekmektedir.
Yara yeri enfeksiyonlarının tedavi başarısının artmasında yara yerinde üreyen
bakterilerin belirlenmesi ve antibiyotik duyarlılık testlerinin yapılması ile olmakta
aynı zamanda bu yöntemler klinisyene yol gösterici olup maliyeti düşürmektedir.
Bu çalışmada yara yeri örneklerinden en sık izole edilen bakteriler sırasıyla
koagülaz negatif stafilokoklar (KNS) (%30,23), E. coli (30,23%) ve K. pneumoniae
(%11,63) olup, bunu %7 ile P. aeruginosa, A. baumannii (%4,7) ve diğer enterik
bakteriler izlemiştir.
Cerrahi alan enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalar hastanın operasyon bölgesinde bulunan ya da bu bölgeye taşınan normal flora elemanlarıdır. Bu nedenle enfeksiyonların çoğu endojen kaynaklıdır. İster endojen ister eksojen kaynaklı
olsun cerrahi alan enfeksiyonları hastanın hastanede kalış süresini uzatarak, mortalite
ve maliyetin artmasına neden olmaktadır. Gereksiz antimikrobiyal profilaksi verilmesi dirençli suşların ortaya çıkmasına neden olacaktır.
Bu çalışmada KNS oranının yüksek olması operasyon öncesi cilt alanının uygun antiseptik solüsyon ve teknikle temizlenmesi, insizyon bölgesinin hazırlığı, sağ-
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lık personelinin asepsi tekniklerine tam ve kesin uyması ve gerekli ise proflaksi protokollerine uygun olarak perioperatif antibiyotik profilaksisinin uygulanması konusunda eksikliklerini göstermektedir.
Bu çalışmada etkenlerin kliniklere dağılımı incelendiğinde, cerrahi yara enfeksiyonlarının en sık görüldüğü klinik genel cerrahi olup bunu ortopedi ve beyin
cerrahi klinikleri takip etmiştir. Yapılan birçok çalışmada, yara enfeksiyonlarının en
sık görüldüğü yerlerin cerrahi servisler olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada da en sık
genel cerrahi kliniğinde görülmüştür.
Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten mikroorganizmalarla gelişen enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilecek antibiyotikler oldukça kısıtlıdır.
Bu nedenle GSBL üretiminin rutin uygulamalarla ortaya konulması bu enfeksiyonlarla mücadelede önemlidir. GSBL üreten suşlarla ortaya çıkan enfeksiyonlar, mortalitede artışa ve ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. .Bu çalışmada GSBL
üreten toplam suş sayısı 12 (%28) olarak saptanmıştır. İzole edilen bakterilerde direnç durumu giderek artmaktadır.
5. SONUÇ
Sık görülen enfeksiyon etkenleri ve bunların antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi, akılcı antibiyotik kullanımında yol gösterici olacaktır. Enfeksiyon oranını
en aza indirmek akılcı antibiyotik kullanımı, hijyen koşullarına gerekli önemin verilmesi ve yara bakımı ile olacaktır.
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MEZENKİMAL TÜMÖRLERDE ENDOSKOPİK
ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE ALINAN İNCE İĞNE
ASPİRASYON BİYOPSİ SONUÇLARI

Uzm. Dr. Ebru AKAY
Kayseri Şehir Hastanesi

ÖZET: Gastrointestinal sistem mezenkimal tümörlerinin submukozal
yerleşimleri nedeniyle endoskopik biyopsi materyallerinde tanı oranları oldukça düşüktür. Endoskopik ultrasonografi (EUS) eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsileri (İİAB) derin yerleşimli bu lezyonları örneklenme olanağına sahip bir yöntemdir. Bu çalışmada hastanemizde bir süredir uygulanan EUSİİAB yönteminin submukozal ve derin yerleşimli mezenkimal lezyonların tanısındaki yerini araştırmayı amaçladık.
2017-2018 yıllarında gastrointestinal sistem mezenkimal tümör şüphesi
ile EUS-İİAB yapılan 26 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Olguların lezyonlarından 22 guage iğneyle alınan materyallerinden yayma preparatlar hazırlanmış, varsa doku %10’luk tamponlu formalinde fikse edilmiştir. Alkolde tespit
olan yayma preparatlar Papanicolau, havada tespit olan materyaller May Grunvald Giemsa ile boyanmıştır. Doku rutin takibe alınmıştır. Dokulardan hematoksilen-eozin kesitlerle eşzamanlı en az 5’er lizinli cam hazırlanmıştır. Materyaller bir patolog tarafından değerlendirilmiştir.
Olguların 7’si Erkek, 19’u Kadın, ortalama yaş 52,8 (31-69) dir. Lezyonların 2’si özofagus, 15’i mide, 7’si rektum, 2’si batın içi kitledir. Olguların
22’sinde (%84,6) yeterli aspirasyon örnekleri elde edilmiştir. 22 olgunun
15’inde (%68,2) aspirasyon yaymaları yanısıra immunohistokimyasal boyamaya olanak sağlayacak yeterli doku mevcuttur. 6 olgu GİST, 2 olgu leiomyom, 2 olgu malign epitelyal tümör, 1 olgu B-hücreli indolen lenfoma, 2 olgu
abse içeriği, 4 olgu mezenkimal neoplazi şüphesi, 1 olgu soliter fibröz tümör,
2 olgu reaktif lenfoid doku , 1 olgu granülasyon dokusu, 4 olgu nondiagnostik
olarak raporlanmıştır. 9 olgu EUS-İİAB tanısı sonrasında opere edilmiş ve olguların tamamında tanılar doğrulanmıştır.
Subepitelyal lezyonlar gastrointestinal duvar içerisinde sağlam bir epitel
altında bulunan lezyonlardır. Bu lezyonların büyük kısmını benzer morfolojik
özelliklere sahip mezenkimal neoplaziler oluşturur. Bu neoplazilerin tanınması, semptomatik olmadıkça takibi yeterli olan benign lezyonlardan ayrımı
oldukça önemlidir. Çalışmamızda olguların % 84,6’sından yeterli örnek alınmıştır. Sonuçlarımızı tanısal, şüpheli ve nondiagnostik olarak ayırdığımızda %
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69,2 tanısal, % 15,4 şüpheli, % 15,4 nondiagnositiktir. EUS-İİAB ile tanı koyulduktan sonra cerrahi uygulanan hastalar karşılaştırıldığında tüm olgularda
tanılarımız tutarlıdır. Sonuç olarak EUS-İİAB ile elde edilen sitolojik materyal
ve immunohistokimya için gerekli doku birlikte değerlendirildiğinde ulaşılması güç submukozal lezyonlarda, doku miktarının azlığına rağmen yeterli ve
tutarlı sonuçlar elde edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mezenkimal Neoplazi, Endoskopik Ultrasonografi, İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi
Endoscopic Ultrasonography–Guided Fine Needle Aspiration Biopsy
Results of Mesenchimal Tumors
ABSTRACT: Due to submucosal localization of gastrointestinal system mesenchymal tumors, the diagnosis rates are very low in endoscopic biopsy materials. Endoscopic ultrasonography (EUS) guided fine needle aspiration biopsies (FNAB) is a method for sampling these deeply located lesions. In
this study, we aimed to investigate the role of EUS-FNAB in the diagnosis of
submucosal and deep-located mesenchymal lesions in our hospital.
Twenty-six patients who underwent EUS-FNAB for suspected gastrointestinal mesenchymal tumors in 2017-2018 were included in the study. Smear
preparations were prepared from the materials taken from the lesions with 22
guage needles and the tissue was fixed in 10% buffered formalin, if any. Smear
preparations detected in alcohol were stained with Papanicolau, air-detected
materials May Grunvald Giemsa. Tissue was routinely monitored.
At least 5 lysine glasses were prepared from the tissues simultaneously
with hematoxylin-eosin sections. Materials were evaluated by a pathologist.
Seven of the cases were male and 19 were female. The mean age was
52.8 (31-69). Two of the lesions are esophagus, 15 are stomach, 7 are rectum
and 2 are intraabdominal masses. Adequate aspiration samples were obtained
in 22 (84.6%) of the cases. In 15 (68.2%) of 22 cases, there was sufficient tissue
to allow immunohistochemical staining as well as aspiration smears. 6 cases
GIST, 2 cases leiomyoma, 2 cases malignant epithelial tumor, 1 case B-cell
indolene lymphoma, 2 cases abscess content, 4 cases suspected mesenchymal
neoplasia, 1 case solitary fibrous tumor, 2 cases reactive lymphoid tissue, 1
case granulation tissue, 4 cases reported as nondiagnostic. Nine cases were operated after the diagnosis of EUS-FNAB and all of the cases were confirmed.
Subepithelial lesions are lesions located under an intact epithelium
within the gastrointestinal wall. Mesenchymal neoplasms with similar morphological features constitute the majority of these lesions. Recognition of these
neoplasms is very important to distinguish from benign lesions that are adequate to follow-up unless symptomatic. In our study, sufficient samples were
taken from 84.6% of the cases. When we distinguish our results as diagnostic,
suspicious and nondiagnostic, 69.2% are diagnostic, 15.4% suspicious, 15.4%
nondiagnocytic. When the patients who underwent surgery after being diagnosed with EUS-FNAB were compared, our diagnosis was consistent in all
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cases. In conclusion, when the cytological material obtained by EUS-FNAB
and the tissue required for immunohistochemistry are evaluated together, adequate and consistent results are obtained in difficult to reach submucosal lesions despite the small amount of tissue.
Key words: Mesenchimal neoplasia, Endoscopic Ultrasonography,
Fine Needle Aspiration Biopsy

1.GİRİŞ
Gastrointestinal sistem mezenkimal tümörlerinin submukozal yerleşimleri nedeniyle standart endoskopik biyopsi materyallerinde tanı oranları oldukça düşüktür.
Derin yerleşimleri nedeniyle örneklenemeyen lezyonların tanı ve tedavisi için geçmişte cerrahi rezeksiyonlar yapılmaktaydı (Raddaoui vd, 2015:448). Son birkaç dekad zarfında kullanılmaya başlanan endoskopik ultrasonografi eşliğinde ince iğne
aspirasyon biyopsileri derin yerleşimli bu lezyonları örnekleme olanağına sahip bir
yöntemdir (Aydın vd, 2016:36).
Bu çalışmada amacımız hastanemizde bir süredir uygulanmaya başlanan EUSİİAB yönteminin submukozal ve derin yerleşimli mezenkimal lezyonların tanısındaki yerini ve etkinliğini araştırmaktır.
2.MATERYAL VE METOD
2017-2018 yıllarında hastanemize başvuran ve gastrointestinal sistem mezenkimal tümör şüphesi ile EUS İİAB yapılan 26 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Olguların lezyonlarından 22 guage iğne ile alınan aspirasyon materyallerinden yayma preparatlar hazırlanmıştır. Doku elde edilebilir ise %10’luk tamponlu formalinde fikse
edilmiştir. Alkol içerisinde gönderilen yayma preparatlar Papanicolau (PAP) boyası
ile, havada tespit olan materyaller May Grunvald Giemsa (MGG) boyası ile boyanmıştır. Formaldehit içerisinde gönderilen doku rutin takibe alınmıştır. Dokulardan
hematoksilen-eozin kesitlerle eş zamanlı, immunohistokimyasal çalışmalarda kullanılmak üzere doku miktarı ile uyumlu olarak en az 5 en fazla 10 adet lizinli cam
hazırlanmıştır. Materyaller Olympus BX53 marka mikroskop ile bir patolog tarafından değerlendirilmiştir.
3.BULGULAR
Olguların 7’si erkek, 19’u kadın, ortalama yaş 52,8 (dağılım 31-69 yaş) idi.
Lezyonların 2’si özofagus, 15’i mide, 7’si rektum yerleşimli iken; 2 tanesi batın içi
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kitle idi. Olguların 22’sinde (%84,6) yeterli aspirasyon örnekleri elde edildi. 22 olgunun 15’inde(%68,2) aspirasyon yaymaları yanısıra immunohistokimyasal boyamaya olanak sağlayacak yeterli doku mevcuttu. 6 olgu GİST, 2 olgu leiomyom, 2
olgu malign epitelyal tümör, 1 olgu B-hücreli indolen lenfoma, 2 olgu abse içeriği, 4
olgu mezenkimal neoplazi şüphesi, 1 olgu soliter fibröz tümör, 2 olgu reaktif lenfoid
doku , 2 olgu granülasyon dokusu, 4 olgu nondiagnostik olarak raporlandı. GİST
olgularının tamamı hastanemizde opere edildi ve tanılar doğrulandı. B-hücreli indolen lenfoma ve soliter fibröz tümör tanıları alan olgulara yapılan eksizyonel biyopsilerde tanılar Folliküler lenfoma ve malign soliter fibröz tümör oldu. Malign epitelyal
tümör tanısı alan 2 olgudan biri hastanemizde opere oldu ve tanı doğrulandı. Sonuçlarımızı benign, şüpheli, malign/malignite potansiyeli belirsiz ve nondiagnostik olarak 4 gruba ayırdığımızda %30,7 benign, %38,5 malign/malignite potansiyeli belirsiz, % 15,4 şüpheli, % 15,4 nondiagnositiktir ( Grafik1).
Grafik1. Olguların 4 ana grupta sınıflandırıldığı grafik. MPB: Malignite potansiyeli Belirsiz.
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4.TARTIŞMA
Subepitelyal lezyonlar gastrointestinal duvar içerisinde sağlam bir epitel altında bulunan klasik endoskopik yöntemler ile ulaşılması zor lezyonlardır (Şahin ve
Cindoruk, 2018: 418). Bu lezyonların ayırıcı tanısında benign ve malign lezyonlar
yanısıra neoplastik olmayan lezyonlar da bulunmaktadır . Neoplastik lezyonların büyük kısmını benzer morfolojik özelliklere sahip olan GİST, leiomyom, leiomyosarkom, schwannom gibi iğsi hücre morfolojisindeki tümörler oluşturur. Epitelyal neoplastik lezyonlar arasında hem primer hemde metastatik karsinomlar bulunmaktadır. Bu neoplazilerin benign, malign ve neoplastik olmayanlar şeklinde ayrımının yapılması hastanın takibi ve tedavisi açısından oldukça önemlidir (Aydın vd, 2016:40).
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Mezenkimal neoplazilerin tanısında EUS-İİAB ile yayma preparatlar yapılan aspirasyon materyali yanısıra immunohistokimyasal boyama işlemleri uygulanabilecek
dokunun da olması gerekmektedir (Raddaoui vd, 2015:451). EUS-İİAB sırasında ne
kadar fazla doku alınırsa tanı oranlarının da o kadar yüksek olacağı bilinmektedir
(Stelow vd, 2008). Sonuçlarımızı tanısal, şüpheli ve nondiagnostik olarak ayırdığımızda % 69,4 tanısal, % 15,3 şüpheli, % 15,3 nondiagnositiktir. Literatürde benzer
çalışmalara bakıldığında EUS-İİAB’nin tanısallıktaki oranları farklı çalışmalarda %
40-70 arasında değişmektedir Yine farklı çalışmalarda benzer şekilde tanı koymak
için yeterli materyal elde edebilme oranı da % 14,3 ile %70 arasında değişmektedir
(Aydın vd, 2016;Raddaoui vd, 2015; Mekky vd, 2010). Çalışmamızda olguların %
84,6’sından yeterli örnek alınmıştır. EUS-İİAB ile, midede yer alan subepitelyal lezyonların tanısında %80- 93 arasında tanısal doğruluk sağlandığı bildirilmektedir( Aydın vd , 2016:40; Mekky vd, 2010:917). Bizim çalışmamızda EUS-İİAB ile tanı
koyulduktan sonra cerrahi uygulanan hastalar karşılaştırıldığında olguların tamamında (%100) tanılarımız tutarlıdır. Literatüre oranla sonuçlarımızın daha yüksek
oranlara sahip olmasını klinik-patolojik iletişimin yeterli düzeyde olmasına bağlamaktayız.
Sonuç olarak EUS-İİAB ile elde edilen sitolojik materyal ve immunohistokimya gibi ek çalışmalara olanak sağlayan dokunun birlikte değerlendirilmesi, doku
miktarının azlığına rağmen yeterli ve tutarlı sonuçlar elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Bun nedenlerle submukozal lezyonların tanısında EUS-İİAB tekniğinin
kullanılmasını desteklemekteyiz.
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ÖZET: Amaç: Preeklampsi gebeliğin ikinci trimestırından itibaren
başlayan, yüksek tansiyon (>140/90) ve proteinüri (>300mg/24 saat) ile karakterize gebelik komplikasyonudur. Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM), gebelik döneminde glukoz direnci olarak tanımlanır, maternal ve fetal olumsuz
etkileri vardır. Ionized calcium binding adaptor molecule 1 (Iba1) 17 kDa’lık
mikroglial marker proteini olarak bilinmektdir. Mikrogliya/makrofaj belirteci
görevinin dışında, Iba1 F-aktine bağlanır ve aktin filamentlerini demet haline
getirerek aktin sitoiskeletinde görev alır. Bu çalışmada Iba1 proteinin GDM ve
preeklamptik plasentalardaki ekspresyonunun immunohistokimyasal yöntemler kullanılarak karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Metod: Çalışma Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi girişimsel olmayan
klinik araştırma etik kurulu tarafından onaylandı ve tüm hastalardan onam
formu alındı. DÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden 20 normotensif,
20 preeklamptik ve 20 GDM plasenta alındı. Plasentalar %10’luk formaldehit
solüsyonunda fikse edildi ve rutin parafin doku gömme protokolüne göre takipleri yapıldı. Histopatolojik inceleme için Hematoksilen eozin boyama, immunohistokimyasal analiz için Iba1 immunboyama yapıldı ve ışık mikroskobunda değerlendirildi.
Bulgular: GDM grubunda; desidual hücrelerde hem hücre membranı
hem de nukleslarında iba1 ekspresyonunda artış izlendi. Kök villusları ve daha
küçük villuslardaki endotel hücreleri ile tersiyer villusların içindeki hofbauer
hücrelerinde iba1 pozitif ekspresyonu tespit edildi. Preeklampsi grubunda;
GDM grubuna göre desidua hücrelerinin nükleus ve sitoplazmalarında yoğun
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Iba1 ekspresyonu izlendi. Kök villusların damar endotel hücrelerinde hafif dejenerasyonla birlikte Iba1 ekspresyonunda önemli artış görüldü. Tersiyer villusların endotel hücrelerinde ve stromal bölgelerdeki Hofbauer hücrelerinde
Iba1 ekspresyonun arttığı gözlenmiştir.
Sonuç: Kan beyin bariyeri antikoru olan Iba1, GDM plasentalarında
özellikle desidua hücreleri ile plasenta bariyerindeki endotel hücrelerinde eksprese edildiği ve hofbauer hücrelerinde yoğun olduğu tespit edildi. Buna karşın
preeklampsi grubunda desidual hücrelerin apoptozise doğru giden bir görünümle birlikte Iba1 pozitif ekspresyonuna sahip oldukları, villöz kan damarı
endotelinde ve hofbauer hücrelerinde Iba1’in arttığı görülmüştür. Plasenta bariyerinde tespit edilen bu proteinin sadece vasküler endotelde değil hücre apoptozisinde ve inflamasyonda da etkili olduğu, plasenta morfolojisini önemli ölçüde etkilediği düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Gestasyonel Diyabet, Preeklampsi, Plasenta, Iba,
immunohistokimya
Comparison of Iba1 Protein Expression in Preeclamptic and Gestational
Diabetic Placental Tissues, Immunohistochemical Study
ABSTRACT: Aim: Preeclampsia is a complication of pregnancy, starting from the second trimester of pregnancy, characterized by high blood pressure (140>) and proteinuria (> 300mg / 24 hours). Gestational Diabetes mellitus
(GDM), defined as glucose resistance during pregnancy, has maternal and fetal
adverse effects. Ionized calcium binding adapter molecule 1 (Iba1) is known
as a 17 kDa microglial marker protein. In addition to the microglia / macrophage marker function, Iba1 binds to F-actin and acts on the actin cytoskeleton
by bundling the actin filaments. The aim of this study was to compare the expression of Iba1 protein in GDM and preeclamptic placentas using immunohistochemical methods.
Methods: The study was approved by the non-invasive clinical research
ethics committee of Dicle University Medical School and consent form was
obtained from all patients. 20 normotensive, 20 preeclamptic and 20 GDM placentas were obtained from DU Obstetrics and Gynecology Clinic. Placentas
were fixed in 10% formaldehyde solution and followed according to routine
paraffin tissue embedding protocol. Hematoxylin eosin staining was performed
for histopathological examination and Iba1 immunostaining for immunohistochemical analysis and evaluated under light microscope.
Results: Iba1 was expressed in GDM placentas, especially in decidua
cells and endothelial cells in the placenta barrier and dense in hofbauer cells.
In the preeclampsia group, decidual cells were found to have positive expression of Iba1 with an appearance leading to apoptosis, and increased Iba1 in
villous blood vessel endothelium and Hoffbauer cells. This protein, which is
detected in the placenta barrier, is not only effective in vascular endothelium
but also in cell apoptosis and inflammation and it is thought that it affects placental morphology significantly.
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1. INTRODUCTION
Preeclampsia (PE) is a complication of pregnancy, starting from the second
trimester of pregnancy, characterized by high blood pressure and proteinuria (>
300mg / 24 hours). Preeclampsia occurs in 5-8% of pregnancies and is a major cause
of perinatal and maternal morbidity and mortality worldwide. Altered immune response with an increase of inflammatory cytokines, anti-angiogenic response, oxygen disruption-placental oxidative stress, and abnormal trophoblast invasion with
poor spiral artery remodeling are arising factors as a result of PE (Roberts and Escudero 2012:72; Fu et al., 2015:19).
Gestational diabetes (GDM) is hyperglycaemia with blood glucose values
above normal occurring during pregnancy. Women with gestational diabetes are at
an increased risk of complications during pregnancy and at delivery (American Diabetes Association, 2009:13). Gestational diabetes mellitus is a common complication
of pregnancy and that effects maternal and neonatal tissues adversely (Alfadhli,
2015:399). Placenta with GDM present morphological alterations (Jarmuzek et al.,
2015:101) for instance, syncytial knots, necrosis, villi immaturity and fibrinoid areas.
However, morphological adaptations occur according to the alterations, such as, central placental thickness, chorangiosis, higher branching capillaries (Carrasco-Wong
et al., 2019). These changes allow placenta to be physiologically efficient.
Ionized calcium binding adapter molecule 1 (Iba1) is known as a 17 kDa microglial marker protein. It is encoded by the HLA class III region of the human genome. Iba1 protein is involved in calcium homeostasis (Imai et al., 1996:855; Imai
and Kohsaka, 2002:164). A study reported that Iba1 is involved in the Rho family
of small GTPase, Rac, and calcium signaling pathways and may be required for cell
mobility and phagocytosis (Ohsawa et al., 2000:3073). It is a specific protein for
active microglia. In addition to its microglia / macrophage marker function, Iba1
binds to F-actin and acts on the actin cytoskeleton by bundling the actin filaments.
Iba1 expression was observed in testis, spleen, lung, kidney and brain tissues (Cunnigham et al., 2019:813; Ito et al., 1998:1; Eloundou et al., 2019).
The aim of this study was to compare the expression of Iba1 protein in GDM
and preeclamptic placentas using immunohistochemical methods.
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2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Experimental Procedure
The study was approved by the non-invasive clinical research ethics committee of Dicle University Medical School and consent form was obtained from all patients. Placentas were obtained from DU Obstetrics and Gynecology Clinic. Groups
were as follows; Normotensive (n:20), Preeclamptic placentas (n:20), and GDM placentas (n:20).
Maternal placental portions were excised for histopathological examinations.
Standard paraffin wax tissue embedding procedure was applied after treatment with
10% neutral formalin solution for the first fixation. Placentas were embedded in paraffin blocks and 4-5 µm sections were cut with a microtome then, stained with Hematoxylin Eosin and examined under light microscope (Zeiss, Germany).
2.2. Immunohistochemistry Protocol
Placental tissue sections were allowed to distilled water for immunohistochemical staining. Sections warmed in microwave at 700 ° C for 10 minutes in Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA) buffer solution for the antigen retrieval. Samples washed with phosphate buffered solution (PBS) and then incubated with 3%
hydrogen peroxide solution for 20 minutes. After PBS washing, the blocking solution
(cat # TL-125-HD, ThermoFisher) was dropped. Primary antibody Anti- Iba1 (cat
#ab108539, Abcam) was applied to sections and left in + 4°C overnight. Next day,
sections were incubated with secondary antibody (cat # TL-125-HD, ThermoFisher)
for 14 minutes. After PBS, Streptavidin peroxidase (cat # TL-125-HD, ThermoFisher) was treated for 15 minutes. DAB (cat # TL-125-HD, ThermoFisher) was
used as chromogen. Sections were counter stained with Hematoxylin and examined
under light microscope (Zeiss, Germany).
3. RESULTS
3.1. Histopathology Results
In the normotensive placenta sections, normal appearance of decidua and villi
were observed. Decidual cells were polygonal in shape, and with a small number of
syncytial clusters of syncytiotrophoblasts, connective tissue cells and blood vessels
of the root villi were observed in normal appearance (Figure 1).
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Figure 1. Normotensive placenta section, normal appearance of decidua and
villi. Hematoxylin- Eosin, bar: 500 µm.
GDM group placenta sections revealed shrunk decidual nuclei, hyperplasic
syncytial cells, prominent syncytial knot and bridges and dense erythrocyte accumulation in our observations (Figure 2).

Figure 2. GDM group placenta section, shrunk decidual nuclei (black arrow),
hyperplasic syncytial cells (blue arrow), prominent syncytial knot and bridges (yellow arrow) and dense erythrocyte accumulation (asterisk). Hematoxylin- Eosin bar:
500 µm.
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Preeclampsia group sections depicted hypertrophy in some decidual cells of
root villi, increased syncytial nodes and bridges, dilated blood vessels, intense erythrocyte infiltration in the intervillous area in the histopathological examinations (Figure 3).

Figure 3. Preeclampsia group, hypertrophy (black arrow) in some decidual
cells of root villi, increased syncytial nodes and bridges (blue arrow), dilated blood
vessels (yellow arrow), intense erythrocyte infiltration in the intervillous area (asterisk). Hematoxylin- Eosin, bar: 500 µm.
3.2. Immunohistochemistry Results
In GDM group, increased Iba1 expression in cell membrane and nuclei of decidual cells were observed (Figure 4a). Positive expression of Iba1 was detected in
root villi and endothelial cells in smaller villi and Hoffbauer cells in tertiary villi
(Figure 4b).

Figure 4a. GDM group, Increased Iba1 expression in cell membrane (black
arrow) and nuclei (blue arrow) of decidual cells. Iba1 immunostaining, bar: 500 µm.
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Figure 4b. GDM group, positive expression of Iba1 in endothelial cells (blue
arrow) and Hoffbauer cells (red arrow) in small villi, Iba1 immunostaining, bar: 500
µm.
In the sections of preeclampsia group, compared with the GDM group, intense
Iba1 expression was observed in the nucleus and cytoplasm of decidua cells. Significant increase in Iba1 expression in vascular endothelial cells of root villi was also
determined (Figure 5a). Increased Iba1 expression in the endothelial cells and Hoffbauer cells of the villi was seen in sections (Figure 5b).

Figure 5a. PE group, intense Iba1 expression in the nucleus and cytoplasm of
decidua cells (black arrow). Significant increase in Iba1 expression in vascular endothelial cells of root villi (yellow arrow). Iba1 immunostaining, bar: 500 µm
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Figure 5b. PE group, increased Iba1 expression in the endothelial cells (black
arrow) and Hoffbauer cells of the villi (yellow arrow). Iba1 immunostaining, bar: 500
µm.
4. DISCUSSION
Placental structure changes in gestational diabetes has been reported in previous studies (El Sawy et al., 2018:687). Morphological alterations such as necrosis,
villi immaturity and fibrinoid areas occur in placental tissue (Carrasco-Wong et al.,
2019). Other changes indicated in the literature are chorangiosis, edema, hypo and
hyper ramifications of the terminal villi, infarction, fibrotic villi and villous basement
membrane changes in diabetic placentae (Calderon et al ., 2007:65). We examined in
histopathological analysis in GDM group placenta section that shrunk decidual nuclei, hyperplasic syncytial cells, prominent syncytial knot and bridges and dense
erythrocyte accumulation compared to control group. Iba1 expression was positive
in endothelial cells and Hoffbauer cells.
Preeclampsia leads to an increment in inflammatory cytokines such as interleukins, triggers anti-angiogenic response and placental oxidative stress, and abnormal trophoblast invasion at the cellular level. We observed hypertrophy in decidual
cells, increased syncytial nodes and bridges, dilated blood vessels, intense erythrocyte infiltration in the intervillous area in the histopathological examinations and also
intense Iba1 expression in the nucleus and cytoplasm of decidua cells and Hoffbauer
cells. As known Hoffbauer cells are macrophages and involved in early placental
development (Przybyl et al., 2016:55) researches indicated that they may be abnormal in preeclamptic placentae (Tripathi et al., 2008:477).
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The aim of the present study was to determine whether the molecule-Iba 1,
calcium binding protein that plays a crucial role in Ca homeostasis is expressed in
placenta with pathological conditions like GDM&PE. We think this study is a novel
one as because immunohistochemically, no studies have been conducted to determine whether in GDM & PE Iba1 is expressed in the placenta. Evidence from our
results advanced that in GDM placentas, Iba1 was expressed especially in decidual
cells and endothelial cells in the placenta barrier and densely in Hoffbauer cells. On
the other hand, in the preeclampsia group, decidual cells were observed to have positive expression of Iba1 with an appearance leading to apoptosis, and increased Iba1
expression in villous blood vessel endothelium and Hoffbauer cells. These findings
form a basis that; ionized calcium binding adapter molecule 1-Iba1, which is detected
in the placental barrier, is not only effective in vascular endothelium but also in cell
apoptosis and inflammation and it is thought that it affects placental morphology significantly in GDM and PE pregnancy.
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ÖZET: Amaç: Preeklampsi, yüksek kan basıncı ve idrarda protein görülmesiyle karakterize olan bir gebelik sendromudur. Dünya genelinde gebeliklerin %5-8’ini etkiler ve gebeliğin 20. haftasından sonra izlenir. Maternal
morbidite ve mortalitenin önemli bir sebebinin yanında intrauterin büyüme geriliği ve perinatal ölümlerle de ilişkilidir. Gestasyonel Diabetes mellitus
(GDM), gebelik şekeri olarak bilinen gebelikte glukoz intoleransının geliştiği
klinik komplikasyondur. Çoğu gebede, doğum sonrası semptomları genelde
kendiliğinden kaybolmaktadır. Src proteini protoonkogen tirozin kinaz proteini
olup selüler morfoloji, proliferasyon ve embriyonik gelişimde önemli görevleri
vardır. Bu çalışmada preeklamptik ve GDM plasentalardaki Src ekspresyon seviyelerini immunohistokimyasal yönetemler kullanarak karşılaştırmak amaçlanmıştır.
Metod: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi girişimsel olmayan klinik araştırma etik kurulundan gerekli izinler alındı. Çalışmaya katılan tüm hastalardan
onam formu alındı. Yirmi normotensif, yirmi preeklamptik ve yirmi GDM plasenta DÜ. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden alındı ve dokular %10’luk
formaldehit solüsyonunda fikse edildi ardından rutin parafin doku gömme protokolüne göre takip edildi. Kesitlerin histopatolojik inceleme için Hematoksilen eozin ve immunohistokimyasal incelemesi için src immun boyamaları yapıldı. Işık mikroskobu ile incelenerek kesitlerin histopatolojik değerlendirmeleri yapıldı.
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Bulgular: GDM grubunda, maternal bölümdeki amniyon epiteli ve desidual hücrelerin sitoplazmalarında Src pozitif ekspresyonun gözlendiği; ancak
kök villusların sitotrofoblast ve sinsityotrofoblastarında src ekspresyonun negatif olduğu tespit edildi. GDM’de Src proteininin desidua hücresi ve amniyon
epitelinde apoptotik değişimin öncüsü olarak gözlenmiştir. Preeklampsi grubunda, amniyon epiteli ile desidua hücrelerinde Src’nin yoğun ekspresyon gösterdiği, ve desidual hücrelerinde nükleus kaybı yaşandığı görülmüştür. Kök villusların ve serbest villusların sinsiyal hücreleri ile sitotrofoblastlarda ve stromal
alandaki hücrelerde negatif Src ekspresyonu tespit edildi.
Sonuç: Önemli sinyal yolaklarından olan Src’nin hücre dejenerasyonunda ve apoptozisde başlıca markırlardan olduğu; GDM ve preeklamptik plasentalarda amniyon epiteli ve desidua hücrelerinde apoptosisi indüklediği;
özellikle preeklampsi grubunda desidual nükleus kaybının ve apoptosisin belirlenmesinde ve amniyon epitelinin gelişimini belirlemede önemli bir işaretleyici olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, Gestasyonel Diabetes mellitus, plasenta, Src, immunohistokimya
Immunoexpression of SRC Protein in Preeclamptic and Gestational Diabetic Placental Tissues
ABSTRACT: Aim: Preeclampsia is a pregnancy syndrome characterized by high blood pressure and the presence of protein in the urine. It is associated with intrauterine growth retardation and perinatal mortality. Gestational
Diabetes Mellitus (GDM) is a clinical complication of diabetes during pregnancy. In most of the pregnants, postpartum symptoms usually disappear spontaneously. Src protein is a protooncogen tyrosine kinase protein and has important roles in cellular morphology, proliferation and embryonic development.
The aim of this study was to compare Src expression levels in preeclamptic and
GDM placentas using immunohistochemical methods.
Method: All permissions were obtained from the non-invasive clinical
research ethics committee of Dicle University Faculty of Medicine. The consent form was obtained from all patients. Normotensive(n:20), preeclamptic
(n:20)and GDM (n:20) placentas were obtained from DU Obstetrics and Gynecology Clinic and placentas were fixed in 10% formaldehyde solution followed
by routine paraffin tissue embedding protocol. Hematoxylin eosin staining for
histopathological examination and Src immunostaining for immunohistochemical examination of sections were performed. Evaluations were made by light
microscopy.
Results: In the GDM group, Src positive expression was observed in
the cytoplasm of amniotic epithelium and decidual cells in the maternal section
however, negative in cytotrophoblast and syncytiotrophoblasts of root villi. In
the preeclampsia group, amniotic epithelium and decidua cells showed intense
expression of Src and decidual cells showed loss of nucleus. Negative Src
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expression was detected in the cytotrophoblasts and cells in the stromal area of
the syncytial cells of the stem villi and free villi.
Conclusion: Src is one of the important signaling pathways and a major
marker in cell degeneration and apoptosis that induce apoptosis in amniotic
epithelium and decidua cells of GDM and preeclamptic placentas, especially in
the preeclampsia group in the determining decidual nucleus loss and apoptosis
and the development of amniotic epithelium.
Keywords: Preeclampsia, Gestational Diabetes mellitus, placenta, Src,
immunohistochemistry

1. INTRODUCTION
Preeclampsia (PE) is a multisystem disorder characterized by hypertension and
proteinuria in the second trimester of pregnancy. This disorder affects approximately
5% of pregnancies worldwide. Severe preeclampsia may cause prematurity and maternal death in pregnancy (Trogstad et al., 2011:329; Uzan et al, 2011:467; Sircar et
al., 2015:131). The pathophysiology of PE is still lacking. Symptoms of PE are related with the pregnancy itself and they resolve with the ending of pregnancy (Cornelius, 2018). The possible reason of PE is reported to be inappropriate remodeling
of spiral uterine artery (SUA) because of inadequate function of trophoblast cells.
Inadequate remodeling of SUA leads to restricted supply of oxygen and nutrients to
placenta and, therefore, placental hypoxia (Li et al., 2015).
Gestational diabetes mellitus (GDM) is a metabolic disease defined as progressively impaired glucose intolerance during pregnancy (World Health Organization, 2013). The prevalence of GDM is 1. 7% to 11. 6% (Schneider et al. 2012:511).
GDM is associated with significantly higher risk of short- and long-term maternal
and fetal complications. Fetuses subjected to hyperglycemia more often present macrosomia, birth trauma, neonatal hypoglycemia, and respiratory distress syndrome
(Nordin et al. 2006:107). Long-term complications of hyperglycemia are a higher
prevalence of metabolic-related diseases (Manderson et al. 2002:991).
Src family tyrosine kinases are known to be involved in signal transduction
pathways regulating a wide spectrum of physiological responses, including cell cycle
control, cell proliferation, differentiation, adhesion, migration and survival. Src family tyrosine kinases emerged to play a role in heterotrimetric G protein signaling. G
protein-Src link is important in the regulation of apoptosis and ligand-induced receptor endocytosis (Ma and Huang, 2002:456; Thomas and Brugge, 1997:513). Researchers indicated that c-Src activity, was significantly decreased in PE placentas
relative to the control and concluded that c-Src and related biological pathways may
be related to placental dysfunction in the meaning of PE (Irtegun et al., 2017:1278).
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It was indicated in another study that Src family kinases play a crucial role in trophoblast differentiation and may be related to abnormal placental differentiation, such
as PE (Daoud et al., 2006:537). The mechanism of endothelial dysfunction in
preeclampsia was described by Boeldt et al. (Boeldt and Bird, 2017:27). Inflammatory components; VEGF, SFLT1, TNF-α,IL 6, IL 8, IL 10 are altered in the circulation of late-term PE pregnancies compared with normal pregnancies. Together, these
result in activation of kinase signaling pathways such as Src, etc. Activation of these
pathways results in both acute and long-term changes at the level of the plasma membrane. Such as, gap junction functions, MMP-9 and MMP-2 functions, monolayer
integrity and/or vascular leakiness. Inhibitors of Src signaling was reported to reverse
the phosphorylation of CX43, gap junction function at their respective target residues
and rescued Ca2+ signaling to levels equivalent to control.
The aim of this study was to compare Src expression levels in preeclamptic
and GDM placentas using immunohistochemical methods.
2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Experimental Procedure
The study was approved by the non-invasive clinical research ethics committee of Dicle University Medical School and consent form was obtained from all patients. Placentas were obtained from DU Obstetrics and Gynecology Clinic. Groups
were as follows; Normotensive (n:20), Preeclamptic placentas (n:20), and GDM placentas (n:20).
Maternal placental portions were excised for histopathological examinations.
Standard paraffin wax tissue embedding procedure was applied after treatment with
10% neutral formalin solution for the first fixation. Placentas were embedded in paraffin blocks and 4-5 µm sections were cut with a microtome then, stained with Hematoxylin Eosin and examined under light microscope (Zeiss, Germany).
2.2. Immunohistochemistry Protocol
Placental tissue sections were allowed to distilled water for immunohistochemical staining. Sections warmed in microwave at 700 ° C for 10 minutes in Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA) buffer solution for the antigen retrieval. Samples washed with phosphate buffered solution (PBS) and then incubated with 3%
hydrogen peroxide solution for 20 minutes. After PBS washing, the blocking solution
(cat # TL-125-HD, ThermoFisher) was dropped. Primary antibody Anti- Src (cat #
ab47405, Abcam) was applied to sections and left in + 4°C overnight. Next day, sections were incubated with secondary antibody (cat # TL-125-HD, ThermoFisher) for
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14 minutes. After PBS, Streptavidin peroxidase (cat # TL-125-HD, ThermoFisher)
was treated for 15 minutes. DAB (cat # TL-125-HD, ThermoFisher) was used as
chromogen. Sections were counter stained with Hematoxylin and examined under
light microscope (Zeiss, Germany).
3. RESULTS
3.1. Histopathology results
Normal appearance of decidua and villi were observed in the normotensive
placenta sections. Decidual cells were polygonal in shape, and with a small number
of syncytial clusters of syncytiotrophoblasts, connective tissue cells and blood vessels of the root villi were observed in normal appearance (Figure 1).
GDM group placenta sections revealed shrunk decidual nuclei, hyperplasic
syncytial cells, prominent syncytial knot and bridges and dense erythrocyte accumulation in our observations (Figure 2).
Preeclampsia group sections depicted hypertrophy in some decidual cells of
root villi, increased syncytial nodes and bridges, dilated blood vessels, intense erythrocyte infiltration in the intervillous area in the histopathological examinations (Figure 3).

Figure 1. Normotensive placenta section, normal appearance of decidua and
villi. Hematoxylin- Eosin, bar: 500 µm.
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Figure 2. GDM group placenta section, shrunk decidual nuclei (black arrow),
hyperplasic syncytial cells (blue arrow), prominent syncytial knot and bridges (yellow arrow) and dense erythrocyte accumulation (asterisk). Hematoxylin- Eosin bar:
500 µm.

Figure 3. Preeclampsia group, hypertrophy (black arrow) in some decidual
cells of root villi, increased syncytial nodes and bridges (blue arrow), dilated blood
vessels (yellow arrow), intense erythrocyte infiltration in the intervillous area (asterisk). Hematoxylin- Eosin, bar: 500 µm.
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3.2. Immunohistochemistry Results
In GDM group placenta section, in maternal region amniotic epithelium and
in the cytoplasm of decidual cells positive Src expression was observed (Figure 4a)
but, negative Src expression in the cytotrophoblast and syncytiotrophoblast of root
villi (Figure 4b).

Figure 4a. GDM group placenta section, maternal region, positive Src expression in amniotic epithelium (black arrow) and in the cytoplasm of decidual cells
(blue arrow). Src immunostaining, bar: 500 µm.

Figure 4b. GDM group placenta section, negative Src expression in the cytotrophoblast and syncytiotrophoblast of root villi (blue arrows). Src immunostaining, bar: 500 µm.
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In preeclamptic sections; intense Src expression in decidua cells and amniotic
epithelium and loss of nucleus in decidua cells were seen (Figure 5a). Also, negative
Src expression in the syncytial cells of the free villi and in cytotrophoblasts and cells
in the stromal area were observed (Figure 5b).

Figure 5a. Preeclampsia group section; intense Src expression in decidua
cells (yellow arrow) and amniotic epithelium (black arrow) and loss of nucleus in
decidua cells (blue arrow). Src immunostaining, bar: 500 µm.

Figure 5b. Preeclampsia group section; negative Src expression (yellow arrows) in the syncytial cells of the free villi and in cytotrophoblasts (black arrows)
and cells in the stromal area. Src immunostaining, bar: 500 µm.
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4. DISCUSSION
PE and GDM are serious pregnancy disorders and their mechanisms are still
being investigated. This present study focused on the expression of a tyrosine kinaseSrc- which is involved in cell proliferation, differentiation, adhesion, migration and
survival, for instance in placenta trophoblast differentiation using immunohistochemical techniques.
Placental growth is promoted with the interaction between trophoblast cells
and immune cells (Przybyl et al., 2016:55). Trophoblast cells are known to play in
PE development. There are researches on the importance of the immune system and
inflammatory markers that are elevated in PE (Rusterholz et al., 2007:51).
Hoffbauer cells are macrophages in placenta of fetal origin and they play a
crucial role in early placental development (Przybyl et al., 2016:55). They contribute
to the placental expression of anti-angiogenic factors, and studies evidenced that they
appeared to be abnormal in preeclamptic placentae (Tripathi et al. 2008:477).
Placentas from GDM pregnancies present typical histological findings such as
villous immaturity, villous fibrinoid necrosis, chorangiosis, and increased angiogenesis (Jarmuzek et al.,2015:101). El Sawy et al. (El Sawy et al.,2018:687) indicated
significant changes such as syncytial knots, cytotrophoblastic cell proliferation, fibrinoid necrosis, stromal fibrosis, and hyalinized villi were observed in GDM placentae. GDM produces significant morphological alterations in the placentae, which
might affect the developing fetus. Herein placental villi contained few blood vessels
that were mostly peripherally placed. However, in diabetic patients, there was an
increase in the number of the blood vessels per villous due to increased neoangiogenesis in the diabetic patients. Our studies revealed shrunk decidual nuclei, hyperplasic syncytial cells, prominent syncytial knot and bridges and dense erythrocyte
accumulation in GDM group placenta sections.
We suggest that this work may contribute to understand especially the apoptotic development of amniotic epithelium and therefore shed a light on the pathophysiology of PE and GDM.

95

Ebru GÖKALP ÖZKORKMAZ - Fırat AŞIR – Engin DEVECİ – Fırat ŞAHİN– Şenay DEVECİ

REFERENCES
BOELDT, D.S., BIRD, I.M. (2017). “Vascular adaptation in pregnancy and endothelial dysfunction in preeclampsia”, Journal of Endocrinology 232, R27–R44.
CORNELIUS, D.C. (2018). “Preeclampsia: From Inflammation to Immunoregulation”, Clinical Medicine Insights: Blood Disorders, 11:1179545X17752325.
DAOUD G, RASSART E, MASSE A, LAFOND J. “Src family kinases play multiple
roles in differentiation of trophoblasts from human term placenta”, J Physiol
571, 3 (2006), 537–553.
EL SAWY, N.A., IQBAL, M. S., ALKUSHI, A. G. (2018). “Histomorphological
study of placenta in gestational Diabetes mellitus”, International Journal of
Morphology, 36(2):687-692.
IRTEGUN, S., AKCORA-YILDIZ, D., PEKTANC, G., KARABULUT, C. (2017).
“Deregulation of c-Src tyrosine kinase and its downstream targets in pre-eclamptic placenta”, Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 43(8):
1278–1284.
JARMUZEK, P., WIELGOS, M., BOMBA-OPON, D.A. (2015). “Placental pathological changes in gestational Diabetes mellitus”, Neuroendocrinology Letters, 36(2):101-105.
LI, H., OHTA, H., TAHARA, Y., NAKAMURA, S., TAGUCHI, K., NAKAGAWA,
M. et al. “Artificial oxygen barriers rescue placental hypoxia and improve fetal
development in the rat pre-eclampsia model”, Sci Rep. 2015; 5:15271–15280.
MA, Y.C. and HUANG, X.Y. (2002). “Novel regulation and function of Src tyrosine
kinase”, CMLS, Cellular and Molecular Life Sciences, 59: 456–462.
MANDERSON, J.G., MULLAN, B., PATTERSON, C.C., HADDEN, D.R.,
TRAUB, A.I., MCCANCE, D.R. (2002). “Cardiovascular and metabolic abnormalities in the offspring of diabetic pregnancy”, Diabetologia, 45: 991-6.
NORDIN, N.M., WEI, J.W.H., NAING, N.N., SYMONDS, E.M. (2006). “Comparison of maternal- fetal outcomes in gestational diabetes and lesser degrees of
glucose intolerance”, Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 32:
107-114.
PRZYBYL, L., HAASE, N., GOLIC, M., RUGOR, J., SOLANO, M.E., ARCK, P.C.
(2016). “CD74-downregulation of placental macrophage-trophoblastic interactions in preeclampsia”, Circulation Research,119: 55–68.

96

SRC Proteininin Preeklamptik ve Gestasyonel Diyabetik Plasenta Dokularındaki İmmunoekspresyonu

RUSTERHOLZ, C., HAHN, S., HOLZGREVE, W. (2007). “Role of placentally produced inflammatory and regulatory cytokines in pregnancy and the etiology of
preeclampsia”, Seminars in Immunopathology, 29: 51–62.
SCHNEIDER, S., BLOCK, C., WETZEL, M., MAUL, H., LOERBROKS, A.
(2012). “The prevalence of gestational diabetes in advanced economies”, Journal of Perinatal Medicine, 40: 511-20.
SIRCAR, M., THADHANI, R., KARUMANCHI, S.A. (2015). “Pathogenesis of
preeclampsia. Current Opinion in Nephrology and Hypertension”, 24:131–
138.
THOMAS, S.M. and BRUGGE, J.S (1997). “Cellular functions regulated by Src
family kinases”, Annual Review of Cell and Developmental Biology, 13: 513–
609.
TRIPATHI, R., RATH, G., JAIN, A., SALHAN, S. (2008). “Soluble and membranous vascular endothelial growth factor receptor-1 in pregnancies complicated
by pre-eclampsia”, Annals of Anatomy, 190:477–489.
TROGSTAD, L., MAGNUS, P., STOLTENBERG, C. (2011). “Pre-eclampsia: Risk
factors and causal models”, Best Practice & Research Clinical Obstetrics &
Gynaecology, 25: 329–342.
UZAN, J., CARBONNEL, M., PICONNE, O., ASMAR, R., AYOUBI, J.M. (2011).
“Pre-eclampsia: pathophysiology, diagnosis, and management”, Vascular
Health and Risk Management, 7: 467–474.
WORLD HEALTH ORGANIZATION (2013). “Diagnostic Criteria and Classification hyperglycemia first detected in pregnancy”, Geneva.

97

VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOKLARA (VRE)
KARŞI BAZI UÇUCU YAĞLARIN ANTİBAKTERİYAL
AKTİVİTELERİ

Revza ÇELİK
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Ergin KARİPTAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Esin KIRAY
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

ÖZET: Bu çalışmamızda ülkemizde yetişen, kolay elde edilen ve piyasada çokça bulunan kekik, çörekotu, defne yaprağı, tarçın ve iğde gibi bitki
uçucu yağlarını laboratuvar ortamında elde ederek, son yıllarda önemli bir sorun olarak karşımıza çıkan VRE’lere karşı anti-bakteriyal aktivitelerini tespit
etmek amaçlanmıştır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarından alınan 3 VRE izolatı üzerinde ülkemizde doğal olarak yetişen 5 bitkiye ait ekstratlardan 2,5 ve 5 mg/ml konsantrasyonlar hazırlanarak Disk Difüzyon ve Agar Kuyucuk Difüzyon Yöntemi ile
inhibisyon zonları tespit edilmiş ve bu bitki ekstratlarının antibakteriyel etkileri
incelenmiştir. Çalışmamızda kullanılan özütler arasından defne yaprağı özütü
VRE üzerine en etkili özüt olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anti-bakteriyal aktivite, Vankomisin dirençli entrokoklar, Bitki uçucu yağlar
Antibacterial Activites of Some Plant Volatile Oils Againts
Vancomycin-Resistant Enterococcus (VRE)
ABSTARCT: In this study, it was aimed to determine anti-bacterial activities against VREs which emerged as an important problem in recent years
by obtaining plant essential oils such as thyme, nigella, laurus nobilis, cinnamon and spindle, which are grown in our country, obtained and found in the
market easily. The inhibition zones were determined by Disc Diffusion and
Agar Kuyucuk Diffusion Method and the antibacterial effects of these plant
extracts were investigated by having prepared 2,5 and 5 mg/ml concentrations
of extracts of 5 plants grown naturally in our country on 3 VRE isolation obtained from the Microbiology Laboratory of Kirşehir Ahi Evran University.
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Among the extracts used in our study, bay leaf extract was determined as the
most effective extract on VRE.
Keywords: Antibacterial activity, Vancomycin-resistant enterococci
(VRE), Plant volatile oils

1. GİRİŞ
Enterokoklar, insan bağırsak yüzeyinde ağız, vajina, safra yolları ve üretrada
normal ortam bakterileri olarak görülürler (Çaylan, 2004). Çok düşük hastalık yapma
yeteneğine sahip olmalarına karşın ciddi hastalıklara sebep olabilirler (Shepard,
2002). Yoğunlukla karın boşluğunda bulunan bu bakteriler çoğunlukla enfeksiyon ve
çeşitli hastalıklara (bakteriyemi ve endokardite) yol açarken, ender olarak menenjit,
deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarına sebebiyet verirler. Enterobakterlerin bazı
üyeleri, konak organizması dışında, değişen sıcaklıkta, pH düzeylerinde ve hatta bazı
bakterilerin ölümüne sebep olan deterjanların varlığında bile canlılığını koruyabilmektedir (Lautenbach vd., 1999; Patterson, 2000; Shepard vd., 2002).
Çoklu ilaç direncinin artması, yeni antimikrobiyal bileşiklerin belirlenmesi
için yeni kaynakların araştırılmasını zorunlu kılmıştır (Akgül, 2014). Doğal bitki içeriklerinden elde edilen maddeleri kullanarak patojen mikroorganizmalara karşı etkili
olan bitki türleri ve bu türlerin içerdikleri etken maddelerin tespit edilmesi, dünya
üzerinde yoğun bir şekilde çalışılan bir alan haline gelmiştir. Uçucu yağlar, farklı
bileşenleri içeren kompleks karışımlar olduklarından biyolojik etkileri yönünden de
farklılıklar göstermektedirler. Etki dereceleri içerdikleri etken maddenin özelliğine
bağlı olarak pek çok uçucu yağ farklı antimikrobiyal etkiler gösterebilmektedir (Ertürk vd., 2010).
Uçucu yağlarda mevcut olan kimyasal bileşenlerin, farklı gruplarının çokluğu
dikkate alınırsa antibakteriyel aktivitenin yanlız bir mekanizmaya bağlı olmadığı,
hücrede pek çok hedefin olduğu çıkarımı yapılabilir. Bu yağların antimikrobiyal etkisi, sitoplazma zarında tespit edilmiştir. Çok yıllık bitkilerden sağlanan antimikrobiyal maddeler, mikrobiyal metabolizmanın enzimatik reaksiyonlarını önleyebilir,
ortamdaki besin maddelerinin alımına mani olabilir, zarın yapısında değişiklik gerçekleştirebilir, ribozomal ve çekirdek düzeyinde enzim sentezine engel olabilir (Toroğlu vd., 2006; Evren, 2011).
Uçucu yağların antimikrobiyel özellikleri karşısında gram negatif bakterilerin,
gram pozitif bakterilere kıyasla daha dirençli olduğu, gram negatif bakterilerin bu
direncinin hücre duvarından kaynaklanabileceği belirtilmektedir. Aromatik ve fenolik bileşiklerin antimikrobiyel etkisi, yapı ve fonksiyon değişikliği ile sitoplazma zarında görülmektedir. Sitoplazma zarının seçici geçirgenliğinin kaybı hücre ölümü
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olarak tanımlanmaktadır. Pek çok araştırıcı baharatların ve bazı bitkilerin uçucu yağlarının gıda koruyucusu olarak kullanılabileceğini önermektedir (Evren, 2011).
Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de tıbbi yönden önemli olan bitkiler,
yüzyıllardır toplum içinde hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılmaktadır. Geleneksel tıpta kullanılan bitki özütlerinin yeni antimikrobiyal bileşenlerin potansiyel bir
kaynağı olarak, bilimsel açıdan incelenmeleri oldukça önem arz etmektedir. Diğer
taraftan, tabii ürünler olmaları yanında etkili ve güvenilirlikleri sebebiyle doğal terapilerde ve artan tüketici talebi de bitki uçucu yağları ile ilgili daha ayrıntılı çalışma
zorunluluğunu beraberinde getirmektedir (Çelik ve Çelik, 2007).
Bu çalışmamızda ülkemizde (Kırşehir il sınırları içinde) yetişen, kekik, çörekotu, defneyaprağı, tarçın ve iğde bitki özütlerinin VRE’lere karşı anti-bakteriyel etkinliğinin çeşitli yöntemlerle belirlenmesi amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Materyal
2.1.1. Kullanılan Test Suşları
Antimikrobiyal etkinliği tespit etmek için kullanılacak olan VRE1, VRE2,
VRE3, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarından temin edilmiştir.
2.1.2. Kullanılan Bitki Ekstraktları
Bu çalışmamızda defne (Laurus nobilis), iğde (Elaeagnus angustifolia), kekik
(Thymus vulgaris), çörekotu (Nigella sativa), tarçın (Cinnamomum zeylanicum)’ kullanılmıştır. Temin edilen örneklerin yenilebilen kısımları kök ve saplarından ayıklandıktan sonra oda koşullarında ve gölgede kurutulmuştur. Analizlerde kullanılmak
üzere cam kavanozlarda muhafaza edilmiştir.
2.2. Metot
2.2.1. Soxhlet Cihazı İle Bitki Özütlerinin Elde Edilmesi
Araştırmamızda ülkemizdeki bitki çeşitleri arasında çok sık rastlanan defneyaprağı, iğde, kekik, tarçın, çörekotu bitkileri laboratuvara getirilerek uygun koşullarda (oda sıcaklığında) kurumaya bırakılmıştır. Kurutulan bitkilerin mikroptan arındırılmış koşullarda bir parçalayıcı alet (blender) aracılığıyla ufak parçalar haline getirilerek, Soxhlet cihazında (isolab soxhlet NS 29/32 30 mL) özüt elde etmek için
10g’lık paketler halinde hazır hale getirilmiştir. Hazır haldeki bitkiler 200 ml çözücü
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ile 8 saat boyunca muamele edilmiş ve bu işlemde çözücü olarak ethanol ve n-hekzan
kullanılmıştır. Elde edilen özütler rotary evaporatörde (Heidolph Hei-Vap Advantage
ML/G1) bitki özütü kalana dek buharlaştırma işlemine tabi tutulmuştur. Buharlaştırma aşamasında kullanılan çözücülerin kaynama noktasına göre cihaz ayarlanmıştır. Sonuçta hazırlanan özütler kullanılacağı zamana kadar +4oC de muhafaza edilmiştir.
Yoğunlaştırılmış özütlerden 5 mg tartılarak 5 mL % 30’ luk DMSO (dimetil
sulfoksit asit) içerisinde çözülerek 5 mg/ml’lik stok çözelti elde edilmiş, daha sonra
elde edilen çözelti seyreltilerek 2.5 mg/ml lik ikinci bir derişim hazırlanmış ve bu
stok çözeltiler kullanılıncaya kadar -20°C’ de buzdolabında saklanmıştır.
2.2.2. Antimikrobiyal Aktivite Tayini
2.2.2.1. Agar Kuyu Yöntemiyle Antimikrobiyal Aktivitenin Belirlenmesi
Antimikrobiyal etkinliği agar kuyucuk difüzyon tekniği ile tespit edilmiştir
(Kalemba ve Kunicka, 2003). Çalışmamız her mikroorganizma ve yağ için iki kez
yapılmıştır. Kaynak madde olarak 5 mg/mL yoğunluğun da stok çözeltiden ve 2,5
mg/ml seyreltilmiş olan çözeltiden kullanılmıştır. 37 °C’de 24 saat inkübasyon neticesinde uçucu yağların inhibisyon zonu ölçülmüştür. 12.0 mm ve daha dar olan çaptaki uçucu yağın mevcut bakteri üzerinde yeterince antibakteriyel etkiye sahip olamadığı (-), 12 ve 21 mm sınırlarındaki çaplar orta seviyede aktif (+), 21mm’den ve
30 mm’ye kadar olan çaplar aktif (++), 30 mm ve üstü çaplar ise çok aktif (+++)
olduğu şeklinde nitelendirilmiştir (Djabou ve vd., 2013).

Şekil 1: Agar Kuyu Yöntemi İle Antimikrobiyel Aktivite Tayini.
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2.2.2.2. Disk Difüzyon Yöntemiyle Antimikrobiyal Aktivitenin Belirlenmesi
Antimikrobiyal aktivitenin tespit edilmesinde ayrıca disk difüzyon tekniği da
kullanılmıştır. Bu yöntemde; Önceden hazırlanmış 5 mg/ml konsantrasyonlardaki
bitki özütlerinden 10 ar µl steril boş disklere (6 mm) emdirilip petrilere yerleştirilmiştir. Petriler 37°C’de 24 saatlik inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyondan sonra
petrilerdeki disklerin etrafında oluşan zonların çapı mm cinsinden ölçülmüştür.
3. BULGULAR
3.1. Farklı Bitki Uçucu Yağlarının VRE’ler Üzerine İnhibisyon Etkisinin
Değerlendirilmesi
Yapılan çalışmada 5 farklı uçucu yağın (kekik, defneyaprağı, iğde, çörekotu
ve tarçın), farklı konsantrasyonlarının VRE’ler üzerine etkileri agar kuyucuk difüzyon yöntemi ve disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. Bitki uçucu yağlarına karşı
elde edilen inhibisyon zonlarına ait bulgular aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir.
VRE 1’in gelişimi üzerine uçucu yağların etkisi Tablo 1. de gösterilmiştir.
Tablo 1: VRE 1'in Gelişimi Üzerine Uçucu Yağların Etkisi
Yağ Adı

İnhibasyon Zonu (mm)
Agar Kuyu Yöntemi

Disk Difüzyon Yöntemi

Miktar (mg/ml)

5

2,5

-

İğde

18

14

EG

Çörekotu

11

11

7

Kekik

12

12

9

Defneyaprağı

15

14

EG

Tarçın

12

11

EG

“EG: Etki görülmedi”
Çalışmamızda 2,5 mg/ml ve 5 mg/ml olarak hazırlanan iki ayrı derişim çörekotu, 2,5 mg/ml’lik tarçın VRE 1’nin gelişimi üzerine yeterli bir etki göstermezken;
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iğde, kekik, defneyaprağı uçucu yağları ve tarçın uçucu yağının 5 mg/ml’lik derişimi
orta derecede antibakteriyel etki göstermiştir. İğde uçucu yağı VRE 1‘e karşı diğer
yağlara kıyasla daha yüksek antibakteriyel aktivite göstermiş ve en geniş inhibisyon
zonlarını oluşurmuştur.
Ayrıca steril disklere emdirilmiş uçucu yağlardan çörekotu ve kekik uçucu
yağları dışında kalan uçucu yağlar herhangi bir antibakteriyel etki göstermezken; bu
uçucu yağlar yeterli etkiye sahip olmasa da inhibisyon zonu oluşturmuştur. VRE
2’nin gelişimi üzerine uçucu yağların etkisi Tablo 2. de gösterilmiştir.
Tablo 2: VRE 2'nin Gelişimi Üzerine Uçucu Yağların Etkisi
Yağ Adı

İnhibasyon Zonu (mm)
Agar Kuyu Yöntemi

Disk Difüzyon Yöntemi

Miktar (mg/ml)

5

2,5

-

İğde

12

11

EG

Çörekotu

14

13

EG

Kekik

12

12

EG

Defneyaprağı

15

14

EG

Tarçın

11

10

EG

“EG: Etki görülmedi”
Yaptığımız çalışmada 2,5 mg/ml ve 5 mg/ml olarak hazırlanan iki ayrı derişim
tarçın, 2,5 mg/ml’lik ve iğde uçucu yağı VRE 2’nin gelişimi üzerine yeterli bir etki
göstermezken; çörekotu, kekik, defneyaprağı ayrıca 5mg/ml’lik iğde uçucu yağları
orta derecede antibakteriyel etki göstermiştir.
Bununla birlikte steril disklere emdirilmiş uçucu yağlardan hiçbiri VRE 2’ye
karşı herhangi bir antibakteriyel etki göstermemiş ve inhibisyon zonu oluşturmamıştır. VRE 3 Enterococcus feacalis’in gelişimi üzerine uçucu yağların etkisi Tablo 3.
de gösterilmiştir.
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Tablo 3: VRE 3 Enterococcus faecalis'in Gelişimi Üzerine Uçucu Yağların
Etkisi
Yağ Adı

İnhibasyon Zonu (mm)
Agar Kuyu Yöntemi

Disk Difüzyon Yöntemi

Miktar (mg/ml)

5

2,5

-

İğde

13

12

8

Çörekotu

14

12

9

Kekik

12

10

EG

Defneyaprağı

11

10

EG

Tarçın

11

11

EG

“EG: Etki görülmedi”
Çalışmamızda 2,5 mg/ml ve 5 mg/ml olarak hazırlanan iki ayrı derişim defneyaprağı ve tarçın ile 2,5 mg/ml’lik kekik uçucu yağları VRE 3 E. feacalis’in gelişimi
üzerine yeterli bir etki göstermezken; iğde, çörekotu ve 5 mg/ml’lik kekik uçucu yağları orta derecede antibakteriyel etki göstermiştir.
Diğer taraftan steril disklere emdirilmiş uçucu yağlardan iğde ve çörekotu
uçucu yağları dışında kalan uçucu yağlar herhangi bir antibakteriyel etki göstermezken; bu uçucu yağlar yeterli etkiye sahip olmasa da inhibisyon zonu oluşturmuştur.
4. TARTIŞMA
Enterokokların en kayda değer özelliği, gram pozitif bakteri infeksiyonlarının
tedavisinde kullanılan pekçok antimikrobiyal etkene karşı direnç göstermeleridir.
Bütün dünyada olduğu üzere Türkiye’de de enterokoklardaki çoklu antibiyotik direnci mühim bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani enterokokal infeksiyonların tedavisinde kullanılabilecek antibiyotik alternatifleri oldukça sınırlıdır (Berzeg, 2005; Karagöz, 2005).
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji
Laboratuvarı tarafından hastalardan izole edilen VRE’ler bu çalışmamızda kullanılmıştır.
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Türkiye bitki muhteviyatı ve potansiyeli yönünden oldukça zengin olup, tıbbi
olarak kullanılan nice bitki türü bulunmaktadır. Gerek yurt dışında, gerekse Türkiye’de yapılan araştırmalarda bu bitkilerin pekçoğunun antimikrobiyal etkileri olduğu saptanmıştır. Bu çalışmamızda ülkemizde yetişen ve rahatlıkla piyasada bulabileceğimiz 5 tane bitkinin (kekik, tarçın, iğde, defneyaprağı, çörekotu) çeşitli kimyasallarla (ethanol, n-hekzan) özütleri elde edilerek birçok antibiyotiğe direnç gösteren entrokoklar üzerine antimikrobiyal aktiviteleri incelenmiştir.
Bu çalışmamızın ilk kısmında yukarıda belirttiğimiz 5 bitki örneği 200 ml çözücü (ethanol, n-hekzan) ile 8 saat Soxhlet ekstraksiyonu işlemine tabi tutulmuş,
elde edilen özütler 5 mg/ml ve 2,5 mg/ml olarak iki ayrı derişimde hazırlanmıştır.
Araştırmamızda ekstraksiyon işlemi için toksiditesi diğer çözücülere oranla düşük
olan, polaritesi yüksek, ekonomik yönden hesaplı ve rahat elde edilebilecek kimyasalara öncelik verilmiştir (Selen İşbilir, 2008). Çeşitli patojenik mikroorganizmalar
ve VRE’ler üzerinde bu özütlerin antimikrobiyal aktivitesi agar kuyu ve disk difüzyon yöntemleri ile tespit edilmiştir.
Araştırmamızda incelenen bitkilere özgü ekstratların VRE’lere karşı antimikrobiyal aktiviteye sahip oldukları görülmüştür. Özütlere karşı en duyarlı bakteri suşu
VRE2’dir. Çalışmamızda kullandığımız bitki ekstratların infeksiyon hastalıkların tedavisi amacıyla üretilen modern ilaçların antimikrobiyal ajanları olarak kullanılması
mümkündür.
Tablo1., Tablo 2. ve Tablo 3.’deki sonuçlar incelendiğinde iğde ekstarının tüm
konsantrasyonları ile orta derecede antimikrobiyal aktivite gösterdiği 3 VRE olduğu
gözlenmiştir. Aynı şekilde diğer bitki özütlerinin antimikrobiyal aktivitelerini kısaca
belirtecek olursak, çörekotu ekstarının tüm konsantrasyonları ile orta derecede antimikrobiyal aktivite gösterdiği 2 VRE, kekik ekstarının tüm konsantrasyonları ile orta
derecede antimikrobiyal aktivite gösterdiği 3 VRE, defneyaprağı ekstarının tüm konsantrasyonları ile orta derecede antimikrobiyal aktivite gösterdiği 2 VRE, tarçın ekstarının tüm konsantrasyonları ile antimikrobiyal aktivite gösterdiği VRE gözlenmemiştir.
Bu çalışmada yüksek derişimli bitki özütleri düşük derişimli bitki özütlerine
göre daha fazla zon çapı oluşturmuş ve daha fazla antimikrobiyal aktivite göstermiştir.
Bitki uçucu yağlarının antimikrobiyal özellikleri yapılarında bulunan fenolik
(timol, kavrakrol, eugenol, vb.) ve terpenoid bileşenlerden gelmekte ve bu bileşenlerce zengin bitkiler tedavi amacıyla da kullanılmaktadır. Burada önemli olan, bu
bileşenleri yapısında herhangi bir zarar oluşturmaksızın elde ederek uygun doz ve
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kombinasyonlarda kullanabilmektir (Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2013). Bu çalışmamızda bitki uçucu yağlarının endüstriyel üretime, işleme ve depolama şartlarına,
bağlı olarak, güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkiye sahip olan bazı uçucu yağların bu özelliklerini kaybettikleri ve test suşlar üzerine antibakteriyel etki göstermedikleri tespit edilmiştir.
5. SONUÇ
Bu çalışmanın sonuçları incelendiğinde, araştırmada kullanılan bitkilere ait
özütlerin VRE’lere karşı antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu tespit edilmiştir.
Bakterilerin antibiyotiklere karşı direncinin artmasına rağmen antimikrobiyal özelliğe sahip bitkilere ve bitkisel ürünlere direnç kazandığı görülmemektedir. Öte yandan günümüzde hastalıkların tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin birtakım yan etkilerinin olması, bitkilerle tedaviye olan eğilim artmasına sebep olmuştur. Buradan
hareketle antimikrobiyal aktivitesi tespit edilen bitki özütlerinin etken maddeleri de
belirlenebilir. Bu bitkilerden elde edilen bileşiklerin VRE’lerin sebep olduğu hastalıklara karşı ilaç yapımında kullanılması söz konusu olabilir.
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SAĞLIKLI BİREYLERDE KAROTİS İNTİMA MEDİA
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ÖZET: Amaç: Koroid, birim ağırlık başına, vücuttaki herhangi bir dokudan daha yüksek kan akışına sahiptir. Gözün de en vasküler tabakasıdır. Sağlıklı bireylerde subklinik aterosklerozun göstergesi olan KİMK ile koroid kalınlığı arasında bir ilişki olup olmadığının tespitini yapmak amaçlanmıştır.
Materyal metod: Çalışmaya 30-60 yaş arası 80 sağlıklı birey alındı.
Koroid kalınlığında değişiklik yapabilecek hastalıklar ve ateroskleroza predispozan hastalıkları olan bireyler çalışmadan dışlandı.
Sonuçlar: Çalışmaya 45’i erkek, 35’i bayan gönüllüden oluşan toplam
80 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Ortalama yaşları 42,40±7,68 (range, 31-60 yaş)
idi. Koroid ile yaş (r= -.80, p<.01), sol ventrikül deselerasyon zamanı (r= -.72,
p<.01), izovolumik relaksasyon zamanı (r= -.76, p<.01), E/e’ (r= -.68, p<.01),
KİMK (r= -.700, p<.01) arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür.
KİMK ile yaş(r=-.78, p<.01), sistolik kan basıncı (r=-.60, p<.01), ortalama kan
basıncı(r=-.42, p<.05), izovolumik relaksasyon zamanı (r= -.67, p<.01), E/e’
(r= -.59, p<.01), koroid kalınlığı (r= -.700, p<.01) arasında negatif yönlü ilişki
olduğu gözlendi. Koroid kalınlığında ve KİMK de cinsiyetler arasında bir farklılık olup olmadığını incelendiğinde, herhangi bir fark olmadığı belirlendi(t(77)
=.47, p>.05), (t(78)=.44, p>.05).
Tartışma: Yaş, artmış diyastolik disfonksiyon, artmış KİMK ile incelmiş koroidin ilişkili olduğu, yine artmış yaş, artmış sistolik arteryel basınç, artmış ortalama arteryel basınç, artmış diyastolik disfonksiyon ve azalmış koroid
kalınlığı ile KİMK arasında ilişki olduğu, cinsiyetler arasında koroid kalınlığı
ve KİMK açısından fark olmadığı tespit edildi.
Anahtar kelimeler: Koroid kalınlığı, Karotis intima media kalınlığı,
Diyastolik disfonksiyon, subklinik ateroskleroz

Hasan AKKAYA – Ertuğrul Emre GÜNTÜRK

The Relationship Between Carotis Intima Media Thickness and Coroid
Thickness in Healthy Individuals
ABSTRACT: Objective: The choroid has a higher blood flow per unit
weight than any tissue in the body. It is also the most vascular layer of the eye.
It was aimed to determine whether there is a relationship between CIMT, which
is an indicator of subclinical atherosclerosis and choroidal thickness in healthy
individuals.
Material and Methods: Eighty healthy subjects aged 30-60 years were
included in the study. Individuals with diseases that may alter choroidal thickness and predisposing diseases of atherosclerosis were excluded from the study.
Results: A total of 80 healthy volunteers, 45 male and 35 female volunteers were included in the study. The mean age was 42.40 ± 7.68 years (range,
31-60 years). There was a negative correlation between choroid and age(r= .80, p<.01), left ventricular deceleration time(r= -.72, p<.01), isovolumic relaxation time(r= -.76, p<.01), E / e ’ (r= -.68, p<.01), CIMT(r= -.700, p<.01).
There was also a negative correlation between CIMT and age(r=-.78, p<.01),
systolic blood pressure(r=-.60, p<.01), mean blood pressure(r=-.42, p<.05),
isovolumic relaxation time(r= -.67, p<.01), E / e ’ (r= -.59, p<.01), choroidal
thickness(r= -.700, p<.01). When there was a difference between the genders
in choroidal thickness and CIMT, no difference was found (t (77) = .47, p>
.05), (t (78) =. 44, p> .05).
Discussion: Increased age, increased diastolic dysfunction, increased
CIMT were associated with thin choroid; Increased age, increased systolic arterial pressure, increased mean arterial pressure, increased diastolic dysfunction and decreased choroidal thickness were related to CIMT; There was no
difference between genders in terms of choroidal thickness and CIMT.
Key words: Choroidal thickness, Carotid intima media thickness, Diastolic dysfunction, Subclinical atherosclerosis

Giriş
Koroid, retina ve sklera arasında yer alan vücudun en çok vaskülarizasyona
sahip dokularından biridir. Fotoreseptörlerin de bulunduğu dış retina segmentlerinin
oksijen ve besin ihtiyacı, retinanın ısı regülasyonu, retinanın pozisyonel durumu, retinal artık maddelerin uzaklaştırılması ve büyüme faktörlerinin salgılanması gibi birçok önemli görevleri üstlenir.
Enhanced depth imaging optical coherence tomography (EDI-OCT), biyolojik
doku katmanlarını mikron düzeyinde yüksek çözünürlükte tomografik kesitler alarak
görüntüleyen, tıbbi görüntüleme-tanı yöntemidir(1). Bu sayede farklı oküler özelliklere sahip bireylerde ve koroid kaynaklı retina hastalıklarında koroid özellikleri hakkında değerli veriler elde edilebilir.
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İntima-media kalınlığı (İMK) ilk kez 1980 li yıllarda B-mod ultrason ile ölçülmüştür (2). 1990lı yıllarda ölçümlerin daha rahat yapılabilmesi ve de karotis arterinin
sık olarak incelenmesinden dolayı İMK ölçümünde karotis arteri kullanılmaya başlanılmıştır. O tarihten beri yapılan çeşitli çalışmaların sonucunda karotis İMK
(KİMK)sı aterosklerozu belirlemede yeni bir parametre olarak kullanılmaya başlanmıştır (3). Arterler, en içte intima, orta da media ve en dışta adventisya olmak üzere
üç tabakadan oluşurlar. İntima tek sıra endotel hücre tabakasından oluşur ve de aterosklerotik lezyonun oluştuğu bölgedir. Media tabakası düz kas hücrelerini, elastik
ve kollajen liflerini içermektedir.
Karotis arter hastalığı önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Ortak veya
iç karotis arterlerinde darlığa/ tıkanıklığa veya diğer patolojilere sekonder bağlı ipsilateral oküler belirtiler ortaya çıkabilir ve bu durum aynı zamanda serebral iskeminin
de habercisi olabilir.
Oftalmik arter, karotis arterinin ilk dalıdır ve gözün birincil arteriyel kaynağıdır. Karotis arterdeki herhangi bir hemodinamik değişiklik sonucu gözde hipoperfüzyona neden olabilir. Bu hemodinamik amorozis fugakstan santral retinal veya oftalmik arter tıkanıklığına bağlı tam körlüğe dek geniş bir aralıkta yer alır. Sonuçta internal karotis arter patolojisi neovasküler glokom, oküler hipotoni, iskemik retinopati, retina arter oklüzyonları, iskemik optik nöropati ve katarakt gibi komplikasyonlar yoluyla potansiyel olarak kör edici bir hastalığa yol açabilir.
Koroidin vücudun en çok kanlanan organı olması ve oftalmik arter ile beslenmesi nedeniyle sağlıklı kişilerde koroid kalınlığı ile karotis intima media kalınlığı
arasında ilişki olup olmadığının tespiti amaçlanmıştır.
Materyal ve metodlar
Çalışma dizaynı ve katılımcılar
Çalışma Mayıs 2019-Ağustos 2019 tarihleri arasında prospektif olarak yapıldı.
Çalışmaya kardiyoloji polikliniğine non-spesifik şikayetlerle başvuran 30-60 yaş aralığında 80 sağlıklı birey alındı. Her hastadan yazılı olarak bilgilendirilmiş onam
alındı. Çalışma Helsinki Deklarasyonu ilkelerine uygun olarak gerçekleştirildi. Glokomu olan kişiler, ileri derecede miyopisi olanlar, daha önce koroner arter hastalığı
tanısı olanlar, tanısı konulmuş esansiyel ya da sekonder hipertansiyon varlığı, inflamatuar ve ya endokrinolojik hastalık varlığı (Diabetes mellitus, Tiroid disfonksiyonu, hipofiz bozuklukları vs), 60 yaş üzerinde olanlar, daha önce herhangi bir nedenle göz operasyonu olmuş kişiler, sigara içiciliği, gebeliği olan bireyler çalışma
dışı bırakıldı.
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Ekokardiyografik ve KİMK değerlendirmeleri.
Ekokardiyografik ve KİMK değerlendirmeleri aynı kardiyolog tarafından yapıldı. Ekokardiyografik değerlendirmeler 3.5-MHz transducer (Philips EPIQ 7 ultrasonografi sistemi, Koninklijke Philips N.V .; Best, Hollanda) ile yapıldı. Tüm ölçümler üç kardiyak döngünün ortalaması alınarak yapıldı. 2D ekokardiyografik ölçümler Amerikan Ekokardiyografi Derneği tarafından belirlenen standartlara göre
yapıldı (12). Simpson yöntemine göre LV ejeksiyon fraksiyonunu (LVEF) hesaplandı. Pulse wave mitral akım hızları, örnek hacminin(sample volüme) mitral yaprakçık uçlarına yerleştirilmesinden sonra apikal dört odacık görünümünden elde
edildi. Mitral erken diyastolik hız (E, cm / s), geç diyastolik hız (A, cm / s), E / A
oranı, E yavaşlama zamanı (DT, ms) ve izovolümetrik relaksasyon zamanı (IVRT,
ms) apikal görünümden hesaplanmıştır.
KİMK değerlendirmeleri yine aynı cihazla (Philips EPIQ 7 ultrasonografi sistemi, Koninklijke Philips N.V .; Best, Hollanda) yapıldı. 13-MHz linear transducer
kullanılarak görüntülendi. Ana karotis arter bulbusundan itibaren ilk 2 cm’lik distal
bölgeden yapıldı. Ölçümler manuel olarak yapıldı. Ölçüm her iki ana karotis arter
için de uygulandı. En az 3 ölçüm yapılıp ortalamaları alındı. Tercihen daha kalın olan
tarafın değerleri baz olarak alındı.
Koroidal değerlendirme
Koroid kalınlığı ölçümleri Cirrus HD-OCT (Cirrus; Carl Zeiss Meditec Inc.
Dublin, CA) cihazı ile EDI (Enhanced depth imaging) modunda “HD 5 Line Raster”
protokolü kullanılarak, saat 8-12 am arasında ölçümler yapıldı. Çalışmaya imaj çözünürlüğü 10 üzerinden en az 6 olan çekimler dahil edildi. Çalışmaya katılımcıların
tek gözü dahil edildi. Eğer her 2 göz de dahil edilme kriterlerini karşılıyor ise koroid/sclera sınırının daha belirgin olduğu görüntü kalitesinin daha yüksek olduğu göz
seçildi. Koroid kalınlığı sadece subfoveal bölgeden olacak şekilde hiperreflektif retina pigment epitelinin dış kenarı ile sklera iç kenarı arası mesafeyi içerecek şekilde
cihazın ölçüm aracı kullanılarak manuel olarak ölçüldü. Ölçümler katılımcıların ekokardiyografik ve KİMK ölçümlerinden kör bir gözlemci tarafından yapıldı.
İstatiksel Analiz
Araştırmada elde edilen veriler IBM SPSS sürüm 23.0 yazılımı (IBM Corp.,
Armonk, NY, ABD) kullanılarak analiz edildi. Verilerin normal dağılıma uygunluğu
Kolmogorov-Smirnov testi ve histogramlar kullanılarak kontrol edildi. Tanımlayıcı
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istatistikler ortalama ± standart sapma olarak verildi. Pearson korelasyon testi kullanılarak korelasyon analizleri yapıldı. P <0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul
edildi. Cinsiyetler arası farklılıkları incelemek için Independent samples t test kullanıldı.
Sonuçlar
Çalışmaya 45’i erkek, 35’i bayan gönüllüden oluşan toplam 80 sağlıklı gönüllü
dâhil edildi. Ortalama yaşları 42,40±7,68 (range, 31-60 years) idi. Bazal karakteristik
özellikleri, ekokardiyografik verileri, KİMK verileri ve koroid kalınlıkları tablo 1 de
verildi.
Tablo 1. Bazal karakteristik özellikler, ekokardiyografik veriler, KİMK
ve koroid kalınlıkları
Parametreler
Yaş(yıl)
Vücut kitle indeksi(kg/m2)
Sistolik kan basıncı(mmHg)
Diyastolik kan basıncı(mmHg)
Ortalama kan basıncı(mmHg)
Total kolesterol(mg/dL)
Serum kreatinin(mg/dL)
Kalp hızı(bpm)
LVEF(%)
LVDD(mm)
LVSD(mm)
IVSD(mm)
Mitral kapak erken diyastolik velosite(m/s)
Mitral kapak geç diyastolik velosite(m/s)
Sol ventrikül deseleration zamanı(ms)
Izovolumik relaksasyon zamanı(ms)
E/e’(%)
Koroid kalınlığı(mm)
KİMK(mm)
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Ortalama±Standard sapma
42,40±7,68
23,93±1,8
117,96±10,89
74,26±8,31
88,34±8,18
180,24±18,38
1,04±0,12
70,4±7,27
64,53±1,03
44,58±0,96
26,83±0,89
1,07±0,91
81,69±5,93
66,74±3,06
218,81±25,94
91,89±15,4
7,23±1,2
282,5±35,1
0.44±0,08
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LVEF: Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu; LVDD: Sol ventrikül diyastolik
çap; LVSD: Sol ventrikül sistolik çap; IVSD: Interventriküler septum çapı; KİMK:
Karotis intima-media kalınlığı
Koroid kalınlığı ve KİMK ile değişkenler arası ilişkileri tespit etmek için yapılan Pearson korelasyon analizi uygulandı. Koroid ile yaş (r= -.80, p<.01), sol ventrikül deselerasyon zamanı (r= -.72, p<.01), izovolumik relaksasyon zamanı (r= -.76,
p<.01), E/e’ (r= -.68, p<.01), KİMK (r= -.700, p<.01) arasında negatif yönlü bir ilişki
olduğu görülmüştür. KİMK ile yaş(r=-.78, p<.01), sistolik kan basıncı (r=-.60,
p<.01), ortalama kan basıncı(r=-.42, p<.05), izovolumik relaksasyon zamanı (r= -.67,
p<.01), E/e’ (r= -.59, p<.01, koroid kalınlığı (r= -.700, p<.01) arasında negatif yönlü
ilişki olduğu gözlendi. (Tablo 2)
Tablo 2. Koroid kalınlığı ve KİMK ile diğer değişkenler arasında korelasyon
Degişkenler
Yaş(yıl)
Vücut kitle indeksi(kg/m2)
Sistolik kan basıncı(mmHg)
Diyastolik kan basıncı(mmHg)
Ortalama kan basıncı(mmHg)
Total kolesterol(mg/dL)
Serum kreatinin(mg/dL)
Kalp hızı(bpm)
LVEF(%)
LVDD(mm)
LVSD(mm)
IVSD(mm)
Mitral kapak erken diyastolik velosite(m/s)
Mitral kapak geç diyastolik velosite(m/s)
Sol ventrikül deseleration zamanı(ms)
Izovolumik relaksasyon zamanı(ms)
E/e’(%)
KİMK(mm)
Koroid kalınlığı (mm)

Koroid kalınlığı(mm)
-0.80**
-0.06
0.02
0.00
0.01
-0.04
-0.11
-0.06
0.16
0.02
-0.09
0.18
-0.11
-0.16
-0.72**
-0.76**
-0.68**
-0.70**
1

*p<.05, **p<.01
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KİMK(mm)
0.78**
0.09
0.60**
-0.21
0.42*
-0.16
0.06
-0.09
0.09
0.03
0.04
0.06
-0.19
0.10
-0.14
0.67**
0.59**
1
-0.70**
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Koroid kalınlığında ve KİMK de cinsiyetler arasında bir farklılık olup olmadığını incelendiğinde, herhangi bir fark olmadığı belirlendi(t(77) =.47, p>.05),
(t(78)=.44, p>.05). Bir başka ifadeyle kadın ve erkeklerin koroid kalınlıkları ve
KİMK birbirlerine benzer bulundu.(Tablo 3)
Tablo 3. Cinsiyetler arası koroid kalınlığı ve KİMK
Cinsiyet

̅
𝒙

Koroid

Erkek (n:45)

284. 11

kalınlığı

Kadın (n:35)

280. 38

KİMK

Erkek (n:45)

0,46

Kadın (n:35)

0,42

t

p

.47

.64

.44

.55

Tartışma
Çalışmamızın amacı sağlıklı orta yaş bireylerde koroid kalınlığı ile ekokardiyografik bulgular, KİMK ve diğer temel parametreler arasında bir ilişki olup olmadığının araştırılması idi. Çalışmanın ana sonuçlarından, ilk olarak yaş ve koroid kalınlığı arasında negatif yönlü, KİMK arasında pozitif yönlü bir korelasyon mevcut
idi. Yine benzer olarak koroid kalınlığı ile sol ventrikül diyastolik disfonksiyon bozukluğunda bozulan parametrelerden birkaçı olan DT, IVRT, E/e’ ile kuvvetli negatif
korelasyon gözlendi. Koroid kalınlığı ile KİMK arasında negatif korelasyon gözlendi. Son olarak cinsiyetler arasında koroid kalınlığı açısından belirgin farklılık izlenmedi.
Koroid, birim ağırlık başına, vücuttaki herhangi bir dokudan daha yüksek kan
akışına sahiptir. Gözün de en vasküler tabakasıdır. Koroidal kanlanma, dış retina,
retina pigment epiteli, optik sinirin bir kısmı ve avaskuler fovea için vasküler beslenme kaynağıdır. Yapısal ve fonksiyonel olarak normal koroid damarlanması öncelikli olarak fotoreseptörler ve retina pigment epitel hücrelerinin bulunduğu dış retinanın beslenmesi için gereklidir. Anormal veya bozulmuş koroid kan akımı fotoreseptör disfonksiyonu ve ölümü ile sonuçlanabilir.
Enhanced Depth Imaging-Optik Koherens Tomografi(EDI-OCT), biyolojik
doku katmanlarını özellikle derin oküler yapıları mikron düzeyinde yüksek çözünürlükte tomografik kesitler alarak görüntüleyen, tıbbi görüntüleme-tanı yöntemidir(1).
EDI-OCT birçok retina ve koroid hastalığının tanı ve takibinde kullanılmaktadır.
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Tekrarlanabilir olması, retina tabakaları hakkında ayrıntılı morfolojik bilgi sağlaması, retina ve koroid kalınlığı ölçümü gibi kantitatif analizler yapılmasına olanak
sağlaması gibi avantajları vardır.
İntimal kalınlaşmadan primer olarak endotel fonksiyon bozukluğu sonucu oluşan ateroskleroz; medianın kalınlaşmasından ise genellikle hipertansiyona bağlı oluşan düz kas hipertrofisi sorumlu tutulmaktadır. Sigara içimi ve yaş, karotis arter aterosklerozu gelişimi için en önemli iki risk faktörüdür. Diğerleri, önem sırasına göre,
hipertansiyon, diabet, cinsiyet (erkeklerde 75 yaşın altında daha sıkken, kadınlarda
75 yaş üstünde daha sıktır) ve hiperlipidemidir. Bazı veriler kronik enfeksiyonun karotis arter hastalığı gelişiminde rolü olduğunu ortaya koyar (4).
Bazı damarlar ateroskleroza daha eğilimli iken, aterosklerozun lokal veya tek
bir alana kısıtlı kalması oldukça nadirdir. Aynı zamanda bir arteryel bölgede hastalığa ait klinik belirtilerin ortaya çıkması, diğer arteryel bölgelerde de klinik olayları
kuvvetli bir şekilde belirlemektedir. İMK ölçümüyle, ilgi duyulan vasküler bölgenin
uzağındaki bir bölgeden ölçüm yapılarak, o vasküler bölgeye ait bilgi verilebilmektedir. En sık karotis arter hastalığı ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişki incelenmiş olup, bazı çalışmalarda da kapak kalsifikasyonu ile arasındaki ilişki değerlendirilmiştir (5). B-mod ultrasonografi non-invazif olması ve kolay uygulanabilirliği nedeniyle, bireylerdeki aterosklerotik yükün değerlendirilmesi açısından etkin bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. B-mod ultrasonografi ile damar duvarının çeşitli katmanları, vücudun değişik bölgelerinde görüntülenebilir. İntima ve medianın toplam
kalınlığının ölçümü en sık kullanılan yöntemdir. Karotis arterleri yüzeysel yerleşimleri, görüntülenmelerinin kolay olması, büyüklükleri ve hareketsiz olmaları nedeniyle en sık kullanılan damarlardır (6).
Sağlıklı bireylerde normal İMK 0.25-1.0 mm olarak kabul edilir. İMK yaşla
ilişkilidir, yıllık 0.01-0.02 mm artış gösterir (7). Bu nedenle, yetişkinlerde normal
olarak kabul edilen 1.0 mm sınırı gençlerde normal olarak kabul edilemez. Bugün
için yaşa göre ayarlanmış bir skala bulunmasa da, genellikle gençlerde 0.75 mm üzerindeki değerler anormal olarak kabul edilmektedir. Bazı çalışmalarda ise anormal
demek için o popülasyonun ortalama değerlerinin üzerinde olması gerektiği savunulmaktadır. KİMK progresyon hızında ise 0.02-0.05 mm/yıl artış anormal olarak kabul
edilmektedir (7-9). KİMK yaygınlığı ve derecesi, kardiyovasküler risk faktörleri ve
semptomatik KAH’ nin yaygınlığı ile ilişkili bulunmuştur. KAH ve inme gelişme
riskini belirleyebilmiştir. Bir çok çalışmada, KİMK ile KAH sıklığı arasında ilişki
tespit edilmiştir (7,8).
Daha önce gösterilmiş ki yaşın eşlik ettiği kardiyovasküler risk faktörleri ile
koroid kalınlığı arasında belirgin bir ilişki gözlenmiş (10).
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Çalışmamızda aterosklerozun öncül göstergelerinden olan KİMK’daki artış ile
koroid kalınlığı arasındaki ilişkiye bakılması planlandı. KİMK ile koroid kalınlığı arasında negatif korelasyon gözlendi. Kardiyovaskuler hastalıklarla ve damarsal patolojilerle beraberlikleri bilinen diabetes mellitus (11), arteritik olmayan ön iskemik optik
nöropatinin(non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy)(12), hipertansiyon(13)
gibi durumların koroid kalınlığında incelme yaptığı bilinmektedir. Literatürde, vasküler değişikliklerin maküler dejenerasyon(14), merkezi ciddi korioretinopati(15) ve polipoidal koroidal vaskülopati(15) gibi hastalıkların patofizyolojisi üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir.
Daha önceki yapılan vaka kontrollü çalışmada, azalmış LVEF'in daha ince koroid ile ilişkili olduğunu bildirmiştir(16). Ancak biz sağlıklı bireylerde baktığımız için
sol ventrikül EF leri normal idi. Gutenberg Health çalışmasında LVEF si korunmuş
hasta grubunda diyastolik disfonksiyonun belirteci olan E/e’ değerindeki artışın, incelmiş koroid kalınlığı ile ilişkili olduğu gösterilmiş(10). Çalışmamızda ek olarak diğer
diyastolik disfonksiyon belirteçleri olan IVRT, sol ventrikül DT gibi parametrelerde
çalışıldı. E/e’ değerlerine ek olarak IVRT ve DT gibi değerlerinde uzama incelmiş koroid kalınlığı ile ilişkili idi. Diyastolik disfonksiyonun yaşla beraber arttığı bilinmektedir(17). Çalışmamızda koroid kalınlığının yaşla beraber azaldığı gösterilmiş ise de
mevcut incelmenin diyastolik disfonksiyon bozukluğundan ya da yaştan olduğu kesin
değildir. Ancak diyastolik disfonksiyona sekonder miyokardda gözlenen hızlanmış miyokard yaşlanmasına bağlı miyosit hipertrofisi, endomiyokardiyal fibrozis ve hücre içi
kalsiyum değişiklikleri, yine artmış natriüretik peptid düzeyleri ve idrarda albümin/kreatinin oranındaki değişiklikler vasküler patolojilerde etkili olabileceği ve koroid incelmesinde etkili olabileceği düşünülmüştür.
Daha önceki çalışmalarda kadınlara göre, erkeklerde daha kalın koroid yapı izlenmiş(18) ancak çalışmamızda her ne kadar erkeklerde daha kalın korid kalınlığı izlense bile, koroidal kalınlık açısından cinsiyetler arasında fark bulunamamıştır. Mevcut
durumun hasta sayısındaki kısıtlılıktan olabileceği ön görülmüştür.
Çalışmamızda birkaç sınırlama mevcut idi. Birincisi kısıtlı sayıda hasta ile yapılmış olmasıdır. İkincisi çalışmaya sadece 30-60 yaş bireylerin dâhil edilmesi idi.
Yani bu veriler sadece bu yaş grubu için geçerlidir. Ek olarak koroid kalınlığının gün
içinde değişiklik gösteriyor olması ve bizim tek bir ölçüm almış olmamız idi. O yüzden
hastalar sadece sabah 8-12 saatleri arasında koroid ölçümleri yapıldı. Bir diğeri, bireylerde vasküler patolojilerde yükselebilecek biyomarkerlar çalışılmamış olmasıdır.
Özet olarak yaş, artmış diyastolik disfonksiyon, artmış KİMK ile incelmiş koroidin ilişkili olduğu, yine artmış yaş, artmış sistolik arteryel basınç, artmış ortalama arteryel basınç, artmış diyastolik disfonksiyon ve azalmış koroid kalınlığı ile KİMK arasında ilişki olduğu, cinsiyetler arasında koroid kalınlığı ve KİMK açısından fark olmadığı tespit edildi.
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ŞANT KIRILMALARI VE İNTERMİTAN HİDROSEFALİ

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YAKAR
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

ÖZET: Peritoneal kateterin kırılması nedeniyle intermitan hidrosefalik
semptomlar gösteren ancak radyolojik olarak belirgin ventriküler dilatasyon
saptanamayan bu hastalarda hidrosefali semptomlarının olası mekanizmalarını
açıklamak ve bu tür olguların tanı ve tedavisinde bir algoritma belirlemek.
Şant kırılması intermitant hidrosefaliye yol açabilir. Bizim sunduğumuz
vakalarda olduğu gibi intermitan yada minimal hidrosefalik semptomları olan
hastalara radyolojik olarak BBT ve MRG tetkikinin yapılması yanı sıra şant
serisi tetkiklerinin yapılması şant yetersizliğinin etyolojisini belirlemede hızlı,
ucuz ve kolay olan önemli bir tanı aracıdır. Böylelikle bu hastalar VP şant
revizyonu açısından erken tedavi şansına kavuşmaktadır.
Anahtar kelimeler: Ventrikulo-peritoneal şant, İntermitan hidrosefali,
Şant kırılması
Shunt Fractures and Intermittent Hydrocephalus
ABSTRACT: We aimed to explain the possible mechanisms of the intermittent hydrocephalic symptoms because of peritoneal catheter fractures
without remarkable ventricular dilatation in patients who underwent ventriculo-peritoneal (VP) shunt surgery earlier due to hydrocephalus (HCP) and to
determine an algorithm for the diagnosis and treatment of these cases.
Shunt fracture may cause intermittent hydrocephalus. Radiological analyzes are important diagnostic procedures to determine the etiology of shunt
failure in patients with intermittent or minimal hydrocephalic symptoms.
Therefore, these patients have the chance of early treatment in terms of VP
shunt revision. Revision surgery should be performed without ventricular dilatation or hydrocephalic symptoms in patients with catheter-fractured fibrous
tract.
Keywords: Ventriculo-peritoneal shunt, Intermittent hydrocephalus,
Shunt fracture

Hüseyin YAKAR

1. INTRODUCTION
Hydrocephalus is a condition resulting from the overproduction of cerebrospinal fluid (CSF), causing irregular increase in its volume and intracranial pressure,
circulatory tract congestion, or absorption insufficiency (1). Despite various neuroendoscopic advances, ventriculo-peritoneal (VP) shunt surgery is the most common
method for the treatment of hydrocephalus because it provides an effective absorption site in the peritoneum. Although this surgical method reduces morbidity and
mortality in patients with hydrocephalus, it can lead to serious complications and
recurring surgical interventions throughout the life span of patients (2,3), thereby requiring shunt revisions. Peritoneal catheter fracture is a common complication requiring shunt revision. If patients with peritoneal catheter fracture have symptoms of
hydrocephalus and ventricular dilatation is also detected upon imaging studies, the
treatment algorithm is clear. However, in patients with intermittent hydrocephalic
symptoms without ventricular dilatation, the diagnosis and treatment protocol remains unclear. Further, it is also difficult to determine a definitive treatment protocol.
Therefore, different options have been reported for follow-up, diagnostic methods,
and treatment approaches of these patients (4-10).
Herein, we present four patients with VP shunt who had intermittent hydrocephalic symptoms (headache, vomiting) due to peritoneal catheter fracture but without
any radiologically significant ventricular dilatation. We have discussed the possible
mechanisms of hydrocephalus symptoms and the diagnosis and treatment of patients
with intermittent hydrocephalic symptoms.
2.CASE REPORTS
Case 1: A 48-year-old women presented to the emergency department with
complaints of headache, nausea, and vomiting. She was diagnosed with hydrocephalus 6 years ago and had undergone VP shunt operation. She had been admitted to a
neurosurgery outpatient clinic twice in another center during this period and had
shown no abnormal findings after computed tomography (CT). In the emergency
room, the shunt reservoir was filled with palpation delayed, abdominal examination
was normal, body temperature was 36.3 °C, and laboratory findings were also normal.
Ventricular dilatation (Figure 1a) and shunt series radiographies revealed peritoneal catheter fracture from the connection point to the shunt valve as well as intraabdominal migration (Figure 1b). The patient was operated, and a free distal catheter
was inserted and removed from the present abdominal incision. When the old inci-
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sion site in the right upper abdominal quadrant was opened, the structure of the fibrous tract formed by the broken peritoneal catheter was seen (Figure 1c). A new
peritoneal catheter was then inserted. Postoperatively, headache, nausea, and vomiting improved.
Figure 1
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a- Cranial CT imagecof 48 years-old male patient.
b- X- Ray image of the fractured peritoneal catheter in abdominal region.
c- fibrous track per-operatively explored.

Case 2: A 20-year-old women with deterioration in general condition, tendency to oversleeping, and vomiting was evaluated in the emergency department.
Body temperature and laboratory test findings were normal. Her medical history revealed that she had undergone VP shunt operation because of hydrocephalus 3
months after an operation she had undergone 4 years ago owing to the diagnosis of
acute subdural hematoma. In addition, it was learned that CTs performed for the last
3 months due to intermittent nausea and vomiting were followed because there was
no difference in ventricular size when the previous polyclinic control CTs were compared. The CT scan in the emergency department (Figure 2a) was similar to the CT
scans taken 1 month ago (Figure 2b). Shunt series radiographies revealed that the
peritoneal catheter had detached from the neck and had moved into the abdomen
(Figure 2c). The interpretative peritoneal catheter was broken at the connection point
to the shunt valve. The patient was operated and the existing abdominal incision was
extended and the free distal catheter was removed. The ventricular catheter and shunt
valve were then left in place and the peritoneal catheter was replaced. The patient's
complaints completely improved postoperatively.
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Figure 2

a and b - Cranial CT image of 20 years-old male patient, taken at 1 month
interval.
c- X-Ray image of the fractured peritoneal catheter
Case 3:A 20-year-old man was admitted to the outpatient clinic with a complaint of headache. He stated that headaches were intermittent for about 1 year and
particularly increased after performing strenuous physical activities. The patient had
been admitted to three different neurosurgery clinics with these complaints and was
recommended for follow-up because ventricular dilatation was not detected upon CT.
Although the patient did not have ventricular dilatation (Figure 3a), shunt series radiographies revealed that the peritoneal catheter in the neck region was fractured
during the last outpatient admission(Figure 3b). The patient underwent revision surgery and the fractured peritoneal catheter was replaced with a new one. He did not
complain of any postoperative headaches.
Figure 3
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c a- Cranial CT image of 20cyears-old male patient
b- X-Ray image of the fractured peritoneal catheter in the servical region.
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Case 4: A 16-year-old girl was evaluated for intermittent headache and nausea.
Her medical history revealed that VP shunt operation was performed 6 years ago due
to the diagnosis of hydrocephalus and that she had complaints of intermittent headache, nausea, and vomiting for about 6 months. Brain tomography revealed the absence of ventricular dilatation (Figure 4a); however, shunt series radiographies revealed that the peritoneal catheter in the neck was broken (Figure 4b). Upon palpation of the neck region, a fibrous tract was detected between the severed peritoneal
catheter ends. The patient was operated and the peritoneal catheter was replaced with
a new one. Postoperatively, headache, nausea, and vomiting improved.
Figure 4
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a- CT image of 16 year-old patient.
b- X-Ray image of the fractured peritoneal catheter in the servical region.

Case 5:16 years-old male patient admitted with three months head-ache and
CSF effusion complaint in occipital region(Figure 5a), following sitting position
(torso flexion). The patient declared decrease in both head-ache and CSF effusion
when he stood upand sat up straight (torso extension). Patient history revealed that
he underwent hydrocephalus and meningomyelocele operation during neonatal period. The patient did not undergo any revision surgery after the first operation and
did not apply for check up after five.Shunt series radiographies revealed that distal
end of peritoneal catheter was determined to have discontinued in subcutaneous tissue at the level of thorax (Figure 5b). Physical examination showed that a fibrous
track extending from thorax to abdominal region was palpable .The patient underwent revision surgery and the fractured peritoneal catheter was replaced with a
new one. He did not complain of any postoperative headaches.
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Figure 5
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a- CSF effusion around shunt reservoir in the occipital region following sitting position
b- Discontiuation of peritoneal catheter in subcutaneous tissue at the level of
thorax.
c- The image indicating non-arrivial of peritoenal catheter into abdomen
DISCUSSION
The diagnosis and treatment of hydrocephalus has progressively developed
since the effective transfer of CSF from the ventricle to another compartment. Despite these advances, shunt systems used in the treatment of hydrocephalus lead to
more complications in neurosurgery than other surgical procedures. Most of these
complications require shunt revision. Long-term invivo studies have shown that shunt
performance is ineffective after 12 years due to patient characteristics, surgical technique, and the quality of the shunt used (11). One problem requiring shunt revision
is shunt breakage.
It has been reported that open fibrous pathways allow CSF to pass into the
peritoneal cavity in cases with shunt fracture and that CSF flow (if not passage) continues through the connective tissue sheath around the silicone VP catheter (12). This
scar tissue around the catheter may act as a canal to provide CSF flow between the
two ends of the broken catheter (13). Therefore, acute hydrocephalus may not occur
in these cases. This creates difficulties in diagnosis. In our studied cases, the presence
of intermittent non-severe hydrocephalus was remarkable. However, diagnosis was
difficult.
Fibrous sheath (fibrous tract) excised from patients with shunt dysfunction
comprised flattened collagen fibers, hyalinized connective tissue, and few fibrocytes
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(14). This fibrous tract cannot resist the forces due to pressure and position changes,
such as silicone tubes. In the subcostal region, where the cervical and catheter access
the abdomen, the fibrous tract is easily compressed (kinked) by flexion–extension
movements of the body (such as sitting in a flexion position for a long time). The
fibrous structure cannot resist the effect of increased intra-abdominal and intra-thoracic pressure after patients’ physical activity, which affects the peritoneal catheter
and causes it to easily collapse. Furthermore, the inner wall and fibrous tract diameter
are not uniform throughout the tract, such as the silicone tube, due to fibrosis and
connective tissue developing over time, creating a natural resistance to CSF flowing
through the fibrous tract (Figure 6). CSF droplets take longer time to reach the peritoneum when the fibrous tract has irregular inner walls comprising hyalinized connective tissues, as compared with that of the smooth-flowing inner wall of the peritoneal catheter. We think that this condition is effective in the formation of intermittent and non-severe hydrocephalus in VP shunt fracture. We believe that there is a
correlation between fibrous tract length and hydrocephalic symptoms in patients. Hydrocephalic symptoms appear more rapidly in patients with longer fibrous tracts because CSF is at more than the required distance. Therefore, we think that both these
factors, the length of the fibrous tract and the width of the inner wall of the fibrous
tract, directly affect the severity and duration of shunt failure symptoms in patients
with hydrocephalus. When patients with VP shunts reduce their physical activity and
flexion–extension movements and remain in horizontal position, an increase in CSF
transmission to the peritoneum is noted, partially resolving the hydrocephalic symptoms. Ventricular dilatation cannot be detected because these patients are usually examined after a rest period and not after any physical activity. Further, CT or magnetic
resonance imaging (MRI) findings are evaluated.
Figure 6
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a - Peritoneal catheter is uniform. CSF flow non-effected by posture, and intraabdominal and intrathoracic pressure
b-Fibrous track is non-uniform. Hence, CSF flow through fibrous track is effected posture, and intra-abdominal and intra-thoracic pressure. In addition, fibrous
track easily gets collapsed in servical and subcostal region.
(Arrows represent the pressure on peritoneal catheter and fibrous track)
Shunt fracture may cause intermittent hydrocephalus. As in our cases, radiological CT and MRI as well as shunt series tests are important diagnostic procedures
to determine the etiology of shunt failure in patients with intermittent or minimal
hydrocephalic symptoms. Therefore, these patients have the chance of early treatment in terms of VP shunt revision. We recommend revision surgery without waiting
for the diagnosis of ventricular dilatation or hydrocephalic symptoms in patients with
peritoneal catheter-fractured fibrous tract. The results of asymptomatic shunt revision
surgery have been reported to be better than those with symptomatic shunt dysfunction (14).
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OBEZ ÇOCUKLARDA METABOLİK SENDROM İLE
KARACİĞER YAĞLANMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Uzm. Dr. İsmail DÜNDAR
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET: Amaç: Son zamanlarda çocuklarda yaygınlaşan obezite sorunu
ile birlikte metabolik sendrom (MetS) ve nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı
(NAFLD) gibi obezite ile birlikte giden komorbiditeler de artırmıştır. Çalışmamızda obez çocuklarda, hepatosteatoz ile MetS arasındaki ilişkiyi saptamayı
hedeflemiştir.
Metod: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şubat 2018 ile Eylül
2019 tarihleri arasında Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Polikliniğine obezite
şikayeti ile başvuran, yaşları 10-18 arası olan ve oral glukoz tolerans (OGTT)
testi yapılan 153 çocuk ve adolesan (91 kız ve 62 erkek) çalışmaya alındı. Karaciğer yağlanması için ultrasonografi görüntüleme yöntemi kullanıldı.
Bulgular: 10-18 yaş arasındaki 153 obez çocuk ve ergen [11 (%7.2) prepubertal ve 142 (%92.8) pubertal] değerlendirildi. Olguların 91’i (%59.5) kız,
62’si (%40.5) erkeklerden oluşmaktaydı. Modifiye edilmiş dünya sağlık örgütü
(WHO) kriterlerine göre MetS oranı tüm hastalarda %45.1, kızlarda %41.8 ve
erkeklerde %50 olarak saptandı (p:0,326). MetS, prepubertal çocuklarda %
36.7 pubertal çocuklarda %45.8 olarak saptandı(p:0,755). NAFLD tüm olgularda %45.2, prepubertal %36.4 pubertal %45.9 olarak saptandı(p:0,755).
NAFLD kızlarda %34.5, erkeklerde ise %59.7 olarak saptandı(p:0,004).
NAFLD, MetS olanlarda %59.1 MetS olmayanlarda ise %33.8 saptandı(p:0,003). Bu sonuçlara göre NAFLD, MetS olan olgularda MetS olmayanlara göre anlamlı olarak yüksek saptandı. Katılanların hepsi obezdi
(VKİ>%95 persantil) ve tüm olgulara oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapıldı. OGTT sonuçlarına göre; normal OGTT %71.2, bozulmuş glukoz toleransı (IGT) %24.8, bozulmuş açlık glukozu (IFG) %2.6 ve diyabet %1.3 olarak
saptandı.
Sonuç: Çalışmamızda NAFLD sıklığı, MetS olan obez olgularda MetS
olmayan obez olgulara göre anlamlı derecede yüksek olarak saptanmıştır. Bu
sonuçlara göre obez çocuk ve adolesanlar özellikle MetS ve NAFLD varlığı
yönünden dikkatle taranmalıdır.
Anahtar kelimeler: Obezite, Metabolik Sendrom, NAFLD
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The Relationship Between Metabolic Syndrome and Hepatosteatosis in
Obese Children
ABSTRACT: Objective: With the recent increases in obesity prevalence, comorbidities associated with obesity such as metabolic syndrome
(MetS) and nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) have increased in children. This study aimed to determine the relationship between hepatosteatosis
and MetS in obese children.
Methods: Between February 2018 and September 2019, 153 children
and adolescents (91 girls and 62 children, aged 10-18 years), who applied with
obesity and underwent oral glucose tolerance test (OGTT) at the Pediatric Endocrinology and Diabetes Polyclinics of Malatya Education and Research Hospital were included in the study. Ultrasonography was used to assess liver steatosis.
Results: 153 children and adolescents [11 (7.2%) prepubertal and 142
(92.8%) pubertal] between 10-18 years of age were evaluated. 91 (59.5%) of
the patients were female, and 62 (40.5%) were male. According to the modified
World Health Organization (WHO) criteria, the MetS rate was 45.1% in all
patients, 41.8% in girls, and 50% in boys (p = 0.326). MetS was 36.7% in prepubertal children, while 45.8% in pubertal children (p = 0.775). The frequency
of NAFLD was 45.2% in all cases (prepubertal 36.4%, pubertal 45.9%) (p =
0.775). NAFLD was present 34.5% in girls, and 59.7% in boys (p = 0.004). On
the other hand, NAFLD was 59.1% in patients with MetS and 33.8% in patients
without MetS (p = 0.003). According to these results, NAFLD was significantly
higher in patients with MetS than patients without MetS. All participants were
obese (BMI> 95% percentile), and all patients underwent an oral glucose tolerance test (OGTT). According to OGTT results; 71.2% had normal OGTT,
24.8% had impaired glucose tolerance (IGT), 2.6% had impaired fasting glucose (IFG), and 1.3% had diabetes.
Conclusion: In this study, the frequency of NAFLD was significantly
higher in obese patients with MetS than obese patients without MetS. According to these results, obese children and adolescents should be carefully screened, especially for the presence of MetS and NAFLD.
Keywords: Obesity, Metabolic Syndrome, NAFLD

Giriş
Obezite birçok yönden yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kronik bir durumdur. Çocukluk çağında obezitenin artması, diyabetes mellitus, hipertansiyon, dislipidemi, kalp hastlıkları, inme, uyku apne sendromu, kanser, karaciğer yağlanması ve
metabolik sendrom (MS) gibi obezite ile birlikte giden bozuklukları da artırmıştır
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(Abrams ve ark. 2011). Obezite, bozulmuş glukoz toleransı ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki bağlantı 1950 yılından beri dikkat çekmiş olup, bu konuda çeşitli
araştırmalar yapılmıştır (D’Adamo ve ark. 2009). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ); aşırı
kilo ve obezitenin, sırasıyla tip 2 diabetes mellitus (T2DM), iskemik kalp hastalığı
ve hipertansiyon vakalarının %80, %35 ve %55'inden sorumlu olduğunu belirtmiştir
(WHO, İstanbul, 2006). Çocuk ve adölesanlarda MS tanı ölçütleri için genelde modifiye DSÖ ve uluslararası diyabet federasyonu (IDF) başta olmak üzere çeşitli tanı
kriterleri kullanılmaktadır. Obez cocuklarda, insulin direncinin uyardığı karaciğer içi
yağ birikimi alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığına (NAFLD) neden olur ve bu
tablonun gelişimi acil önlem alınması gereken işaretlerdendir. Bu çalışmanın amacı,
obez çocuklarda MetS ile hepatosteatoz arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şubat 2018 ile Eylül 2019 tarihleri
arasında Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Polikliniğine obezite şikayeti ile başvuran, yaşları 10-18 arası olan ve oral glukoz tolerans (OGTT) testi yapılan 153 çocuk
ve adolesan (91 kız ve 62 erkek) çalışmaya alındı. MS tanısı için modifiye WHO
kriterleri kullanıldı (D’Adamo ve ark., 1998).
1. Obezite: BMI, yaş ve cinsiyet için 95 persantil üstü.
2. Anormal glikoz homeostazı: Aşağıdakilerden herhangi biri (a) açlık hiperinsülinemi; (b) bozulmuş açlık glukozu (IFG); (c) bozulmuş glukoz toleransı (IGT).
3. Hipertansiyon: Sistolik kan basıncı yaş ve cinsiyet göre 95. persantil üstü
4. Dislipidemi: Aşağıdakilerden herhangi biri: (a) yüksek trigliseritler <10 yaş
altındaki çocuklarda> 105 mg / dL) ve ≥10 yıl yaş > 136 mg /dL. (b) düşük HDLkolesterol (<35 mg / dL) (c) yüksek toplam kolesterol ( yaşa ve cinse göre > 95.
persentil).
Karaciğer yağlanması için ultrasonografi görüntüleme yöntemi kullanıldı.
İstatistiksel Analiz
Veriler; ortalama ± standart sapma olarak ifade edildi. Gruplar arasında sıklık
bakımından fark olup olmadığı saptamak için ki-kare testi ve veriler arasındaki farklılıklar için student t testi kullanıldı. İstatistiksel önem p <0.05 olarak alındı. Tüm
istatistiksel analizler, Sosyal Bilimler İçin İstatistiksel Paket ( SPSS /Windows Sürüm 21.0, SPSS Inc. Chicago, IL, ABD ) kullanılarak gerçekleştirildi.
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Sonuçlar
10-18 yaş arasındaki 153 çocuk ve ergen [11 (%7.2) prepubertal ve 142
(%92.8) pubertal] değerlendirildi. Olguların 91’i (%59.5) kız, 62’si (%40.5) erkeklerden oluşmaktaydı. Modifiye edilmiş dünya sağlık örgütü (WHO) kriterlerine göre
MetS oranı tüm hastalarda %45.1, kızlarda %41.8 ve erkeklerde %50 olarak saptandı
(p:0,326). MetS, prepubertal çocuklarda % 36.7 pubertal çocuklarda %45.8 olarak
saptandı (p:0,755). NAFLD tüm olgularda %45.2, prepubertal %36.4 pubertal %45.9
olarak saptandı (p:0,755). NAFLD kızlarda %34.5, erkeklerde ise %59.7 olarak saptandı(p:0,004). NAFLD, MetS olanlarda %59.1 MetS olmayanlarda ise %33.8 saptandı (p:0,003). Bu sonuçlara göre NAFLD, MetS olan olgularda MetS olmayanlara
göre anlamlı olarak yüksek saptandı. Katılanların hepsi obezdi (VKİ>%95 persantil)
ve tüm olgulara oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapıldı. OGTT sonuçlarına göre;
normal OGTT %71.2, bozulmuş glukoz toleransı (IGT) %24.8, bozulmuş açlık glukozu (IFG) %2.6 ve diyabet %1.3 olarak saptandı.
Tartışma
Obezite oranlarındaki bu artışa paralel olarak çocuklarda ve ergenlerde MS
görülme sıklığı da gittikçe artmaktadır. MS prevalans değerleri tanı ölçütlerine göre
farklı olmasına rağmen, çocuklarda prevelansı % 3-4 olarak tahmin edilmektedir (Sadikot ve ark., 2007). Bu konuda normal popülasyondaki çocuklarla ilgili ilk geniş
çalışmayı Cook ve arkadaşları Amerika’da yapmışlardır. Bu çalışmada MS sıklığı
%4 (kızlarda %2.1, erkeklerde %6.1 ) bulunmuştur. Aynı araştırmada obez adolesanlarda MS sıklığı %28.7, fazla kilolularda ise %6.8 bulunmuştur (Cook ve ark.,
2003). Atabek ve ark. çalışmada ise DSÖ kriterlerine göre 202 obez (7-18 yaşlarında)
olguyu incelemiş, %56,4 oranında MS rastlamışlardır (Atabek ve ark., 2013). Çalışmamızda ise modifiye edilmiş WHO kriterlerine göre MetS oranı tüm hastalarda
%45.1, kızlarda %41.8 ve erkeklerde %50 olarak saptadık. Pediatrik karaciğer yağlanması (YKH), obezitenin önemli bir koplikasyonudur. Sartorio ve ark. yaptıkları
bir çalışmada obez çocukların % 44'ünde non-alkolik karaciğer yağlanması saptamışlar (Sartorio ve ark., 2007). Bazı çalışmalarda obezitesi olan çocuklarda bu oran
%55-80 olarak saptanmıştır (Schwimmer ve ark., 2013, Giorgio ve ark., 2013). Çalışmamızda ise NAFLD tüm olgularda %45.2, prepubertal %36.4 pubertal %45.9
olarak saptadık. Sonuçlarımız diğer çalışmalarla benzerdi. NAFLD, MetS olan olgularda MetS olmayanlara göre anlamlı olarak yüksek saptandı. MS tanısı konulan
olguların tedavisinde ilk basamak, gerekli yaşam tarzı değişikliklerinin (beslenme ve
egzersiz alışkanlıkları) hasta ve ailesine ayrıntılı olarak anlatılmasıdır. Gerekli durumlarda medikal tedaviye başvurulmalıdır. Sonuçta bu bulgular, kliniğimizde takip
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edilen obez çocuk ve adölesanlarda MS ve NAFLD prevelansının yüksek olduğunu
göstermektedir. Bu sonuçlara göre obez çocuk ve adolesanlar özellikle MetS ve
NAFLD varlığı yönünden dikkatle taranmalı ve izlenmelidir.
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MALATYA İLİNDE YAŞAYAN DOWN SENDROMLU
ÇOCUKLARDA ANEMİ SIKLIĞI

Uzm. Dr. Mehmet Akif BÜYÜKAVCI
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET: Amaç: Amerikan Pediatri Akademisi Down Sendromlu (DS)
çocuklar için sağlık denetim kılavuzunun bir parçası olarak, 1-18 yaşları arasında yıllık demir eksikliği anemisi taramasını önermektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda DS’li çocuklarda anemi sıklığının ortalamanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada, ilimizde yaşayan 1-18 yaş arası DS'li hastalarda anemi sıklığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmada Ocak 2017 ile Ekim 2019 yılları arasında pediatri
polikliniğine başvuran 1-18 yaş arası 142 DS’li çocuğun kayıtları retrospektif
olarak tarandı. Tam kan sayımı sonuçlarına ulaşılan 70 DS’li çocuğun hemoglobin ve MCV düzeyleri kaydedildi. Norm yaşı için 2 SD'den az hemoglobin
konsantrasyonu anemi olarak tanımlandı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen çocukların 38’i (%54.3) erkek, 32’si
(%45.7) kızdı. Olgularımızın ortalama yaşı 5.9±4.1 yıl idi. Çocukların
%8.5’inde (n=6) norm yaşa göre anemi mevcuttu. Anemi saptanan çocukların
%66’sında normositik anemi olduğu tespit edildi.
Sonuç: Yakın dönemde bölgemizde 1-15 yaş arası çocuklarda yapılmış
geniş çaplı bir çalışmada anemi prevelansı %5.9 saptanmış olup çalışmamızda
DS’li çocuklar için bu oranın daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuç 18
yaşına kadar olan DS’li çocuklarda yıllık tarama önerilerini desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Anemi, Down sendromu, çocuk.
Prevalance of Anemia in Children With Down Syndrome Living in Malatya
ABSTRACT: Aim: The American Academy of Pediatrics recommends
annual screening for iron deficiency anemia between the ages of 1-18 years as
part of the health control guidelines for Down Syndrome (DS) children. Recent
studies have found that the frequency of anemia in children with DS is above
average. The aim of this study was to evaluate the incidence of anemia in DS
patients aged 1-18 years living in our city.
Method: The records of 142 DS children aged 1-18 years who were
admitted to the pediatric outpatient clinic between January 2017 and October
2019 were retrospectively reviewed. Hemoglobin and MCV levels of 70 DS
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children with complete blood count were recorded. Hemoglobin concentrations
less than 2 SD for norm age were defined as anemia.
Results: Of the children included in the study, 38 (54.3%) were boys
and 32 (45.7%) were girls. The mean age of our patients was 5.9 ± 4.1 years.
8.5% (n = 6) of the children had anemia according to the norm age. Normocytic
anemia was found in 66% of children with anemia.
Conclusion: In a recent study, anemia prevalence was found to be 5.9%
in children aged 1-15 years in our region and this rate was found to be higher
for DS children in our study. This result supports annual screening recommendations in DS children up to 18 years of age.
Key Words: Anemia, Down syndrome, child.

1.AMAÇ
Down sendromu (DS), genetik düzensizlik sonucu, fazladan bir 21. kromozomun bulunması olarak tanımlanan, canlı doğumlardaki en sık görülen kromozom
anomalisidir. Down sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır. Genetik nedeni bilinen en yaygın nörogelişimsel bozukluk olan DS’nin rastlanma sıklığı yaklaşık 700-1000 canlı doğumda birdir (Weijerman, de Winter, 2010:1445–1452). Down
sendromu tanısı almış birey sayısı tüm dünyada 6 milyon iken Türkiye’de bu sayı DS
derneğinin bildirimine göre yaklaşık 70.000’dir (Erdöl,2018:3).
Fazla kromozomun varlığı; beyinde birçok bölgede nöronların sayısı ya da
morfolojisinde değişikliklere ve miyelinizasyonda gecikmeye neden olur. Santral sinir sisteminin yapısal ve fonksiyonel bozukluğu sonucunda sağlıklı yaş grupları ile
karşılaştırıldıklarında öğrenme, algılama, bellek, iletişim gibi bilişsel, dil, kişisel ve
sosyal alanlarda gecikme gösterirler. Down sendromu bilişsel alanda gecikmenin en
yaygın genetik nedenidir. Ayrıca, bu çocuklarda, hipotoni, eklem bağlarında gevşeklik ve zayıf denge nedeniyle hareket alanında da gecikmeler gözlenir (Patterson vd.,
2013:306-318; Kim vd., 2014:851-858; Üstünyurt, 2018:59-62). Anemi, hipotiroidi,
epilepsi, kronik enfeksiyonlar, beslenme problemleri, büyüme geriliği, görme-işitme
problemleri, gecikmiş hareket becerileri ve uyaran eksikliği bilişsel alandaki sorunların şiddetini arttıran diğer faktörler olarak öne çıkmaktadır (Patterson vd.,
2013:306-318; Kim vd., 2014:851-858).
Anemi, yaş ve cinse göre normal kabul edilen hemoglobin, hematokrit ya da
eritrosit sayısının iki standart sapma altına düşmesi olarak tanımlanmaktadır (Yazıcı
vd., 2012:6-9). Çalışmalarda saptanmış olan anemilerin çoğunlukla demir eksikliği
anemisi (DEA) olduğu bilinmektedir. Yapılmış birçok çalışmada, demir eksikliği
olan çocuklarda hareket ve bilişsel alanda gecikme görülebildiği gösterilmiştir (Oski
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vd., 1983:877-880; Akman vd., 2004:1391-1396). Henüz anemiye neden olmamış
demir eksikliği varlığı da mental işlevlerde ve hareket gelişiminde gecikmeye neden
olabilir ve bu etkiler kalıcı olabilir (Özdemir, 2015:11-19). Down sendromu gibi gelişimsel açıdan zaten risk altında olan gruplar üzerinde aneminin olumsuz etkileri
daha fazla olabilir.
Demir eksikliği ve DEA Türkiye’de ve dünyada halen önemli bir halk sağlığı
sorunudur. Yapılan çalışmaların değişik yaş gruplarında ve farklı popülasyonlarda
olduğu görülmektedir. Ülkemizde de bu alanda yapılmış birçok çalışma vardır. Buna
rağmen toplumu temsil edecek yeterli sayıda çocuğu içeren çalışma oldukça azdır.
Son yıllarda yapılan çalışmalarda geçmişe oranla daha düşük prevalans oranları bildirilmekle birlikte, bölgeler arasında farklılıklar gözlenmektedir (Erduran, 2010).
Son dönemde oranların düşmesinin nedeninin Sağlık bakanlığının demir eksikliği
anemisini önlemek amacıyla başlattığı ‘‘Demir Gibi Türkiye’’ projesi olduğu düşünülmektedir. Bu proje ile 2004’ten itibaren 4-12 ay arasındaki çocuklara ücretsiz olarak profilaktik demir tedavisi verilmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2004/21).
Ülkemizde yapılan çalışmalara örnek olarak DEA, Urfa’da 1-6 yaşta %21.7,
6-16 yaşta %3.18, Erzurum’da okul öncesi çocuklarda %6.5, Elazığ’da 2-6 yaşta %
32, 7-12 yaşta %29.3, Manisa’da 7-24 aylık çocuklarda %31.7, 3-5 yaşta %20.3 ve
Adana’da 0-2 yaş grubunda %18.3 olarak saptanmıştır (Erduran, 2010).
Amerikan Pediatri Akademisi DS’li çocuklar için sağlık denetim kılavuzunun
bir parçası olarak, 1-21 yaşları arasında hemoglobin değerlerine bakılarak yıllık demir eksikliği anemisi taramasını önermektedir (Bull, 2011:393-406). Bu öneriye rağmen DS’de anemi prevalansını belirleyen yayın sayısı az olup öneriyi destekleyecek
kanıtlar sınırlıdır. Önerinin geçerliliğini değerlendirmek için Amerika’da yapılan
güncel bir çalışmada DS’li çocuklarda anemi sıklığının sağlıklı çocuklarla kıyaslandığında ortalamanın üzerinde olduğu tespit edilip yıllık taramanın devam etmesi gerektiği önerilmiştir (Mittal vd., 2019).
Bu çalışmada, ilimizde yaşayan 1-18 yaş arası DS'li çocuklarda anemi sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
2.YÖNTEM
Çalışmada Ocak 2017 ile Ekim 2019 yılları arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniklerine başvuran 1-18 yaş arası 142 DS’li çocuğun kayıtları retrospektif olarak tarandı. Tam kan sayımı sonuçlarına ulaşılan 70 çocuğun hemoglobin
ve ortalama korpüsküler volüm (MCV) düzeyleri kaydedildi. Norm yaşı için 2 standart sapmadan az hemoglobin konsantrasyonu anemi olarak (Lanzkowsky,
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2016:712), ferritin düzeyinin 12 ng/ml’den az olması demir eksikliği olarak tanımlandı (Lanzkowsky, 2016:76).
3.BULGULAR
Çalışmaya dahil edilen çocukların 38’i (%54.3) erkek, 32’si (%45.7) kızdı.
Olgularımızın ortalama yaşı 5.9±4.1 yıl idi. Çocukların %8.5’inde (n:6) norm yaşa
göre anemi mevcuttu. Anemi saptanan hastalarda kız erkek oranı eşit olarak bulundu.
Anemilerin %66’sı normositik anemi idi. Onüçten fazla olması demir eksikliği lehine
olan mentzer indeksi tüm anemik hastalarda 13 üzerinde tespit edildi. Ferritin oranı
bakılmış olan 32 çocuğun %12.5’inde (n:4) demir eksikliği saptandı.
4.SONUÇ
Çalışmamızda DS’li çocuklar için saptanan anemi oranın (%8.5) yakın dönemde bölgemizde sağlıklı çocuklarda anemi prevalansını değerlendirmek amacı ile
yapılan geniş kapsamlı bir araştırmada saptanan orandan (%5.9) daha yüksek olduğu
görülmüştür. Malatya iline komşu olan Sivas’ta 1-15 yaş arası çocuklarda yapılan bu
çalışmada toplam 14449 hastanın kayıtları geçmişe dönük olarak taranmış ve kronik
hastalığı olanlar çıkarıldıktan sonra 853 (%5.9) çocukta anemi tespit edilmiştir (Karagün vd., 2014:67-72). Çalışmamızdan elde edilen sonuç 18 yaşına kadar olan DS’li
çocuklarda yıllık tarama önerilerini desteklemektedir.
Amerika’da yapılan güncel bir çalışmada 2012-2016 yılları arasında başvuran
1-18 yaş arası DS’li toplam 200 çocuğun kayıtları retrospektif olarak taranmış ve
%22.5'inin anemisi olduğu tespit edilmiştir. Anemili 45 çocuğun % 5'inde mikrositik,
% 67.5'inde normositik ve %27.5'inde makrositik anemi olduğu bildirilmiştir. Amerika sağlık sistemi verilerine göre 1-5 yaş arası çocuklar için anemi prevalansı % 3,2
iken çalışmadaki 1-5 yaş arası DS’li grupta ise bu oran %18,7 olarak tespit edilmiştir
(Mittal vd., 2019). Aneminin tarzı çalışmamızla benzer oranlarda olmakla birlikte
sıklığı çalışmamızdan belirgin oranda yüksektir.
Amerika’da 1 ila 18 yaşları arasındaki DS'li 114 çocuğun incelendiği başka bir
çalışmada çalışmamızla benzer oranda hastaların %10’unda demir eksikliği saptanırken demir eksikliği anemisi %3 olarak tespit edilmiştir (Dixon vd., 2010:967–971).
Ülkemize yakın bir coğrafyada, İsrail'de yapılan bir çalışmada ise, 0 ila 20
yaşları arasında DS'li 149 çocukta anemi görülme sıklığı çalışmamızla yakın bir
oranda, % 8,1 olarak bildirilmiştir (Tenenbaum vd., 2011:813541).
Sonuç olarak farklı zaman ve coğrafyalarda yapılan çalışmalarda çok farklı
sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Down sendromlu çocuklarda anemi prevalansı
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genel popülasyondan farklı olmasa dahi hareket ve nörobilişsel gelişimde aneminin
etkilerine karşı daha duyarlı oldukları ve DEA zamanında teşhis edildiğinde kolayca
önlenebilir ve tedavi edilebilir bir problem olduğundan, DS'li çocukları periyodik
olarak izlemek önemlidir. Demir eksikliğine neden olan faktörler belirlenmeli, proflaktik ilaç tedavisi veya demirden zengin beslenme ile demir eksikliği önlenmeye
çalışılmalıdır.
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KARACİĞER VE AKCİĞER DIŞI HİDATİK KİST
OLGULARININ RADYOLOJİK BULGULARI

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet TAHTABAŞI
Şanlıurfa Sağlık Bilimleri Üniversitesi

ÖZET: Ekinokokkozis; diğer adıyla kist hidatik hastalığı, parazitik bir
hastalıktır. Bu parazit sırasıyla karaciğer (en sık), akciğer, ciltaltı doku, böbrek,
dalak ve kemikler olmak üzere vücuttaki birçok organda kistik lezyon oluşturmaktadır. Ülkemizde kist hidatik sıklığı 6.3/100.000 olarak bildirilmektedir.
Radyoloji pratiğinde başta ultrasonografi (USG) olmak üzere, direkt grafi
(DG), bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
modaliteleri kullanılmaktadır. Direkt radyografi kalsifiye kisti gösterebilir, ancak kalsifiye olmamış kistleri saptayamaz, bu nedenle kesin tanı için yeterli
değildir. USG’nin duyarlılığı %90-95’tir. USG hem tanı hem de takipte kullanıldığı gibi, kistin iç yapısını detaylı olarak gösterebilir. BT’ nin USG’ye göre
daha hassas (%95-100) olduğu öne sürülmüştür. BT; kist boyutunu, sayısını,
anatomik lokalizasyonunu değerlendirmede bilinen en iyi yöntemdir. Sekonder
enfeksiyon ve bilyer sisteme rüptür gibi komplikasyonların saptanmasında, ayrıca diğer ekstrahepatik kistlerin saptanmasında da USG'den daha iyidir. Tedavinin değerlendirilmesi ve nüksü saptamada da kullanılabilir. MRG BT’ye göre
önemli bir avantaj sağlamaz ve çoğu vakada BT’ye ek olarak MRG yapmaya
gerek yoktur. Günlük pratikte; Lokalizasyon olarak en çok karaciğer ve akciğer
tutulumunu görmekteyiz. Diğer organların tutulumları nadirdir. Kliniğimize
başvuran kist hidatik olgularımızdan; Dalak (n=11), Meme (n=1), kalp(n=2),
Kas (n=1) ve böbrek (n=2) tutulumu olan toplamda17 hastanın radyolojik
özellikleri tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Hidatik kist, Dalak, Meme, Kalp, Böbrek
Radiological Findings of Hydatid Cysts of Non-Liver and Non-Lung
ABSTRACT: Echinococcosis is a parasitic disease that also known as
hydatid disease. This parasite creates cystic lesions in many organs in the body,
including liver (most commonly), lung, subcutaneous tissue, kidney, spleen and
bones. In our country, hydatid cysts are reported as 6.3/100,000. In radiology
practice; X-ray , computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging
(MRI) modalities are used, mainly ultrasonography (USG). X-ray may indicate
calcified cysts, but they cannot detect non-calcified cysts, so it is not sufficient
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for a definitive diagnosis. USG sensitivity is 90-95%. USG can show the internal structure of the cyst in detail, as it is used in both diagnosis and follow-up.
It has been suggested that CT is more sensitive (95-100%) than USG. CT; cyst
size, number, anatomical localization is the best known method in evaluating.
It is better than USG in detecting complications such as secondary infection
and rupture into the biliary system, as well as detecting other extrahepatic cysts.
It can also be used to evaluate the treatment and to detect recurrence. MRI does
not provide a significant advantage over CT, and in most cases there is no need
to do MRI in addition to CT. In routine practice; Localization is the most common liver and lung involvement. Involvement of other organs is rare. One of
the hydatid cases of cysts admitted to our clinic; Radiological features of 17
patients with involvement in the spleen (n=11), breast (n=1), heart (n=2), muscle (n=1) and kidney (n=2) were discussed.
Keywords: Hydatid cyst, Spleen, Breast, Heart, Kidney

1.1.Giriş
Ekinokokkozis, diğer adıyla kist hidatik hastalığı parazitik bir hastalıktır. Bu
parazit en fazla karaciğer, akciğer, cilt altı, böbrek, dalak ve kemiklerde izlenmektedir. Kistlerin oluşumu bunların dışında, dolaşım ve sinir sistemi, plevra ve pelvik
organlar gibi çok sayıda organda da görülebilir (2). Ülkemizde kist hidatik sıklığı
yaklaşık 6.3/100.000 olarak bildirilmektedir (16). Karaciğer dışındaki diğer kist hidatiklerin kliniği; allerjik reaksiyon, sekonder enfeksiyon, basıya bağlı semptomlar
veya rüptürün olmadığı durumlarda asemptomatik seyredebilir (14).
Kist hidatik tanısı (KH) tanısı öncelikle ultrasonografi (USG) olmak üzere;
Direkt Grafi (DG), Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR) incelemeleri ile lezyonun tespit edilmesi ve sonrasında da serolojik yöntemlerle doğrulanmasına dayanmaktadır. Kist Hidatik tanısında görüntüleme yöntemleri oldukça
önemlidir (17). DG kalsifiye kisti gösterebilir, kalsifiye olmamış kistleri ise saptayamaz, bu nedenle tanı için yeterli bir yöntem değildir. USG’nin duyarlılığı %90-95’tir.
USG hem tanı hem de takipte kullanılabilir. USG’de anekoik, yuvarlak kist şeklinde
görülür. Kız veziküller varsa tipik olarak kist içi internal septasyonlar görülebilir
(13).
BT’nin USG’ye göre daha hassas (%95-100) olduğu öne sürülmüştür. BT; kist
sayısını, boyutunu, anatomik lokalizasyonunu değerlendirmede bilinen en iyi yöntemdir. Enfeksiyon ve safra yollarına rüptür gibi komplikasyonların saptanmasında,
ayrıca diğer ekstra hepatik kistlerin saptanmasında da USG'den daha iyidir, tedavinin
sonucu ve nüksü saptamada da kullanılabilir. MR görüntüleme, BT’ye göre önemli
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bir avantaj sağlamaz ve çoğu vakada BT’ye ek olarak istemeye de gerek yoktur. Rutin testler genellikle nonspesifiktir, ancak çoğu vakada eozinofili ya yoktur ya da
düşük (<%15) seviyelerdedir. İndirekt hemaglütinasyon (IHA) testinde ≥1/160 serum titreleri pozitif olarak kabul edilmektedir (17,13).
IHA testi sıklıkla tercih edilmekte olup, duyarlılığı %65-96.8 ve özgüllüğü
%90-100 olarak rapor edilmektedir (1).
Günlük pratiğimizde; Karaciğer ve Akciğer tutulumlu kist hidatikler (KH) ile
sıklıkla karşılaşmaktayız, ancak diğer organların tutulumları nadirdir. Bu çalışmamızda; kliniğimize karaciğer ve akciğer nispeten nadir tutulum yerleri olan dalak,
meme, kalp, kas dokusu ve böbrek KH olgularının görüntüleme bulgularını sunmayı
amaçladık.
2.1.Materyal ve Method
Toplamda 17 kist hidatikli hastalarımızın; 9’u kadın, 8’ i erkekti. Hastalarımızın yaş ortalaması 28 ( 7-51 ) olarak bulundu. Kist hidatik tutulumlarının lokalizasyonları; Dalak (n=11), Meme (n=1), Kalp (n=2), Kas dokusu (n=1) ve böbrek (n=2)
olarak tespit edildi. Kistlerin boyut ortalaması 87 (35-150) mm olarak bulundu.
Gharbi evrelemesine göre; kistlerin 11 tanesi Evre 1 iç yapısı pür kistik şekilde, 3
tanesi evre 2 iç yapısında detaşe olmuş membranöz yapı bulunmakta ve 3 tanesi evre
3 olup içerisinde kız vezikülleri görülmekteydi. (Tablo 1) Dalak ve böbrek KH olgularımızda; USG ile birlikte intravenöz (İ.V.) kontrastlı abdomen BT tetkileri incelendi. Kas kist hidatik olgumuzun İ.V. kontrastlı MRG incelemesi değerlendirildi.
Meme KH olgumuzda USG ve MRG incelemeleri değerlendirildi. Kalp KH olgularında İ.V. toraks BT tetkikleri değerlendirildi. Her bir organa ait lezyonların görüntüleme bulguları tartışıldı.

145

Mehmet TAHTABAŞI

Tablo 1: Çalışmadaki Hastaların Demografik Verileri, Kistlerin lokalizasyon
ve Özellikleri
ÖZELLİKLER

SONUÇLAR ( n [%] )

CİNSİYET
Kadın

9 (52.9%)

Erkek

8 (47.1%)

LOKALİZASYON
Dalak

11 (64.7%)

Kalp

2 (11.8%)

Kas

1 (5.9%)

Meme

1 (5.9%)

Böbrek

2 (11.8%)

YAŞ ORTALAMASI

28 (7-51)

KİSTLERİN BOYUT ORTALAMASI
(MM)

87 (35-157)

KİSTLERİN EVRELERİ (GHARBİ SINIFLAMASI)
Evre 1

9 (52.9%)

Evre 2

5 (29.4%)

Evre 3

3 (17.6%)
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2.1.1.Dalak Kist Hidatiği
Dalak üçüncü sıklıkta tutulan organ olsa da, dalak tutulumu endemik bölgelerde bile az görülen bir durumdur. Yapılan çeşitli çalışmalarda dalak tutulum oranları %2.5-5.8 arasında gösterilmekte, sadece dalağın tutulduğu izole vakaların oranının ise %1 ve %8’ini oluşturduğu belirtilmektedir (9).
Dalağı tutan kist hidatik olgularında çoğunlukla %30 asemptomatiktir. Hastaların büyük kısmında, başka sebeplerle inceleme yapılırken rastlantısal olarak tanı
konmaktadır (4).
Dalakta kistleri bulunan 11 hastanın; 7’si Gharbi sınıflamasına göre evre 1
olarak değerlendirildi. Diğer 4 hastanın 3’ü evre 2 ve bir tanesi de evre 3 kist hidatik
olarak tespit edildi. Tüm vakalarımızın intravenöz kontrastlı abdomen BT’si ve abdomen USG tetkiki mevcuttu. Evre 1 kistler; USG’de anekoik yapılı,kalın duvarlı iç
yapısı homojen pür kistik karakterde görünmekteydi. BT’de ise; Duvar yapısı kalın
ve kontrastlanmaktaydı. İç yapısı homojen ve sıvı dansitesindeydi. Solid komponent,
septasyon, kız vezikülü veya kalsifikasyon mevcut değildi. Evre 2 kistler; iç yapılarında ayrışmış germinatif membranlar mevcuttu. Solid komponet veya kontrastlanma
yoktu. Son olarak evre kist hidatikte iç yapısında USG ve BT’de multipl kız vezikülleri mevcuttu.(Resim 1)
2.1.2.Meme Kist Hidatiği
Hidatik kist hastalığına memede nadir raslanmakta olup tüm kist hidatik olgularının %0,27 sini oluşturmaktadır. Hastalar genellikle ağrısız, yavaş büyüyen, ele
gelen kitle şikayeti ile başvuran orta yaşlı kadınlardır (15).
23 yaşında kadın hasta, postpartum dönemde, sağ memesinde dolgunluk hissi
şikayetiyle yapılan USG de; sağ meme alt dış kadranda ~58*48 mm boyutlarında,
düzgün sınırlı, kalın duvarlı içerisinde germinatif membrana ait görünümler bulunan
Gharbi evre 2 kist hidatik görüldü. KH tanısını desteklemek için Meme MRG’ı korelasyonu yapıldı.Yapılan dinamik kontrastlı MRG incelemesinde; Sağ memede T1A
sekanslarda iç yapısı hafi hiperintens ve kistin periferinde detaşe memranöz yapılar
izlendi. T2A sekanslarda kist içeriği hiperintes görünümdeydi. Bulgular Gharbi evre
2 kist hidatik için çok tipik görünümdeydi. (Resim 2)
2.1.3.Kalp Kist Hidatiği
Kardiyak kist hidatik oldukça nadir görülen bir lokalizasyon olup, tüm hidatik
kistlerin yaklaşık %0.5-%2’sini oluşturur (3). Kardiyak kist hidatiğin tedavisi cerra-
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hidir. Kistin kalp boşluklarına veya perikarda rüptürü ve ani ölüm gibi komplikasyonlar nedeniyle, tanı konulduğunda acil cerrahi asıl tedavidir. Medikal tedavinin
cerrahiye eklenmesi tedavi başarısını yükseltmektedir (5).
1.Vakamız; 15 yaşında erkek hasta ani nefes darlığı nedeniyle acile başvuruyor. DG’de; sağ akciğer pnömotoraks olduğu görülmesi üzerine etyoloji araştırılması
için BT tetkiki yapılıyor. BT’de; sol interventriküler septumda yerleşimli 45 mm’lik
Kistik lezyon izleniyor.Ayrıca sağ akciğerde perfore olmuş, plevral boşluğa açılmış
ve pnömotoraksa neden olan kistik lezyon izleniyor. Ayrıca batın kesitlerinde rüptüre
olmamış homojen yapıda ve pür kistik görünümde karaciğer kisti izleniyor.Bunun
dışında hastanın sol böbreğinde 40 mm çaplı benzer karakterli kistik lezyon izleniyor. Tüm bulgularla birlikte hastaya çoklu organ tutulumlu KH tanısı konuyor.
2.Vakamız; 25 yaşında Erkek hasta, erken yorulma, nefes darlığı nedeniyle
polikliniğe başvuruyor. Yapılan tetkiklerde; İ.V. kontrastlı toraks BT’ de; sol atriyum-posterior mediastende yerleşmili multiloküle septalı Kistik lezyonlar izleniyor.
Gharbi evre 3 KH tanısı konuyor.(Resim 3)
2.1.4.Kas Kist Hidatiği
Kist hidatik vakalarının %1-5.4'ü kas iskelet sistemi kist hidatiklerinden oluşturmaktadır. Kist hidatiğin sık görüldüğü endemik bölgelerde kasta şişlik veya şişlik
olmadığı halde medikal tedaviye cevap vermeyen kas ağrısı olan hastalarda nadir bir
nedendir.
Bundan dolayı endemik bölgelerde kaslardaki şişlikleri; apse, hematom veya
tümör olarak değerlendirilen hastalarda diagnostik biyopsi ve aspirasyondan kaçınılarak, cerrahiden önce kist hidatik tanısının doğrulanması gerekmektedir (11).
Kist hidatik olgumuz; 35 yaşında kadın hasta sol kol anteriorda birkaç aydır
ağrısı olan ve 10 gündür şişlik farkeden hasta polikliniğe başvuruyor. Çekilen
MRG’de biceps brachi içinde 35 mm’lik lobule konturlu detaşe membranlar içeren
kistik lezyon izleniyor.T1A sekansında hipointens yapıda ve T2A sekansında hiperintens yapıda izleniyordu. Gharbi evre 2 KH tanısı konuldu.(Resim 4)
2.1.5.Böbrek Kist Hidatiği
Böbrek KH tutulumunun tüm KH’ler içerisindeki prevalans yaklaşık olarak
%2-4 olup, izole böbrek tutulumu son derece nadirdir (%1,9) (8).
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Böbrek yerleşimli KH’ler; Rüptüre, Enfekte, çevre dokulara bası nedeniyle
oluşan disfonksiyonlara, retroperitoneal hemorajilere ve perirenal alana yayılım gibi
sorunlara neden olabilir (12).
1.Vakamız; 23 yaşında erkek hasta sol yan ağrısı şikayetiyle polikliniğimize
başvurdu. Sol böbrekte BT ve MRG’de 70mm’lik kontrastlanmayan kistik lezyon
izlendi. Kist içerisinde multipl kız vezikülleri ve septalar mevcuttu. Gharbi evre 3
KH tanısı konuldu. Hastaya tedavi amaçalı USG ve floroskopi eşliğinde PAİR işlemi
denendi. Ancak kataterden verilen opak madde kist ile toplayıcı sistem arasında fistül
olduğunu göstermesi üzerine işlem sonlandırıldı.Hasta cerrahiye yönlendirildi.
2.vakamız; 40 yaşında erkek hasta, yapılan USG ve BT incelemesinde böbrekten kaynaklanıp perirenal yağlı plana uzanan, 150 mm çaplı pür kistik lezyon izlendi.
Lezyon kalın duvarlı yapıdaydı.İç yapısında solid komponent veya septa izlenmedi.(Resim5)
3.1.Tartışma ve Sonuç
KH vakalarının dağılımı literatürde; Karaciğer %63, akciğer %25, kaslar %5,
kemik %3, böbrek %2, beyin %1 ve dalak %1 oranında belirtilmiş olup (10). Başka
kaynaklarda Kalp tutulumu %0,5-3(16), Meme KH’i %0,27 olarak bildirilmiştir
(15).
Bizim vakalarımız dalak, meme, kalp, kas ve böbrek KH’leridir.
Rutin testler genellikle nonspesifiktir, ancak çoğu vakada eozinofili ya yoktur
ya da düşük (<%15) seviyelerdedir. İndirekt hemaglütinasyon (IHA) testinde ≥1/160
serum titreleri pozitif olarak kabul edilmektedir (4,5). IHA testi sıklıkla tercih edilmekte olup, duyarlılığı %65-96.8 ve özgüllüğü %90-100 olarak rapor edilmektedir
(1).
USG’nin tanısal duyarlılığı %93-98 bildirilmiş olup, BT’nin ise %97’dir. Tanıda öncelikle, ucuz ve kolay uygulanabilir bir yöntem olan USG kullanılmalıdır.
Ancak ekstrahepatik batın-toraks içi KH olguları nadir görüldüğünden genelde tanıları BT ile konulmaktadır (7).
Olgularımızda ilk tanı aracı olarak USG kullanılmış olup BT, MRG ve Skopik
incelemeler tedavi-operasyon öncesi tanıya yardımcı olma amacıyla yapılmıştır. Klinik bulgular çok değişken olmaktadır. Semptomlar tutulan organa, organdaki yerleşim yerine, Kiste komşu organ yapıları ile ilişkisine, kistin büyüklüğüne ve kistin
rüptürüne sekonder gelişen komplikasyonlara bağlıdır (7). Vakalarımızda hastaların
genelde ağrı şikayeti vardı. Ayrıca sol böbrek KH’li hastanın kisti toplayıcı sisteme
perfore olduğu halde semptomatik değildi.
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KH tedavisinde amaç infeksiyon, komşu organlara rüptür ve anaflaksiyi önlemeye yöneliktir. Tedavi yöntemleri medikal, perkütan aspirasyon injeksiyon reaspirasyon (PAIR) ve cerrahidir. Semptomatik ve büyük KH’ler komplikasyon gelişmeden önce tedavi edilmelidir (7).
Medikal olarak Albendazol, KH’nin larval formlarının neden olduğu bütün
formlarının tedavisinde endikedir. Albendazol ile 28 günlük 3 tedavi siklusundan
sonra vakaların %80-90’ında kistler nonenfektif hale gelir, %30’unda kistler kaybolur, %40’ında ise kistler küçülürler. Yapılabiliyorsa cerrahi tedavi bu hastalıkta ilk
tercih edilecek tedavi seklidir. Albendazol, preoperatif ve postoperatif olarak 28 günlük 3 siklus halinde verilirse optimal parazit öldürme oranı sağlanır (6). Hastalarımıza öncelikli medikal tedavi verildi. Gerilemeyen hastalarımıza Cerrahi ve/veya
PAIR tedavileri uygulandı.
Hidatik kistin her organı tutabileceği unutulmamalıdır. Karaciğer ve Akciğer
dışı KH’ler toplamda daha az görülseler bile endemik alanlarda ayırıcı tanılarda akla
gelmelidir. Medikal tedavi ile iyileşmeyen hastalara cerrahi ve/veya PAIR tedavileri
verilmelidir.
4.1.1. OLGU ÖRNEKLERİ
Resim 1: Aksiyal ve koronal kesitli İ.V. kontrastlı abdomen BT incelemesinde; Dalak parankimi içerisinde hipodens görünümde kistik lezyon izleniyor. Kist
içi homojen yapıda olup, solid komponent veya septa izlenmiyor. (Gharbi evre 1 kist
hidatik)
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Resim 2: Meme USG ve MR incelemesinde; Gharbi evre 2 kist izleniyor.Kist
içerisinde detaşe membranlar izleniyor.

Resim 3: Koronal ve aksiyal kesitli Toraks ve abdomen BT’sinde;Kalpte interventriküler kistik lezyon, sağ akciğerde perofre olmuş ve hidropnomotoraksa yol
açmış kistik lezyon izleniyor.Ayrıca Karaciğer, Dalak ve böbrekte de KH ile uyumlu
lezyonlar izleniyor.
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Resim 4: Sol humerus kontrastlı MRG incelemesinde; Biceps brachi kası içerisinde Gharbi evre 2 KH izleniyor.Perikistik yumuşak dokuda reaktif kontrastlanma
izleniyor.

Resim 5: Aksiyal ve koronal BT ve MRG incelemeleri; sol böbrek üst polde
multipl internal septalar ve kız vezikülleri barındıran Gahrbi evre 3 KH izleniyor.
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MESANE ÜROEPİTELYAL TÜMÖRLERİNDE
TRANSÜRETRAL REZEKSİYON SONRASI MİTOMİSİNC VE BACİLLE CALMETTE-GUERİN
UYGULAMASININ PROGRESYON (İLERLEME) VE
REKÜRRENSE (NÜKS) YÖNELİK ETKİNLİĞİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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ÖZET: Mesane üroepitelyal tümörleri tedavisinde transüretral rezeksiyon altın standarttır. Transüretral rezeksiyon sonrası gelişebilecek nüks ve ilerlemenin önlenmesi amacıyla intravezikal kemo/immunoterapi uygulanmaktadır. Çalışmamızda Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim
Dallı’nda 1 Ocak 2003 - 13 Mart 2008 tarihleri evre Ta-T1, grade 1-3 mesane
tümörü nedeniyle takip edilen 76’sı erkek, 7’si kadın, yaş ortalamaları 65.65 ±
10.45 olan toplam 83 hasta retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya dahil edilen hastalar intravezikal mitomisin-C uyguladığımız (grup 1) 22 erkek, 2 kadın
toplam 24 hasta ve bacilluscalmette-guerin uyguladığımız (grup 2) 54 erkek, 5
kadın toplam 59 hastadan oluşan 2 gruba ayrıldı. Elde edilen veriler istatistiksel
olarak değerlendirildiğinde çalışma dahilindeki toplam 83 hastadan 1'i (%1)
grup 1’de ve 4’ü (%4) grup 2’de olan toplam 5 (%5) hastada tümör grade’inde,
2’si (%2) grup 1’de ve 3’ü (%3) grup 2’de olan toplam 5 (%5) hastada tümör
evresinde ilerleme olduğu görüldü. Her iki grupta ortalama 19.69 ± 12.65 ay
süre ile takip ettiğimiz toplam 83 hastanın 16’si (%19) grup 1’de, 26’sı (%31)
grup 2’de olmak üzere toplam 43 (%51) hastada nüks görüldü.
Çalışma bulgularımıza göre; yüzeyel mesane tümör tedavisinde transüretral rezeksiyon sonrası uygulanan intravezikalmitomisin-C ve bacilluscalmette-guerin tedavilerinin tümör ilerlemesi ve nüks açısından etkin tedavi yöntemleri olduğu görüldü
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Anahtar kelimeler: Mesane kanseri, mitomisin-C, bacilluscalmetteguerin, intravezikal tedavi
Efficiency of Bacillus Calmette-Guerin and Mitomycin-C Treatment
After Transuretral Resection of Uroepitelial Tumors of Bladder
ABSTRACT: Transuretral resection is a gold standart for the treatment
of urepithelial bladder tumors. So as to prevent recurrence and progression after
transuretral resection, intravesical chemo/immuno therapy is applied. In our
study, 76 men and 7 women totally 83 patients whose avarage ages are 65.65
± 10.45, were examined as retrospective due to primary or secondary phase of
Ta-T1, 1-3 grade for superficial bladder tumor at the Urology Department of
Trakya University, between the dates 1st January 2003 and 13rd March 2008.
The patients, who were included into our study, were divided in two groups as
Group I, 22 men and 2 women totally 24 patients who were applied intravesical
mitomycin-C and Group II, 54 men and 5 women totally 59 who were applied
bacillus calmette-guerin after transuretral resection. When the data obtained
were evaluated statistically, totally 83 patients, who were 1 (1%) in group 1, 4
(4%) in group 2 totally 5 patients had progress in tumor grade and 2 (2%) in
group 1, 3 (3%) in group 2 totally 5 patients had progress in tumor stage, were
seen. And also there was no meaninful statistical difference between 2 groups
in terms of progression. In both groups, totally 83 patients, who had been followed for average 19.69 ± 12.65 months, had recurrences such as 16 (19%) in
Group I, 26 (31%) in Group II and totally 43 (51%) patients.
According to our study results, in the superficial bladder tumor, there
was no meaningful difference between 2 groups in terms of progression for
intravesical mitomycin-C and intravesical bacillus calmette-guerin treatments
about the progression of tumor.
Key words: Bladder cancer, mitomycin-C, bacillus calmette-guerin,
intravesical treatment

GİRİŞ
Mesane üroepitelyal tümörleri tedavisinde altın standart transüretral rezeksiyon (TUR) ve gereğinde intravezikal kemo/immuno terapidir. Bu tümörün evre ve
grade’ine, tek veya çok odaklı olmasına, boyutuna, ilk ya da ikincil defa tedavi edilmesi gibi ölçütlere bağlıdır. Transüretral rezeksiyonu takiben olguların %70’inde
nüks gözlenmekle beraber, düşük dereceli papiller tümörler nadiren kas dokusu invazyonu yapacak şekilde ilerleme gösterirler. Buna karşı karsinoma in situ (Cis) veya
yüksek dereceli papiller hastalıkların %30-50’sinde intravezikal tedaviye rağmen
ilerleme gözlenmektedir (Üroonkoloji Derneği, 2003) (İnci, 1995:51-105) .
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Mesane tümörü tedavisinde intravezikal kemoterapinin kullanımına 1965’li
yıllarda thio-tepa, aktinomisin-D, metotrexat, 1970’li yıllarda epodyl, doksirubisin,
bleomisin, mitomisin-C ile başlandı. İmmunoterapi ise 1980’lerde interferon, interlökin-2, Bacillus Calmette-Guerin (BCG) ile başladı (Meijden, 2005:1-50).
Yüzeyel mesane tümörleri tedavisinde intravezikal olarak kullanılacak ajan
mesane tümörüne karşı etkili olmalı, kısa süreli temasta tümör hücresini öldürebilmeli, papiller tümörün içine girebilmeli, sistemik dolaşıma geçmemeli, sistemik etkisi az olmalı, irritasyon yapmamalı veya çok az lokal semptoma neden olmalıdır.
Yüzeyel mesane tümörlerinin tedavisinde uzun yıllardan beri pek çok ilaç kullanıyor olmasına karşın günümüzde halen cevap aranan sorular bulunmaktadır. Süregelen çalışmalar; en etkin ilacın hangisi olduğu, tedaviye en uygun başlangıç zamanı, ilacın mesane uygulanma süresi, tedavi aralarının ne kadar olması gerektiği,
tedavi süresi, ilacın hangi sıvıda ve hangi hacimde çözündürülmesi gerektiği, diürez
ve idrar etkilerinin ne olduğu, ilacın penetrasyonunu kolaylaştıran diğer ajanların rollerinin ne olduğu gibi sorulara yanıt aranmaktadır.
Yapılan çalışma sonuçları ve klinik uygulamalar değerlendirilerek son yıllarda
birçok merkezde ve kliniğimizde intravezikal kemoterapotik olarak mitomisin-C, intravezikal immünoterapotik olarak da BCG tercih edilen adjuvan ajanlardır.
Bugün için yüzeyel mesane tümör tedavisinde; düşük risk grubu (birincil, tek
odak, papiller karsinom (Ta), grade 1, <3 cm tümör çapı) ve orta risk grubu (Ta,
epitel alt dokuyu tutmuş tümör (T1), Grade1-2, <3 cm tümör çapı) hastalarda mitomisin-C, yüksek risk grubu (T1, Grade 3, Cis, çok sayıda tümör odağı varlığı veya
ikincil/üçüncül nüks) hastalarda ise BCG TUR sonrası tercih edilen adjuvan intravezikal tedavi seçenekleridir (Messing, 2005. s.2732-65).
1. GEREÇ VE YÖNTEMLER
Bu çalışmada Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda 1
Ocak 2003- 13 Mart 2008 tarihleri arasında birincil veya tekrarlayan evre TaT1(TNM evreleme sistemi, 2002), grade 1-3 (Dünya Sağlık Örgütü klasifikasyonu)
mesane tümörü nedeniyle tedavi edilip takip edilen 83 hasta Trakya Üniversitesi Tıp
Fakültesi Yerel Etik Kurulu’ndan araştırma başvurusu onayı (Ek 1) alınarak retrospektif olarak incelendi. Çalışma grubuna TUR sonrası 3 aylık rutin sistoskopi kontrollerine düzenli olarak gelen ve öngörülen tedavi koşullarını tam olarak yerine getiren hastalar alındı.
Çalışmaya dahil edilen hastalar 2 gruba ayrıldı. Birinci grup; TUR sonrası intrakaviter mitomisin-C uyguladığımız 22 erkek, 2 kadın toplam 24 hastadan oluşmaktaydı. Bu grup düşük risk (tek odak, birincil, TaG1 ,<3cm tümör çapı) ve orta risk
grubunda (Ta-1, G1-2, <3 cm tümör çapı) olan hastaları kapsamaktaydı. Tedaviye
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ilacın temin edilmesi durumunda TUR’dan 6 saat sonra ilk 24 saate, temin edilemediği durumlarda TUR’dan 1 hafta sonra başlanmıştı. İlk 6 hafta haftada bir daha sonra
ayda bir kez olmak üzere bir yıla tamamlanacak şekilde tedavi protokolü uygulanmıştı.
İntrakaviter mitomisin-C uygulanması sırasında önce dış genital organlar antiseptik solüsyonla temizlenmişti. Daha sonra 8F besleme tüpü transüretral olarak
mesaneye ilerletilmiş ve mesane boşaltılmıştı. İdrar boşaltıldıktan sonra 40 mg mitomisin-C 50 mililitre serum fizyolojik ile sulandırılarak kateter yardımıyla mesane
içine verilmişti. Hastalardan 2 saat süreyle idrar yapmamaları istenmişti. Hastalar bu
süre zarfında sırtüstü, yüzüstü ve her iki yan pozisyonda 30’ar dakika tutulmuşlardı.
İkinci grup; TUR sonrası intrakaviter BCG uyguladığımız 54 erkek, 5 kadın
toplam 59 hastadan oluşmaktaydı. Bu grup yüksek risk grubunda (T1G3, çok sayıda
tümör odağı veya sık nüks oranı, tümör boyutu 3 cm’den büyük, Cis) olan hastaları
kapsamaktaydı. Tedaviye TUR’dan 2 hafta sonra başlanmıştı. Hastalara 6 hafta boyunca haftada 1 kez intrakaviter BCG tedavisi uygulanmıştı.
İntrakaviter BCG uygulaması 50 mililitre serum fizyolojik ile sulandırılmış
yaklaşık 81 mg BCG’ye eşdeğer preparat mesaneye verilmişti (Witjes vd,
1998;160(5):1668-71). Benzer biçimde hastalarda 2 saat süreyle idrara çıkmamaları
ve 30’ar dakika aralıklarla sırtüstü, yüzüstü ve her iki yan pozisyonda yatmaları istenmişti.
Bazı olgularda gereğinde Re-TUR ve Cis araştırma amaçlı biyopsiler yapılmıştı (toplam 12 olguda).
Çalışmaya alınan hastalara TUR uygulandıktan sonra ilk bir yıl üçer aylık,
sonraki 2 yıl 6’şar aylık, sonraki yıllarda ise yıllık sistoskopi kontrolleri yapılmıştı.
Bir yılı aşan takiplerde gerekli görülen vakalarda üst üriner sistem fonksiyon ve tümör yönünden değerlendirilmişti. Çalışmaya alınan tüm hastaların verilerinin normal
dağılıma uygun olup olmadığı Kolmogorov-Smirnov testi ile incelendi. Normal dağılıma uyan değerler parametrik testler, normal dağılıma sahip olmayan değerler ise
parametrik olmayan testler kullanılarak çalışıldı. Verilerin anlaşılabilirliği açısından
tüm verilerin sunumu ortalama değer ± standart sapma olarak verildi. Çalışma süresi
boyunca takip edilen hastaların rekürrens gösterme özellikleri ki-kare testi kullanılarak karşılaştırıldı. Tümör ilerlemesi çalışma boyunca takipte T evresinde ve
grade’deki artışa göre belirlendi. Evre ve grade’deki ilerlemelerde ki-kare testi kullanılarak karşılaştırıldı. İstatistiksel olarak p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.
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2. BULGULAR
Birinci gruptaki toplam 24 hastanın 20’si (%83.3) birincil, 4’ü (%16.7) ikincil,
12’si (%50) tek odaklı, 12’si (%50) çok odaklı, 20’si (%83,3) 3 cm’den küçük, 4’ü
(%16,7) 3 cm’den büyüktü ve bu gruptaki hastaların ortalama takip süresi
15.41 ± 10.29 aydı. İkinci gruptaki toplam 59 hastanın 50’si (%84.7) birincil, 9’u
(%15.3) ikincil, 29’u (%49.2) tek odaklı, 30’u (%50.8) çok odaklı, 33’ü (%55.9) 3
cm’den küçük, 26’sı (%44) 3 cm’den büyüktü ve bu gruptaki hastaların ortalama
takip süresi 21.44 ± 13.18 idi
1. gruptaki toplam 24 hastanın 16’sının (%66.7) evresi Ta, 8’inin (%33.3) evresi T1 idi. Ta olan hastaların 12’si (%75) grade 1, 2’si (%12.5) grade 2, 2’si (%12.5)
grade 3 idi. T1 olan hastaların 2’si (%25) grade 1, 3’ü (%37.5) grade 2, 3’ü (%37.5)
grade 3 idi .
2. gruptaki toplam 59 hastanın 31’inin (%52.5) evresi Ta, 28’inin (%47.5) evresi T1 idi. Ta olan hastaların 19’u (%61.3) grade 1, 5’i (%16.1) grade 2, 7’si (%22.6)
grade 3 idi. T1 olan hastaların 14’ü (%50) grade 1, 4’ü (%14.3) grade 2, 10’u (%35.7)
grade 3 idi .
Transüretral rezeksiyon sonrası mitomisin-C uygulanan ve ortalama 15.41 ±
10.29 ay süre ile takip edilen toplam 24 hastadan 16 (%70.8) hastada nüks gözlenmiş
olup 8 (%33) hastada tam kür sağlanmıştır. Bu grupta nüks izlenen toplam 16 hastanın 2’sinin (%12) evresinde ilerleme saptanırken, 1 (%6) hastanın grade’inde ilerleme olmuştur. Bu gruptaki hastaların ortalama nüks süresi 10.12 ± 9.53 aydır. Maksimum nüks süresi 37 aydır (Tablo 2).
Transüretral rezeksiyon sonrası BCG uygulanan toplam 59 hastadan 26 (%
44.1) hastada nüks gözlenmiştir. Bu grupta nüks izlenen toplam 26 hastanın 3’ünün
(%12) evresinde ilerleme saptanırken, 4 (%15) hastanın grade’inde ilerleme gözlenmiştir. Bu gruptaki hastaların ortalama nüks süresi 7.38 ± 6.54 aydır. Maksimum
nüks süresi 31 aydır.
İntrakaviter mitomisin-C uygulanan 24 hastalık grupta çok odaklı tümörlü 12
(%50) hasta vardı ve bu 12 hastanın 7’sinde (%58) nüks gözlenmiştir. Nüks gösteren
çok odaklı tümörü olan 7 hastanın hiçbirinde evre ve grade’de ilerleme gözlenmemiş
olup 6’sının (%85) evre ve grade’inin aynı kaldığı görülmüştür. Mitomisin-C tedavisi
alan toplam 24 hastanın 4’ü (%16) ikincil olup bu 4 hastanın hepsinde nüks görülürken, hiçbirinde evre ve grade’de ilerleme görülmemiştir. Bu gruptaki hastaların ortalama nüks süresi 10.5 ± 11.13 aydır.
İntrakaviter BCG uygulanan 59 hastalık grupta çok odaklı tümörü olan 30
hasta (%50) vardı ve bu 30 hastanın 15‘inde (%50) nüks gözlenmiştir. Nüks gösteren
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15 hastanın 1’inde (%6) evre ilerlemesi olurken 13 hastanın (%86) evresinde değişiklik olmamış, 2 hastada (%13) grade ilerlemesi olurken 12 hastanın (%80)
grade’inde değişiklik olmamıştır. Bu gruptaki hastaların ortalama nüks süresi 8 ±
7.94 aydır.
Çalışmaya alınan toplam 83 hastanın tamamı incelendiğinde toplam 5 (%5)
hastada tümör evresinde ilerleme olduğu görüldü. Bu hastalardan 2’si (%2) grup 1’de
ve 3’ü (%3) grup 2’de olan hastalardı.
Çalışma dahilindeki toplam 83 hasta incelendiğinde toplam 5 (%5) hastada
tümör grade’inde ilerleme olduğu gözlendi. Bu hastaların 1'i (%1) grup 1’de ve 4’ü
(%4) grup 2’de olan hastalardı.
Her iki gruptaki toplam 83 hastanın, ortalama 19.69 ± 12.65 ay süre ile takip
edildiği çalışmamızda toplam 43 (%51) hastada nüks görüldü. Nüks görülen toplam
43 hastanın 16’si (%19) grup 1’de, 26’sı (%31) grup 2’de olan hastalardı.
Tablo 1. TUR Sonrası Mitomisim-c (grup 1 ) ve BCG (grup 2 ) Uygulanıp
Takip Edilen Hastalar
Grup 1 toplam 24 hasta

Grup 2 toplam 59 hasta

nüks (+)

17 hasta (%70)

26 hasta (%44.1)

nüks (-)

8 hasta (%30)

33 hasta (%65.9)

progresyon evre (+)

2 hasta (%12)

3 hasta(%12)

progresyon evre (-)

14 hasta(%88)

23 hasta(%88)

progresyon grade (+)

1 hasta (%6)

4 hasta (%15)

progresyon grade (-)

15 hasta (%94)

22 hasta (%85)

TUR sonrası mitomisin-C uyguladığımız ve ortalama 15.41 ± 10.29 ay süre ile
takip ettiğimiz toplam 24 hastadan 17 (%70) hastada nüks gözlenmiş olup, toplam
16 hastanın 2’sinin (%12) evresinde, 1’inin (%6) grade’inde ilerleme saptanmıştır.
Bu gruptaki hastaların maksimum rekürrens süresi 37 ay olup ortalama rekürrens
süreleri 10.12 ± 9.53 aydır (Tablo 1).
Transüretral rezeksiyon sonrası BCG uygulanan toplam 59 hastadan 26 (%
44.1) hastada nüks gözlenmiştir. Bu grupta nüks izlenen toplam 26 hastanın 3’ünün

160

Mesane Üroepitelyal Tümörlerinde Transüretral Rezeksiyon Sonrası Mitomisin-C

(%12) evresinde ilerleme saptanırken, 4 (%15) hastanın grade’inde ilerleme gözlenmiştir. Bu gruptaki hastaların ortalama nüks süresi 7.38 ± 6.54 aydır. Maksimum
nüks süresi 31 aydır (Tablo 1).
Yüzeyel mesane tümör tedavisinde, yüksek risk grubu (T1G3, Cis, çok sayıda
tümör odağı veya sık nüks oranı) hastalarda ise 6 hafta haftada bir, sistoskopi sonrası
3 hafta haftada bir intrakaviter BCG tedavisi TUR sonrası tercih edilen adjuvan intravezikal tedavi seçeneğidir (4).
Biz çalışmamızda 50’si (%84.7) birincil, 9’u (%15.3) ikincil, 29’u (%49.2) tek
odaklı, 30’u (%50.8) çok odaklı, 33’ü (%55.9) 3 cm’den küçük, 26’sı (%44) 3
cm’den büyük olan toplam 59 hastaya 6 hafta haftada bir, sistoskopi sonrası 3 hafta
haftada bir intrakaviter BCG tedavisi uyguladık. Bu gruptaki toplam 59 hastanın
31’inin (%52.5) evresi Ta, 28’inin (%47.5) evresi T1 idi. Ta olan hastaların 19’u
(%61.3) grade 1, 5’i (%16.1) grade 2, 7’si (%22.6) grade 3 idi. T1 olan hastaların
14’ü (%50) grade 1, 4’ü (%14.3) grade 2, 10’u (%35.7) grade 3 idi.
TUR sonrası BCG uyguladığımız ve ortalama 21.44 ± 13.18 ay süre takip ettiğimiz toplam 59 hastadan 26 (% 44.1) hastada nüks gözlenmiş olup, nüks izlenen
toplam 26 hastanın 3’ünün (%12) evresinde, 4’ünün (%15) grade’inde ilerleme saptanmıştır. Bu gruptaki hastaların maksimum nüks süresi 31 ay olup ortalama nüks
süresi 7.38 ± 6.54 aydır.
Tablo 2. Transüretral Rezeksiyon Sonrası Mitomisin-C ve BCG Uygulanan Hastaların Nüks Oranları.

MİTOMİSİN
GRUBU
OLAN HASTA
(n=16)

BCG GRUBU
HASTA
(n=26)

NÜKS

NÜKS

OLAN

1.TUR
Hasta sayısı n(%)
10(%62.5)

2.TUR
Hasta sayısı n(%)
10(%62.5)

TT1

6(%37.5)

6(%37.5)

GG1

8(%50)

12(%75)

GG2

5(%31.2)

2(%12.5)

GG3

3(%18.8)

2(%12.5)

Ta

15(%57.6)

14(%53.8)

TT1

11(%42.4)

12(%46.2)

GG1

17(%65.4)

14(%53.8)

GG2

4(%15.4)

4(%15.4)

GG3

5(%19.2)

8(%30.8)

Ta
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3. TARTIŞMA
Mesane tümörü tedavisinde TUR altın standarttır. Tümörün evre ve grade’ine,
tek veya çok odaklı olmasına, boyutuna ve ilk ya da ikincil defa tedavi edilmesi gibi
ölçütlere bağlı olarak TUR sonrası nüks ve ilerlemenin önlenmesi amacıyla intravezikal kemoterapi veya immünoterapi uygulanır. TUR’u takiben olguların %70’inde
nüks gözlenmekle beraber, düşük dereceli papiller tümörler nadiren kas dokusu invazyonu yapacak şekilde ilerleme gösterirler. Buna karşın Cis ve yüksek dereceli
papiller tümörlerin %30-50’sinde intravezikal tedaviye rağmen ilerleme gözlenmektedir (Meijden, 2005:1-50).
Witjes ve ark., 92 hastaya TUR sonrası 10 hafta boyunca haftada bir 40 mg
intravezikal mitomisin-C tedavisi uygulayıp ortalama 32 ay süreyle takip etmişler ve
sonunda hastaların %46’sında nüks, %4’ünde ilerleme bildirmişlerdir.
Solsona ve ark., 57 mesane tümörlü hastaya TUR sonrasında ilk saat içerisinde
tek doz 30 mg mitomisin-C vererek ortalama 24 ay süreyle takip etmişler ve sonuçta
hastaların %40’ında nüks ve %1.6’sında ilerleme olduğunu bildirmişlerdir.
Rintala ve ark., 93 hastaya TUR sonrası ilk doz postoperatif erken dönemde
olmak üzere 1 ay süreyle haftada bir, daha sonra 1 yıl süreyle ayda bir, ardından da
3 ayda bir olmak üzere toplam 2 yıl süreyle intravezikal mitomsin-C uygulamışlar,
ortalama 34 aylık takip sonunda hastaların %64’ünde nüks olduğunu bildirmişlerdir.
Krege ve ark , 112 mesane tümörlü hastaya TUR sonrası ilk 1 yıl 2 haftada bir,daha
sonra ayda bir olmak üzere toplam 2 yıl mitomisin-C uygulamışlar, ortalama 20.2
aylık takip sonucunda %27 hastada nüks gelişirken, yıllık ilerleme hızı %2 olarak
bildirmişlerdir.
Kim ve Lee, daha önceden nüksü olan, 3 cm’den büyük odağı olan, evresi Ta
veya T1 olan tümörleri çalışmaya alarak, ortalama 31.9 ay süre ile takip etmişler,
hastaların %42.9’unun ilk 3 ayda, %81’inin 24 aylık süre zarfında nüksettiğini ve
%9.5’inin evresinde ilerleme olduğunu bildirmişlerdir.
Biz çalışmamızda 20’si (%83.3) birincil, 4’ü (%16.7) ikincil, 12’si (%50) tek
odaklı, 12’si (%50) çok odaklı, 20’si (%83,3) 3 cm’den küçük, 4’ü (%16,7) 3 cm’den
büyük olan toplam 24 hastaya temini mümkün olan durumlarda TUR sonrası ilk 6
saate olmak üzere, 6 hafta haftada bir daha sonra ayda bir kez olmak üzere 1 yıla
tamamlanan 40 mg intrakaviter mitomisin-C tedavisi uyguladık. Bu gruptaki toplam
24 hastanın 17’sının (%70) evresi Ta, 8’inin (%33.3) evresi T1 idi. Ta olan hastaların
12’si (%75) grade 1, 2’si (%12.5) grade 2, 2’si (%12.5) grade 3 idi. T1 olan hastaların
2’si (%25) grade 1, 3’ü (%37.5) grade 2, 3’ü (%37.5) grade 3 idi.
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TUR sonrası mitomisin-C uyguladığımız ve ortalama 15.41 ± 10.29 ay süre ile
takip ettiğimiz toplam 24 hastadan 16 (%70) hastada nüks gözlenmiş olup, toplam
16 hastanın 2’sinin (%12) evresinde, 1’inin (%6) grade’inde ilerleme saptanmıştır.
Bu gruptaki hastaların maksimum rekürrens süresi 37 ay olup ortalama rekürrens
süreleri 10.12 ± 9.53 aydır.
İntravezikal BCG imünoterapisinin yüzeyel tümörlü olgularda nüksleri azalttığını bildiren ilk çalışma 1976 yılında Morales ve ark. tarafından yayınlamış olup,
daha sonraki dönemde bunu destekleyen pek çok yayın yapılmıştır (Üroonkoloji Derneği, 2003).
Yüzeyel mesane tümör tedavisinde, yüksek risk grubu (T1G3, Cis, çok sayıda
tümör odağı veya sık nüks oranı) hastalarda ise 6 hafta haftada bir, sistoskopi sonrası
3 hafta haftada bir intrakaviter BCG tedavisi TUR sonrası tercih edilen adjuvan intravezikal tedavi seçeneğidir (Messing vd, 2005: 2732-65).
Atakan ve ark., primer mesane tümörlü, Ta, T1, grade1-3 olan 98 hastaya TUR
sonrasında 6 hafta boyunca haftada bir intravezikal BCG uygulayarak, ortalama 33.6
ay takip sonrası hastaların %25’inde nüks, %4’ünün evresinde ilerleme bildirmişlerdir. Yapılan bir diğer çalışmada mesane tümörü nedeniyle TUR uygulanan 33 hastaya 6 hafta boyunca haftada bir kez BCG uygulanmış ortalama 31.8 ay takip süresi
sonunda %36 oranında nüks bildirilmiştir (Atahan vd., 1995;21:212-6.). Başka bir
çalışmada TUR sonrası BCG uygulanan 36 hasta ortalama 31.9 ay süre ile takip edilmiş, sonuçta %19.5 nüks görülürken hastaların hiçbirinin evre veya grade’lerinde
ilerleme bildirilmemiştir (Baykara vd., 1997; 23:31-6). Bir diğer çalışmada ortalama
33.8 ay süre ile takip edilen 62 hastanın %32’sinde nüks, %6.5’inin evresinde ilerleme bildirilmiştir (Melekos vd, 1993;149(4):744-8). Ülkemizden Doğan ve ark., 35
mesane tümörlü hastaya TUR sonrasında ilk 6 hafta haftada bir, daha sonra 1 yıl
süreyle ayda bir 81 mg intravezikal BCG uygulamışlar ve ortalama 19.8 ay takip
süresi sonunda %20 oranında nüks bildirmişlerdir. Krege ve ark., 102 mesane tümörlü hastaya TUR sonrasında 6 hafta haftada bir, sonrasında 4 ay ayda bir olmak
üzere 120 mg intravezikal BCG uygulamışlar ve ortalama 20.2 aylık takip süresi sonunda %25 hastada nüks, %4.5 ilerleme bildirmişlerdir.
Lamm ve ark., 5 yıl süre ile takip ettikleri yüzeyel mesane tümörlü hastalarda
intravezikal BCG tedavisi sonrası %20 oranında nüks, Kolodzıej ve ark (30) ise 23
ay süre ile takip ettikleri hastalarında %20 oranında nüks ve %7 oranında ilerleme
bildirmişlerdir. Schellhammer ve ark. (Schellhammer vd., 1986;135(2):261-4), TUR
sonrası BCG uyguladıkları hasta grubunda %29 oranında nüks bildirmişlerdir.
Biz çalışmamızda 50’si (%84.7) birincil, 9’u (%15.3) ikincil, 29’u (%49.2) tek
odaklı, 30’u (%50.8) çok odaklı, 33’ü (%55.9) 3 cm’den küçük, 26’sı (%44) 3
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cm’den büyük olan toplam 59 hastaya 6 hafta haftada bir, sistoskopi sonrası 3 hafta
haftada bir intrakaviter BCG tedavisi uyguladık. Bu gruptaki toplam 59 hastanın
31’inin (%52.5) evresi Ta, 28’inin (%47.5) evresi T1 idi. Ta olan hastaların 19’u
(%61.3) grade 1, 5’i (%16.1) grade 2, 7’si (%22.6) grade 3 idi. T1 olan hastaların
14’ü (%50) grade 1, 4’ü (%14.3) grade 2, 10’u (%35.7) grade 3 idi.
TUR sonrası BCG uyguladığımız ve ortalama 21.44 ± 13.18 ay süre takip ettiğimiz toplam 59 hastadan 26 (% 44.1) hastada nüks gözlenmiş olup, nüks izlenen
toplam 26 hastanın 3’ünün (%12) evresinde, 4’ünün (%15) grade’inde ilerleme saptanmıştır. Bu gruptaki hastaların maksimum nüks süresi 31 ay olup ortalama nüks
süresi 7.38 ± 6.54 aydır.
Gardmark ve ark., tarafından yapılan çalışmada yüksek risk grubundaki toplam 250 hastadan 125 hastaya 40 mg mitomisin-C ve diğer 125 hastaya da 120 mg
BCG tedavisi 6 hafta haftada bir, 1 yıl ayda bir ve sonraki 1 yıl 3 ayda bir olmak
üzere uygulanmış. Ortalama 123 aylık takip sonunda mitomisin-C uygulanan grupta
34 (%27), BCG uygulanan grupta 24 (%19) olmak üzere toplam 58 (%23) hastada
ilerleme olduğu bildirilmiştir.
Orta ve yüksek nüks riski taşıyan 4863 hastayı içeren 24 randomize çalışmanın
metaanalizi sonuçlarına göre BCG ile tedavi edilen grupta ilerleme oranı %9.8 olarak
bildirilmiştir (Sylvester, 2002; 168(5):1964-70).
Bohle ve ark., tarafından yapılan bir çalışmada 1421 hastanın BCG, 1328 hastanın mitomisin-C ile tedavi edildiği toplam 2749 hastayı içeren 9 randomize çalışmanın metaanalizi yapılmış ve ortalama 26 ay takip süresince mitomisin-C tedavisi
altındaki hastalarda %46.4 oranında nüks ve %9.4 oranında ilerleme gözlenirken,
BCG tedavisi altındaki hastalarda %38.6 oranında nüks, %7.7 oranında ilerleme bildirilmiştir.
Biz çalışmamıza dahil olan toplam 83 hastayı incelendiğimizde 2’si (%2) grup
1’de ve 3’ü (%3) grup 2’de olan toplam 5 (%5) hastanın tümör evresinde ilerleme
olduğu gördük..
Çalışmamızdaki toplam 83 hastanın 1'i (%1) grup 1’de ve 4’ü (%4) grup 2’de
olan toplam 5 (%5) hastanın tümör grade’inde ilerleme olduğunu gördük. Çalışmamızda ortalama 19.69 ± 12.65 ay süre ile takip ettiğimiz toplam 83 hastanın, 16’si
(%19) grup 1’de, 26’sı (%31) grup 2’de olmak üzere toplam 42 (%51) hastada nüks
gördük.
Yüzeyel mesane tümör tedavisinde kullanılan intravezikal mitomisin-C ve
özellikle de BCG’nin uygulanma sayısı ve ardışık tedavisi ile ilgili standart bir tedavi
şeması bulunmaması nedeniyle, bu konuda farklı süre, doz ve ardışık tedavileriyle
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yapılan çalışmaların bazıları nüks ve ilerleme açısından ikisi arasında fark olmadığını
ileri sürerken diğer taraftan BCG’nin mitomisin-C’ye üstünlüğünü bildiren çalışmalar bulunmaktadır.
Bizim çalışmamızda, mitomisin-C tedavisi sonrası nüks oranı %70 iken BCG
sonrası %44.1 olup orantısal olarak BCG ile elde ettiğimiz sonuçların daha iyi görüldü buna karşın istatistiksel olarak farklı çalışmalarda mitomisin-C ile daha iyi
sonuç alındığı görülmektedir. İlerleme açısından değerlendirildiğinde ise bu iki tedavi yönteminin birbirine üstünlüğü saptanmamıştır.
4. SONUÇLAR
Yüzeyel mesane tümör tedavisinde TUR ilk uygulanması gereken tedavi seçeneğidir. TUR sonrası oluşabilecek nüks ve ilerlemenin önlenmesi amacıyla tümör
özelikleri göz önünde bulundurularak kemo/immünoterapi uygulanmaktadır.
Çalışma bulgularımıza göre; yüzeyel mesane tümör tedavisinde transüretral
rezeksiyon sonrası uygulanan intravezikal mitomisin-C ve bacillus calmette-guerin
tedavilerinin tümör ilerlemesi üzerine olan etkileri arasında anlamlı fark olmadığı
görüldü.
Yüzeyel mesane tümörlerinin tedavisinde kullanılan mitomisin-C ve BCG arasındaki farklı sonuçlar tedavi uygulamalarında ortak görüş sağlanamayışına bağlı
olabilir. Yüzeyel mesane tümörlerinde uygulanacak tedavi protokollerinde fikir birliği sağlanması bağlamında yeni çalışmalara da gereksinim olduğu kanısındayız.
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EVDE BAKIM HASTALARINDA
EGZERSİZ VE ÖNEMİ
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ÖZET: Evde sağlık bakımı, özel ihtiyaçları olan kişilerin evinde kalmasını sağlayarak uygulanan tıbbi bakımdır. Yaşlı, kronik hastalığı veya engelliliği olan hastalar için gerekli olabilir. Evde sağlık hizmetleri; fiziksel muayene, kan tetkiklerinin yapılması, hastanın kan basıncının, kilosunun ve kalp
atış hızının izlenmesi, tıbbi reçete yazılması, kateterler vasıtasıyla hastalara
ilaçların, sıvıların veya gıdaların verilmesi, idrar sondaları ve yara bakımlarınının yönetimi ve hastalara egzersiz yaptırılmasını içerir. Bu hastalarda immobilitenin önlenmesi ve günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi açısından egzersizler oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Evde sağlık bakımı, immobilite, egzersiz, rehabilitasyon
The Importance of Exercise in Home Care Patients
ABSTRACT: Home health care is care that allows a person with special needs stay in their home. It might be for people who are getting older, are
chronically ill, or disabled patients. Home health care services include; physical
examination, blood analysis, monitoring the patient’s blood pressure, weight,
and heart rate, medical prescription, taking medicines, fluids, or feedings through catheters and management of urine catheters and wounds and to allow the
patient to exercise, Exercises are very important to prevent immobility and perform daily living activities in these patients.
Keywords: Home health care , immobility, exercise, rehabilitation

Evde Bakım Hizmeti; hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip
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hizmetlerinin sunulması olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde evde bakım hizmetleri
10.03.2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik ile yürürlüğe girmiştir.
Evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyaç duyan bireyler genelde hareket kabiliyetini kaybetmiş immobil hastalardır. Bir çok hastalık immobiliteye neden olabilir.
Bunlar; Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları
Artritler Osteoporoz Kırıklar
Nörolojik rahatsızlıklar
İnme (Felç) Parkinson hastalığı
Demans/Alzheimer
Kardiyovasküler hastalıklar
Akut ve kronik ağrılı durumlar
Sistemik hastalıklar (Kanser, Diyabet, KOAH)
Depresyon
İmmobilitenin kendisi, neden olan hastalıklardan daha fazla problemlere ve
sakatlıklara yol açar. İmmobilitenin nedeni düzeltilemezse bile doğru yaklaşımlarla
neden olacağı komplikasyonlar önlenebilir, hastanın durumu iyileşir, bakımı kolaylaşır
Yatağa bağımlılık/İmmobilitenin Komplikasyonları
Cilt: Bası yaraları
Kaslar: Atrofi
Eklemler: Kontraktürler
Kemikler: Kalsiyum kaybı, kırılganlık
Böbrekler ve mesane: Taş oluşumu, inkontinans, enfeksiyon
Bağırsaklar: Kabızlık, fekal tıkaç
Akciğerler: Pnömoni, atelektazi
Kardiyovasküler: Dekondisyon, ortostatik hipotansiyon, venöz tromboemboli
Psikolojik: Depresyon, deliryum
Egzersizin Faydaları
Endorfinleri salgılatarak ağrıyı giderir
Kalbi güçlendirir
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Kan basıncını düşürür
İyi kolesterolü (HDL) artırır, kötü kolesterolü (LDL) düşürür.
Kanın pıhtılaşma riskini azaltır
Akciğer kapasitesini artırır.
Kan şekerini düzenler
Stresi azaltır, duygu durumunu, depresyonu düzeltir
Uyku kalitesini artırır
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kasların gücünü artırır.
Fleksibiliteyi artırır.
Eklem kontraktürlerini önler
Denge ve koordinasyonu artırır.
Osteoporoz riskini azaltır
1.TERAPÖTİK (TEDAVİ EDİCİ) EGZERSİZLER Eklem hareketleri
veya kas kasılmaları yardımıyla hareket sisteminin fonksiyonlarını düzeltmeye yönelik bir tedavi şeklidir.
1.1 Amaçlar
Hareketliliği ve esnekliği devam ettirmek,
Eklem hareket kısıtlılığını engellemek,
Ağrıyı gidermek
Kas kuvvetini artırmak,
Dayanıklılığı artırmak,
Denge, koordinasyon ve yürüyüş bozukluğunu düzeltmek
Aerobik kapasiteyi geliştirmek
1.2 Terapötik Egzersizlerin Türleri
Eklem hareket açıklığı (EHA) egzersizleri
Germe egzersizleri
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Güçlendirme egzersizleri
Dayanıklılığı arttırıcı egzersizler
Denge, Propriosepsiyon egzersizleri
Aerobik egzersizler, (fitness egzersizleri)
2. HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 2.1. Anamnez
İmmobiliteye neden olan hastalığın doğası, süresi
Eşlik eden hastalıklar
Ağrı
Mobiliteyi etkileyen ilaçlar
Hastanın motivasyonu, psikolojik sorunları
Çevresel faktörler
2.2. Muayene
2.2.1. Kardiyopulmoner durum
2.2.2. Kas- iskelet sistem
Kırık
Eklem şişliği
Eklem hareket açıklıkları Kas gücü (felç), atrofi Kollarını ve bacaklarını kullanabiliyor mu?
2.2.3. Nörolojik problem
Bilinç, kooperasyon, oryantasyon,
Duyu bozuklukları,
Kas güçsüzlüğü, felç
Denge
2.2.4. Mobilite düzeyi Yatağa bağımlı
Yatağa bağımlı fakat yardım olmaksızın yatak içinde oturabilir
Transfer yapabiliyor ( yataktan tekerlekli sandalyeye, tuvalete….)
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Ayakta durma dengesi
Oturma dengesi, destekle/desteksiz ayakta durma
Yürüme
Hareketle ağrı
Ağrı hasta yatakta iken olmayıp mobilite esnasında ortaya çıkıp hastanın mobilitesini engelleyebilir.
3. OTURARAK YAPILAN EGZERSİZLER
Sağlam, stabil, tekerleksiz,
Kollukları olmayan bir sandalyede
Haftada en az iki defa
Kas gücü, koordinasyon ve dengeyi korur.
Fleksibilite, kuvvet, denge çalışılabilir.
Göğüs Germe. 5’e sayana kadar bekle, 10 tekrar.
Üst gövde döndürme. Gövdenin fleksibilitesini devam ettirir. 5 sn. bekle, 5
tekrar.
Kalça eklemlerine. Kalça ve uyluk kaslarını güçlendirir, fleksibiliteyi korur. 5
tekrar.
Ayak bileği germe Ayak bileğinin fleksibilitesini korur, baldırda pıhtı oluşumunu engeller.
5 tekrar, 2 set
Kolları kaldırma. Omuz kaslarını güçlendirir.
3.1. Fleksibilite Egzersizleri
Boyun rotasyonu
Boynun fleksibilitesini korur.
Boyun Germe
Gergin boyun kaslarını gevşetir
Yana Eğilme
Baldır Germe
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3.2. Güçlendirme Egzersizleri
Otur, kalk
Bacak kaslarını güçlendirir
Mini Squat (çömelme)
Bel, kalça ve uyluk kasların güçlendirir
Baldır kaslarını güçlendirme
Bacakları yana açma
Bacak Ekstansiyonu
Duvar İtme
Biseps Çalışma
3.3. Denge Egzersizleri
Denge-Yan Yürüme
Bacak Çaprazlama
Parmak ucu-topuk yürüme
Denge-Tek Ayak Üzerinde Durma
Basamak Çıkma
4. EKLEM HAREKET AÇIKLIĞI (EHA) EGZERSİZLERİ
Eklemin mevcut hareket açıklığı (EHA) sınırları içinde kalınarak yaptırılan
egzersizlerdir.
Mobilitenin ve fleksibilitenin sağlanması ve devamı için yapılır.
Eklem kontraktürlerini önler
Derin ven trombozu gelişimini önler
Egzersiz Yaptırılması Gereken Eklemler
Boyun
Omuz
Dirsek
El Bileği
Parmaklar
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Kalça
Dizler
Ayak bileği
Ayak parmakları
EHA/Germe egzersizlerinin kontrendikasyonları
Yeni geçirilmiş kırık veya cerrahi işlem
Akut enflamasyon veya enfeksiyon
Germe ile oluşan şiddetli ağrı
Hematom
Tendon, ligament, sinir veya kas yırtığının erken dönemi
Osteoporoz
Derin ven trombozu
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ÖZET: Kosta kırıkları en sık travma sonrası oluşur. Nadiren de olsa
şiddetli öksürük, ağır fiziksel aktivite, metastaz veya osteoporoza bağlı gelişebilir. Basit kosta kırıkları, yeterli analjezi ve pulmoner hijyen ile tedavi edilebilir ve çoğu herhangi bir komplikasyona yol açmadan düzelirler. Biz hipofiz
adenomu operasyon öyküsü olan, düzensiz ilaç kullanım sonucu oluşan, Influenza enfeksiyonu ile tetiklenen, spontan tekrarlayan kaburga kırığı olgusunu
sunarak hastaların takibi ve düzenli ilaç kullanımının önemine dikkat çekmek
istedik.
Anahtar Kelimeler: İnfluenza, Kaburga kırığı, Osteoporoz, Öksürük
Spontaneous and Recurrent Rib Fracture Case Triggered by
an Influenza Virus Infection Following an Adenoidectomy Operation
ABSTRACT: Rib fractures most frequently occur after trauma. Although rarely seen, they may also be developed due to severe cough, heavy physical activity, metastasis or osteoporosis. Basic rib fractures can be treated with
adequate analgesic therapy and pulmonary hygiene without causing any complications. We wanted to draw attention to the importance of regular medication
use and patient follow up care by presenting a spontaneous rib fracture case
that was caused by irregular medication use and triggered by an influenza virus
infection of a patient with a pituitary adenoma operation history.
Keywords: Cough, Influenza, Osteoporosis, Rib fracture
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1.Introduction
Cough-induced rib fractures are common in the literature (Begley vd.,
1995:565 ile Kawahara vd.,1997:81). The etiological factors of rib fractures are
mostly osteoporosis and osteopenia (Hanak vd., 2005:879). The patients are generally admitted to health centers with acute onset and localized pain (Yeh ve Su
2012:179). Posteroanterior chest radiograph and lateral radiograph should be performed for diagnosis. With suspicious cases, the diagnose could be made with a sensitivity of almost 100 percent (Connolly vd., 2004:614). The treatment of uncomplicated rib fractures are performed with conservative approach.
2. Case
A 51 year-old male patient admitted to our outpatient clinic with coughing
attacks for 4 days and right side chest pain for 1 day. The patient had a history of
operation for pituitary adenoma 5 years ago. It was learned that after the operation,
deltacortil 2x1, levathyron 75 1x1, alendronate sodium, calcium carbonate and vitamin D3 were prescribed to the patient by the endocrine clinic though these were not
used by the patient. Physical examination revealed crepitation and tenderness by palpation on the right side. The chest X-ray (Figure 1) and Thorax Computed Tomography (Figure 2) showed the old callus tissue on the 7th rib and the newly formed
fracture line on the dorsal surface of the 8th rib. According to laboratory results, Tscore was found to be -4.2 in the bone densitometer, 25 Hydroxy Vitamin D3 was
11.6 ng/ml, Parathormone was 29.8 pg/ml, calcium was 9.2 mg/dl. The patient who
didnt use his medications regularly was diagnosed with recurrent spontaneous rib
fracture triggered by influenza virus infection. No additional complications were observed. The patient was given medical treatment and outpatient follow-up was performed.
Figure 1: Posteroanterior chest radiograph, fracture lines on the 7th and the
8th rib.
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Figure 2: Thorax CT mediastinal window;
A. The old fracture line on the 7th rib B.Newly formed fracture line seen on
the 8th rib

3.Discussion
The first symptom of osteoporosis is focal osteolytic lesions in the ribs. (Vrbanic vd., 2008:178) In our case, osteoporosis due to irregular drug use was developed
after pituitary adenoma operation. Chest pain is an acute onset of rib fracture. Our
patient presented to our outpatient clinic twice with an acute right side pain, with a
month in between of the admissions (Yeh ve Su 2012:179). Laboratory parameters
are usually found normal in osteoporosis. Diagnosis is made by bone scanning and
densitometry. In our case, vitamin D3 level was low. Bone densitometry T-Score was
lower than -2.5. In the presence of osteoporosis, there may be costa fractures by coughing. In our case, it was seen as a complication of cough during influenza infection
(Vrbanic vd., 2008:178). In rib fractures, chest radiograph or chest CT –if needed- is
performed (Connolly vd., 2004:614). In our case, chest radiograph, thorax CT and
bone densitometry were performed. It was found that recurrent rib fractures developed in our patient due to irregular drug use.
4.Conclusion
In addition to proper diagnosis and treatment, regular controls and regular use
of drugs should be ensured.
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ÖZET: Amaç: Konjonktival floranın kronik böbrek hastalığı (CR) olan
hastalarda alt grupları ve sağlıklı denekler arasında farklı olup olmadığını değerlendirmek.
Metod: 35’i hemodiyaliz (HD) ve 35’i de böbrek nakli(RT) yapılmış ;
35’i de diyabetik hemodiyaliz (DHD) olmak üzere totalde 105 yetişkin böbrek
yetmezliği hastası ile 40 sağlıklı kişi karşılaştırıldı. Göz muayenelerinden
sonra, sağ göz alt forniksten steril serum fizyolojikle ıslatılmış pamuk uçlu
swab ile kültür alınıp hemen %5 koyun kanlı, çikolata ve EMB agara ekim
yapıldı. Mikrobiyolojik tiplendirme Vitek-2(bioMerieux, France) cihazı ile yapıldı.
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Veri analizi: Sırasıyla bakteri üreme hızları RT hastalarında %65, DHD
hastalarında %57 ve HD hastalarında %56 bulunmuş; kontrol grubunda ise
%48 saptanmıştır. RT grubu kontrol grubundan anlamlı derecede farklı bulunmuştur (p<0.05); fakat diğer gruplarla arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.Ayrıca diyabet hastalığı süresi, hemodiyaliz ve transplantasyon
varlığı ile bakteri gelişimi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. En sık
izole edilen bakteriler hemodiyaliz hastalarında(HD) (S.hominis(%23), Kocuria rosea(%11), DHD grubunda S.epidermidis(%20) ve S.hominis(%15) ;
RT grubunda K.rosea (%17) ve S.hominis( %14) ve kontrol grubunda ise S.epidermidis(%22) ile K.rosea(%10)’dır.
Sonuç: RT grubunda en belirgin izole edilen bakteri ve genel olarak
koagülaz negatif stafilokok türleri idi. Önceki raporlardan farklı olarak, daha
patojenik bir mikroorganizma olan S aureus daha az izole edildi, ancak bu çalışmada Kocuria türleri en yaygın türlerden biri olarak tespit edildi. Çalışma
hemodiyaliz ve diyabet durumunun bakteri florası üzerinde küçük bir etkiye
sahip olduğunu ve immünosupresif ilaçlar alan RT grubunun hem bakteri üremesi hem de flora çeşitliliği açısından önemli bir farklılığa nedenolabileceğini
göstermektedir.
Conjunctival Flora in Chronic Renal Disease, Chronic Renal Disease
With Diabetic and Renal Transplant Patients
ABSTRACT: Purpose: To evaluate whether conjunctival flora is different in patient with chronic renal disease (CR) among its subgroups and
healthy subjects.
Methods: A total of 105 adult CR patients (35 hemodialysis (HD), 35
diabetic hemodialysis (DHD) and 35 renal transplantation (RT) and 40 healthy
subjects were enrolled. After ophthalmologic examination, a swab was taken
from the lower fornix of the right eye using a cotton-tipped applicator and directly subcultured on 5 % sheep’s blood agar, chocolate agar and eosin methylene blue agar. Microbiological identification was made by using the Vitek 2
(bioMerieux, France).
Results: The order of bacterial growth rates in the groups are RT(65%),
DHD(57%), HD(56%), and control(48%). RT group had statistically significant difference from the control group (p<0.05), but there is no difference
among other groups. There are also no correlation with the duration of diabetes,
hemodialysis, and transplantation with bacterial growth. The most frequently
isolated bacteria are S.hominis(23%) and Kocuria rosea(11%) in HD; S.epidermidis(20%) and S.hominis(15%) in DHD; K.rosea(17%) and S.hominis(14%)
in RT and S.epidermidis(22%) and K.rosea(10%) in controls.
Conclusion: The most prominently isolated bacteria in the RT group,
and overall were coagulase negative staphylococcus species. Unlike previous
reports, S aureus, a more pathogenic microorganism, was less isolated, but Kocuria species were detected as one of the most prevalent types in this study. The
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study suggests the condition of hemodialysis and diabetes have a little effect
on bacterial flora,
and the group of RT receiving immunosuppressive drugs had a significant difference in both bacterial growth and flora diversity.
Key Words: Ocular flora; Chronic renal disease; Ocular surface; Diabetes; Renal Transplantation

1.Introduction
The external ocular surfaceacquires a microbial flora at birth and continues
throughout life.Characteristic of this flora varies according to age, living condition,
immune status, the presence of local and systemic disease (Armstrong RA ,2000;
Miller , Iovieno,2009 ). Some of the commensal flora may become resident in the
conjunctiva and eyelids with a potential to become pathogenic (Miller,Iovieno,2009;
Lee SH et al.,2012; Chandler JW et al.,1983). Ocular microbial flora is a significant
source for ocular surface disorders and intraocular surgical contamination (el-Naggar
AM,et al.,1971; Valdez-García JE,et al.,2014). According to previous studies,
bacterial contamination of aqueous humor samples taken from anterior chamber in
cataract surgery varies from 30 % to 50% and the vast majority of them are gram
positive bacteria arising from ocular flora (Suto C,et al;2012, Hsu HY,et al;2013,
Mino De Kaspar H,et al;2009, Mistlberger A1,et al;1997, Leong JK,et al;2002).
Additionally, in cases of acute postoperative and posttraumaticbacterial
endophthalmitis, the positive vitreous culture constitutes the majority of bacterial
flora, the rate is 64% to 82% (Speaker MG,et al ;1991, Fileta JB,et al;2014, Eser I,et
al;2008).
A number of studies reported that the ocular surface integrity and tear function
impaired in patients with CR. They can alter the characteristics of flora and facilitate
to settle here of the bacteria, so they become susceptible to bacterial infections. In
addition,side effects of immünosuppressive medication and steroid use emphasize
that patients became more susceptible to colonization as well as leading problems
requiring surgical procedures than general population2,4 These patients also have the
high risk for immune system dysfunction and postoperative bacterial infections 4
However, the causative agents in postoperative endophthalmitis can't be isolated in
all of the cases, and the positive bacterial culture rate in vitreous samples remains at
about 60-70 % (Ozdemir M,et al;2004, Hori Y,et al;2008).
Therefore, previously well-known ocular flora may provide an advantage for
empirical treatment of ocular bacterial infections and preventing of postoperative
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endophthalmitis. In these cases, immediate diagnosis and treatment are important to
avoid vision-threatening outcomes.
The ocular flora of patients with CR in relation to the duration of hemodialysis
was reported with a study in the literature (Balbaba M,et al;2013). However, diabetic
hemodialysis and renal transplant patients consist a significant majority of the CR
and there is no sufficient study describing ocular flora in the CR including
hemodialysis without/with diabetes and renal transplant patients. The aim of this
study was to investigate the conjunctival flora in the subgroups of CR and to compare
with healthy controls.
2.Material and Methods
The study was adherent to the tenets of the Declaration of Helsinki. Ethical
approval for the study was obtained from the Research Committee of University of
Medical Faculty, and consent was obtained from all participants. A total of 105 adult
CR (35 non-diabetic, 35 diabetic and 35 transplant patient) and age- sex matched 40
healthy subjects were enrolled in the study. The study group was composed of
patients with CR undergoing hemodialysis and applied to renal transplant in our
University nephrology clinic and a private dialysis center. The patients having renal
transplantation and applying hemodialysis for at least one year were included the
study.
A complete ophthalmologic examination was performed by the same
ophthalmologist in all patients in order to exclude clinical abnormality before sample
collection. Ocular and systemic history were also obtained each participants
undergoing conjunctival culture. Patients with active inflammationor red eye,
previous intraocular surgery, use of contact lens, taking topical medications and a
history of antibiotic medication within three months were excluded from the study.
The conjunctival swab was obtained using a sterile strip from the lower lid
fornix of the right eye, and an effort was made to minimize contamination from the
lashes and skin.The application was performed without a topical anesthetic by a
trained medical doctor and a field technician. Swabs were sent to microbiology
laboratory in culture tubes containing 0.5 ml modified Stuart’s transport media. The
swabs were directly subcultured on 5 % sheep’s blood agar, chocolate agar media
and eosin methylene blue agar and incubated for 18-24 hours at 37°C. Chocolate agar
plates were then incubated for 72 h in an atmosphere containing 5% CO2 at 37°C.
We viewed the colony growth on agar the first time 18 to 24 h after starting the
culture, and then made an observation once per day. The sample that had no colony
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growth on the agar 72 h after culture was regarded as negative. Some specimen were
also cultured with thioglycolate broth. After this enrichment, these specimen grew
bacteria. Microbiological identification was made by using standard microbiological
technique and swabs were identified using either Vitek-2 (bioMerieux, France)
automatized system or conventional methods.
3.Statistical Analysis
The SPSS 16.0 software (SPSS, Chicago, IL) was used for the statistical evaluation of our study data. Categorical variables were identified with numbers and
percentages. Descriptive statistics such as median and the smallest and biggest values
were used for numerical variables. The Kruskal Vallis test was used in the comparisons between the groups in terms of categorical variables while the Oneway ANOVA
test was used in the comparisons in terms of numerical variables. A p-value <0.05
was accepted as statistically significant.
4.Results

Demographic

HD

HD&DM

RT

Controls

47.8±16

59.4±10**

41.7±14

44.6±8

19/16

17/18

18/17

20/20

HD *

4.9±4.1

9.0±3.8

-

-

CR*

6.8±3.7

9.1±3.9

8.3±4.4

-

RT *

-

-

3.9±1.6

-

DM *

-

18.5±5.3

-

-

Age mean y (SD)
Male/female years

Table 1: Demographic features of the subjects.
HD: Hemodialysis, CR: Chronic renal disase, RT: Renal Transplant, DM:
Diabetes Mellitus*: Duration mean years (SD), ** p<0.05 (oneway ANOVA)
The demographic data of all participants are summarized in Table 1.There was
no difference in the gender distribution and no relation between the sex and bacterial
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growth in the groups (p>0.05, Spearman).While the mean age distribution of the HD,
RT and control groups were compatible each other,DHD patients had a statistically
significant difference from other groups (p<0.05).However, there was not a
correlation between bacterial growth and mean age of groups(p>0.05, Spearman).
Bacterial growth rates in the groups were summarized in the graphics
1,2,3,4Although the duration of diabetes mellitus, renal transplantation and
hemodialysis did not effect the bacterial growth, there is a significant correlation with
the duration of CRF (r: 0,422 p<0,05 Pearson). Also Kocuria spp. was also the
dominant one detected in this group.
After detection antibiotic susceptibility tests were performed by the disk
diffusion method on Mueller-Hinton agar with 24 h of incubation at 35°C. The results
were expressed as susceptible, intermediate, or resistant according to the criteria of
the National Committee for Clinical Laboratory Standards for the modified KirbyBauer method.18

Species

Diabetic hemodialysis patients
Staphylococcus haemoliticus

3%

Dermacoccus nishinomiyaensis

3%

Staphylococcus warneri

3%

Staphylococcus aereus

3%

Kocuria rosea

10%

Staphylococcus hominis

15%

Staphylococcus epidermidis

20%

Culture negative

43%
0%

10%

20%

30%

40%

Bacterial growth

Figure 1: Bacterial growth rates in diabetic hemodialysis patients.
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Species

Hemodialysis patients
Staphylococcus lugdunensis

3%

Micrococcus luteus

3%

Streptococcus mitis oralis

3%

Kocuria kristinae

3%

Leuconostoc mesenteroides

5%

Staphylococcus epidermidis

6%

Kocuria rosea

10%

Staphylococcus hominis

23%

Culture negative

44%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Bacterial growth

Figure 2: Bacterial growth rates in hemodialysis patients.

Species

Renal transplant patients
Kocuria varians
Esherishia coli
Streptococcus constellatus pharyngis
Aerococcus viridans
Staphylococcus camii
Leuconostoc mesenteroides
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus hominis
Kocuria rosea
Culture negative

3%
3%
3%
4%
4%
7%
10%
14%
17%

35%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Bacterial growth

Figure 3: Bacterial growth rates in Renal transplant patients.
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Species

Healthy subjects
Staphylococcus lugdunensis

3%

Corinabacterium diphtheriae

3%

Leuconostoc mesenteroides

3%

Staphylococcus hominis

6%

Kocuria rosea

11%

Staphylococcus epidermidis

23%

Culture negative

51%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Bacterial growth

Figure 4: Bacterial growth rates in healthy subjects.
5.Discussion
Hemodialysis and renal transplantation are essential for the survival of patients
suffering from chronic renal failure, and diabetes mellitus is a major cause of renal
failure. However, both uremia and usage of the hemodialysis lead to various ocular
surface disorders including calcium deposition in the cornea and conjunctiva,
squamous metaplasia of the conjunctival epithelium and decreased tear secretion, so
they can influence conjunctival flora (Ozdemir M,et al;2014, Bakaris S,et al ;2005,
Graham JE, et al;2007). In addition, previous studies reported that diabetes mellitus
and administration of immunosuppressive agents altered ocular bacterial flora
(Chandler JW ,et al;1983, Martins EN ,et al;2004). In animal model was also shown
that diabetes caused alterations of bacterial flora in the bulbar conjunctiva in rats,
with some bacterial species disappearing and others emerging (Yang C,et al;2015).
Moreover, the differences in conjunctival flora were identified in some systemic conditions such as Behcet's disease( Gündüz A,et al;2008), Parkinson disease (Kusbeci
T ;2009), chronic alcholism (Gunduz G,et al;2015) and steroid use (Ermis SS ,et
al;2004), but it is not clear that this diversity of bacterial species and a high bacterial
growth rate in such disease come from either the disease itself or its treatment modality. Otherwise, patients receiving immune suppressive therapy for bone marrow
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transplantation and AIDS; the bacteria in the conjunctival flora are similar to healthy
subjects(Chen SY,et al;2012, Gritz DC,et al;1997).
The current study is comprised of patients with CR including of different conditions such as hemodialysis, diabetes and the use of immunesuppressive agents, that
each of them could separately affect the ocular flora. However, in our culture results,
coagulase negative staphylococcus is found to be dominant in the conjunctival flora
of CR patients, similar to the control group as it had previously been confirmed. It
was surprising that Kocuria species had greater frequency especially in transplant
group. Mean age of this group was also the lowest among others. Recently Kocuria
sp. was reported as member of conjunctival flora of different aged healthy individuals. K.varians was detected in conjunctival flora of younger age group but K.rosea
was seen in elder subjects in the same study (Basaglia G,et al;2002). Higher growth
rates were seen in elderly in previous studies but we couldn't find any significant
relationship between the age and growth rates. However Kocuria spp. was seen in
transplant patients receiving immunosuppressive drugs who were younger and also
higher growth rates were seen. Although previously reports were limited about human infections, Kocuria species were responsible from some human infections,
mostly in compromised hosts with severe underlying disease. There will be increasing incidence of different types of Kocuria infections reported, due to the usage of
better identification methods.
We usedthioglycolate broth which is a multipurpose, enriched, differential
medium used primarily to determine the oxygen requirements of microorganisms.
After this enrichment, these specimen grew bacteria especially Kocuria spp. grew
after this enrichment. Kocuria spp are gram-positive cocci occurring in tetrads belonging to the family Micrococcaceae . They were nonhemolytic, catalase positive,
strictly aerobic, nonmotile, and unable to reduce nitrate to nitrites or to hydrolyze
gelatin, arginine, and esculin. The bacterial isolates produced acid from trehalose,
glucose, fructose, mannose, glycerol, and saccharose but not from mannitol, raffinose, arabinose, lactose, or ribose (Basaglia G,et al;2002). Colonies seems like
smooth or rough, slightly convex; orange, red or pink (Savini V,et al.;2010).
Peritonitis and bacteraemia episodes described by Kaya et al.( Kaya KE, et al;
2009) and Altuntas et al. (Altuntas F, et al ;2004) respectively, were presumably
caused by K. rosea, but genome-based confirmation was not provided in either case.
In our study we couldn't use a molecular assay. This was a limitation of our study.
As well as Kocuria species being misidentified by phenotypic tests, misidentification
of coagulase negative staphylococcus as Kocuria species (K. varians/K. rosea) using
the Vitek 2 system has been reported in the literature . Even in this case, therefore,
16S rRNA gene sequencing has been evoked to eliminate confusion arising from
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biochemical variation of clinical strains. Furthermore, as the identification of CoNS
isolates as Kocuria species by Vitek 2 is thought to be frequent (Purty S,et al;2013)
However, recent studies, including ours, correctly identified Kocuria using the Vitek2 ID-GPC gram-positive identification card, perhaps due to the recently introduced
larger database that allows the identification of additional taxa (Boudewijns M, et
al;2005). On the basis of this knowledge we can say that approving our results with
molecular based tests would show different results. Most Kocuria isolates were reported to be susceptible to many of the first- and second-line drugs, with the exception of ampicillin and norfloxacin.
Colonization of the normal ocular surface by microorganisms is a dynamic
process. While the conjunctiva may remain sterile in some individuals, most humans
harbor at least some bacteria on their ocular surface. Ocular flora can show variation
depending on environmental factors, antibiotic usage, age, immunity and personal
hygiene (Suto C,et al;2012, Yin VT,et al,2013, Capriotti JA;2009). In normal conditions, ocular bacteria residing in the conjunctiva and lid serve a protective role under
most circumstances by directly inhibiting colonization of more pathogenic species.
The normal conjunctiva prevents the growth of more pathogenic microbial species
through some defense mechanisms such as anatomical barriers, antibacterial or mucus secretion, and the local humoral and cellular immune response to against bacteria
(Miller D,et al;2009, Chandler JW,et al ,1983). The floral bacteria may become pathogenic for the eye and they may cause ocular infection in some conditions such as
impaired host immunity, systemic disease and surgical intervention (Bucci FA Jr,et
al; 2015, Dorrepaal SJ,et al; 2014, Hauser AB,et al;2008). Indigenous conjunctival
flora has been presumed to be a source of bacterial contamination in intraocular surgeries. The use of povidone-iodine and topical antibiotics can preoperatively diminish colonization of bacteria on ocular surface as a proven method for reducing the
risk of endophthalmitis, but it is impossible to completely eradicate them even by the
strongest disinfection protocol (Bausz M, et al;2006, Chisari G,et al; 2004, Aslan L,et
al; 2014). There are studies reporting inoperative bacterial contamination of the aqueous humor in intraocular surgeries despite preoperative measures (Ariyasu RG, et
al ,1993). In this way, the bacteria residing in the conjunctiva and eyelid may still
become a major source of postoperative endophthalmitis.
Normal ocular flora was established through multiple studies and the bacterial
growth in the conjunctival culture ranged from 39.2% to 86.2 % (Yin VT,et al;2013).
Consistent with prior reports, the vast majority of isolates identified in the present
study were Gram-positive organisms, specifically coagulase negative Staphylococcus. It has usually been considered to contribute to normal ocular flora and may have
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a probiotic function by directly preventing colonization of the host by S aureus, a
more severe pathogen. Despite the possibility of a protective role, S. epidermidis can
cause ocular infections as an opportunistic pathogen. In healthy subjects, S. aureus
was isolated from conjunctival sac at a rate of 3 % to 15 % as a temporary colonization (Eser I , et al ;2008, Gunduz G, et al;2015) but not detected in the controls of our
study. It just was isolated in diabetic hemodialysis patients in all groups.
A similar study was conducted by Balbaba et al.17 only dealt with chronic renal
failure who are undergoing hemodialysis, and renal transplantation patients and diabetic patients were not distribution of the isolated bacterial species and its relation of
the hemodialysis duration. We obtained the less numbers of pathogenic microorganisms such as S.aureus but the more prevalent type was Kocuria species despite the
mentioned study.
In conclusion, although current experiments show conjunctival colonization
with microorganisms frequently seen were S. epidermidis, Corynebacterium spp.
and gram positive rods; our culture results showed some other bacteria prominently
such as Kocuria rosea as a member of ocular flora. S. aureus the most pathogenic
cocci which is seen mostly with blepharitis cases; typically causes ocular infection
was less isolated (in only one patient) than previous studies and S. pneumonia was
the same. Moreover, in our study also DHD patients and non-diabetic group have
shown similar culture results, but in transplantation patients, different types of
bacteria like Kocuria spp. were detected. Because these patients were exposed to
some immunosuppressive drugs such as Tacrolimus, mycophenolate mofetil, azathioprine and low dose prednisolone and this condition may inhibit some frequent bacteria.
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MARAŞ OTU (DUMANSIZ TÜTÜN) KULLANIMININ
ORAL VE FARİNGEAL BAKTERİYEL FLORA ÜZERİNE
ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
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ÖZET: Amaç Çalışmamızda Maraş otu kullanan kişilerde oral ve faringeal bakteriyel floranın saptanması amaçlanmıştır. Böylelikle önemli bir
halk sağlığı sorunu olan Maraş otu kullanımının oral ve faringeal florada yer
alan bakteriyel ajanların prevalansının ortaya konulup gerek tıp profesyonellerinin dikkati çekilecek gerek de kontrol edilebilir bir risk faktörü olan Maraş
otu konusunda koruyucu hekimlik politikalarının oluşturulmasında katkı sağlanacaktır.
Materyal ve Metot 18 yaş ve üstü maraşotu kullanan 50 erkek çalışmaya dahil edildi. Tütün ürünleri kullanmayan 50 erkek kontrol grubunu oluşturacaktır. Steril şartlarda ve nazokomiyal kontaminasyona neden olmadan her
bir çalışma ve kontrol grubu hastadan posterior farenks duvarı ve tonsil lojuna
sürülerek farengial kültürler alınarak mikrobiyoloji laboratuarına gönderildi. A
grubu beta hemolitik streptokok varlığı, yine katalaz testi pozitif stafilokokların
aranması ve florada kolonize olmuş diğer patojenler belirlendi. Gram negatif
üremeler de 37 ºC ekimlerinde 18-24 saat sonra değerlendirilerek sonuç belirlendi. Nazik üreyen bakteriler çikolata agarda %5 karbondioksitli ortamda
tespit edilmeye çalışıldı. Koloni ve mikroskopik morfoloji yanı sıra konvansiyonel yöntemler kullanılarak gram pozitif birçok bakteri izole edildi. Tür olarak ayırt edilemeyenler Vitek-2 cihazı ile identifiye edildi.
Sonuç Maraş otu kullanan olguların %72’sinde normal flora saptanırken takip eden oranlarda en sık patojen üreme % 10 maya hücreleri, %4 hemolitik Staphylococcus türü olan S.hominis, %4 Streptococcus pneumonia, %2
Moraxella catarrhalis,%2 Actinomyces spp saptanmıştırKBB polikliniğine
başvuran hastalardan alınan kontrol grubunda ise %74 ‘ünde S.viridans ve
C.diphteria üremesi normal flora olarak değerlendirildi. Aynı grupta sıralanan
sıklıkla %6 E.coli, %6 S.aureus, %2 Enterococcus, %2 S.pneumonia saptandı.
Kalan %10 ise normal flora ile birlikte Candida spp. üremesi saptanan hastalardı.
Anahtar Kelime: Maraş otu, dumansız tütün, boğaz kültürü

Sümeyra ALKIŞ KOÇTÜRK – Selman SARICA

Giriş
Tütün bitkisi, yapraklarında nikotin denen organik azotlu bir alkeloid madde
bulundurmaktadır. Bitkinin kökünde sentezlenerek yapraklarında biriken nikotin, insana keyif veren ve bağımlılık yapıcı etkisi oldukça yüksek olan bir alkeloiddir (Karaconji IB 2005; Graul ve Prous, 2005) Ülkemizde Maraş otu, Deli tütün ya da Hasankeyf tütünü olarak bilinen Nicotianarustica L.’ninkurutulmus yaprakları sigara,
tömbeki ve Maraş otu olarak adlandırılan dumansız tütün yapımında kullanılmaktadır. Alkoloid kompozisyonları bakımından Nicotianarustica L. ile sigaralık kültür
tütünü olan Nicotianatabacum arasında belirgin bir farklılık olmadığı saptanmıştır.
Ancak Nicotianarustica L.’nin nikotin içeriğinin Nicotianatabacum’dan 6-10 kat
daha yüksek olduğu bildirilmiştir (Saitoh F, Noma M, Kawashima N 1985).
Bir çay kaşığı kadar alınan Maraş otu, sigara kağıdına sarıldıktan sonra alt dudağın iç kısmına yerleştirilerek 5-10 dakika emilmek suretiyle veya çiğnenerek kullanılmaktadır. Bu işlem bireyin alışkanlığına bağlı olarak gün boyunca tekrarlanmaktadır (Erenmemisoglu 1992 ve 1999).
Maraş otu, yurdumuza özgü bir dumansız tütün formu olup Kahramanmaraş
ve çevresinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Çoğunlukla sigarayı bırakmak
için başlanan, ancak sonrasında bağımlılık oluşturan bir dumansız tütün tüketimidir.
Maraş otu, Nicotianarustica L. bitkisinin kurutulmuş yapraklarından hazırlanan tütünün tozu ile meşe, ceviz veya asma çubuğundan elde edilen külün 1/2 veya 1/3
oranında karışımından oluşmaktadır. Hafifçe ıslatılıp sigara kağıdına sarıldıktan
sonra alt dudak ile çene arasına yerleştirilmek suretiyle kullanılmaktadır. Tütünün
hazırlanması esnasında karıştırılan külün ortamı alkali yaparak mukozadan emilimini
kolaylaştırdığı bilinmektedir (Erenmemişoğlu 1992ve 1999). Günümüzde zararlı etkilerinin bilinmesine karsın dumansız tütün kullananların sayısı hızla artmaktadır.
Yapılan çalışmalar, Kahramanmaraş’ta dumansız tütün kullanımının gençler arasında da arttığını erişkin erkeklerin %25.1’inin kadınların ise %1,4’ünün kullandığı
belirtilmiştir (Akbay C ve Kafas A :2017,1).
Çocuk ve erişkinlerde sigara içimi orofaringeal bakteriyel flora üzerine önemli
bir etkiye sahiptir. (Brook ve Gober :2007).Sigara içiminin erişkinlerde solunum yolu
enfeksiyonu riskini (Itzhak Y, Martin JL 1999:1)ve oral kavitede potansiyel patojen
mikroorganizmaların kolonizasyonunu artırıcı etkisi vardır (Itzhak Y, Martin JL
1999:2-4). Bu durum sigara içenlerde ve sigara dumanına maruz kalanlarda oral kavitedeki patojen bakterilere karşı inhibitör aktiviteye sahip aerobik ve anaerobik organizmaların azalması ve epitelyal hücrelere bakteri bağlanmasının artması ile açıklanabilir(Itzhak Y, Martin JL 1999:6-7).
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Çalışmamızın amacı önemli bir halk sağlığı sorunu olan maraş otu kullanımının oral ve faringeal florada yer alan bakteriyel ajanların prevalansını ortaya koyup
kontrol edilebilir bir risk faktörü olan maraş otu konusunda koruyucu hekimlik politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Literatürde ilk defa Maraş otu kullanıcılarında oral ve faringeal bakteriyel floraya etkisi araştırılacaktır.
Materyal metod
Çalışma için KahramanmaraşSütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi
15.03.2017 tarihli (oturum no: 2017/04 karar no: 03) etik onayı alınmıştır. Kliniğimize üst solunumu yolu enfeksiyonu dışında şikayetler ile başvuran, 18 yaş ve üstü
maraş otu kullanan 50 erkek çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların bilgilendirilmiş
onamları alındıktan sonra yüz yüze görüşme tekniği ile anket uygulandı. Anket formunda, katılımcıların sosyodemografik verileri ve maraş otu kullanım alışkanlıkları
sorgulandı. Tütün ürünleri kullanmayan 50 erkek kontrol grubunu oluşturdu. Bölgemizde Maraş otu kullanımı daha çok erkekler arasında yaygın olduğundan ve kadınlar arasında kullanımı az olduğundan dolayı çalışma grubumuz sadece erkek cinsiyetten oluşmuştur. Bu duruma bağlı olarak kontrol grubu da sadece erkeklerden oluşmuştur.
Tüm olguların şikayeti ve özgeçmişi sorgulandı. Hikayesinde daha önceden
geçirilmiş veya var olan akciğer hastalığı, korener kalp hastalığı, kalp yetmezliği,
diyabet ve diğer sistemik hastalığı olanlar, son 1 ay içersinde solunum yolu enfeksiyonu geçirenler, ilaç ve alkol kullanımı, çeşitli nedenler ile oral florayı etkileyebilecek oral gargara ve sprey kullanan kişiler çalışma dışı bırakıldı.
Maraş otu kullananların günlük kullandıkları Maraş otu miktarı, süre paket/yıl
olarak kaydedildi. Maraş otu ile birlikte sigara da içen olgular çalışma dışı bırakıldı.
Steril şartlarda ve nazokomiyal kontaminasyona neden olmadan her bir çalışma ve
kontrol grubu hastadan posteriorfarenks duvarı ve tonsillojuna sürülerek, orafarengial kültürler alındı. Alınan kültürler jelli swab ortamında KSÜ Tıp Fakültesi Tıbbı
Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderildi. Örnekler hemen koyun kanlı besiyerine ekilip 18-24 saat 37°C’de inkübatörde bekletilip değerlendirildi. Koyun kanlı besiyerinde hemoliz yapma özellikleri dikkate alınarak ayrılabilen A grubu beta hemolitik
streptokok varlığı, yine katalaz testi pozitif stafilokokların aranması ve florada kolonize olmuş diğer patojenler belirlendi. A grubu beta hemolitik streptokok kesin tayini
için koloni morfolojisi yanı sıra bacitracin ve trimetoprim-sulfometoxazole disk testi
uygulandı. Gram negatif üremeler de Mc conkey agar 37 ºC ekimlerinde 18-24 saat
sonra değerlendirilerek sonuç belirlendi. Nazik üreyen bakteriler çikolata agarda %5
karbondioksitli ortamda tespit edilmeye çalışıldı. Koloni ve mikroskopik morfoloji
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yanı sıra konvansiyonel yöntemler kullanılarak gram pozitif birçok bakteri izole
edildi. Tür olarak ayırt edilemeyenler Vitek-2 cihazı ile identifiye edildi.
Veriler SPSS 20.0 istatistik paket programında analiz edildi.
Bulgular
Maraş otu kullanan olguların demografik yaş özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Maraş otu kullananların yaş ortalaması 36 kontrol grubunun yaş ortalaması 46’dır.
Tablo1.Maraş otu kullananların demografik özellikleri
Yaş aralığı

Hasta sayısı

Yüzde

21-30 yaş

14

28%

31-40 yaş

28

57%

41-53 yaş

8

15%

Toplam

50

100%

Maraş otu kullanan ve kontrol grupları çoğunlukla şehirde yaşayan insanlardan oluşmaktadır. Yine maraş otu ve kontrol gruplarında tanısı konmuş bir hastalık olarak
ürtiker-alerjisi olan 4 hastadan sadece birisinin boğaz florasında S.pneumonia üremiş
diğerlerinde normal flora saptanmıştır. Dolayısı ile bu kriter de belirleyici olarak değerlendirilmemiştir.Maraşotu kullanan olguların %72’sinde normal flora saptanırken
takip eden oranlarda en sık patojen üreme % 10 maya hücreleri, %4 hemolitikStaphylococcus türü olan S.hominis, %4 Streptococcuspneumonia, %2 Moraxella catarrhalis,%2 Actinomyces spp saptanmıştır. KBB polikliniğine başvuran hastalardan alınan
kontrol grubunda ise %74 ‘ünde S.viridans ve C.diphteria üremesi normal flora olarak değerlendirildi. Aynı grupta sıralanan sıklıkla %6 E.coli, %6 S.aureus, %2 Enterococcus, %2 S.pneumonia saptandı. Kalan %10 ise normal flora ile birlikte Candida
spp üremesi saptanan hastalardı.
Maraş otu kullanan grupta hastaların alt veya üst dudak bölgesine otu bırakmaları ile patojen bakteri üremesi arasında anlamlı ilişki saptanmadı; yine hastaların
otu ağızlarında tutma süreleri ile maraş otu kullanıyor oldukları sürelerle patojen bakteri üremesi arasında anlamlı ilişki saptanmadı.(Tablo 2. Tablo 3.)
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Tablo 2. Hastaların Maraş otu kullandığı yıl ortalaması ile görülen hastalık
ilişkisi
Boğaz kültürü
Actinomycesspp

Ortalama
10,00

Sayı
1

Standart Sapma
.

Bacillusspp.
maya hücreleri
micrococcusspp
normal flora
normal flora, moraxellacatarrhalis

26,00
13,40
10,00

1
5
1

.
5,857
.

11,03
20,00

36
1

6,213
.

Staphylococcushominis

10,00
12,00
11,71

2
2
49

7,071
11,314
6,426

Streptococcuspneumonia
Total

Maraş otu kullanımı 11 yıldır süregelen hastalarda normal flora ürerken en
uzun süre 26 yıl kullanan bir hastada Bacillusspp üremiş ve normal değerlendirilmiş,
ortalama 12 yıldır maraşotu kullanan hastalarda S.pneumonia üremiş, yine epitele
yapışkanlığın artmasından dolayı üremesi muhtemel olan S.hominis de ortalama 10
yıldır kullanan hastaların boğaz kültüründe üremiştir.
Tablo 3. Günde kaç defa maraşotu kullandığı ile patojen üremesi ilişkisi
Boğaz kültürü
Actinomycesspp

Ortalama
10,00

Sayı
1

Standart Sapma
.

Bacillusspp.
maya hücreleri

20,00
24,00

1
5

.
9,618

micrococcusspp
normal flora

10,00
15,83

1
36

.
5,945

normal flora, moraxellacatarrhalis
Staphylococcushominis
Streptococcuspneumonia
Total

20,00
11,50
15,00
16,39

1
2
2
49

.
4,950
,000
6,601

Maraş otu kullananlarda maksimum günde ortalama 24 kere ot kullanan
grupta maya üresi tespit edilmiş , diğer patojenlerden Moraxella spp. ise günlük ortalama 20 kere ot kullanan grupta gözlenmiştir. Günlük ot kullanımının flora üzerinde baskılayıcı ve diğer bakterilerin kolonize olma etkisini artırdığı söylenebilir.
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Tartışma
Çalışmamızda maraş otu kullananlar ile kullanmayanlar arasında nazofarenksden alınan kültür sonuçlarının karşılaştırılmıştır. Maraş otu kullananların orofaringeal florasının kullanmayanlara göre daha fazla patojen mikroorganizma saptanmıştır. Orofaringeal bölge yanak epitel, dil, subgingival ve supragingival olarak dört ana
ekosistemdir. Orofaringeal bölgede bulunan mikroorganizmların çoğu, biyofilm olarak adlandırılan bir yüzeye yapışık mikroorganizma topluluklarına aittir (Külekçi G,
2009). Bakteri türlerinin kendi aralarında ve bulundukları fiziksel ve kimyasal ortamla aralarındaki etkileşimler son derece dinamiktir (Külekçi G,2009). Mevcut dengenin bozulması sonucu mikrofloranın sağlıklı durumdan hastalıklı duruma geçmesine yolaçar ki buna sebep çevresel faktörler sıcaklık, pH, ağız bakımı, sigara içimi
gibi nedenlerdir (Külekçi G, 2009).
Sigaranın immünotoksik etkilerinin, daha çok partikül fazından kaynaklandığı
enfeksiyoz ve enfeksiyoz olmayan çeşitli hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.
Partikül fazı, nikotin başta olmak üzere binlerce maddeden oluşmaktadır (Genco
1996). Nikotinin tütündeki major immünosupressif ajan olduğu yönünde birçok
bulgu vardır. Nikotinin Th1 (Th: T helper lenfosit) yanıtını inhibe ettiği birçok araştırmacı tarafından bildirilmiştir. Nikotin, ACTH ve katekolaminlerin salgılanmasına
neden olur. Katekoleminlerin de immün sistemini baskılayıcı etkileri vardır (Aral ve
ark 2013) Aral ve ark yaptıkları çalışmada maraşotu kullanımının tiryakilerde hücresel immüniteyi göreceli olarak arttırdığı, humoral immüniteyi ise azalttığını belirtmişlerdir. İmmün sistemdeki her türlü sapma ile sonuçlanan yanıtlar, hastalıklara zemin hazırlamaktadır. (Aral ve ark. 2013) Sigara patojen mikroorganizmaların epitele
bağlanmasını kolaylaştırır. Epitele bağlanma yeteneği orofaringeal mukoza membranlarındaki bakterilerin kolonileştirilmesi için önemli olup bakterilerin destrüksiyonunu durdurmaktadır.
Birçok çalışmada doğal normal nasofaringeal floranın potansiyel patojenlerin
kolonizasyonunu inhibe ederek üsye’den koruduğu bildirilmiştir. Bu durum potansiyel patojenler için gerekli olan olan besin maddelerinin kullanımını baskılayan bakteriyosin ve diğer inhibitör maddelerin üretimi ile açıklanır. Nikotin ise peridontal
ligament hücrelerinin proliferasyonunu, kemotaksisini ve bağlanmasını olumsuz olarak etkiler. Gingival problastlar tarafından üretilen proinflamatuar sitokinler Escherichia coli ve porphyromonas gingivalis’in lipopolisakkaridleri ile sinerjik ilişkiye
sahiptir (Kent LW ve ark 1999). Sigara direkt olarak periodontal patojen kolonileri,
subgingival ekoloji ve ağız için potansiyel patojen mikroorganizmaların kolonizasyonunu arttırır (Grossi ve ark, 1996).
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Bir çalışmada Maraş otu kullananlarda serum total sialik asit düzeylerinin sigara içenler kadar arttığını bulunmuştur (Demirhan 2006). Sialik asit glikoproteinlerin ve glikolipitlerin oligosakkarit zincirlerinin terminal şeker komponentini oluşturup hücrenin patojenler tarafından tanınmasında hücreler arası etkileşimlerde önemli
rol oynamaktadır (ezel uslu ve ark, 2000). Kılınç ve ark.’da (Kilinç M ve ark.
2004)Maraş otunun insanda oksidatif stres üzerine etkisini incelemişler ve oksidatif
stresi artırdığını saptamışlardır. Maraş otunun da sigara kadar sistemik hastalıklara
neden olabileceği hatta ateroskleroz yapabileceği gösterilmiştir. Yetkin ve ark sigara
dumanına maruz kalan bireylerin Haemophilus influenzae ve Streptococcus pneumoniae taşıyıcılığının daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Anne ve babanın sigara
içmesinin çocuklardaki sigara dumanına maruziyet tonsillit oranını arttırdığı bildirilmiştir. Sonuç olarak potansiyel patojenlerin gelişimine müdahale edebilecek yararlı
bakteriler olan normal floradaki dengeyi tütün ve tütün mamülleri bozmaktadır.
Dünya sağlık örgütüne göre sağlık, fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak tam bir
iyilik hali olup salt hastalık yokluğu değildir. Ağız sağlığı iyilik hali içine girmekte
olup dünyanın en sık infeksiyon hastalıkları peridontal hastalıklar ve diş çürükleridir.
Türkiye ağız diş sağlı profiline göre erişkin hastalarda çürük prevelansı %73,8 oranındadır (Külekçi G,2009).
Bu ürünlerin ağız sağlığına etkileri diş eti kanaması, diş eti çekilmesi, diş renginde değişiklik, dişte aşınma ve çürüme, periodental hastalıklar, ağızdaki yaraların
geç iyileşmesi, uzun süreli ve yoğun kullanımlarda ise; tat ve koku alma hissinde
azalma ve oral kavite dokularında önemli hasarlar şeklinde olabilmektedir (Çok,
1998).
Sigaraya alternatif olarak kullanılan Maraş otunun halk sağlığı açısından tehlike oluşturduğunu vurgulamışlardır. Belki dumansız tütün kullanımının neden olduğu sağlık sorunlarının boyutları ile sigaranın neden olduğu sağlık sorunlarının boyutları ile kıyaslanamayacak kadar az dahi olsa, giderek artan oranda dumansız tütün
kullanımı ileride daha büyük sağlık sorunlarına yol açabileceği unutulmamalıdır.
Sonuç
Tütün ürünlerinin kullanımı önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Yaptığımız çalışmada Maraş otunun sağlığa zararlarının iyi bilinmediği
belirlendi. Maraş otu kullanıcılarının, kullandıkları tütünün sigaradan daha az zararlı
olarak gördüğü, sigara bırakmada yöntem olarak benimsediği belirlendi. Maraş otunun sağlık açısından taşıdığı risklerin basın yayın yoluyla, kurs ve konferanslarla duyurulması önem taşımaktadır. Çalışmanın yapıldığı grup göz önünde bulundurulduğunda Sağlık Bakanlığının koruyucu önlemler geliştirmesi gerektiği kanısına varıldı.
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ÖZET: Amaç: Araştırmanın amacı bir ilçede Aile Sağlığı Merkezlerine
(ASM) kayıtlı gebelere aile hekimleri ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanları
(Devlet hastanesi, özel sağlık kuruluşları) tarafından verilen doğum öncesi bakım (DÖB) hizmetlerinin kalitesini ve niteliğini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmanın evreni, 2017 Nisan
ayında bir ilçedeki ASM’lere kayıtlı 2564 gebedir. Örneklem hesaplarken Türkiye’de yeterli doğum öncesi bakım prevalansı (TNSA 2013 raporunda
%89’dur) kullanılmıştır. Örneklem büyüklüğü tabakalı örnekleme ile belirlenmiş olup 142’dir. Anket, gebenin sosyodemografik özellikleri ile doğum öncesi
bakımda yapılması gereken ölçüm, test, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerini içeren sorulardan oluşturulmuştur. Veriler, yüz yüze görüşülerek ve gebeden sözlü onam alınarak toplanmış olup SPSS paket programı kullanılarak
değerlendirilmiştir. Yüzde dağılımları, ortalama değerler hesaplanmış, verilerin değerlendirilmesinde Pearson Ki-Kare ve t testi kullanılmıştır.
Bulgular: Gebelerin yaş ortalaması 29,28 (±6.9) olup %37,3’ü (n=53)
okuryazar değildir. Gebelerin %52.1’i (n=74) son izlemini aile hekimine,
47,9’u (n=68) kadın hastalıkları ve doğum uzmanına (KDH) yaptırmıştır. Aile
hekimleri gebelerin %97,2’sinin kilosunu ve kan basıncı ölçülmüş, %98.6’sına
kan tetkiki yapmıştır. KHD uzmanları gebelerin %98,3’ünün çocuk kalp sesini
dinlemiş, %95,5’inin kan tetkikini yapmıştır.
Sonuç: DÖB hizmetlrinden fizik muayene, ilaç desteği, bağışıklama,
test ve laboratuvar hizmetlerini daha çok verilirken danışmanlık ve iletişim hizmetlerini ihmal etmektedir. DÖB niteliğinin artması için verilen hizmetin DÖB
Rehberine uygunluğunun ilgili birimlerce belirli aralıklarla değerlendirilmesi
yararlı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Doğum öncesi bakım, nitelikli sağlık bakımı, aile
hekimi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı
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Evaluation of Prenatal Care Services Content Given to Pregnant Woman
in Kızıltepe District of Mardin Province
ABSTRACT: Aim: The aim of the study is to evaluate the quality and
quality of prenatal care services (ANC) provided by family physicians and gynecologists specialists (State hospitals, private health institutions) to pregnant
women registered to Family Health Centers (ASM) in a district.
MaterialsandMethods: The population of this cross-sectional study
was 2564 pregnant women registered with ASMs in a district in April
2017.Sample calculating the prevalence of prenatal care in Turkey (89%) was
used. The sample size was determined by stratified sampling and calculated as
142. The questionnaire was composed of questions including sociodemographic, obstetric characteristics of pregnant and services performed in ANC. Data
were collected by face-to-face interview and informed consent was obtained
from the pregnants. The data were evaluated by using SPSS package program.
Percentage distributions, mean values were calculated and Chi-square and t
tests were used to evaluate the data.
Results: The mean age of the pregnant women was 29.28 (± 6.9) and
37.3% (n = 53) were illiterate. 52.1% (n = 74) of the pregnant women had their
last pregnancy follow-up by the family physician and 47.9 (n = 68) had their
gynecology specialists. Family physicians measured the weight and blood pressure of 97.2% of pregnant women and performed blood tests for 98.6%. The
specialists listened to the heart sounds of 98.3% of the pregnant women and
95.5% of them performed blood tests.
Conclusion: In order to increase the quality of ANC, it may be useful
to evaluate the compliance of the service to the ANC Guidelines by the relevant
units at regular intervals.
Keywords: Antenatalcare, qualified health care , family physician gynecology specialists

1.GİRİŞ-AMAÇ
Anne ve çocukların sağlığının korunması, geliştirilmesi açısından temel koruyucu sağlık hizmetlerinden olan gebe izlemlerinin düzenli ve nitelikli olarak yapılması büyük önem taşımaktadır. Doğum öncesi bakım (DÖB); annenin ve bebeğinin
gebelik süresince profesyonel bir sağlık personeli tarafından, periyodik olarak gerekli
muayene ve öneriler yapılarak izlenmesidir (Akın, 2002: 151; Carroli vd., 2001;15).
DÖB hizmetleri eğitimli, gerekli ekipmana sahip ebe, hemşire ve hekimler tarafından
yapılmaktadır (WHO, 2013). Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 1987 yılında dünya
genelinde başlattığı “güvenli annelik” seferberliğiyle “tüm kadınların gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde gereksinimi olan güvenli ve sağlıklı bakımı elde
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etmelerinin” sağlanması amaçlanmıştır. Anne sağlığa yönelik hizmetlerin yetersiz
kalması nedeniyle gebelik ve doğum sonrası dönemlerde oluşabilecek komplikasyonlar sonucunda annelerin ve bebeklerin ölüm ve sakatlıklarının azaltılmasına
odaklanılmış ve bu kapsamda temel müdahale olarak doğum öncesi bakımın işlevi
de öne çıkarılmıştır (WHO, 1998). Gelişmiş ülkelerde kadınların hemen hemen tamamı DÖB alırken, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde bu oran daha düşüktür
(WHO, 2016).Ülkemizde DÖB, her beş yılda bir ülke çapında yapılan “Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması” (TNSA) ile hem nicelik hem de nitelik olarak değerlendirilmektedir (TNSA, 2009: 149–169). 2005 Ulusal Anne Ölümleri Çalışması’na
(UAÖÇ) göre ülkemizde, her 10 anneden 6’sı önlenebilir nedenlerle yaşamını yitirmiş, her 5 anneden biri doğum öncesi bakım (DÖB) almamış, DÖB alan her 4 anneden biri ise niteliksiz bakım almıştır (UAÖÇ., 2005:1-31.).Bu verilerden hareketle,
Sağlık Bakanlığı’nca 2008 yılında daha nitelikli ve standart DÖB yapılması için Doğum Öncesi Bakım ve Yönetim Rehberi hazırlamıştır. Buna göre her izlemde yapılması gereken muayene, ölçüm, test ve danışmanlık hizmetleri tanımlanmış olup gebeliğe bağlı şikâyeti olmayan ve sağlık personeli tarafından herhangi bir risk tespit
edilmeyen bir gebe en az dört kez izlenmelidir. Bu izlemlerin ilki gebeliğin 14. haftasında veya ilk 14 hafta içerisinde, ikincisi 18-24. haftalar arasında, üçüncüsü 2832. haftalar, dördüncüsü ise 36-38. haftalar arasında olmalıdır. Herhangi bir risk saptanması halinde ise DÖB izlem planı ve sayısı yeniden şekillenmelidir (DÖB Yönetim Rehberi, 2009).
Bu araştırmada Mardin ili Kızıltepe ilçesinde aile hekimi ( aile sağlık merkezi)
ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının (devlet hastanesi ve özel sağlık kuruluşları) verdiği doğum öncesi bakım hizmetinin içeriği araştırılarak verilen DÖB’ün
ne derecede nitelikli olarak sunulduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır.
2.GEREÇ-YÖNTEM
Tanımlayıcı-kesitsel tipteki araştırmanın evrenini Nisan 2017 itibariyle Mardin ili Kızıltepe ilçesindeki 49 adet aile hekimliği biriminden herhangi birine kayıtlı
olan toplam 2564 gebe oluşturmaktadır. Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü’ünden alınan araştırma izni çerçevesinde söz konusu aile hekimliklerine kayıtlı gebelerin listesi Kızıltepe Toplum Sağlığı Merkezi’nde Aile Hekimliği Bilgi Sistemi’nden elde
edilmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi için Mardin sağlık il müdürlüğünden ve Dicle
Üniversitesi Etik Kurulu’ndan yazılı izin, çalışmaya katılmayı kabul eden kadınlardan ise bilgilendirilmiş sözlü onam alınmıştır. Ülkemizde gebelik boyunca en az dört
DÖB alınması önerilmektedir. Çalışmada hafıza faktörünü asgariye düşürmek için

209

Cihan ADIN – Ali CEYLAN

ve bazı DÖB uygulamalarının izlemin sırasına göre öneminin arttığı göz önüne alınarak gebelerin aldıkları en son doğum öncesi bakım dikkate alınmıştır. Buna binaen
de örnekleme alınacak gebeler dört gruba olarak kategorize edilmiştir.T.C. Sağlık
Bakanlığı Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi’nde (DÖB Yönetim Rehberi,
2014) yer alan izlem haftaları referans alınarak dört gruba bölünmüştür. Bu gruplar:
Gebelik haftası 0-14. haftaya kadar olanlar, gebelik haftası 15-24 hafta arasında olanlar, gebelik haftası 25-32 hafta arasında olanlar ve gebelik haftası 33-38 hafta arasında olanlar olarak kategorize edilmiştir.Gebelik haftası 38 hafta üzeri olan 61 gebe
araştırma evreninden çıkarılmıştır. Böylece geriye 2503 gebe kadın kalmıştır. Örneklem hesaplarken Türkiye’de yeterli doğum öncesi bakım prevalansı( %89) (TNSA,
2013) kullanılmıştır. Örneklem büyüklüğü %89 prevelans,%5 hata payı ve %95 güven aralığında 142 olarak hesaplanmıştır. Gebenin yeterince izlendiği ya da izleneceği kabul edilerek gebeye son izlemin içeriği ile alakalı sorular sorularak DÖB’ün
içeriği araştırılmak istenmiştir. Gebelik haftasına göre gruplandırılan gebelerin sayısı, bulundukları grubun büyüklüğü göz önüne alınarak tabakalandırma yapılmış
böylece grup sayıları ortaya çıkmıştır.
Tablo 1. Örneklemdeki grupların birey sayısı
Gebelik
grupları

Gebelik
haftası

Evrendeki
gebe sayısı

Oran

Gruplara göre örneklemdeki
gebe sayısı

1. grup

0-14

550

%22

31

2. grup

15-24

926

%37

52

3. grup

25-32

575

%23

33

4. grup

33-38

452

%18

26

2503

%10

142

Toplam

Veriler gebelerle ASM’de 12 Nisan 2017 – 27 Nisan 2017 tarihleri arasında
Mardin Kızıltepe Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapan ebe/hemşireler ve stajyer
ebe/hemşireler; araştırmayı yürüten ekip tarafından öncelikle gebeden sözlü onam
alınarak yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Araştırmada kullanılan anketler: Gebenin sosyo-demografik ve obstekrik özelliklerini içeren 8 soru, aldığı son DÖB ile
ilgili özellikleri içren 5 soru, aldığı DÖB’ün içeriği ile ilgili 30 soru oluşturularak
hazırlanmıştır. DÖB Yönetim Rehberi’nde ilk izleminin 14 haftaya kadar yapılmış
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olması istenmektedir. 10–12. haftada da Çocuk Kalp Sesleri’nin (ÇKS) muayenesi
istenmektedir. Fakat ÇKS fetal steteskop ile 16-20. haftalardan itibaren, el Dopler ise
10-12. haftalardan itibaren duyulabilmektedir (DÖB Yönetim Rehberi, 2014). Bu çalışmada standartizasyonu sağlamak için ASM’den DÖB almış 0-14. hafta gebelerde
ÇKS’nin dinlenmesi sorgulanmamıştır. DÖB ve Yönetim Rehberi’nde kadınlara D
vitamini desteğinin 12. gebelik haftasından itibaren doğum sonu 6. aya kadar verilmesi istemektedir. Yine DÖB Yönetim Rehberi’nde demir hapının gebeliğin 16.
Haftasında verilmesi, tetanos bağışıklamasının ise ilk kez gebeliğin 12. haftasında
yapılmasını istenmektedir (DÖB Yönetim Rehberi, 2014). Bu bağlamda tetanos toksoidi, demir kullanımı ve D vitamini takviyesi 14 hafta üzerindeki gebelerde araştırılarak gebelik haftalarının sınıflamasında standardizasyon sağlanmaya çalışılmıştır.
DÖB Yönetim Rehber’inde bütün gebe izlemlerinde laboratuvar tetkiklerinden kan
grubu, idrar ve kan tetkikinin yapılması istenmektedir (DÖB Yönetim Rehberi,
2009). İdrar tetkiki Mardin ilinde 2016-2017 yıllarında ASM’lerde yapılamamaktaydı. Aile hekimliğinin bu tetkikleri isteyip istemediği veya yaptırıp yaptırmadığı
sorgulanmıştır. Ultrasonu KDH uzmanları yaptığından aile hekimince ultrason tetkiki istenip istenmediği sorulmuştur. Araştırmanın bağımsız değişkenleri: Son
DÖB’ün alındığı yerler (ASM, devlet hastanesi, özel sağlık kuruluşları) ve gebelik
haftası grupları iken araştırmanın bağımlı değişkenleri: Gebenin DÖB sırasında aldığı hizmetleri ve bu hizmetlere ilişkin özellikleri ( gebelikte iletişim, bilgi paylaşımı,
danışmanlık, fizik muayene, bağışıklama, test, laboratuvar, ilaç desteği verilme durumu) ve sosyodemografik ve doğurganlık özellikleri oluşturmaktadır. Veriler SPSS
for Windows 21.0 istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin
değerlendirilmesinde tanımlayıcı ölçütlerden frekans, yüzde, standart sapma ve
ortalama; karşılaştırmalı verilerde Pearson Ki-Kare ve Fisher’s Exact testi ve bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. kullanılmıştır.Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde %95 Güven Aralığında P değerinin 0,05’in altında olduğu durumlar
istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
3.BULGULAR
Araştırmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 29.28 (±6.944)’dur. En genç
gebe 18 yaşında, en yaşlı gebe ise 49 yaşındadır
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Tablo 2. Araştırmaya katılan gebelerin bazı demografik özellikleri
Sosyodemografik Özellikler

Sayı

%

Okuryazar değil

53

37,3

İlköğretim

58

40,8

Ortaöğrenim

26

18,3

Üniversite

5

3,5

Eşinin Öğrenim

Okuryazar değil

10

7,0

Durumu

İlköğretim

71

50,0

Ortaöğrenim

37

26,1

Üniversite

24

16,9

Asgari ücret altı

66

46,5

Asgari ücret

58

40,8

Asgari ücret üstü

18

12,7

Evet

10

7,0

Hayır

132

93,0

Eşi ile akrabalık

Birinci derece

36

25,4

durumu

İkinci derece

27

19,0

Akraba değil

79

55,6

Geniş aile

33

23,2

Çekirdek aile

109

76,8

7

4,9

Diğer (Kürtçe-Arapça)

135

95,1

Türkçe Konuşa-

Evet

110

77,5

bilme

Hayır

32

22,5

Yerleşim Yeri

Kentsel

94

66,2

Kırsal

48

33,8

Total

142

100,0

Öğrenim

Du-

rumu

Gelir Durumu

Çalışma Durumu

Aile Tipi

Ana Dil

Türkce
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Tablo 3. Araştırmaya katılan gebelerin bazı doğurganlık özellikleri
Doğurganlık Özellikleri

Sayı

%

Birinci

35

24,6

İkinci

48

33,8

Üçüncü

29

20,4

Dört ve üzeri

30

21,1

0-6 hafta

118

83,1

7-12 hafta

24

16,9

Kadının
Bu Gebeliği İstemesi

Evet

127

89,4

Hayır

15

10,6

Eşinin Bu
Gebeliği İstemesi

Evet

138

97,2

Hayır

4

2,8

Total

142

100,0

23 ay ve altı

30

28,0

24 ay ve üzeri

76

72,0

Total

107

100,0

Kaçıncı
Gebeliği

Gebelik
Tespit Haftası

Doğum
Aralığı*

*İlk gebelikler dâhil edilmemiştir (n=35)
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Tablo 4. Araştırmaya katılan gebelerin son DÖB aldığı yer ile ilgili bazı özellikler
Özellikler
Son DÖB Alınan Yer

Ulaşım
luğu
DÖB
kişi*

Zor-

veren

DÖB Alınan
Yerden Başka
Hizmet Alma
Durumu

Sayı

%

ASM

74

52,1

Devlet hastanesi

38

26,8

Özel sağlık kuruluşu

30

21,1

Evet

60

42,3

Hayır

82

57,7

Aynı

93

66,9

Farklı

46

33,1

Total

139

100,0

Evet

140

98,6

Hayır

2

1,4

Total

142

100,0

* Gebelerden üç tanesi henüz ilk izlemini aldığı için bu soruyu yanıtlamamıştır.
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Tablo 5. Araştırmaya katılanların son DÖB hizmetini aldıkları yer ile iletişim
ve bilgi paylaşımı hizmetlerinin dağılımı.
Gebenin DÖB Aldığı Yer
ASM
Özellikler

Durum

DÖB
Sırasında
Saygılı
Olma

Evet

DÖB’te
Mahre
miyet
sağlan
ması

Evet

DÖB
İzlem
Süresi
Yeterli
lik

Evet

DÖB’te
Olumlu
Beden
Dili

Evet

DÖB’te
Soru
Sora
bilme
İmkanı

Evet

Gebe
likte
Riskli
Durum
Bilgisi

Evet

Sayı

%

74

100,0

Devlet
Hastanesi
Sayı
%
14

36,8

Özel Sağlık KuToplam
ruluşu
Sayı
%
Sayı
%
24

80,0

112

P*

78,9
<0,001

Hayır

0

0,0

24

63,2

6

20,0

30

21,1

74

100,0

25

65,8

20

66,7

119

83,8

0

0,0

13

34,2

10

33,3

23

16,2

70

94,6

3

7,9

16

53,3

89

62,7

Hayır

<0,001

<0,001

Hayır
4

5,4

35

92,1

14

46,7

53

37,3

72

97,3

14

36,8

20

66,7

106

74,6
<0,001

Hayır
2

2,7

24

63,2

10

33,3

36

25,4

69

93,2

3

7,9

12

40,0

84

59,2
<0,001

Hayır
5

6,8

35

92,1

18

60,0

58

40,8

72

97,3

16

42,1

16

53,3

104

73,2
<0,001

Hayır
2

2,7

22

57,9

*Ki-kare test uygulanmıştır.
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Tablo 6. Araştırmaya katılanların son DÖB hizmetini aldıkları yer ile danışmanlık hizmetlerinin dağılımı
Gebenin DÖB Aldığı Yer
Özel Sağlık
ASM
Özellikler Durum
En Uygun Evet
Doğum

Devlet Hastanesi

Kuruluşu

Toplam

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

13

17,6

27

71,1

19

63,3

59

41,5

61

82,4

11

28,9

11

36,7

83

58,5

52

70,3

6

15,8

10

33,3

68

47,9

22

29,7

32

84,2

20

66,7

74

52,1

24

32,4

4

10,5

8

26,7

36

25,4

50

67,6

34

89,5

22

73,3

106

74,6

21

28,4

5

13,2

12

40,0

38

26,8

53

71,6

33

86,8

18

60,0

104

73,2

43

58,1

9

23,7

13

43,3

65

45,8

31

41,9

29

76,3

17

56,7

77

54,2

57

77,0

12

31,6

13

43,3

82

57,7

17

23,0

26

68,4

17

56,7

60

42,3

Hayır

Şekli Bil-

P

0,000

gisi
Gebelikte Evet
Beslenme Hayır
Eğitimi

0,000

Verilmesi
Gebelikte Evet
Cinsel Ya- Hayır
şam Bilgisi
Gebelikte Evet

0,041

Sigara, Al- Hayır
kol

ve
0,041

Madde Bağımlılık
Bilgisi
Gebelikte Evet
İlaç Kulla- Hayır
nımı

Bil-

0,002

gisi
Gebelikte Evet
Tehlike

Hayır

0,000

216

Bir İlçedeki Aile Hekimleri ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının…
Belirtileri
Bilgisi
Doğumun Evet

24

32,4

25

65,8

19

63,3

68

47,9

50

67,6

13

34,2

11

36,7

74

52,1

36

48,6

1

2,6

4

13,3

41

28,9

38

51,4

37

97,4

26

86,7

101

71,1

Yapılacağı Hayır
Yerin

0,001

Planlaması
Aile Plan- Evet
laması Bil- Hayır
gisi Veril-

0,000

mesi
Emzirme

Evet

36

48,6

2

5,3

5

16,7

43

30,3

Bilgisi

Hayır

38

51,4

36

94,7

25

83,3

99

69,7

39

52,7

7

18,4

11

36,7

57

40,1

35

47,3

31

81,6

19

63,3

85

59,9

Doğumun Evet
Başlama
Belirtileri

0,000

Hayır

0,002

Bilgisi
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Tablo 7. Araştırmaya katılanların son DÖB hizmetini aldıkları yer ile fizik
muayene hizmetlerinin yapılma durumlarına göre dağılımı
Gebenin DÖB Aldığı Yer
Devlet
Hastanesi

ASM
Özellikler

Durum

Boy
Ölçümü

Özel Sağlık
Kuruluşu

Toplam

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Evet
Hayır

70

94,6

2

5,3

9

30,0

81

57,0

4

5,4

36

94,7

21

70,0

61

43,0

Kilo
Ölçümü

Evet
Hayır

72

97,3

6

15,8

15

50,0

93

65,5

2

2,7

32

84,2

15

50,0

49

34,5

Kan
Basıncı
Ölçümü

Evet
Hayır

73

98,6

10

26,3

25

83,3

108

76,1

1

1,4

28

73,7

5

16,7

34

23,9

Karnın
Elle
Muayene

Evet
Hayır

16

21,6

6

15,8

5

16,7

27

19,0

58

78,4

32

84,2

25

83,3

115

81,0

Kalp
Oskültas
yonu

Evet
Hayır

4

5,4

1

2,6

3

10,0

8

5,6

70

94,6

37

97,4

27

90,0

134

94,4

Çocuk
Kalp
Sesleri**

Evet

57

98,3

37

97,4

24

100,0

118

98,3

1

1,7

1

2,6

0

0,0

2

1,7

Ödem
ve Varis
Kontrolü

Evet
Hayır

46

62,2

9

23,7

9

30,0

64

45,1

28

37,8

29

76,3

21

70,0

78

54,9

Hayır

* fisher exact test uygulanmıştır.
**Gebelik haftası 14 hafta altı olan gebeler hesaplanmamıştır.
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Tablo 8. Araştırmaya katılanların son DÖB hizmetini aldıkları yer ile test ve
laboratuvar hizmetlerinin dağılımı
Gebenin DÖB Aldığı Yer

ASM
Özellik- Evet/Hayır
ler

Devlet Hasta-

Özel Sağlık Ku-

nesi

ruluşu

Toplam

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

73

98,6

35

92,1

30

100,0

138

97,2

Kan Tet- Evet
kiki

Hayır

1

1,4

3

7,9

0

0,0

4

2,8

USG

Evet

67

90,5

36

94,7

27

90,0

130

91,5

Muaye- Hayır
nesi*

7

9,5

2

5,3

3

10,0

12

8,5

İdrar

35

47,3

29

76,3

29

96,7

93

65,5

39

52,7

9

23,7

1

3,3

49

34,5

Evet

Tetkiki* Hayır

P

0,081

0,708

0,000

*idrar tetkiği ve ultrason muayenesi için aile hekimlerinin tavsiye ve önerisi kastedilmiştir.
Tablo 9. Araştırmaya katılanların son DÖB hizmetini aldıkları yer ile ilaç desteği ve bağışıklama hizmetlerinin durumlarına göre dağılımı
Gebenin DÖB Aldığı Yer

ASM
Özellikler Durum

Devlet

Özel Sağlık Ku-

Hastanesi

ruluşu

P
Toplam

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

D Vita-

Evet

53

91,4

16

53,3

12

52,2

81

73,0

mini*

Hayır

5

8,6

14

46,7

11

47,8

30

27,0

Tetanoz

Evet

48

82,8

8

26,7

5

21,7

61

55,0

Hayır

10

17,2

22

73,3

18

78,3

50

45,0

Evet

54

93,1

12

40,0

14

60,9

80

72,1

Hayır

4

6,9

18

60,0

9

39,1

31

27,9

Bağışıklama*
Demir
Takviyesi*

*14 hafta ve altı gebeler alınmamıştır.
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Tablo 10. Gebelerin birinci basamak sağlık kuruluşlarından (ASM’ler) aldığı
bazı DÖB Hizmetlerinin gebelik haftalarına göre dağılımı

Gebelik Haftası

0-14
Özellikler Evet/Hayır

15-24

25-32

33-38

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Kilo Öl-

Evet

15

93,7

29

96,6

19

100,0

9

100,0

çümü

Hayır

1

6,6

1

3,3

0

0,0

0

0,0

Kan Ba-

Evet

15

93,7

30

100,0

19

100,0

9

100,0

çümü

Hayır

1

6,6

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Çocuk

Evet

-

-

29

96,6

19

100,0

9

100,0

Sesi*

Hayır

-

-

1

3,3

0

0,0

0

0,0

Ödem ve

Evet

6

37,5

17

56,6

16

84,2

7

77,7

Hayır

10

62,5

13

43,3

3

15,7

2

22,2

Evet

15

93,7

30

100,0

19

100,0

9

100,0

kiki

Hayır

1

6,2

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Tetanoz

Evet

-

-

22

73,3

17

89,4

9

100,0

aşısı*

Hayır

-

-

8

26,6

2

10,5

0

0,0

En Uy-

Evet

2

12,5

3

10,0

51

26,3

3

33,3

Hayır

14

87,5

27

90,0

4

73,6

6

66,7

sıncı Öl-

Kalp

varis
Kontrolü
Kan Tet-

gun Doğum
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Şekli Bilgisi
Evet

8

50,0

12

40,0

10

52,6

6

66,7

laması

Hayır

8

50,0

18

60,0

9

47,3

3

33,3

Emzirme

Evet

7

43,7

16

53,3

9

47,3

4

44,4

manlığı

Hayır

9

56,2

14

46,6

10

52,6

5

55,6

D Vita-

Evet

-

-

27

90,0

17

89,4

9

100,0

viyesi*

Hayır

-

-

3

10,0

2

10,5

0

0,0

Demir

Evet

-

-

28

93,3

17

89,5

9

100,0

Hayır

-

-

2

6,6

2

10,5

0

0,0

16

100,0

30

100,0

19

100,0

9

0,0

Aile plan-

Danış-

mini Tak-

Takviyesi*
Toplam

* Gebelik haftası 14 hafta altı olan gebeler hesaplanmamıştır
Tablo 11. Gebelerin İkinci basamak sağlık kuruluşlarından (KHD Uzmanları)
aldığı bazı DÖB hizmetlerinin gebelik haftalarına göre dağılımı
Gebelik Haftası
0-14
Özellikler Durum

15-24

25-32

33-38

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Kilo

Evet

5

33,3

7

30,4

4

25,0

5

35,7

Ölçümü

Hayır

10

66,6

16

69,5

12

75,0

9

64,2

Kan Ba-

Evet

7

46,6

10

43,4

8

50,0

5

64,2

Hayır

8

53,3

13

56,5

8

50,0

9

0,0

Evet

9

100,0

23

100,0

15

93,7

14

100,0

sıncı Ölçümü
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Çocuk
Kalp Sesi

Hayır

0

0,0

0

0,0

3

6.2

0

0,0

Ödem ve

Evet

3

20,0

8

34,7

3

18,7

4

28,5

Kontrolü

Hayır

12

80,0

15

64,2

13

81,2

10

71,4

Kan Tet-

Evet

15

100,0

22

95,6

15

93,7

13

92,8

kiki

Hayır

0

0.0

1

4,3

1

6,2

1

7,1

Tetanoz

Evet

-

-

4

17,3

3

18,7

6

42,8

aşısı*

Hayır

-

-

19

82,6

13

81,2

8

57,1

En Uygun

Evet

9

60,0

12

52,1

11

68,7

14

100,0

Hayır

6

40,0

11

47,8

5

31,2

0

0,0

Evet

0

0,0

1

4,3

1

6,2

3

21,4

laması

Hayır

15

100,0

22

95,6

15

93,7

11

78,5

Emzirme

Evet

1

6,6

2

8,6

1

6,2

3

21,4

manlığı

Hayır

14

93,3

21

91,3

15

93,7

11

78,5

D Vita-

Evet

-

-

13

56,5

6

37,5

9

64,2

viyesi*

Hayır

-

-

10

43,4

10

62,5

5

35,7

Demir

Evet

-

-

10

43,4

6

37,5

10

71,4

Hayır

-

-

13

56,5

10

62,5

4

28,5

16

100.0

23

100,0

16

100,0

14

0,0

varis

Doğum
Şekli Bilgisi
Aile plan-

Danış-

mini Tak-

Takviyesi*
Toplam

* Gebelik haftası 14 hafta altı olan gebeler hesaplanmamıştır.
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4.SONUÇ
Araştırma verilerine genel olarak bakıldığında DÖB hizmetini veren gerek aile
hekimleri gerekse KHD uzmanları izlemlerde fizik muayene, ilaç desteği, bağışıklama, test ve laboratuvar hizmetlerini daha ön planda tutarken danışma ve bilgi paylaşımı konularını daha geri planda tutmuştur. Sağlık çalışanları bu konuda daha duyarlı olmalıdır.DÖB izlemlerinde içerik ile ilgili her parametre için yeterlilik düzeyi
%90 alındığı takdirde yukarıda bahsettiğimiz durum daha belirgin bir şekilde ortaya
çıkmaktadır. Aile hekimlerinin izlem sırasında gebe ile iletişim konusunda KHD uzmanlarından başarılı olduğu söylenebilir. İletişim ile ilgili konularda aile hekimleri
neredeyse her parametre için %90 standardını yakalamışken KHD uzmanları bunun
çok gerisinde kalmıştır. Kızıltepe ilçesindeki KHD uzmanı sayısının ilçenin ihtiyaçları seviyesine yükseltilmesi durumunda hekimin poliklinik yükü hafifleyecektir.
Dolayısıyla KHD uzmanlarının gebeye izlemi için ayırdığı süre de artış gösterecektir.
Bu bağlamda KHD uzmanları gebe ile daha sağlıklı ve yeterli düzeyde iletişim fırsatı
yakalanmış olacaktır. Bu durum bilgi paylaşımı ve danışmanlık hizmetleri için de
benzer şekildedir.Aile hekimleri ve KHD uzmanları ayrı ayrı değerlendirildiğinde bu
iki grup arasında gebe izleminin nitelikleri açından farklar bulunmaktadır. Aile hekimleri daha çok kilo ölçümü, kan basıncı, bağışıklama, Dvitamini takviyesi, demir
takviyesi konusunda hizmeti öncelemiş iken, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları
ÇKS muayenesi, en uygun doğum şekli bilgisi, doğumun nerede yapılacağının planlanmasını öncelemiştir.DÖB’te yapılması gerekenlerin daha homojen sunulması ve
izlemlerin niteliğinin artması için DÖB sunucularının düzenli olarak hizmet içi eğitimler alması ve ilgili birimlerce belirli aralıklarla izlenerek değerlendirilmesi yararlı
olabilir.
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YAŞLI HASTALARDA POSTOPERATİF ERKEN DÖNEM
KOGNİTİF DİSFONKSİYON SIKLIĞI VE RİSK
FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

Uz. Dr. Yakup BORAZAN
Adıyaman Özel Park Hospital
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selim ÇÖMEZ
MKÜ Tıp Fakültesi

ÖZET: Cerrahi ve anestezi sonrası pek çok yaşlı hasta özellikle hafızanın etkilendiği kognitif bozukluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Cerrahi sonrası haftalar ya da aylarca sürebilen bu bozuk durum postoperatif kognitif disfonksiyon (POKD) olarak adlandırılmaktadır. POKD tanısı; spesifik bulgularının olmaması, mutlaka önceki kognitif fonksiyonların değerlendirilmesini ve
bunun anestezi sonrası tekrarlanmasını gerektirdiği için zor konulmakta ve insidansı da farklı oranlarda bildirilmektedir. Bu amaçla biz de yaşlı hastalarda
postoperatif erken dönem kognitif disfonksiyon sıklığı ve risk faktörlerini incelemeyi amaçladık. Çalışmaya 65 yaş üstü, okuma-yazma bilen, nörolojik ve
psikiyatrik hastalığı olmayan ve elektif opere olan 301 olgu dahil edildi. Olgulara öncelikle preoperatif Montreal Bilişsel Değerlendirme Testi (MOBİD) uygulanıp, demografik verileri kaydedildi. İntraoperatif ve postoperatif takibi yapılan olgulara, postoperatif 4. ve 24. saatte tekrar MOBİD uygulandı. Takip
edilen parametreler kaydedildi. POKD insidansı; postoperatif 4. saatte %34,2,
24. saatte %12,3 olarak bulundu. İncelediğimiz risk faktörleri ile POKD oluşumu arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmadı. Sonuç; POKD
insidansı; 4.saat %34,2, 24.saat %12,3 olarak hesaplandı.
Anahtar Kelimeler: Postoperatif Kognitif Disfonksiyon, Yaşlı Hasta,
Nörokognitif Testler
Investigation Risk Factors and Prevalence of Postoperative Early
Kognitive Dysfunction in Elderly Patients
ABSTRACT: Many elderly patients face cognitive impairments where
memory is affected after surgery and anesthesia. This situation which may last
for weeks or months after surgery is called Postoperative Cognitive Dysfunction (POCD). Diagnosis of POCD is difficult because it does not have specific
symptoms and it requires a previous evaluation of cognitive functions and its
repetition after anesthesia, and its incidence is reportedat different rates. For
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this purpose, we aimed to investigate the incidence and risk factors of postoperative early stage cognitive dysfunction.Three hundred one patients, who are
over 65 years old, literate, did not have any neurological and psychiatric diseases and received elective operation, were included in the study. The patients
were applied Montreal Cognitive Assessment Test (MOCA)first, and their demographic data were recorded. The patients, who were followed intraoperatively and postoperatively, were applied MOBID test again at 4th and 24th hour.
The follow-up parameters were recorded.The POCD incidence was found to be
34.2% at 4th hour and 12.3% at the 24thhour. No statistically significant difference was found between the risk factors we examined and occurrence of
POCD. Conclusion; The POCD incidence was calculated to be 34.2% at 4th
hour and 12.3% at the 24th hour.
Keywords: Postoperative Cognitive Dysfunction, Elderly Patient,
Neurocognitive Tests

Giriş
Cerrahi ve anestezi sonrası pek çok yaşlı hasta özellikle hafızanın etkilendiği
kognitif bozukluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Cerrahi sonrası haftalar ya da aylarca sürebilen bu durum postoperatif kognitif disfonksiyon (POKD) olarak adlandırılmaktadır. POKD tanısı spesifik bulgularının olmaması, mutlaka önceki kognitif
fonksiyonların değerlendirilmesini ve bunun anestezi sonrası tekrarlanmasını gerektirdiği için zor konulmakta ve insidansı da farklı oranlarda bildirilmektedir (1)Ancak
günümüzde yaşlı hasta popülasyonundaki artma, hasta güvenliği ve erken taburculuk kriterlerinin önem kazanması, postoperatif mortalite ve morbidite ile ilişkili
olabilen POKD ‘a olan ilgiyi artırmış ve kognitif fonksiyonlar ile anestezi arasındaki
ilişkiler yoğun araştırmalara konu olmuştur. Ancak POKD risk faktörleri tam olarak
aydınlatılamamıştır (2)
Biz de bu bilgiler ışığı altında çalışmamızda yaşlı hastalarda POKDinsidansını
ortaya koymayı ve bununla ilişkili faktörleri belirleyerek güncel anestezi pratiğinde
geriatrik hastalardaki perioperatif bakım için alınması gerekli önlemleri belirlemeyi
amaçladık
Genel Bilgiler
Kognitif sözcüğü kökünü Latin alfabesinde ‘Cognita’ sözcüğünden almaktadır. Bireyin kendini ve çevresiniöğrenmesi, anlaması, çevresi hakkında edindiği kanı
ve bilgiyi kapsayan ruhsal süreçtir. Kognitif fonksiyonlar; bilinç, dikkat, öğrenme,
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hafıza, algılama, oryantasyon, zeka, eylem, duygu, sorun çözme, karar verme, konuşma, okuma, yazma ve hesaplama gibi yüksek beyin faaliyetlerini kapsar (3) (4)
Postoperatif kognitif disfonksiyon cerrahi girişim sonrasında yeni gelişen bilişsel
durum bozukluğudur. (5) Kardiyak cerrahi sonrasında en sık görülen istenmeyen durumdur (6). Yaşlı hastalarda daha fazla bildirilen bir durum olup, anestezi olası bir
neden olarak belirtilmektedir. Bilişsel fonksiyonlardaki etkilenmeler hafıza, dikkat,
konsantrasyon, algılama, motor performans ve konuşmada olabilir. Bu hastaların çoğunda cerrahi girişim sonrasında yazı yazmada zorluk, konsantrasyon bozukluğu, kitap okuma güçlüğü, yalnız alışverişe çıkmama, unutkanlıkta artma ve işe gitmede
zorluk görülür. En sık görülen sorunlar hafızada ve entelektüel becerilerde azalmadır.
(7) Montreal Kognitif Değerlendirme Ölçeği (MOBİD) olarak adlandırılan ölçek
sağlıklı bireyleri MCI(hafif bilişsel bozukluk) olan bireylerden ayırt etmek iddiasıyla, Nasreddine ve arkadaşları tarafından (8)geliştirilmiş bir tarama ölçeğidir. Uygulama süresi ortalama 10 dakika olan MOBİD, bir sayfadan oluşan kısa ve uygulaması kolay bir ölçektir. Türkçe ile beraber 24 ayrı dile çevirisi ve uyarlama çalışmaları yapılmıştır. Ölçekte dikkat ve konsantrasyon, yönetici işlevler, bellek, dil, görselmekansal beceriler, soyut düşünme, hesaplama ve yönelim boyutlarını değerlendiren
maddeler bulunmaktadır. Ölçekten alınabilecek puan aralığı 0 ile30 arasındadır. Ülkemizde yapılan standardizasyon çalışması (9) sonucunda, sağlıklı bireyleri MCI
olan bireylerden ayırt etme kesme puanı 21 olarak belirlenmiştir. MOBİD testinin
bilişsel bozukluk yelpazesinin özellikle hafif evrelerinde kullanılması önerilmektedir (8)

Gereç ve Yöntem
Bu çalışma, etik kurul onayı alındıktan sonra, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi ameliyathanesinde Mayıs 2015 ve Ocak 2016
tarihleri arasında 65 yaş üstü elektif operasyon planlanan hastalarda yapıldı. Hastalara çalışma hakkında bilgi verilip onamları alındıktan sonra Amerikan Anestezistler Birliği (ASA) skoru 1-3 arası olan toplam 301 hasta çalışmaya dahil
edildi.Hastanın mevcut kognitif fonksiyonları ile depresyon varlığı preoperatif dönemde anestezi polikliniğinde HAD ölçeği ve MOBİD testi ile değerlendirilip kaydedildi. Postoperatif 4. ve 24.saatte MOBİD(Ek-1) ile kognitif fonksiyonlar değerlendirildi. MOBİD oryantasyon, dikkat, hesaplama, hafıza ve dil gibi kognitif fonksiyonlardan oluşmaktadır. POKD varlığı MOBİD testi ile belirlendi. MOBİD testi
tekrarlanarak uygulandığından, oluşan öğrenme etkisini düzeltmek için Z değerlerini
kullandık
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Bulgular
Olguların yaş, cinsiyet, ağırlık, boy ve ASA sınıflaması gibi demografik veriler Tablo 1’de gösterilmiştir. Demografik veriler incelendiğinde yaş ortalaması
69,24±4,28 olarak bulundu. Cinsiyete bakıldığında kadın erkek oranı 124/177 idi.
Tablo 1. Demografik Veriler
Yaş

69,24 ± 4,28

Cinsiyet (K/E)

124/177

Ek hastalık (V/Y)

211/90

Sigara (V/Y)

111/190

ASA (I/II/III)

81/144/76
Sıcaklık

Preoperatif

36,12±0,13

İntraoperatif

35,68±0,22

Postoperatif

36,21±0,11

QoR-40

179,25±9,09

HAD anksiyete

9,40±1,79

HAD depresyon

6,87±1,63

K/E: Kadın/Erkek, V/Y: Var/Yok, ASA: Amerikan Anestezistler Birliği,
HAD: Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği, QoR-40: Quality of Recovery-40
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Olguların preoperatif, intraoperatif ve postoperatif takibi ve özellikleri Tablo
2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Olguların Preoperatif, İntraoperatif Ve Postoperatif Takibi Ve
Özellikleri İle Verileri
Operasyon süresi (dakika)

110,48 ± 69

Daha önce operasyon öyküsü (V/Y)

188/113
İV anestetik

Propofol

143

Tiopental

94

Kullanılmayan

64

İndüksiyonda fentanil kullanımı (V/Y)

237/64

İntraoperatif analjezik kullanımı
Azot Protoksit

65

Remifentanil

100

Kullanılmayan

136

Kan kaybı (V/Y)

57/244

Kan transfüzyonu (V/Y)

23/278

Hipotansiyon (V/Y)

165/136
VAS (postoperatif)

4. saat

3,38 ± 2,30

24. saat

1,57 ± 1,49

V/Y: Var/Yok, VAS: Visuel Ağrı Skalası
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Çalışmaya alınan toplam olgu sayısı ve postoperatif 4. ve 24. saat POKD insidansı Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. POKD İnsidansı
POKD

4. saat

24. saat

Var

103 (%34,2)

37 (%12,3)

Yok

198 (%65,8)

264 (%87,7)

Toplam Hasta

301

301

POKD: Postoperatif KognitifDisfonksiyon
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Tartışma
Toplam 301geriatrik olgu üzerinde yaptığımız bu çalışma, yaşlı hastalarda
postoperatif erken dönem kognitif disfonksiyon sıklığı ve risk faktörlerinin incelenmesi amacı ile gerçekleştirildi. Postoperatif kognitif fonksiyonların değerlendirilmesinde çeşitli psikomotor testler yapılmaktadır (10) Ancak test sonuçları dil ve kültür
faklılıklarından etkilenmesinden dolayı uygulanacağı toplum için güvenirlik ve geçerlilik testlerinin yapılması gereklidir. MOBİD (8)Türkçe geçerliliği ve güvenirliliği
Selekler K. ve arkadaşları tarafından yapılmış olan bir psikomotor testtir (9).Kognitif
fonksiyonlar, MOBİD testi ile preoperatif vepostoperatif olarak 4. ve 24. saatlerde
olgulara uygulanarak değerlendirildi.
POKD sıklığı;çalışılan hasta grupları, tanımlama, kullanılan tanı testleri ve istatiksel değerlendirmelerdeki farklılıklardan dolayı bir çok çalışmada farklı sonuçlar
göstermektedir. POKD’nin en sık görüldüğü hasta grubu ise koroner arter baypas
geçirenhastalardır. Hastaların yaklaşık yarısında erken dönemde, dörtte birinde ise
izleyen 6 ay içerisinde görülmektedir (11) Yaptığımız çalışmada; POKD insidansı4.
saat %34,6, 24. saat 12,3 olarak hesaplandı.
POKD’ un ortaya çıkmasında başta ileri yaş olmak üzere, cerrahi tipi, anestezi
tipi, operasyon süresi, hipoksi, kanama, eğitim seviyesi, kontrollü hipotansiyon uygulamaları gibi bir çok faktör etkilidir. Genç olgularda hafıza, yaşlı olgularda ise
mental durum daha çok etkilenir. Bununla beraber majör cerrahi geçiren yaşlı has-
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talarda POKD daha sık olarak görülmektedir (12) (13) (14) (15) Anestezi uygulamaları sonrasında kognitif fonksiyonlar ve psikomotor testlerin 10-12 saat süreyle bozulduğu, bu bozulmanın duyarlı testlerle 2 gün sürebileceği gösterilmiştir (13) (14)
(16). Bizim çalışmamızda postoperatif 4. ve 24. saatte MOBİD ile erken dönem
POKD ortaya çıktı.
Hipoksemi ve iskeminin POKD’nin nedenleri arasında olabileceği düşünülerek başlangıçta buna yönelik tedaviler uygulanmış, bunlardan bir tanesi de ilave oksijen verilmesi olmuştur. İlk ISPOCD çalışmasında POKD’nin potansiyel nedenleri
olarak hipoksemi ve hipotansiyon rolü incelenmiştir (17). Bu çalışmada derin hipoksemi ve hipotansiyon yüksek oranda olmasına rağmen bunların POKD ile ilişkisi istatistiksel olarak bulunamamıştır. Slater JP ve arkadaşları 265 koroner arter bypass
cerrahisi geçiren olguya preoperatif, postoperatif ilk gün ve 3. ayda MMSE yapmışlar. Sonuç olarak erken dönem POKD ile serebral oksijen desatürasyonu arasında
anlamlı bir ilişkiden söz edilmektedir (18). De Tournay-Jetté E ve arkadaşları, KABP
cerrahisi geçiren 61 olgu alarak yaptıkları çalışmada preoperatif 24 saat ve postoperatif 4. gün, 7. gün ve 1. ay nörokognitif test yapmışlar. Operasyon boyunca saturasyon takibi yapmışlar. Çalışma sonucunda 46 olguda (%80.7) erken dönem kognitif
disfonksiyon gelişmiş. 23 olguda ise geç dönem POKD gelişmiş (19). Bizim çalışmamızda operasyon boyunca saturasyon takibi yaptık ve en düşük değeri kaydettik.
Ancak istatiksel olarak anlamlı bir fark bulamadık.
Sonuç ve Öneriler
Toplam 301 geriatrik olgu üzerinde yaptığımız bu çalışmayı, yaşlı hastalarda
postoperatif erken dönem kognitif disfonksiyon sıklığı ve risk faktörlerinin incelenmesi amacı ile gerçekleştirdik. Çalışmamızda kognitif disfonksiyonutespit ettik. Ancak baktığımız risk faktörleri içerisinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya
çıkmadı.
Sonuç olarak; çalışmaya alınan hastalarda postoperatif 4. ve 24. saat erken dönem kognitif disfonksiyon saptandı. POKD insidansı 4.saat %34,2, 24.saat %12,3
olarak hesaplandı. Kognitif fonksiyon bozukluğu etyolojisini göstermek için daha
fazla risk faktörü incelenmesi ve daha farklı nörofizyolojik test kullanılması gerektiği
kanaatindeyiz.
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HİSTEROSKOPİK VE OPERATİF ÇIKARILAN
ENDOMETRİAL POLİPLERİN KLİNİK VE
İMMÜNOHİSTOKİMYASAL DEĞERLENDİRİLMESİ:
LIF, AROMATAZ, COX-2 EKSPRESYONLARININ
PROGNOSTİK ÖNEMİ

Uzm. Yunus ÇAVUŞ
Memorial Dicle Hastanesi

ÖZET: Endometrial polipler; epitelle kaplı endometrial dokunun fazla
büyümesi sonucu oluşurlar. Genel kadın populasyonundaki endometrial polip
prevelansı %25 olarak bildirilmektedir. Hastalarda anormal vajinal kanama, infertilite ve spontan düşüğe neden olabilirler. Polip patogenezindeki hormonal
faktörler, hipertansiyon ve obezite risk faktörleri arasında yer almaktadırlar.
Endometrial polip gelişimi sırasında belirgin değişkenlik gösteren proteinlerin
tanımlanması, endometrial polip patofizyolojisinin anlaşılmasında ve etkilerini
önleyici stratejilerin geliştirilmesinde yardımcı olabilir. Endometrial poliplerde
aromataz, COX-2 ve LIF ekspresyonunu araştıran az sayıda çaılşma bulunmaktadır. Bu çalışmada 20 normal sekretuar endometrium olgusu, 28 infertil olgu
ve 25 perimanpoz olgusundan alınan endometrial polipte CytoCrome P450 (sc20772 Rabbit Polyclonal Santa Cruz Biotechnology. USA), LIF (sc-1336 goat
polyclonal Santa Cruz Biotechnology, USA) ve COX-2 (Clonu SP 21-RM9121-S1 Labvision, USA) antikorları kullanılmıştır. Aromataz ve COX-2 için
%0-4 arası boyanmaya 0 ile, %5-29 arasındaki hücresel boyanmaya 1-3 arasında skorlanmış, %30-59 arasındaki hücresel boyanma 4-6 arasında skorlanmış ve %60-100 arasındaki hücresel boyanma 7-9 arasında skorlanmıştır. LIF
için hem stroma hem glanduler epitelyumda boyanma olmaması 0 ile skorlanmış, %1-30 hücre boyanması 1, %31-60 arasındaki hücresel boyanma 2 ile
skorlanmış, %61-100 arasındaki hücresel boyanma 3 ile skorlanmıştır. Boyanma özelliklerine göre gruplar arası karşılaştırma yapıldığında; glandüler
LIF ekspresyonu açısından sekretuar endometrium grubuna göre infertil hasta
grubunda ekspresyon daha yüksek bulunmuştur (p= 0.009). Perimenapozal
hasta grubu ile sekretuar endometrium grubunun karşılaştırmasında da perimenapozal grupta istatistiksel olarak anlamlı glandüler LIF ekspresyonu görülmüştür (p= 0,037). İnfertil hasta grubu ile sekretuar endeomtrium gruplarının
stromal düzeydeki COX-2 ekspresyonları karşılaştırıldığında infertil hasta grubundaki COX-2 ekspresyonunun daha yüksek olduğu bulunmuştur. (p=0.004).
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Aromataz grubuna bakıldığında, sekretuar endometriumdaki aromataz ekspresyonu infertil hasta grubunda ve perimenapoz grubunda yüksek izlenmiştir (sırasıyla p=0.002, p<0.001).
Anahtar Kelimeler: Endometrial Polip, Lösemi İnhibitör Faktör, Aromataz,
Siklooksijenaz-2, Histeroskopi
A Clinical and Immunohistochemıcal Assessment of Histeroscopically
and Operatively Resected Endometrial Polyps: Prognostic Importance of
Lif, Aromatase, Cox-2 Expressions
SUMMARY: Endometrial polyps are generated as a result of an
overgrowth in the endometrial tissue covered by epithelium. It's known that the
prevalence among general women population is %25. Endometrial polyps may
cause abnormal vaginal bleeding, infertility and spontaneous abortion. Pathogenesis for polyps include hormonal factors, hypertension and obesity. Identification of the proteins that show evident variations during the development of
endometrial polyps might provide a better understanding of the pathophysiology and result in improved strategies which would be protective against endometrial polyp-induced effects. There are very few studies investigating aromatase, COX-2 and LIF expressions in endometrial polyps. In this study, we utilized COX-2 (Clonu SP 21-RM-9121-S1 Labvision, USA), LIF (sc-1336 goat
polyclonal Santa Cruz Biotechnology, USA), CytoCrome P450 (sc-20772 Rabbit Polyclonal Santa Cruz Biotechnology. USA) antibodies obtained from 25
perimenoupausal, 28 fertile and 20 normal secretory phase endometrium cases.
Staining for aromatase and COX-2 was scored as 0 for %0-4 cellular staining;
from 1 to 3 for %5-29 cellular staining; from 4 to 6 for %30-59 cellular staining
and from 7 to 9 for %60-100 cellular staining. Absence of staining both in storm
and in glandular epithelium was scored as 0 for LIF; %1-30 cellular staining
scored as 1, %31-60 cellular staining as 2 and %61-100 cellular staining as 3.
Comparing all groups according to their staining features; infertile patients'
group found to have a higher levels of LIF expression than that found for secretory endometrium group (P= 0.009). Also perimenopausal group had statistically significant glandular LIF expression compared to secretory endometrium group (P = 0.037). COX-2 expression in stromal levels was found to be
higher in infertile patients' group than it was in secretory endometrium group
(P = 0.004). As to aromatase group, aromatase expression levels in secretory
endometrium were found to be high both in infertile patients' group, and in
perimenoupausal group (P = 0.002, p < 0.001; respectively).
Keywords: Endometrial polyp, Leukemia Inhibiting Factor, Aromatase, Cyclooxygenase-2, Histeroscopy.
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Endometrial polipler epitelle kaplı endometrial dokunun fazla büyümesi sonucu oluşurlar. Bunlar, geniş tabanlı, genellikle hemisferik (seyrek olarak saplı) 053 cm arasında değişen çap gösteren lezyonlardır. Daha büyük olan polipler endometrial mukozadan uterus kavitesine doğru çıkıntı yapabilirler. Histolojik incelemede,
silindirik hücrelerle örtülüdürler, bazıları temelde normal endometrium düzenini göstermekte olup, ödemli bir stromaya sahiptirler. Fakat daha sık olarak kistik hiperplazide görülenlere benzer genişlemiş kistik bezler içerirler (1). Bunlar çeşitli miktarlarda kan damarları, glandlar, stroma içerirler (2). Fibroid dokuda bu doku oluşumuna eşlik edebilir. Endometrial polipler herhangi bir yaşta görülebilselerde, daha
sıklıkla menapozda görülmektedirler. Genel kadın populasyonunda prevelansı %25
olarak gösterilmiştir (3). Bununla birlikte anormal uterin kanaması olan bayanlarda
menapozal durumuna bağlı olarak prevelansı %10 ile %30 arasında olduğu bulunmuştur (4). 2500 anormal uterin kanamalı kadında yapılan histeroskopik çalışmada
endometrial poliplerin yaşla birlikte arttığı görülmüştür (5).
Endometrial polipler servikal poliplerle de ilişkili olabilirler (6). Servikal poliplerin bulunması endometrial polipler için bağımsız bir risk faktörü olduğu düşünülmektedir (7). Ayrıca polip patogenezinde hormonal faktörlerde önemlidir. Zira
tamoksifen tedavisi alan endometrial anormallikleri olan kadınlarda endometrial polip görülme sıklığı artmıştır. Ayrıca hipertansiyon ve obezitede risk faktörleri arasında yer almaktadırlar. Polipler sıklıkla fundustan kaynaklanır ve aşağı doğru uzanırlar. Nadiren endometrial polipler servikal os dışına çıkabilir ve vajene uzanabilirler. Polipler asemptomatik olabilir ve rutin tarama ile ortaya konabilir. Bununla birlikte anormal uterin kanama ile birlikte olabilirler (menoraji, intermenstruel, postkoital ve postmenapozal kanama). Benzer olarak anormal uterin kanaması olan kadınlarda artmış endometrial anormallik insidansıda mevcuttur (8). Asemptomatik premenapozal 30 yaş üstü kadınlarda küçük poliplerin prevelansı %10 civarında olduğu
belirtilmekte (9), bu nedenle anormal uterin kanamalarda poliplerin bu kanamaya
neden olma etkileri tartışılmaktadır.
Polipler malign değişime uğrayarak polipler üzerinde izole endometrial karsinom ve sarkom odakları oluşturabilirler. Bu karsinom ve sarkomların prognozu generalize karsinom ve sarkomlara göre daha iyidir (10).
Endometrial Polip Türleri
Sekil ve islevsel özellikleri bakimindan polipler gruplara ayrilir:
 Hiperplastik polipler: Östrojene bagımlıdırlar ve endometrial hiperplaziye
benzer özellik gösterirler.
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 Fonksiyonel polipler: Etrafındaki endometriuma benzer salgı hücreleri içerirler.
 Adenomimatöz polipler: Bir miktar kas dokusu da içerirler.
 Atrofik polipler: Hiperplastik ya da fonskiyonel polipin zaman içinde özelligini kaybederek büzüsmesi (atrofi) sonucu olusurlar.
 Pseudopolipler. Yalanci polipler: Genelde 1 santimetreden daha küçük yapılardır, adet siklusunun ikinci döneminde ortaya çıkıp adet kanaması ile birlikte kaybolurlar.
Endometrial polipli hastalar menoraji, intermenstruel, postkoital veya premenstruel kanama ile başvurabilirler. Büyük ve damarlanması fazla olan endometrial
pllipler fazla miktarda menstruel kanama ve anemi ile ortaya çıkabilirler. Postmenapozlu kadınlarda endometrial poliplerdeki infarkta bağlı kramp tarzında ağrı ve kanama ile kendini gösterebilirler. Bu tip kanamalar genelde kısa süreli ve şiddetli değildirler (10). Postmenapozal kadınlarda endometrial polipler genellikle lekelenme
şeklinde kanama yaparlar.
Araşidonik asid hücre membranı fosfolipidlerinin içinde ester olarak bulunan
20 karbonlu bir poliansatüre yağ asisididir. Prostaglandinlerin prekürsörüdür. Prostaglandin sentezinde ilk basamak fosfolipaz A2 ile fosfolipidlerinin hidrolizi ve araşidonik asidin salınımıdır. İkinci reaksiyon ise COX (siklooksigenaz) tarafından katalizlenir. COX prostaglandin sentezinin hız sınırlayıcı enzimidir . Bu anahtar reaksiyonda, moleküler oksijen araşidonik asidin içine katılır ve prostaglandin G2
(PGG2) adlı kararsız ara ürün oluşur. Prostaglandin G2 (PGG2) COX’ın peroksidaz
aktivitesi sayesinde hızlıca prostaglandin H2 (PGH2)’ye dönüşür. Bundan sonra spesifik izomerazlar PGH2’yi farklı prostaglandinlere ve tromboksanlara dönüştürür.
PGH2’den derive olan her maddenin kendine özgü önemli biyolojik aktiviteleri vardır.
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Prostoglandin sentezi
COX’un üç farklı isoformu vardır. (COX-1, COX-2 ve COX-3) (11). COX-1
ve COX-2 isoformları birçok açıdan birbirinden farklıdır . COX-1 vücudun hemen
her dokusunda sürekli olarak eksprese edilir. Gastrik mukozanın bütünlüğünün sürdürülmesi, böbrek kan akışının düzenlenmesi, trombosit fonksiyonları gibi normal
fizyolojik fonksiyonları kontrol eden prostaglandinlerin üretiminde aracılık eder.
COX-1 ekspresyonu stimuluslarla 2-4 kat artabilir, glikokortikoidlerle COX-1 düzeyleri çok az etkilenir, COX-2 ise bazal durumlarda çoğu dokuda saptanamayacak kadar
az miktardadır. İnflamatuar sitokinlerle, growth faktörlerle ve endotoksinlerle ekspresyonunu pek çok hücrede (makrofaj, fibroblast, kondrosit, epitelyal ve endotel hücreleri) 10 - 80 misli artabilir (12). Sonuç olarak COX-2 patolojik ve inflamatuar doku
proçeslerde rol alan, üretimi hızlı indüklenebilen, regülasyonu sıkı olarak düzenlenen
bir maddedir. COX-2 ekspresyonunu vücutta onkogenlerin, büyüme faktörlerinin ve
tümör promotörlerinin indüklediğini gösterilmiştir(13). COX-2’nin bunun dışında
bazı noninflamatuar dokularda da eksprese edilebilir (14).
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COX-1 ve COX-2’nin temel özelliklerinin karşılaştırması
Özellik

COX-1

COX-2

Ekspresyon

Sürekli

İndüklenebilir

Protein büyüklüğü

SDS-PAGE’de tek
Band, yaklaşık 72 kda

SDS-PAGE’de çift band, molekül
ağırlıkları 72 kda ve 74 kda

Gen büyüklüğü

22 kb

8.3 kb

Kromozom numarası

9

1

mRNA büyüklüğü

2.7 kb

4.5 kb; çok sayıda AU’dan zengin
bölgeler içerir

Lokalizasyon

Endoplazmik retikulum,
çekirdek zarı

Endoplazmik retikulum, çekirdek
zarı

Hücre ve doku ekspresyonu

Trombositler, mide, kolon ve pek çok doku

Beynin bazı bölgeleri, böbrek, aktive makrofajlar, inflamasyon sırasında sinoviyositler, malign epitelyal hücreler, TNFα, interlökin 1β,
büyüme faktörleri (örn: EGF), tümör promotörleri (örn: safra asitleri) ile stimülasyon sonrası pek çok
doku ve hücreden
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Noninflamatuar doku fonksiyonlarında COX-2’nin rolu
Doku

Cox-2 ekspresyonu

Olası fonksiyonlar

Böbrek

Makula densa

İntravasküler volüm regülasyonu

(Juksta glomeruler aygıt)

Henlenin kortikal kalın çıkan
kolu
Beyin

Endotelyal hücreler

Ateş cevabı (?)

Kortikal nöronlar

Nöronlar arası bağlantı
SSS gelişimi
Öğrenme ve hafıza

Kemik

osteoblastlar

Osteoblastik diferansiyasyon
Kemik remodeling’inin regülasyonu

Uterus

Embriyo implantasyonu

Gastrointestinal
Trakt

İntestinal epitelyum

Mukozal sıvı salgılanması, bakterilerden temizlenme

Gastrik ülserler

Ülser iyileşmesi

70-kDa büyüklüğündeki COX isoformları farklı kromozomlarda (COX-1 geni
kromozom 9, COX-2 geni kromozom 1) yer alan genlerin ürünleridir (15). COX-2
geninin promotor bölgeleri TATA sekansı ve inflamatuar aracılara duyarlı transkripsiyon faktörü taşırlar. Bu sayede hızlıca indüklenebilir (16). COX-1 geninde TATA
sekuansı ve erken hızlı cevap elemanları yoktur. COX-1 geninin regülasyonu henüz
çok fazla anlaşılamıştır. COX-2 mRNA’sı, COX-1 mRNA’sından daha az stabildir.
Glukokortikoidler COX-2’ nin ekspresyonunu transkripsiyonel düzeyde inhibe edilebilir, yada stabilitesini değiştirebilir (17). COX-2’nin indüklenebilirliği COX-2 geninin 59-flanking bölgesinde çok sayıda cis-acting elemanlarının varlığı ile de kıs-
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men açıklanabilir (18). COX-2 mRNA’sının stabilitesinin artması da COX-2 indüksiyonuna yol açabilir (19). Bu bulgular COX-1’in homeostatik fonksiyonlarda (örneğin gastrik mukoza bütünlüğünün korunması, trombosit fonksiyonları, renal kan akımının düzenlenmesi) bazal olarak transkribe edilen, “housekkeeping gene” ürünü olması; COX-2’nin ise patolojik ve inflamatuar doku proçeslerde rol alan, hızlı indüklenebilen, regülasyonu sıkı olarak düzenlenen bir madde olmasıyla uyumludur.
COX-1 ve COX-2 enzimleri birbirine yapı olarak oldukça benzeyen uzun ince
bir kanal yapısına sahiptir. COX-1 ve COX-2 proteinlerinin aktif bölgeleri birbirine
çok benzer olmasına karşın COX-2’nin selektif inhibisyonu sağlanabilir. Bu özellik
iki enzim arasında anahtar rol oynayabilecek farklılıklardan kaynaklanır. COX-1’in
aminoasit dizisinde 120. sıradaki izolösinin yerini COX-2 de daha küçük bir aminosit
olan valin almakta, bu değişiklik COX-2’deki merkezi kanalın etrafında kullanılmayan geniş hacimli “yan cep” olarak adlandırılan bir aktif alan yaratmaktadır. Bu ek
alana bağlanmak üzere tasarlanan bileşikler potent ve selektif COX-2 inhibitörleridir
(20)
Prostaglandinler (PGs), spesifik G-protein bağlı reseptörlere bağlanarak retroprodüktif traktta farklı fizyolojik ve patofizyolojik yanıtlar oluşturan biyoaktif lipidlerdirler. Son on yıl boyunca gen hedeflemesi ve aşırı-ekspresyonu sistemlerini
kullanan birçok çalışma PG’lerin menore, doğum ve kanser dahil endometriumun
bening ve neoplastik patolojilerine karıştığını göstermiştir. Bulgular PG’lerin aynı
zamanda ovulasyon, implantasyon ve menstrüasyon dahil reprodüktif süreçlerde de
önemli bir rol oynadıklarını düşündürür. PG’lerin bu değişimleri modüle ettiği mekanizmalar henüz bilinmese de PG’ler ve onlarla aynı yönde çalışan uyarı yolakları
anjiyogenezi, hücre adhezyonunu, morfolojiyi ve motiliteyi etkiliyor gibi görünmektedir (21).
Endometriyal stroma hücreleri tarafından lokal östrojen üretiminin düzenlenmesinde yer alan mekanizmalar ve bu mekanizmaların hem malign hem benign endometrial patoloji gelişimindeki rolleri henüz tam olarak açıklanamamıştır. Endometrioziste,
stroma hücrelerindeki aromataz aktivitesi PGE2 ile indüklenirken, endometriozisi olmayan kadınların endometriumlarında, siklooksijenaz aktivitesinin proliferatif fazda
yükselmesi gerçeğine rağmen bunlarda aromataz aktivitesi PGE2 ile indüklenememektedir (22). Dahası östrojenler endometrioziste COX-2’yi stimüle ederler, böylece;
hastalıksız kadınların endometriumunda bulunmayan östradiol ve prostoglandin seviyelerinde artışa yol açan lokal bir feedback döngüsü oluştururlar (23). Bu ötopik
endometriumda prostoglandinlere bir yanıt olarak görülen aromataz aktivitesi değişikliklerinin peritoneal endometriozis gelişiminden önce geldiğini akla getirir. Bununla birlikte benzer değişimlerin endometriyal polipler gibi diğer endometrial patolojilerin gelişiminde gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmemektedir.
244

Histeroskopik ve Operatif Çıkarılan Endometrial Poliplerin Klinik ve İmmünohistokimyasal…

Son zamanlarda üçüncü isoform olan COX-3 bulunmuştur. Asetaminofen etkileriyle ilgisi olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte COX-3’ün COX-1 ve
COX-2,’den farklı olarak inflamasyonda rolü bulunmamaktadır (24).
Aromataz sitokrom p450 süperfamilyasından olan ve androjenlerden östrojen
üretimini sağlayan ve seksüel gelişimde önemli rol oynayan enzimdir. Androstenodion
ve testosteronun, estron ve estradiole dönüşümü, ovaryan granüloza hücreleri, plasental sinsityotrofoblast, adipoz doku deri fibroblastları ve beyin gibi birçok sayıda
insan dokusu ve hücrelerinde eksprese edilen aromataz tarafından katalizlenir.

Adipoz doku ve deride aromatazın majör substratı adrenal orijinli androstenodiondur. Postmenopozal kadınlarda dolaşımdaki androstenodionun yaklaşık %2’si,
daha sonra bu periferik dokularda estradiole dönüştürülen, estrona dönüşür. Bu, endometrial hiperplaziye ya da hatta karsinomaya bile neden olabilen serum estradiol
seviyelerinin anlamlı bir artışına yol açabilir (25). Mülleryan dokular östrojen etkisinin hedefi olarak bilinirler. Yakın bir geçmişe kadar östrojen etkisinin yalnızca bir
“endokrin” mekanizma aracılığıyla gerçekleştiği düşünülmekteydi; diğer bir deyişle;
kan akımıyla hedef dokulara iletildikten sonra, ister over tarafından salgılanmış, ister
adipoz dokuda üretilmiş olsun yalnızca dolaşımdaki estradiolün, östrojenik bir etki
gösterebileceği düşünülmekteydi. Meme kanserinde aromataz ekspresyonu çalışmaları, parakrin mekanizmaların östrojenin bu doku üzerindeki etkisinde önemli bir rol
oynadıklarını göstermiştir (26). Östrojenin uterin leiomyomlar ve endometriyoziste

245

Yunus ÇAVUŞ

bir “intrakrin” etkisi olduğu gösterilmiştir. Leiomyom düz kas hücrelerinde veya endometriyotik stromal hücrelerindeki aromataz aktivitesi tarafından üretilen östrojen,
etkilerini aynı hücre içerisindeki (kendi) nükleer reseptörüne kolayca bağlanarak
gösterir (27,28). Öte yandan sağlıklı endometrium ve myometriyumda aromataz
ekspresyonu yetersizdir (28). Normal siklik endometriumda aromataz aktivitesi bulunmamaktadır ve endometriyal proliferasyon, gelişen folliküller tarafından üretilen
östrojenin yükselen kan seviyeleri tarafından stimule edilir (29). Lokal östrojen üretiminin menstruel siklus esnasında endometrial proliferasyonun düzenlenmesine katkısı önemsizse de bu mekanizmanın hem malign hem de benign endometrial patolojilerin genetiğinde önemli rol oynadığını gösterir kanıtlar vardır. Lokal östron aktivitesi daha yüksek olan 17-beta-östradiol cevrilir. Dolaşımdaki östrojenle lokal üretilen
östrojen, östrojen reseptörleri aracılığı ile doku büyümesini uyarır.

Endometrial patolojilerin östrojen bağımlı büyüme mekanizması
Lösemi inhibitör faktörü (LIF) ilk önce farelerin myeloid hücre M1 hücrelerinin makrofajlara diferansiasyonunu uyaran bir faktör olarak tanımlanmıştır.22q12
kromozomu üzerinde lokalizedir IL-6 ailesindendir LIF, çok sayıda biyolojik fonksiyonları olan yüksek oranda glikolize 40-50 kDA’lık bir glikoproteindir (30). Hem
bir endometrial dokunun düzenli fonksiyonu hem de LIF’in varlığı, bir insan embriyo
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implantasyonunda gerekli faktörlerdir ve endometrial LIF ekspresyonunun bozukluğu infertiliteye neden olabilir. Maksimum LIF ekspresyonu menstrüal siklusun 19
ile 25.inci günleri arasında bulunmuştur. Bu zamanlama LIF’in implantasyonda
önemli bir rolü olduğunu düşündürür. Menstrüal siklus boyunca anormal seviye ve
paternde sitokin üretimi ile karakterize olan infertil kadınlarda endometrial LIF üretiminde bir disfonkisyon olduğu görülmüştür.
Materyal Metod:
Çalışmaya dahil olan olgular
Özellikler

n:

%

Primer infertil

28

52.8

Perimenapoz

25

47.1

0

28

52.8

1-2

16

30.1

>3

9

16.9

Asemptomatik

53

100

Hipertansiyon

6

11.3

Diabetes Mellitus

5

9.4

Tamoksifen kullanımı

0

0

Oral kontraseptif öyküsü

38

71,6

Parite

Çalışmamızda; immünhistokimyasal boyamalar için CytoCrome P450 (sc20772 Rabbit Polyclonal Santa Cruz Biotechnology. USA), LIF(sc-1336 goat polyclonal Santa Cruz Biotechnology, USA) ve Cox2 (Clon SP 21-RM-9121-S1 Labvi-
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sion, USA) antikorları kullanıldı. İmmünhistokimyasal boyamalar yapılırken kesitlerin kurumaması için işlemlerin tümü oda ısısında ve nemli bir ortamda gerçekleştirildi. Daha sonra sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulandı:
Kesitler 0,4 mikron kalınlığında kesilerek 37 C lik etüvde bir gece bekletildi.
Kesitler 10 dk. ksilende bekletirek deparafinizasyon yapıldı. Daha sonra 5 dk Absollü
alkol 5 dk %96 lık alkolde bekletilerek dehidratasyon işlemi yapıldı. Distile suda
yıkandı, 2-3 dk. Daha sonra Antijen Retrievel uygulaması için kesitler Citrate Buffer
Tamponu Ph 6.00 içinde 98 C de 20 dk ısıtıldı. Kesitler aynı tampon içinde 20 dk.
oda ısısında soğutuldu. Ditile sudan keçirildi ve kesitlere %3 lük Hidrojen Peroksit
(H2O2) bloking damlatıldı.20 dk. inkübasyon yapıldı. PBS ile yıkandı. Ultra V blok
(Labvision-TA-125-UB) ile bloking yapıldı.5 dk. inkübasyon yapıldı. Kesitler yıkanmadan, üstündeki bloking solüsyonu silkelenrek Primary antibody damlatıldı. CytoCrome P450 (sc-20772 Rabbit Polyclonal Santa Cruz Biotechnology. USA) için
1/50 oranında dilüsyon ve 60 dk. inkübasyon, LIF (sc-1336 goat polyclonal Santa
Cruz Biotechnology, USA) için 1/25 dilüsyon 60 dk. inkübasyon, Cox2 (Clonu SP
21-RM-9121-S1 Labvision, USA) için 1/50 dilüsyon 30 dk. inkübasyon yapıldı.
PBS'te yıkandı. 2-3 dk. Biotinylated Goat Ant-Polyvalent (Labvision TP-125-BN)
damlatıldı.20 dk. inkübasyon yapıldı. PBS'te yıkandı. Large Volume Strepavidin Peroxidase (Labvision TS-HR-125) damlatıldı. 20 dk. inkübasyon yapıldı. PBS'te yıkandı. DAB Chromogen damlatıldı.5 dk-15 dk kadar inkübasyon yapıldı. Distile
suda yıkandı. 2-3 dk. Zıt boyama için mayers hematoksilen ile kesitler 1 dk boyandı.
Distile suda yıkandı. 2-3 dk. %96 lık alkolden geçirildi. Havada kurutuldu. Ksilene
konularak Kanada Balsamı (Entelan ile) kapatıldı.
Çalışmamızda aromataz, LIF, Cox-2 için endometrial poliplerde ve sekretuar
endometriumda glanduler ve stromal boyanmalar ayrı ayrı değerlendirildi.
Aromataz ve Cox-2 için %0-4 arası boyanmaya 0 ile, %5-29 arasındaki hücresel boyanmaya 1-3 arasında skorlandı, %30-59 arasındaki hücresel boyanma 4-6
arasında skorlandı ve %60-100 arasındaki hücresel boyanma 7-9 arasında skorlandı
ve istatistiksel değerlendirmeye alındı (31)
LIF için hem stroma hem glanduler epitelyumda boyanma olmaması 0 ile skorlandı, %1-30 hücre boyanması 1, %31-60 arasındaki hücresel boyanma 2 ile skorlandı, %61-100 arasındaki hücresel boyanma 3 ile skorlandı ve istatistiksel değerlendirmeye alındı (32).
İstatistiksel değerlendirmede SPSS for Windows 16.0 paket programında yapıldı. Değerlendirmelerde boyamalar yönünden gruplar arası karşılaştırmalar, bireysel özellikler Mann-Whitney U testi ile araştırıldı. 0,05’in altındaki p değerleri, istatistik açıdan anlamlı olarak kabul edildi.
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Çalışmaya 28 primer infertil, 25 perimenapozal ve 20 de sekretuar endometriumlu olgu (kontrol grubu) çalışmaya dahil edildi. Grupların ortalama yaş değerleri
primer infertil grup için 33,75 ± 4,8, perimenapoz grubu için 45,24 ± 2,6, sekretuar
end. grubu için 39 ± 6,9 olarak bulunmuştur.

Gruplara Göre Glandüler Aromataz Seviyeleri

8
7
6
5
4
3
2
1
0

1.Primer İnfertil

2.Perimenapozal

3.Sekretuar

Gruplara Göre Stromal Aromataz Seviyeleri

1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1.Primer İnfertil

2.Perimenapozal

3.Sekretuar

Gruplara Göre Glandüler COX-2 Seviyeleri

7
6
5
4
3
2
1
0

1.Primer İnfertil

2.Perimenapozal
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3.Sekretuar
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Gruplara Göre Stromal COX-2 Seviyeleri

2
1,5
1
0,5
0

1.Primer İnfertil

2.Perimenapozal

3.Sekretuar

Gruplara Göre Glandüler LIF Seviyeleri

2
1,5
1
0,5
0

1.Primer İnfertil

2.Perimenapozal

3.Sekretuar

Gruplara Göre Stromal LIF seviyeleri

0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

1.Primer İnfertil 2.Perimenapozal 3.Sekretuar

Bizim çalışmamızda infertil olguların LIF ve aromataz grubunda stromal boyanma 1 (1/28) olguda izlenmezken, COX-2 grubunda 22 (22/28) olguda stromal
boyanma izlenmedi. Bütün gruplarda glandüler boyanma izlenmiştir. Perimenapoz
olgularda LIF ve aromataz gruplarda bütün olgularda stromal ve glandüler boyanma
izlenirken COX-2 grubunda 15 (15/25) olguda stromal boyanma izlenmemiştir.
COX-2 grubunun hepsinde glandüler boyanma izlenmiştir. Sekretuar endometrium
grubunda da 16 olguda COX-2 stromal boyanma izlenmemiştir.
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Boyanma özelliklerine göre gruplar arası karşılaştırma yapıldığında; glandüler
LIF ekspresyonu açısından sekretuar endometrium grubuna göre infertil hasta grubunda daha yüksek bulunmuştur ve istatistiksel olarak anlamlıdır (p= 0.009). Ayrıca
perimenapozal hasta grubu ile sekretuar endometrium grubunun karşılaştırmasında
da perimenapozal grupta istatistiksel olarak anlamlı glandüler LIF ekspresyonu görülmüştür (p= 0,037). Diğer karşılaştırmalar yönunden LIF grubunda anlamlı bir fark
görülmemiştir.
COX-2 grubunda ise sekretuar endometriumda stromal düzeyde COX-2 ekspresyonu anlamlı olarak infertil hasta grubundan yüksek bulunmuştur ve istatistiksl
olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.004). COX-2 grubunda diğer gruplar arası glandüler ve stromal boyanma açısından karşılartımalar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
Aromataz grubuna bakıldığında glandüler ekspresyon en fazla infertil hasta
grubunda ve sekretuar endometrium grubunda izlenmiştir. Stromal ekspresyon düzeylerinin karşılaştırmasında sekretuar endometriumda sırasıyla infertil hasta grubuna, perimenapoz gruba göre istatistiksel olarak anlamlı ekspresyon izlenmiştir
(p=0.002, p<0.001).
Gruplara ait P değerleri
Gruplar

LIF

COX-2

Aromataz

Stromal

Glandüler

Stromal

Glandüler

Stromal

Glandüler

I-II

0,299

0,550

0,258

0,346

0,169

0,058

I-III

1,000

0,009*

0,004*

0,240

0,002*

0,420

II-III

0,371

0,037*

0,050

0,079

< 0,001*

0,007*

Mann-Whitney U

* p< 0.05

Çalışmamızda primer infertil 19 olgu takibe devam etti. Bu olguların 9’unda
gebelik izlendi. Bu gebeliklerin 3’ü spontan gebelik, 2’si inseminasyon gebeliği, 4’ü
IVF gebeliği idi. 2 hastada IVF başarısızlığı, 2 hastada yeterli folikül gelişimi izlenmediğinden siklus iptali yapıldı. 1 olguda 8 haftalık abort izlendi. Gebelik oranı
%47,3 olarak belirlendi.
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Tartışma
Endometrial polipler epitelle kaplı endometrial dokunun fazla büyümesi sonucu oluşurlar. Endometrial polipler, servikal poliplerlede ilişkili olabilirler (6). Servikal poliplerin bulunması endometrial polipler için bağımsız bir risk faktörü olduğu
düşünülmektedir (7). Ayrıca polip patogenezinde hormonal faktörlerde önemlidir.
Zira tamoksifen tedavisi alan endometrial anormallikleri olan kadınlarda endometrial
polip görülme sıklığı artmıştır. Ayrıca hipertansiyon ve obezitede risk faktörleri arasında yer almaktadırlar. Polipler sıklıkla fundustan kaynaklanır ve aşağı doğru uzanırlar. Nadiren endometrial polipler servikal os dışına çıkabilir ve vajene uzanabilirler. Bizim çalışmamızda risk faktörlerine bakıldığında. HT: 6 (%11.3) DM:5 (%9.4)
Tamoksifen:0 Servikal polip: 8 (%15). Daha az sıklıkta risk faktörlerinin görülmelerinin nedeni hastaların çoğunlukla genç yaşta olmaları olarak değerlendirildi. Endometrial poliplerin infertil kadınların %15-24’ünde görülmektedir (33). Dahası polipektomi sonrası gebelik oranlarının %23-65 arasında olduğu görülmüştür (34, 35).
Polip lokalizasyonlarınında infertilitede önemli yeri olduğu bildirilmiştir (36). Uterotubal bileşkeye yerleşmiş poliplerin eksizyonu sonrası gebelik oranları %57.1 olarak bulunmuştur. Ayrıca polip boyutununda infertilite ve gebelik üzerine etkileri
mevcuttur. 2 cm’den düşük boyuttaki polipler gebelik oranını düşürmezlerken artmış
bir gebelik kaybı oaranları vardır (37). Işıklıoğlu ve arkadaşları <1.5 cm boyuttaki
endometrial poliplerin intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonuçlarını etkilemediğini göstermişlerdir (38). Bizim çalışmamızda primer infertil grubundan polipektomi
sonrası 19 hasta takibe devam etti. Bu hastalardan 9 tanesinde izlendi Gebelik oranı
%47.3 idi. Ancak hem yanaihara ve ark., hem ışıklıoğlu ve ark. hemde bizim çalışmamızda yeterli olgu ile çalışma yapılmamıştır. Bununla birlikte, histeroskopi uygulanmamış ve bir IVF-embriyo transfer siklusu öncesi histeroskopi uygulanmış kadınlar arasındaki gebelik oranında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (39). Bu
nedenle subfertiliteye neden olan polip ve fibroidlerin rezeke edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle histeroskopi infertilite değerlendirmesinin rutin bir komponenti olabilecek yararlı bir prosedürdür. Lokal östrojen üretiminin menstrul siklus sırasındaki
endometrial proliferasyonun düzenlenmesindeki katkısının göz ardı edilebilir olmasına rağmen, bu mekanizmanın hem benign hem de malign endometrial patolojilerin
oluşumunda önemli bir rol oynadığına dair bulgular vardır. Abartılı lokal aromataz
aktivitesinin, meme kanseri, endometriozis, adenomyozis ve uterin leiomyomlar dahil östrojen bağımlı proliferatif bozukluklar bakımından patojenik bir rolü olduğu
düşünülmüştür (40,41.). Çalışmamızda ise sekretuvar endometriuma kıyasla daha az
olsada bütün poliplerin stromalarında ve glandüler epitellerinde aromataz ekspres-
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yonu tespit edilmiştir. Bu bulgular endometriozis üzerine literatürde yayımlanmış diğer çalışmaların verileriyle uyumludur (42) ve endometrial poliplerin androjen prekürsörlerden lokal olarak östrojen üretebilme kapasitesine sahip olabileceği hipotezini güçlendirmektedir. Myom ve adenomyozis gibi diğer jinekolojik patolojileri bulunan kadınların ötopik endometriumlarında artmış aromataz ekspresyonunun varlığı
lokal östrojen üretiminin aynı zamanda bu lezyonların büyümesinde de önemli rol
oynayabileceğini düşündürür (43). Benzer şekilde polipli endometriumda görülmesi,
bu neoplazmlara bağlanan bazı semptomların gerçekten de, anjiyogenez ve düzensiz
kanamada bir artışa yol açan “endometriumdaki aromataz ekspresyonundaki bu lokal
artışın” bir sonucu olduğunu düşündürür. Androjenlerin ana kaynağı olan delta-4androstenedione aromataz enzimi ile östrona çevrilir. Dolaşımda en fazla bulunan
östron-3-sulfat östrojenin diğer bir kaynağıdır. Östron-3-sulfatı östron’a çeviren östron sulfataz enzimi endometrial poliplerde bulunmaktadır. Lokal östron aktivitesi
daha yüksek olan 17-beta-östradiol cevrilir. Dolaşımdaki östrojenle lokal üretilen
östrojen, östrojen reseptörleri aracılığı ile doku büyümesini uyarır. Progestinin karşı
koyamadığı, endometriumun östrojenin mitojenik etkilerine uzamış maruziyeti, çeşitli proliferatif endometrial bozuklukların bir destekçisi olarak kabul edilir (44,45).
Dolaşımdaki östrojenin neden olduğu trofik stimülasyonun postmenopozal dönemde
minimal düzeyde olması nedeniyle yaşla birlikte endometriyal bozukluklarda bir artış görülmesi belirgin bir paradokstur, ve östrojenin endometriumdaki lokal sekestrasyonu veya sentezi ile kısmen izah edilebilir. Prostoglandinler, spesifik G-protein
bağlı reseptörlere bağlanarak reprodüktif traktta farklı fizyolojik ve patofizyolojik
yanıtlar oluşturan biyoaktif lipitlerdir. PG’ler aynı zamanda ovulasyon, implantasyon
ve menstrüasyon dahil reprodüktif süreçlerde de önemli bir rol oynadıklarını düşünülmektedir. PG’lerin bu değişimleri modüle ettiği mekanizmalar henüz bilinmese
de PG’ler ve onlarla aynı yönde çalışan uyarı yolakları anjiyogenezi, hücre adhezyonunu, morfolojiyi ve motiliteyi etkilediği düşünülmektedir.(46). Endometrial poliplerde proliferatif fazdaki ortalama COX-2 skorları erken luteal fazda bulunanlarla
benzerlik gösterse de menstrüal siklusun geç luteal ve menstrüel fazlarındakinden
önemli oranda daha büyük olduğunu belirtmektedir. Endometriumda geç luteal fazdaki ortalama COX-2 ekspresyonu da endometriyal poliplerde bu faz sırasında görülenden çok daha düşüktü. Bununla birlikte siklusun diğer fazlarında glanduler epiteldeki ortalama COX-2 skorları, normal endometriuma kıyasla endometriyal poliplerde çok farklı değildi.(47.) Çalışmamızda endometrial poliplerdeki glandüler COX2 skorları sekretuar endometrium ile karşılartırıldığında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark izlenmemiştir. Ayrıca stromal düzeyde COX-2 ekspresyonlarına bakıldığında tüm gruplarda ekspresyon normal sekretuar endometriuma göre az idi
(p:0,004) buda çalışmalarla benzerlik göstermekteydi . COX-2’nin indüklenebilir
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izoform olması nedeniyle hem tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan IVF hastalarındaki hem de fertil siklus sırasındaki kadınların endometriumundaki ekspresyon profilini incelemişler. Menstruel siklusun proliferatif fazından sekretuar fazına
geçişte COX-2 ekspresyonunda 10 katlık bir artış göstermişler (0.066’e karşılık
0.959; P<.0002). Aksine tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan IVF hastalarında hastaların sekretuar endometriumları fertil kadınlarınkine kıyasla oldukça düşük seviyelerde bir COX-2 ekspresyonu göstermişlerdir (0.195’e karşılık 0.959;
P<.0085) (21). Çalışmamızdada fertil kadınların sekretuar endometriumlarında yüksek COX-2 ekspresyonları gözlemlenmiştir. Ayrıca çıkarılan endometrial poliplerin
glandüler ekspresyonlarına bakıldığında sekretuar endometriumdan düşük olsada
yüksek bir COX-2 ekspresyonu ile karşılaştık. Bu endometriyoziste olduğu gibi lokal
üretilen östrojenlerin siklooksijenaz-2 (COX-2) yi stimüle etmesiyle açıklanabilir.
Burada özellikle infertil hasta grubunda çevre endometrium değerlendirilmiş olsa idi
belkide COX-2 ekspresyonunu düşük olarak bulunabilirdi. İnsanlarda uterus, menstrual siklusun birçok kısmı yönünden embriyo aleyhinedir. Uterusun embriyoyu kabul
etmesi yalnızca 4 günlük spesifik bir süreçte olur. Adhezyon molekülleri ve sitokinler embriyo ataşmanına ve endometriuma invazyona katılırken, PG’lerin fare embriyo implantasyonunu erteleyen eşsiz bir rolü olduğu gösterilmiştir. Ayrıca Achace
ve ark. çalışmasında IVF’teki azalmış implantasyon oranlarının aberan PG sentezi
ile korelasyon gösterdiği gösterilmiştir. Buradan yola çıkarak çalışmamızda infertil
hastalardaki poliplerde belirgin COX-2 ekspresyonu olması başarısız implantasyon
nedenleri arasında poliplerin ununtulmaması ve infertilitede poliplerin çıkarılması
gerektiği fikrini güçlendirebilir. Endometrial poliplerlerdeki COX-2 ekspresyonu
aromataz ile birlikte lokal östrojen üretimi ile ilişkli olduğu düşünüldü. Diğer yandan
oral kontraseptiflerin endometriumdaki COX-2 ekspresyonunu azalttıkları bulunmuş
ve böylece menoraji ve dismenore oluşumunu azaltmadaki terapötik etkileri açıklanmıştır.(48) Oral kontraseptif kullanıcıların endometriumlarındaki COX-2 ekspresyonundaki düşüş, temel olarak, bu dokudaki inflamasyonda bir azalmaya yol açabilir,
ve böylece karsinoma dahil endometriyal patolojilerin önlenmesine katkıda bulunabilir. Oral kontraseptifler tarafından indüklenen “endometriyal seviyedeki COX-2
ekpsresyonunda azalma”nın sonuçta endometriumdaki aromataz ekspresyonunu süprese edebileceği, daha sonra da endometriyal patolojilerin tedavi edilmesine katkı
sağlayabileceği henüz bilinmemektedir. E.P’lerin ya spontan olarak ya da menopoz
sırasındaki tibolon veya tamoksifen kullanımından sonra geliştiklerini ve glanduler
epitellerinde farklı COX-2 ekspresyon dereceleri gösterdiklerini göstermiştirki bu,
COX-2’nin endometriyal polip gelişiminde bir rol alabileceğini düşündürür. Aynı
zamanda endometriyal polipler, tibolon ve tamoksifen kullanımında görüldüğü
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üzere, hücre proliferasyonunda hiçbir artış olmadığında bile gelişebilirler, böylece
gelişimleri için başlıca risk faktörünün COX-2 ekspresyon varlığı olduğu akla gelir.
Başarılı implantasyon için gerekli bir sitokin, interlökin (IL)-6 ailesinin bir
üyesi olan lösemi inhibitör faktörü (LIF)’dür. Özellikle uterusta yüksek seviyelerde
olacak şekilde çeşitli embriyonik ve yetişkin dokularda eksprese olur. CharnockJones ve arkadaşları LIF’in luteal faz sırasında sadece epitelyumda bulunduğunu göstermişlerdir. Cullinan ve arkadaşları LIF ekspresyonunun luteal faz esnasında sadece
endometrial glandlara sınırlanmış olduğunu fakat folliküler fazda endometriumda
bulunmadığını göstermişlerdir. Aksine, LIF proteini tüm mesntrual siklus süresince
luminal epitelyumda, glandular epithelyumda ve stromada bulunmuştur. Kojima ve
arkadaşları LIF mRNA ekspresyonunun endometrial glanduler epitelyumda stroma
hücrelerindekinden daha fazla olduğunu göstermiştir.(49,50). Çalışmamızda literatüre uygun olarak LIF ekspresyonunun glandular epitelyumda stromadakinden daha
yüksek olduğunu gözlemledik. Endometriyal LIF’in menstrüal siklus bağımlı bir
tarzda sekrete edildiğini buldular. Bu, LIF’in endometriyal fonksiyon üzerinde parakrin ve otokrin bir etkisi olduğunu düşündürmüştür.(51) Dahası, menstrüal siklusun proliferat fazı sırasındaki düşük endometriyal LIF seviyeleri, LIF’in endometriyal büyüme ve gelişme üzerinde düzenleyici bir fonksiyonu olduğunu göstermiştir.
Maksimum LIF ekspresyonu insan implantasyonu ile rastlaşacak şekilde menstrüal
siklusun 19 ile 25.inci günleri arasında bulunmuştur. Bizim çalışmamızda da sekretuar endometrium grubunda yüksek bir LIF seviyesi izlenmiştir. İmplantasyon, reprodüktif tıpta hala çözülememiş bir problem olmayı sürdürmektedir. Standart değerlendirilmeyle belirlenemeyen bir reprodüktif kapasite defekti, uterin çevredeki lokal
defektlerin reprodüktif başarısızlığın majör bir sebebi olduklarını düşündürür. Uterus
kavitesindeki sitokin ağının implantasyon proçesini kontrol ettiği ve implantasyondaki başarısızlığın nedenlerinden biri olabileceği yönünde güçlü kanıtlar vardır. Guney M ve ark. Çalışmasında intrauterin araç kullanan kadınlarda kullanmayan fertil
kadınlara nazaran belirgin bir şekilde sekretuar fazda LIF azalması izlenmiştir. Bu
da bize intrauterin araç kullanımın implantasyonu engellemedeki yollarından birinin
LIF’i azaltarak olabileceğini göstermektedir.Ayrıca Guney M ve ark çalışmasında
intrauterin aracın çıkarılmasından sonrada düşük LIF seviyesinin devam ettiği görülmüştür (52). Bizim çalışmamızda infertil olgularda ve perimenapozal olgulardan alınan endometrial poliplerde LIF ekspresyonu, fertil sekretaur ednometrium olgu grubuna nazaran anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p= 0,009, p=0,037) Buradan yola
çıkarak şu soru sorulabilir. İmplantasyon olacak ise polip üzerine mi olacaktır ? Gebelik kayıplarının sebebi midir? Lass A ve ark. yaptığı çalışmada 2 cm’den küçük
boyuttaki polipler gebelik oranını düşürmezlerken artmış bir gebelik kaybı ortaya
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çıkmıştır.(37) Işıklıoğlu ve arkadaşları <1.5 cm boyuttaki endometrial poliplerin intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonuçlarını etkilemediğini göstermişlerdir.(38) Gebelik kayıplarının sebebi olarak LIF ekspresyonu yüksek endometrial poliplerde implantasyonun bu bölgeye olmasından dolayı olduğu düşünülebilir. Poliplerde boyut ile
LIF ekspresyonları karşılaştırılıp ve gebelik sonuçları arasındaki ilişkileri saptamak
için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Son zamanlarda rekombinant insan LIF (rLIF)’inde gelişme olmaktadır. Hayvanlar üzerinde yürütülen çalışmalar gelecekte rLIF’in infertilite tedavisinde kullanılmasının mümkün olacağını düşündürmektedir.
Dahası Hsieh ile arkadaşları fare endometriumunun lipozom-DNA karışımlarıyla
efektif bir şekilde transfer edilebileceğini ve endometriyal LIF transferinin aynı zamanda insan tedavisinde de etkili olabileceğini göstermişlerdir (53)
Sonuç olarak hastalarda yakınmalara neden olan endometrial patolojilerin tanısında TVUSG – TV 3D USG’ler baskın hale gelen yöntemdir. Histeroskopi ve
özellikle de ofis histeroskopisi ise tedavi açısından öne çıkan yöntemdir. Ofis histeroskopisi, ultrason gibi hızlı sonuç veren, minimal invaziv, genel anestezi gerektirmeyen, doğrudan görüntülemeyi sağlayan, ayaktan yapılabilen, hasta ve hekim açısından yüksek derecede tatminkar bir yöntemdir ve endometrial polip, submukoz
myom gibi intrauterin patolojilere yaklaşımda altın standart olmaya adaydır . Anormal uterin kanaması olan ve servikal polibi olan hastalarda endometrial poliplerin
göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Subfertilitede önemli bir yer tutan endometrial
poliplerin boyutuna bakılmaksızın çıkarılması düşünülebilir. Özellikle infertil hasatalarda ofis histeroskopisinin rutin uygulanması düşünülebilir.
Polip patogenezinde hormonal faktörler ve bir çok mediatörün rol alabileceği
ve bunların poliplerin prognozlarını etikilediği, Meme kanseri, endometriozis, adenomyozis ve uterin leiomyomlar gibi endometrial poliplerde de östrojen bağımlı proliferatif bozukluklar bakımından lokal östrojen üretiminin patojenik bir rolü olduğu
düşünülebilir.
COX-2’nin ve aromatazın birlikte endometriyal polip gelişiminde rol aldığı.
İmplantasyonda önemli bir mediatör olan LIF endometrial poliplerde yüksek oranda
eksprese olması implantasyonun polip üzerine olma olasılığını arttırdığını düşünülebilir. Bununda implantasyon başarısızlıklarının ve gebelik kayıplarını bir kısmını
açıklayabileceğini. Bu nedenle poliplerin boyutuna bakılmaksızın tüm poliplerin
özellikle infertil hastalarda çıkarılması düşünülebilir. Çalışmamız literatürde endometrial poliplerle ilgili LIF ekspresyonu araştırması açısından ilk olması nedeniyle
bu konuda geniş serili çalışmalara ihtiyaç vardır.
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CAMPYLOBACTER JEJUNI'YE KARŞI KORUYUCU
İMMÜNİTEYE YOL AÇAN ANTİJENLERİN TESPİTİ VE
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ÖZET: Giriş: Campylobacter jejuni kanatlılarda gastrointestinal sistemde kolonize olur. İnsanlara ise genellikle enfekte kanatlı ürünlerinin tüketilmesi ile bulaşır ve ciddi enfeksiyonlara yol açar. Kanatlılarda ilk 2-5 hafta
kolonizasyonun gerçekleşmediği gösterilmiş ve koruyucu immunitede yumurtadaki maternal IgY ‘nin rolü olabileceği düşünülmüştür. IgY cevabını indükleyen C. jejuni antijenlerinin aşı çalışmaları ile serolojik tanı kitlerinde kullanılabileceğini akla getirmiştir.
Amaç: Çalışmamızda; bölgesel suşlardan elde edilen membran
antijenleri ile tavuk yumurtalarındaki anti-C. jejuni-IgY reaktivitelerinin tespiti
amaçlanmıştır. Bu amaçla endüstriyel tip et tavukçuluğu yapan işletmelerdeki
I. III, V haftalık piliçler ile kesimhanedeki tavukların doku örneklerinden izole
edilen C. jejuni suşlarının membran proteinleri SDS-PAGE yöntemiyle
ayrılmıştır. Bu proteinler endüstriyel tip ve ev tipi yumurta tavukçuluğu yapan
işletmelerden toplanan 100 yumurtadan izole edilen IgY kullanılarak
immunblotting yöntemi ile araştırılmıştır.
Bulgular: Örneklerin %17.5’inde C. jejuni kolonizasyonu görülmüş, bu
suşların membranlarında 8-120 kDA arasında değişen proteinlerin bulunduğu
ve 36 ve 60 kDa büyüklüğündekilerin suşların tamamında major protein olduğu
tespit edilmiştir. İmmunblotting ile 30 (%44.1) yumurta ekstraktında 36 ve 60
kDa’luk proteinlere (%93.3-100) reaktif IgY tespit edilmiştir. Endüstriyel ve
ev tipi yumurta tavukçuluğu yapılan kümeslerdeki yumurtalarda sırasıyla %14
ve %46 oranında anti-C.jejuni IgY olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç: Bu antijenlerin aşı çalışmaları ve serolojik tanı kiti
geliştirilmesinde hedef antijenler olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.

Melda MERAL ÖCAL – Tülin GÜVEN GÖKMEN – Fatih KÖKSAL

Anahtar Kelimeler: Campylobacter jejuni, IgY, SDS-PAGE, İmmunblotting
Detection of Antigens Leading Protective Immunity Against
Campylobacter jejuni and Investigation of Potential Application Area
ABSTRACT: Introduction: Campylobacter jejuni colonizes especially on the gastrointestinal tract of poultry. Human transmission commonly occurs by consumption of infected poultry products and cause serious infections.
It has been shown that colonization does not occur in the first 2-5 weeks
in poultry and it is thought that maternal IgY in eggs may have a role for protective immunity. This suggests that C. jejuni antigens inducing IgY may be
used in vaccine experiments and in serologic diagnostic kits.
Objective: It is aimed to determine the reactivity of anti-C. jejuni IgY
from local chicken eggs against the membrane antigens of the local strains in
this study.
Methods: Membrane proteins of C. jejuni strains that were isolated
from tissue samples of I, III, V weeks old chicks and the slaughtered chickens
of regional industrial poultry enterprises were seperated by SDS-PAGE. These
proteins were researched by immunblotting with IgY of 100 eggs collected
from domestic and industrial type egg poultry enterprises in the region.
Results: C. jejuni colonization in 17.5% of tissue samples were observed, proteins ranging from 8 to 120kdA on cell membrane of these strains were
36 and 60 kDa sized and determined as the major proteins of all. Reactive IgY
with 36 and 60 kDa proteins (93.3 and 100%) in 30 (44.1%) of egg extracts
were detected by immunoblotting. Anti-C. jejuni IgY antibodies were determined in 14% and 46% respectively in the eggs obtained from the industrial and
domestic enterprises.
Conclusion: It is determined that these antigens, can be used as target
antigens for the vaccine studies and serologic diagnostic kit development.
Keywords: Campylobacter jejuni, IgY, SDS-PAGE, Immunblotting

INTRODUCTION
Campylobacter is often settled as a commensal microorganism in the gastrointestinal (GI) tract of wild and domestic animals and could contaminate a wide area
of nature with the infected elicitation of these animals and food products. Thermophilic Campylobacters as C. jejuni, C. coli, C. upsaliensis and C. laridis transmitted
humans through the consumption of contaminated food such as eggs, meat, milk and
water. These pathogens are cause of gastrointestinal pathology ranging from simple
secretory diarrhea, inflamutuary diarrhea to severe dysentery (Skirrow, 1994: 113;
Vliet, 2001:45). C. jejuni also leads to the formation of autoimmune disease Guillain264
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Barre Syndrome (GBS) in the 20-26 % of gastroenteritis cases (Rees et
al.,1995:1374). Campylobacteriosis, increase treatment costs and led creation of resistant strains by serious diagnosis problems and misdiagnosis, also leads to serious
economic losses in poultry by reducing the muscle development. The most important
expectation in the treatment of Campylobacter colonization and protection of infections, is the production of oral or parenteral vaccines that prevent the irrational use
of antibiotics and has the potential to provide protective immunity by active immunization. In this context, the major outer membrane proteins, cell wall proteins such
as invasion proteins, flagella proteins, porin proteins and all cell antigens have been
targeted in vaccine studies (Aarestrup,2001:311;Jagusztyn–Krynicka,2009:625). It is
stated in the epidemiological studies that colonization in broiler chicks starts at the
end of the 1st week at earliest but with the majority at the end of the 3rd and even
5th week. The exact cause of this age-related protection is not known. It is thought
that the maternal induced protective antibodies in chicken eggs may protect chicks
against potential pathogens for a certain period like antibodies in the breast milk (Sahin et al., 2003:5372.). With this point of view, pathogen-specific IgY production by
immunization of chickens with the specific antigens, has become a powerful target
for future vaccine production. The purpose of this work is the detection of antigens
involved in C. jejuni membrane proteins reactive to the IgY class anti-C. jejuni antibody which is thought to be present in eggs and protective against campylobacter
colonization in the first two weeks of chick’s life. In this way, the significance of
pooled proteins which were located on the cell membrane of C. jejuni isolates questioned as the antigen to generate protective immunity in putative vaccine studies.
2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Campylobacter jejuni isolation and identification
A total of 200 samples including; crop, intestine, liver, cloacal swab and
slaughtered chicken breast meat of 40 chicks which were 1,3 and 5 weeks old were
selected by random sampling from five commercial poultry enterprises in different
regions of Adana. Slaughter and autopsy were performed at Adana Veterinary Control and Research Institute laboratory. Each samples (25g) were pre-enriched in Bolton Broth (225ml) containing Bolton Broth Selective supplements and 5% (vol/vol)
horse blood and incubated at 42°C under a microaerophilic atmosphere (85% N2, 5%
O2 and 10% CO2)for 48-72 hrs. Then 0.1 and 1 ml samples pipetted on mCCDA
medium seperately for quantitative determination of the relative microorganism
growth density on the breast meat samples.
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2.2. Phenotypic Identification
Colonies with appropriate morphological characteristics on solid media were
examined by oxidase and catalase activity and Gram staining. C. jejuni were seperated by nalidixic acid and hippurate hydrolysis test from other thermophilic Campylobacter species. Nalidixic asid sensitive, sepholothin resistance and hippurate hydrolising colonies diagnosed as C. jejuni. Colonies with the negative hippurate hidrolises were considered as C.coli.
2.3. Genotypic Identification
DNA extraction and 23S rDNA PCR-RFLP were performed for genotypic verification. DNA extraction was performed from 2-3 colonies by freeze-thaw method.
Amplification of the thermophilic region was carried out with THERM I (F-5’-TAT
TCC AAT ACCAAC ATT AGT -3’) and THERM-4 (R-5’-CTT CGC TAA TGC
TAA CCC -3’) primers and used for the amplification of the 491 bp long region that
is specific for four different thermophilic campylobacter species located between
43rd and 69th helices of 23S rDNA gene. Amplification was performed in a total of
50 microliters of PCR mix that contains10 mM Tris-HCl [pH 8.3], 50 mM KCl, 1.5
mM MgCl2, 200 μM of each dNTP, 25 pmol of each primer, 2.5 U Taq polymerase
and 50 ng / 5μl template DNA. Reaction mixes were subjected to 40 cycles of amplification in a DNA thermal cycler (Applied Biosystems 2720 Thermal Cycler). The
cycling stages was carried out as follows: initial denaturation at 94°C for 5 min, 93
o
C. denaturation for 1 min, binding (annealing) for 1.5 min at 56 ° C. elongation
(extension) at 72°C for 1 min and ultimate elongation (extension) at 72°C for 7 min.
Amplicons (5-ml aliquots) were electrophoresed in 2% agarose gels. Amplicons,
compatible with the the target range on 23S rDNA gene of campylobacter, restricted
by Alu I (Promega R6281) and Tsp 509 (Bio Labs R5076L) Restriction enzymes for
identification of species in accordance with the producer proposals. Products electrophoresed in 3% agarose gels. The resulting number and size of the fragments defined by PCR-RFLP typing (Fermer et al., 1999: 3370). Amplicons with 202, 166 and
124 bp fragment profiles were identified as C. jejuni.
2.4. Isolation and measurement of membrane proteins.
Membrane proteins were extracted by the method of sonication and ultracentrifugation. C. jejuni colonies suspended in 1 mL PBS to prepare of 10.0 McFarland
density and incubated for 24 h at -20 °C under static conditions for the isolation of
membrane protein. Sonication process was performed for 30s x 4 times at 70 kHz
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(Bandelin Sonoplus Nd70). Each application was carried out with interval of 30 seconds. Then centrifuged at 5000g for 20 minutes at +4ᵒ C and allowed to collapse of
the cell wall artifacts. The supernatant was centrifuged again at 100.000g for 40 minutes at +4ᵒ C. Supernatant was consisted of intracellular proteins and removed. Pellet was assumed to include cell wall proteins and pellet was allowed to disperse
completely in 200μl 2% N-lauryl sarcosine by mixing and incubated for 20 minutes
at 370C to solve inner membrane fraction. This solution is then centrifuged at
100.000g for 60 minutes at +40C and the supernatant was removed. Pellets were dissolved completely by adding 50μl PBS and quantition of the isolated membrane proteins was performed by Lowry method.
2.5 Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDSPAGE) and immunoblotting.
Measured membrane proteins were separated by the method of Laemmli
(Laemmli 1970: 680) with a 5% stacking gel and 12% separating gel. Polyacrilamid
gel stained in Coomassie Blue R250 dye. Band size were evaluated by using. 14.4116 kDa showing unstained Protein Molecular Weight Marker (Thermo 26610). Pooled protein group was constituted by mixing protein suspensions which contain major bands. After vortex, 50 µg pool proteins were loaded in two polyacrilamid gel in
doubles and separated simultaneously. One of the gels stained and protein bands were
analyzed qualitatively and semi-quantitatively. Proteins in the other gel were transferred onto nitrocellulose membrane with 0,2μm pore diameter ( Portman Whatman,
10401391). Blotting process was performed with Sartoblot® II-S (Sartorius) blotting
apparatus at 123 mA current for 40 minutes. Bands were cut into strips. Blocking
procedure of strips were performed with 5% BSA, 0.05% Tween 20 containing PBS
for 2 hours by shaking. After blocking, the membrane incubated with the isolated
primary antibody egg yolk IgY at room temperature for 16 hours. Subsequently,
washed every 3 times with Tween-PBS solution at room temperature for 10 minutes
on a shaker. membrane was blocked for 10 minutes with PBS (0.05% Tween-20,
10% skim milk powder) at room temperature and then the membrane was treated
with the peroxidase-conjugated anti-chicken IgY for 45 minutes. In the final step,
membrane was treated with 4-chloro-1-naphthol chromogen substrate for 1-2
minutes.
2.6. IgY isolation from egg yolk and quantitation by ELISA
IgY extraction from egg yolk was performed with the eggs collected from a
minimum of 20 weeks old 50 industrial farm chicken and 50 poultry chicken by
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Pierce ™ Chicken IgY Purification Kit (Thermo 44918) and isolated IgY was
quantitated by Chicken IgY ELISA kit (Gen WAY Biotech-374Z14).
3.RESULTS
According to tested phenotypic tests, 78 of the cultered samples (39%) were
regarded as thermophilic campylobacter. Thermophilic campylobacter with the highest reproduction rate was found in 62% of samples taken from slaughtered chickens
in slaughterhouses. In particular, microbial growth in 80% of the chicken breast meat
samples were found in slaughterhouses. Also the maximum number of colony formation determined as 5 x 102 cfu/mg in these samples. In contrast, it was found that
29 cfu/mg amount of growth occurred in only one sample (10%) of the weekly
chicken. This formation was thought to have been caused by contamination during
inoculation/incubation and excluded. Amplification of specific regions in 23S rRNA
gene for thermophilic Campylobacter species were performed for 78 (39%) isolates
pre-diagnosed as Campylobacter by phenotypic methods (Figure 3.1). This research
is not conducted as an epidemiological study to determine the colonization frequency
and tissue distribution of C. jejuni in poultry. Therefore, at least one positivity in
tissue samples of chickens which were included in the study were the basis for the
colonization. The tissue sample which have the most intense bacterial growth in
cfu/mg and the strains isolated from it was considered in the case of bacterial growth
in multiple tissue samples.
Figure 3.1. Thermophilic Campylobacter spp. determined by THERMI and
THERM IV primers

Polymorphisms of the bands obtained from digested amplicons by Alu1 and
Tsp5091 restriction enzymes were used for the determination of the genotype (Figure
3.2).
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Figure 3.2. PCR-RFLP results obtained from Thermophilic C. jejuni and C.
coli strains with the 202,166,124 bp and 290bp / 202bp DNA fragment size profiles
respectively.

Thermophilic Campylobacter isolates from poultry samples were belonged as
40 (51.3%) to C. coli, 35 (44.9%) to C. jejuni and 3 (3.8%) to other Campylobacter
species. Highest positivity of C. jejuni among the samples taken from five different
enterprises was observed in samples taken after slaughter at the slaughterhouse and
especially in the breast meat samples. While positivity rate of C. jejuni was 32% in
the samples taken after slaughter, and it was defined as 25% in the carcass meat
(Table 3.1).
Table 3.1. Distribution of C. jejuni according to age and tissue samples.
1 week old 3 weeks old 5 weeks old Slaughtered

Samples

Total
Number ( %)

Crop

0

1

2

3

6 ( 15%)

Gut

0

1

2

4

7 (17,5%)

Liver

0

1

1

2

4 (10%)

Cloacal swab

0

2

3

3

8 (20%)

Breast Meat

1

2

3

4

10 (25%)

Number

1/ 50

7/50

11/50

16/50

35 /200

%

2%

14.0%

22%

32%

17.5%

Total
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The lowest rate of C. jejuni colonization was observed in a week-old chicks
with a value of 1 (10%) on the basis of chicken and the highest rate was obtained in
chickens used for the sample collection in slaughterhouses with 4 (40%) as shown
on table 3.2.
Table.3. 2. The distribution of C.jejuni colonization on the basis of chicken
Colonization Detected Samples
Total(40)
C. jejuni positivity accor- Number
1 week old 3 weeks old 5 weeks old Slaughtered
ding to the
samples
Number ( % Number ( % Number ( % Number ( % Number ( %
)
)
)
)
)
10

1(10%)

0 (0%)

0 (0%)

1(10%)

2 (5%)

Two sample 10

0 (0%)

1 (10%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (2.5%)

Three sample 10

0 (0%)

0 (0%)

2 (20%)

0 (0%)

2 ( 5%)

All samples

10

0 (0%)

1(10%)

1 (10%)

3 (30%)

5 (12.5%)

Total

10

1 (10% )

2 (20%)

3 (30%)

4 (40%)

10 (25%)

One sample

Concentration of extracted membrane proteins of C. jejuni were found to vary
in range of 1147-7236 pg/ml. Various molecular weight bands ranging from 16 to 21
between 8-120 kDa were observed (Figure 3.3).
Figure 3.3. C jejuni membrane protein bands stained with Coomassie Blue

As well as some minor bands in all of the strains, two major protein bands
including the 36 kDa and 60 kDa protein bands were observed most common. These
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intensive two bands of 30 protein suspensions were selected randomly, divided into
6 clusters including groups of five and 6 pool protein groups.They were obtained by
mixing protein suspension of each cluster. Cluster pool proteins showed certain density at 60 and 36 kDa on SDS-PAGE (Figure 3.4).
Figure 3.4. Bands of pooled membrane proteins on SDS-PAGE

We obtained the two bands with the molecular weight of 22 and 68 kDa
corresponding to light and heavy chain of IgY. Measurable amounts of IgY antibodies were determined in the 68 (68%) of the all eggs. The distribution of positivity in
eggs of farm and poultry chickens were identified as 28 (56%) and 40 (80%) respectively by ELISA method. It was observed that the determined lowest concentration
of IgY was 6.04 mg / ml and the highest was 7.61 mg/ml. Isolated IgY antibody
belonged to 68 eggs (1/1000 in 6 mg / ml concentration and incubated 16 hours on
the strips. Totally 30 (44.1%) of 68 IgY positive samples extracted from the eggs
were reactive with at least one protein of C. jejuni on the strips. Reactive samples of
23 eggs were belonging to domestic type poultry chicken. All of them were reactive
with 60 kDa Fla protein and 28(93.3) % of them were reactive to a 36 kDa protein.
Minor bands were also shown to have response in different numbers and intensity as
shown in the Table 3.3 and Figure 3.5.
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Table 3.3. Distribution of eggs which have IgY react with antigens forming
immune responses
Source of IgY

Sample C. jejuni-IgY
+
Number

25 kDa

36 kDa

60 kDa

Others

Farm eggs

50

7 (14%)

3 (6 %)

5 (10%)

7 (14%)

4 ( 8%)

Poultry eggs

50

23 (46%)

14 (28%)

23 (46%)

23 (46%)

18 (36%)

100

30 (44.1%)

Total

17 (56.7 %) 28 (93.3%) 30 (100 %)

22 (73.3
%)

Figure 3.5. Detection of antigens which react against IgY by Western blotting

4.DISCUSSION
The detection of C. jejuni target antigens providing a protective immune response in infections is extremely important. As well as significant economic losses
caused in poultry, C.jejuni infection cause general public health problem changing
from flu-like simple diseases to severe diseases. Therefore determining immun reactive proteins is valuable for guiding a potent vaccine reseach for the prevention
(EFSA, 2009). A large number of studies have been carried out in poultry showed
that C. jejuni colonization usually starts at III week old chicks, the rate of colonization has continued to increase in similar ways but at different rates at both commercial type and domestic type poultry in later stages and also the highest colonization
rates have been observed in carcass (Sahin, 2002: 95; Guerin, 2010: 1070). Maternal
induced protective IgY antibodies in chicken eggs seems to protect chicks against
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potential pathogens. Type-specific IgY antibodies have a significant position especially for the prevention of infection in the first week and vertical transmission of pathogens such as C. jejuni colonizing at livestock and causing major infections in humans. These findings demonstrated that specific IgY type antibodies producted against human pathogens in chickens can be used for diagnostic purposes instead of protective immunity. The most obvious advantage is collection of IgY non-invasively
and to use instead of mammalian IgG in immunological tests (Xu et al., 2011: 860).
Immunization studies made in the chicken, has been experimentally shown that IgY
reduces the colonization of C. jejuni in chickens (Sahin et al., 2003:5372.). The importance of the IgY antibodies against five different cell surface proteins of C. jejuni
including CADF, FLaA, MOMP, the FlpA and CmeC to limit the C. jejuni colonization was investigated and it was identified that α-CadF, α-MOMP ve α-CmeC IgY
antibodies particularly limit the binding of C. jejuni to chickens hepatocellular carcinoma cells. These findings showed that C. jejuni-IgY occurring active or passive
with the antigen that stimulate the production of C. jejuni-IgY or antigen mixture can
prevent the colonization of C. jejuni in poultry (Pendleton, 2013: 573; Al-Adwani,
2013: 624). It was also showed that response of anti-C. jejuni IgY- type antibodies
in eggs reducing the colonization of C. jejuni- S3B-SPF strain in chickens (Sahin et
al., 2003:5372.). Numerous proteins varying from 19 to 107 kDa size were recognized by these antibodies by immunoblot method (Sahin et al., 2001:3951). Interestingly the reactions were not just strain spesific. Serum antibodies generated against
C. jejuni S3B-SPF strain reacted with 60 proteins among isolated OMPs of C. jejuni
81 -176 strain (Shoaf-Sweeney,et al.,2008: 6867) Vaccination of chickens with different surface antigens of C. jejuni was found to lead the production of specific IgY
antibodies. The number of C. jejuni in cecum reduced in chickens,which were vaccinated with CadF, FlaA and FlpA peptides when compared with non-vaccinated
groups. This consequently stated that the vaccination with different surface proteins
or their combination decreased the colonization of C. jejuni in poultry (Neal-McKinney, et al.,2014: 1). Flagellin antigens determined as the highly conserved protein in
all strains and outer membrane proteins were the dominant recognized immunogen
in human during C. jejuni infections in an another research made in human (Wenman,et all. , 1985:108 )
Campylobacter could not be produced except a sample at the end of the first 7
days in 49 tissue samples taken from poultry except one cross-contaimantion in this
study. But production of Campylobacter species determined as 36% in samples at
the 3rd week of the of microorganisms peaked with 62% in samples taken after slaughtered. These results were consistent with the trend of age-related colonization of
Campylobacter as mentioned in the literature. We have identified C. jejuni in only
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44.9% (35/78) of 78 sample colonized with strains of Campylobacter species, in
other words in the 17.5% (35/200) of evaluated all tissue samples. This rate has been
reported between 0-90 in various sources and the incidence sometimes varies
between regions and seasons, even in the same country. This is related to the regional
outbreak sources. We have determined that general trends of age-related colonization
in Campylobacter was similar to the colonization of C. jejuni, the lowest isolation
was realized in samples taken from chicks by the end of the first 7 days with 2%
(1/50) and the highest isolation rate was reached its peak in samples taken after slaughter with 32% (16/50). We have determined 16-21 different protein band formations ranging from 8-120 kDa molecular weight in all strains. This profile was similar
with the protein band profile obtained between 19-107 kDa (Sahin et al,, 2001:3951).
Multimers of primary amino acid sequence in the weight of 4 kDa is probably effective in the formation of the cell membrane protein profile. This mers in the number
of folds might be responsible from differences in the designated band size. However,
major bands were constituted from 36 and 60 kD antigens both in antigens of individual strains and in antigen mixtures that we provide from pool antigens of strains.
From these proteins 36 kDa protein band corresponds to the protein CadF and the 60
kDa protein band corresponds to the Fla protein. Cad F protein is necessary for the
colonization of C. jejuni on mammals and birds, provides adhesion and colonization
by binding to Fn in the gastrointestinal epithelium, Fla proteins providing motility.
Both of these proteins are the targets of a protective immune response due to their
proporties of pathogenesis and immunogenicity. Therefore, these two proteins considered as required, important reagens for both the tests measure the immune response and vaccine researches (Monteville, 2003: 153;. Ziprin, 1999:586; Mamelli,
2006: 135; Konkel, 1997: 953; Stintzi, 2005: 1797).
The presence of IgY type antibodies have been detected in 68% of the eggs.
Positivity rate of IgY in eggs obtained from household type poultry (80%) were
higher compared to the eggs from industrial-type businesses (56%). This was accepted as a possibility of contact with different species and number of microorganisms
due to the uncontrolled environmental hygiene of household poultry. The only 30 of
IgY antibodies in the egg samples, (44.1%) were reactive with the antigens of C.
jejuni, other 38 extracted IgY from the chicken eggs were not. C. jejuni positivity
rate as we get from at least one of chick tissue samples was obtained at average 25%
(20% and 30% in 3rd and 5th weeks before slaughter respectively) and this ratio is
lower than the rate of C. jejuni-IgY in eggs, which 30% (30/100) obtained from the
random selected poultry. However, C. jejuni IgY positivity rate in industrial-type
poultry chicken is 14% (7/50), and in household poultry chicken eggs is 46% (23/50),
it is considered to be regional.
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5.CONCLUSION
As a result, we can summarize this study with three important conclusion. The
first is positive rate reaching 39% (78/200) in 9 (90%) chicken tissue samples in
which campylobacter isolated from the at least one tissue sample at slaughter might
be due to environmental contamination. This belief is supported with high-IgY positivity of C. jejuni in eggs belonging to household poultry chicken in contact with the
environment. The second one is rate of anti-C. jejuni-IgY in eggs of industrial poultry
chicken were (14% ) lower than the average rate of colonization ( 25%) in industrial
type chickens which are 3 and 5 weeks old. These findings show that chickens of
industrial poultry are the relatively protected against infections due to hygiene conditions in the controlled supervision, whereas they are more open to C. jejuni infection because of lower naturally acquired antibody positivitiy. Third and finally, household coop chickens have higher C. jejuni-IgY positivity due to the uncontrolled
hygiene conditions and naturally acquired infections. However, these results need to
be confirmed for household chickens by taking samples as industrial chickens.
We have proposed the 60 kDa and 36 kDa antigens as the major reactive ones
on the basis of literature showing these antigens involved in protective immune response. Thus our results are supported with the result of the similar researches. Based
on these results empiric antibiotics is not recommended due to cross-resistance for
the control of C. jejuni that can be seen high even in the best preserved industrialtype poultry business. We can conclude that immunization by the vaccine must be
needed and for this purpose Fla proteins with the weight of 60kDa may be sufficient
to induce a protective immune response.
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ÖZET: Romatoid Artrit (RA) etyolojisi belli olmayan, temelde eklemlerde
etki göstererek şekil bozukluklarına sebep olabilen; enflamatuar, kronik ve multisistemik bir hastalıktır. Araştırmamızda RA etyolojisinde etkili olabilecek ve sinovyal
sıvıda bulunabilecek mikroorganizmaların rolünü ve septik artritle RA hastalığı arasında bağlantı olup olmadığını belirlemek için RA ön tanılı ve diz ekleminde akut
ödem bulunan 139 (65K, 74E) hastanın eklem sinovyal sıvıları artrosentez yöntemiyle alındı. Örneklerin mikrobiyolojik açıdan incelenmek üzere kanlı agara, EMB
(Eozin Methylen Blue) agara ve Mac-Conkey agara ekimini yaptık. Uygun koşullarda inkubasyona bıraktık ve üreme olan kültürlerde koloni morfolojisini, gram boyama, oksidaz-katalaz testlerini yaparak değerlendirdik. 5 kadın ve 7 erkek hastanın
örneklerinde bakteri izole ettik. Elde edilen verileri pozitif sonuç sayısı-cinsiyet, bakteri türü-cinsiyet, bakteri türü-yaş grupları ve bakteri türü–antibiyotik duyarlılıkları
olmak üzere 4 farklı kategoride değerlendirdik ve istatistiksel analizini yaptık. RA
hastalarında sinovyal sıvıda bakteri izole edilebildiğini ancak bakteri ve cinsiyet arasında ilişki olmadığını gördük. İzole edilen bakteri türü ve sayısı ile cinsiyet ve yaş
grupları arasında anlamlı bir farklılık göremedik. Ancak diğer enfeksiyöz ajanlara
göre S. aureus karşımıza daha çok çıktı. Buna ek olarak bakteri türleri ve antibiyotik
duyarlılık-dirençlilik arasında da anlamlı bir farklılık elde edilememiştir.
Anahtar Kelimeler: Mikrobiyoloji, Romatoid Artrit, S. aureus, Septik artrit
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Microbiological Examination of Joint Synovial Fluid in Patients With Rheumatoid Arthritis Pre-Diagnosis

ABSTRACT: Rheumatoid Arthritis (RA) is an inflammatory, chronic and
multisystemic disease that can cause deformities by acting mainly in the joints. In
our study we wanted to determine the role of microorganisms which may exist in
synovial fluid and be effective in the etiology of RA. And also, we wanted to know
whether there is a connection between septic arthritis and RA disease. For this purpose, joint synovial fluids of 139 (65 women, 74 men) patients with RA pre-diagnosis
who has acute edema of the knee joint were optained by arthrosynthesis. For the
microbiological examination of the samples, we prepared the blood agar, EMB (Eozin Metylen Blue) agar and Mc-Conket agar. We incubated under favorable conditions and evaluated colony morphology in cultures with reproduction, gram staining
and oxidase-chthalase tests. After isolating bacteria in 5 female and 7 male patients.
We evaluated the data in 4 different categories including positive results-gender, bacterial species-gender, bacterial species-age groups and bacterial species-antibiotic
susceptibility. And then, we performed statistical analysis. In RA patients, we found
that bacteria could be isolated in synovial fluid but there was no relationship between
bacteria and gender. We didn’t find any significant difference between the types and
number of isolated bacteria and gender-age groups. But according to other infectious
agents, S.aureus appeared more. In addition there was no significant difference
between bacterial species and antibiotic susceptibility-resistance.
Keywords: Microbiology, Rheumatoid Arthritis, S. aureus, Septic arthritis

GİRİŞ
Romatoid Artrit (RA) etyolojisi belli olmayan, temelde eklemlerde etki göstererek şekil bozukluklarına sebep olabilen; enflamatuar, kronik ve multisistemik bir
hastalıktır. Multisistemik bir hastalık olarak adlandırılmasının sebebi vücutta eklem
bölgeleri dışında da tutulum gösterebilmesidir. Hastalık, tutulum gösterdiği eklem
sinovyal sıvısında proliferasyon ve enflamasyona alt yapı oluşturarak başlar ve zaman içerisinde sinovyal dokularda pannus formasyonu oluşturur. Eroziv etkiye sahip
olan pannus öncelikle sinovyal sıvıdan kıkırdak ve kemik dokulara migrasyon gösterir, daha da ilerleyen dönemlerde periartriküler dokuları da (bağlar, kaslar, tendonlar, vb.) yıkıma uğratarak sonuçta eklemde tahribata yol açar. RA kronik bir hasta-
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lıktır ancak alevlenme dönemlerinde gösterdiği akut etkilerden dolayı remisyon dönemiyle alevlenme döneminde farklı etkiler oluşturmakta ve tedavisi de buna göre
değişkenlik gösterebilmektedir.
Amerika yerlilerinin vücutlarında 3000 yıl önce RA ile benzer değişikliklerin
bulunması hastalığın çok eski çağlarda var olduğunu göstermektedir. RA isminin ilk
olarak 1858’de kalıtsal metabolik hastalıklar açısından önemli keşiflerde bulunan İngiliz hekim Archibal Garrod ve oğlu Alfred tarafından kullanıldığı bilinmektedir
(Rolleston ve Bart, 1925). Ancak bu tanımlama o dönemde poliartriküler osteoartrit
ile birlikte enflamatuar poliartriti de içermekteydi (Tekin, 2007). Sadece enflamatuar
poliartriti içeren tanımlamaysa 1922’de yapılırken, 1972 ve 1987 yıllarında bu kapsamdan çıkarılan seronegatif artritlerden sonra tanımlama daha da spesifik hale getirilmiştir (Arnett ve ark., 1988). RA’ya ülkemizde ve Avrupa’da 15. yüzyıldan sonra
rastlanmaya başlanmıştır.
RA etyolojisi henüz kesin olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. RA etyolojisinde birlikte veya tek başına rol oynayan birçok mekanizma vardır (Özsoy ve ark.,
2006). Risk faktörlerine bakılacak olursa çevresel ve genetik faktörlerin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. RA etyolojisinde sigara kullanımı çevresel faktör olarak kanıtlanabilmiş tek etkendir (Criswell ve ark., 2002). Genel olarak RA’da artrit oluşumunun başlangıç uyarısını (artritojenik uyarı) genetik olmayan faktörler tetiklerken;
genetik faktörler ise hastalığın progresyonunun nasıl ilerleyeceğini, eroziv etkinin ne
kadar oluşacağını, alevlenme dönemlerinin ne sıklıkla ve ne kadar ağır seyredeceğini,
remisyon dönemlerindeki etkilenim miktarının ne kadar olacağına kadar geniş bir
belirleyici rol üstlenmektedir.
Hastalık kendiliğinden sınırlı, eroziv veya kronik olabilir. RA’da genetik faktörler %15’lik etki oluştururken, genetik olmayan faktörlerin ise %85’lik bir etki oranına sahip olduğu düşünülmektedir (Huizinga, 2003). RA etyolojisinde kalıtsal (genetik) faktörlerin, enfeksiyöz ajanların, hormonal faktörlerin, eklem etkileniminin
patogenezinin ve immün sistemin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmamızla ilgili
olan enfeksiyöz ajanlar kısmına bakacak olursak romatoid artritte iki hipotez olası
mikrobiyal patogenezi açıklamak için ortaya konulmuştur.Birinci hipoteze göre enfeksiyöz organizma erken dönem RA hastalarında ortaya çıkıp daha sonra immün
sistem tarafından ortadan kaldırmaktadır. Ancak bir kez uyarıldıktan sonra artan immün sistem cevabı sonucunda intraartiküler olarak bulunan kendi antijenlerine otoimmün yanıt oluşturmaktadır.İkinci hipoteze göre de uzun süren intraartiküler enfeksiyon doku hasarıyla sonuçlanabilen kronik enflamasyona sebep olabilmektedir.
Romatoid artrit etyolojisinde enfeksiyöz ajanların önemli bir yeri olduğu fikri
uzun süre incelenmiş ancak epidemiyolojik çalışmalar sonucu enfeksiyonların RA
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gelişiminde majör bir rolü gösterilememiştir (Inman, 1991). Ancak sinovyal dokulardaki bakteriyel DNA’nın saptanmasını sağlayan PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) teknikleriyle RA’lı hastaların sinovyal sıvılarında başlıca deri ve mukozal orijinli olmak üzere yüksek oranda bakteriyel genetik materyallerin bulunduğu belirlenmiştir (Van Der Heijde ve ark., 1998).
Tablo 1 RA Etyolojisinde Etkili Olduğu Düşünülen Virüs ve Bakteriler
RA ETYOLOJİSİNDE ETKİLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN VİRÜSLER

Rubella, Sitomegalovirüs ve Hepatit B

Hepatit B, Rubella ve sitomegalovirüs gibi viral enfeksiyonlar başlangıç aşamalarında RA benzeri poliartriküler ve simetrik artrite sebep olmakta ancak
kronikleşme görülmemektedir.
EBV B-lenfositlerin aktivatörleri arasındadır ve poliklonal bir aktivatördür.
RA hastalarından boğaz çalkalama suyu alınmış ve bu örneklerde yapılan çalışmalar sonucunda yüksek oranda EBV ile karşılaşılmıştır. Ayrıca kontrol
hastaları ile karşılaştırmalı yapılan çalışmada RA hastalarının kan örnekle-

Ebstein-Barr
(EBV)

virüsü rinde EBV tarafından enfekte edilmiş yoğun miktarda B-lenfosit, EBV antijenlerine karşı gelişim gösteren çok sayıda antikor ve normal dışı EBV spesifik sitotoksik T hücre yanıtı gözlemlenmiştir (Depper ve Zvaifer, 1981). Son
zamanlarda yapılan bir çalışmada RA hastalarında PCR ile yapılan gerçek zamanlı periferik kan incelemesinde artmış EBV yükü dikkat çekmiştir (Balandraud ve ark., 2003).
RA hastalarının sinovyal sıvılarında Parvovirüsler ile benzer fiziksel özellikler
gösteren partiküller gözlenmiştir. Yapılan çalışmaların bir kısmında erken RA
saptanan hastalarda, serum anti-parvovirüs B19 seviyelerinin normalden yük-

Parvovirüsler

sek olduğu ve semptomların başlangıcından 8 ay sonraya kadar bu yüksek seviyede kaldığı belirlenmiştir. PCR ile RA hastalarının sinovyal sıvılarında yapılan incelemelerde %75 oranında B19 genleri gözlemlenmiştir (Cohen ve
ark., 1986).
Lentivirüsler koyun ve keçilerde artrit oluşturarak deformiteye sebep olabilmektedirler ve retrovirüslerin alt familyası grubundadırlar. Monositlerin içe-

Lentivirüsler

risine saklanan bu virüs bu nedenle saptanamadan başka bölgelere transfer
olabilir. Lentiviral enfeksiyon devamlılık ve yayılımını kısıtlanmış ekspresyon mekanizması ile açıklamak mümkündür (Lechner, 1997).
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RA ETYOLOJİSİNDE ETKİLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN BAKTERİLER
Piyojenik bakterilerin RA etyolojisinde rolü yoktur. Ayrıca mikoplazmalar
Piyojenik

bakteriler

ve mikoplazmalar

olası bir etken olarak düşünülmesine karşın bu mikroorganizmaları belirlemek
üzere yapılan DNA çalışmaları negatif sonuç vermiş ve RA etyolojisinde bu
organizmaların etkin olduğuna dair herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır (Hoffman ve ark., 1997).
Borrelia burgefordi isimli bakterinin kene yapışması sonucunda bulaşmasıyla
ortaya çıkar ve multisistemik etki oluşturabilir. LYME hastalığı sinoviti farklı
evrelerinde eklemler, deri, kalp ve sinir sistemi gibi farklı dokuları etkileyebi-

Borrelia burgdorferi

len, değişik bulgu ve belirtilere sahip olabilen, RA sinovitine histopatolojik
olarak çok benzeyen bir hastalıktır. LYME hastalığında HLA DR-2 dominant
görülmektedir. Fakat HLA DR-2 geninin RA oluşumunu engellediği düşünülmektedir (Dündar, 2018).
E.coli Dnaj proteini bir bakteriyel ısı şoku proteinidir (HSP). RA’lı hastaların
sinovyumundaki T hücrelerinde HSP’ye karşı artmış proliferatif yanıt olduğu
ve bu yöndeki eğilim artışında da moleküler benzerliğin etkin olduğu söylen-

E.coli

(Escherichia miştir. (Dündar, 2018). HSP strese yanıt olarak hücreler tarafından sentezle-

coli)

nir. Mikobakterium tüberkülozis’in bazı HSP’leri ile insanların HSP’leri arasında %65’lik bir benzerlik oranı vardır. RA’lı hastaların mikobakteriyel
HSP’lerine karşı özellikle sinovyumdaki antikor düzeyinde artış gözlenmiştir.
(Dündar, 2018)
İtalya, Japonya ve Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalarda RA tanısı konulan
hastalarda Helicobacter pylori (H.pylori) varlığı incelenmiş ve çalışma yapı-

Helicobacter pylori (H. lan hastaların büyük çoğunluğunda herhangi bir gastrointestinal yakınma öypylori)

küsü olmamasına rağmen H. pylori varlığı saptanmıştır. Böylece RA ve H.
pylori arasında direk veya indirek olarak bir bağlantı olup olmadığı sorusunu
akıllara getirmiştir (Keşkek, 2004).
Grup A β hemolitik Streptococcus veya Streptococcus pyogenes adı verilen

Streptokoklar

bakterilerin yol açtığı boğaz enfeksiyonuna karşı anormal bağışıklık cevabın
sonucunda romatizmal ateş görülmesi RA etyolojisinde streptokokların rolünü
düşündürmüştür.
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Sonuç olarak genetik duyarlılığı olan kişilerde virüsler tetikleyici olabilmektedir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için etki edecek virüsün, lentivirüslere benzer
şekilde hücre içerisinde ekspresyonu olabilen ve organizmadaki bütün savunma mekanizmalarından bu yolla etkili bir şekilde saklanabilecek özelliklere sahip olma gerekliliği vardır. Başlangıçta belirttiğimiz 2 hipotez ve bu hipotezler ışığında yapılan
çalışmaların sonuçlarını değerlendirdiğimizde elde ettiğimiz bilgiler RA hakkında
çok kompleks mekanizmaların devrede olabileceğini ve sadece bir etken veya sebebe
bağlanamayacağını şu an için açık bir şekilde göstermektedir. Bununla birlikte
RA’nın günümüzdeki klasik yöntemlerle belirlenemeyecek kadar kronik ve yavaş bir
bakteriyel enfeksiyon olabileceği hipotezi de öne sürülmüştür. Sinovyal sıvıda CD4
T lenfositlerin yoğun olduğu mononükleer hücre infiltrasyonu gibi histopatolojik
göstergeler de bu hipotezi desteklemektedir (Keşkek, 2004).
American Rheumatism Association (ARA) (Amerikan Romatizma Derneği)
RA tanı kriterleri için ilk çalışmayı 1958 yılında yapmıştır ve tanı kriterlerini geliştirmiştir. Daha sonra 1987 yılında kriterleri yenilemiştir. Bu kriterlerin özgüllüğü ve
duyarlılığı yaklaşık olarak %90 olarak değerlendirilmektedir (Keşkek, 2004). Kriterler Tablo 3’te belirtilmektedir. ARA tarafından belirlenen bu 7 kriterden en az 4 kriterin hastada bulunması ve yakınma geçmişinin en az 6 hafta olması durumunda RA
tanısı koyulur (Yazıcı ve Erkan, 2003).
Tablo 2. RA İçin ARA Kriterleri
1

En az 1 saat süren sabah sertliği

2

Üç veya daha fazla eklemde yumuşak doku şişliği ve sıvı ile karakterize artrit

3

El eklem artriti (el bileği, MCP veya PIP eklemlerin en az birinde tutulum)

4

Simetrik artrit (eklemlerde aynı anda bilateral olarak görülen şişlikler)

5

Subkutan romatoid nodüller

6

RF pozitifliği

7

RA’da görülen tipik radyolojik değişiklikler (özellikle el ve bileklerde)

RA tedavisinde eklem hasarı oluşumunun engellenmesi için ilk iki yıl kritik
dönemdir. Bu dönemde yeterli ve doğru tedavinin uygulanamaması eklemlerde geri
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dönüşümsüz değişimlerin oluşmasıyla sonuçlanacaktır. Son dönemlerde hemen hemen her hastalığın tedavisinde olduğu gibi RA tedavisinde de multidisipliner ve
biyo-psikososyal model benimsenmektedir. Öncelikle hasta RA hakkında detaylı
olarak bilgilendirilir. Uzun dönem tedavi ve takip gerektirdiği açıklanır. RA tedavisinde hastalığın alevlenme veya remisyon döneminde olması, erken başlangıç safhası
veya kronikleşmiş safhada olması, hastanın yaşı ve eşlik eden sistemik rahatsızlıklarının varlığı göz önünde bulundurularak kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenir ve
tedavi planlanır. RA tedavisinde hastanın durumuna uygun medikal tedavi ve fizyoterapi ve rehabilitasyon ile birlikte ev düzenlemesi, alışkanlıklar, hobiler ve günlük
yaşam aktivitelerinin doğru yönlendirilmesi önem arz etmektedir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Romatoid Artrit Ön Tanılı Hastalarda Eklem Sinovyal Sıvısının Mikrobiyolojik Açıdan İncelenmesi’ adlı araştırma için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Klinik Araştırmalar Etik Kurul’undan 15.08.2018 tarihli ve 10 karar nolu etik kurul
onayı aldık.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne herhangi bir eklem ağrısıyla başvuran, herhangi bir ekleminde şişlik (aktif enflamasyon) bulunan ve ARA kriterlerine (Tablo 2) göre RA ön tanısı konulan hastalardan çalışmaya uyum gösterebilecek ve ‘Araştırma için bilgilendirilmiş olur formu’
ile onayı alınan 65 kadın ve 74 erkek olmak üzere toplamda 139 hastayı çalışmaya
dahil ettik.
Hastaların enflamatuar eklem aralarına artrosentez (gerek tanı gerekse de tedavi amacıyla bir iğne ile eklem içine girilmesi) yaptık ve enflamatuar sinovyal sıvı
örneklerini bu şekilde aldık. Artrosentez yapılırken kullanılacak noktayı tükenmez
kalemle işaretledik ve bölgeyi antiseptik çözeltiyle temizledik. Eklem boyutuna ve
efüzyon miktarına göre 5-10 cc’lik enjektörle ekleme girdik ve pistonu çekip sinovyal sıvının geldiğini gördükten sonra örneği aldık. Aspire edilen sıvıyı mikrobiyolojik incelemeler için uygun tüplere aldık, uygun koşullarda transferini gerçekleştirdik.
Daha sonra tüplere alınan ve hemen transferini gerçekleştirdiğimiz örneklerin Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji bölümü laboratuvarında ekimini ve analizlerini yaptık.
Laboratuvara aldığımız örnekleri daha önceden hazırladığımız ve kontamine
olmayan kanlı agara, EMB (Eozin Methylen Blue) agara ve Mac-Conkey agara usulüne uygun olarak ekim işlemini yaptık. Kültürleri 37 °C’de , aerobik ortamda, 72
saat inkubasyona bıraktık ve üreme olan kültürlerin koloni morfolojilerini, gram boyamasını, oksidaz, katalaz testlerini yaparak değerlendirdik. Saf olarak izole edilen
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kolonileri identifikasyon ve antibiyogram amacıyla gram pozitif ve gram negatif panelleri kullanılarak BD Phoneix Otomatik İdentifikasyon Cihazında değerlendirdik.
Üreme gerçekleşen kültürleri ve antibiyogram sonuçlarını, hastaların yaş ve
cinsiyetine göre SPSS 22.0 (IBM Elektronics, ABD) istatistik programında ki-kare
trend analizini kullanarak istatistiksel olarak değerlendirdik.
BULGULAR
Çalışmaya 139 RA hastası aldık. Bu hastaların 65 ‘i kadın, 74’ü ise erkektir.
Elde edilen verilere göre bakteri izole ettiğimiz ve etmediğimiz örnek sayılarını cinsiyete göre değerlendirdik. Elde ettiğimiz veriler yüzdelik oranlarına göre Tablo 3’te
belirtilmiştir.
Tablo 3. RA Hastalarında Bakteri İzole Edilen Örnek Oranları ve Cinsiyete
Göre Dağılımları
KADIN n(%)

ERKEK n(%)

TOPLAM n(%)

POZİTİF

5 (%7.7)

7 (%9.5)

12 (%8.6)

NEGATİF

60 (%92.3)

67 (%90.5)

127 (%91.4)

TOPLAM

65 (%100)

74 (%100)

139 (%100)

Bu veriler ile SPSS programında ‘Chi-Square Test’i ile yaptığımız analiz sonucunda Pearson değerini 0.711 olarak hesapladık. Bu sonuca göre p˃0.05 değeri
elde edildiğinden, çalışmaya dahil ettiğimiz RA hastalarından aldığımız örneklerde
bakteri izole ettiğimiz örnek sayısı ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık olmadığı
değerlendirdik.
Çalıştığımız örneklerden 8 farklı bakteri izole ettik. İzole ettiğimiz bakteri sayısı ise erkek hastalardan 7, bayan hastalardan da 5 olmak üzere toplam 12’dir. Elde
ettiğimiz veriler Tablo 4’te gösterilmiştir.

286

Romatoid Artrit Ön Tanılı Hastalarda Eklem Sinovyal Sıvısının…

Tablo 4. RA Hastalarında İzole Edilen Bakterilerin Türleri Ve Cinsiyete Göre
Dağılımları
BAKTERİLER

1 Staphylococcus Aureus

KADIN n(%) ERKEK n(%)

TOPLAM
n(%)

3 (%60)

1 (%14.3)

4 (%33.3)

2 Coagulose negative staphylococcus
(KNS)

0

1 (%14.3)

1 (%8.3)

3 Brucella Melitensis

0

1 (%14.3)

1 (%8.3)

4 Staphylococcus warneri

0

1 (%14.3)

1 (%8.3)

1(%20)

1 (%14.3)

2 (%16.7)

6 Staphylococcus Lugdunensis

0

1 (%14.3)

1 (%8.3)

7 Staphylococcus haemolyticus

1(%20)

0

1 (%8.3)

0

1 (%14.3)

1 (%8.3)

5(%100)

7 (%100)

12 (%100)

5 Brucella spp.

8 Cilt flora bakterisi (kontamine ?)
TOPLAM

Tablo 4’teki veriler ile SPSS programında ‘Chi-Square Test’i ile yaptığımız
analiz sonucunda Pearson değerini 0.444 olarak hesapladık. Bu sonuca göre p˃0.05
değeri elde edildiğinden, çalışmaya alınan RA hastalarından alınan örneklerden izole
edilen bakteri türü ve sayısı ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık olmadığı değerlendirilmiştir.
Çalışmada toplam 12 izolattan bakteri izole ettik. RA 30-50 yaş aralığında
daha sık görüldüğünden izole edilen bakteriler ve yaşa göre dağılımlarını da değerlendirdik ve verileri Tablo 5’te gösterildiği şekilde düzenledik.
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Tablo 5. RA Hastalarında İzole Edilen Bakterilerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
BAKTERİLER

0-30 YAŞ 30-50 YAŞ
n(%)
n(%)

50+ YAŞ

TOPLAM
n(%)

1 (%25)

4 (%33.3)

1 Staphylococcus Aureus

3 (%60)

-

2 Coagulose negative staphylococcus (KNS)

1 (%20)

-

1 (%8.3)

3 Brucella Melitensis

-

1 (%33.3)

1 (%8.3)

4 Staphylococcus warneri

-

1 (%33.3)

1 (%8.3)

5 Brucella spp.

-

1 (%33.3)

1 (%25)

2 (%16.7)

6 Staphylococcus Lugdunensis

-

-

1 (%25)

1 (%8.3)

7 Staphylococcus haemolyticus

-

-

1 (%25)

1 (%8.3)

8 Cilt flora bakterisi (kontamine ?)

1(%20)

-

-

1 (%8.3)

TOPLAM

5(%100)

3 (%100)

4 (%100)

12 (%100)

Tablo 5’teki veriler ile SPSS programında ‘Chi-Square Test’i ile yaptığımız
analiz sonucunda Pearson değerini 0.287 olarak elde ettik. Bu sonuca göre p˃0.05
değeri elde edildiğinden, çalışmaya alınan RA hastalarında izole edilen bakteri türü
ve sayısı ile yaş arasında anlamlı bir farklılık olmadığı değerlendirilmiştir.
Tablo 7. Tablo 6’da Sayılarla İfade Edilen Antibiyotikler
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Çalışmaya aldığımız RA hastalarının eklem sıvılarından izole ettiğimiz bakteriler için antibiyogram çalışması yaptık ve antibiyotik duyarlılıklarını değerlendirdik.
Elde ettiğimiz veriler Tablo 6’da görülmektedir.
Bu veriler ile SPSS programında ‘Chi-Square Test’i ile yapılan analiz sonucunda Pearson değeri duyarlı bakteriler için 1.00; dirençli bakteriler için ise 0.935
olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre p˃0.05 değeri elde edildiğinden, çalışmaya
alınan RA hastalarında izole edilen bakteri türleri ve sayıları ile antibiyotik dirençlilik durumu arasında anlamlı bir farklılık olmadığı istatistik verisi olarak hesaplanmıştır.
Tablo 6. RA Hastalarında İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılıkları

TARTIŞMA VE SONUÇ
ARA romatoid artrit alt komitesi tarafından RA tanısı için tavsiye edilen bazı
laboratuvar testleri arasında sinovyal sıvı incelemesi de vardır. Bu komiteye göre
sinovyal sıvı incelemesi sonucunda herhangi bir bakterinin izole edilmemesinin beklendiği belirtilmiştir (Tonbaklar Bilgi, 2008). Ancak yaptığımız çalışma sonucunda
ARA kriterlerine göre RA ön tanısı konulan hastalardan elde ettiğimiz ilk bulgulara
göre 139 hastadan alınan eklem sıvısı örneğinden 5’i kadın 7’si erkek olmak üzere
12 örnekte bakteri izole edilmiştir.

289

Gülhan BORA – Hakan AYDIN – Ü. Ömer AKGÜL – Ü. Mehmet Ata GÖKALP

Bazı hastalıklarda (Whipple, granülomatoz enfeksiyonlar, pigmento-villonodüler sinovit, sarkoidoz, lösemi, osteokondramatoz, multisentrik retikülohistositoz,
hemokromatoz gibi) kesin tanıyı koyabilmek için klinik değerlendirme sonrası sinovyal sıvı incelemeleri ve sinovyal sıvı membran biyopsisi de düşünülebilir. Mikrobiyolojik olarak ‘Gram ve Ziehl-Nielsen boyama’, rutin bakteri kültürleri, mantar
ve mikobakteri kültürleri çalışılabilir (Turgay, 2018). Ancak bu çalışmalarda RA tanısı için izolatların genel olarak negatif çıkması beklenerek veya ayırıcı tanı olarak
kullanılan mikrobiyolojik tetkikler istenirken bizim çalışmamızda hastaların
%8.56’sının eklem sinovyal sıvısında bakteri izole edilmiştir.
RA’lı hastalarda septik artrit gelişme insidansının genel olarak arttığı biliniyor
(Pehlivan, 2010). Romatoid artritli hastalarda gelişen septik artrit vakalarıyla ilgili
yapılan bir olgu çalışmasında RA tanısı konularak takibi yapılan ve ilaç tedavisine
başlanan hasta belli bir süre sonra sağ diz ve ayak bileğinde şişlik şikayetiyle polikliniğe başvuruştur. Septik artrit düşündüren bu tablo nedeniyle hastaya artrosentez
yapılmış ve eklem sıvısı kültür için laboratuvara gönderilmiştir. Sonuçta eklem sıvısında metisiline sensitif S. aureus . izole edilmiştir.
Çalışmamızda elde ettiğimiz ilk bulgulara göre (Tablo 3) RA hastalarının sinovyal sıvılarında bakteri izole edildiğini ve yapılan istatistiksel analizler sonucunda
bunun cinsiyetle ilişkisinin olmadığını gördük. Literatüre baktığımızda günümüzdeki
rutin tanı kriterlerinde RA hastalarında sinovyal sıvı çalışması sonucunda bakteri
izole edilmemesi gerektiğini, edilirse RA ile birlikte septik artritin de tabloya eklendiğini, bu durumda RA’nın tek başına tanı olarak gösterilemeyeceğini gördük.
Sonuç olarak çalışmamızda RA ön-tanılı hastaların %8.6’sında eklem sinovyal
sıvısında bakteri izole edilebileceğini ve bu bulguların cinsiyetle arasında anlamlı bir
farklılık olmadığını istatistiksel olarak gördük (Tablo 3). Ek olarak çalışmamız RA
hastalarında septik artrit görülme oranının yüksek olduğunu göstermektedir. Çalışmamızın bu anlamda zayıf noktası olarak ise hastalara ön-tanı konulması noktasında
yoğun poliklinik mesailerinden dolayı zaafların oluşmuş olabileceği bu nedenle RA
ile birlikte septik artrit tanısının eklenmemiş olabileceği gösterilebilir. Ayrıca tez içerisinde 2.2. numaralı enfeksiyöz ajanlar başlığında da açıklandığı üzere araştırma konumuzun daha detaylı PCR çalışmalarıyla desteklenmesi gerektiğini ve bu çalışmalar
sonucunda RA hastalarının sinovyal sıvılarında bakteri izole edilmesi durumunda
dahi septik artrit tanısı ekstra olarak eklenmeden bu durumun sadece RA tanısı içeriğinde değerlendirilebileceğini, dolayısıyla RA tanı kriterlerinde de farklılıklar oluşabileceğini düşünmekteyim.
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Çalışmamızda elde ettiğimiz ikinci bulgu ise izole edilen bakteri türleri ve cinsiyete göre dağılımlarıdır (Tablo 4). 2016 yılında yapılan bir çalışmada diz dejeneratif artrit tedavisi için eklem içi enjeksiyon yapılan hastalarda septik artrit gelişimi
araştırılmış. Yaş ortalaması 60 olan (46-74 yaş arası) 7 kadın ve 5 erkek olmak üzere
toplam 12 hastada yapılan çalışmada 3 (%25) sinovyal sıvı örneğinde bakteri izole
edilmiştir. 2 kadın (%66.6) ve 1 erkek (%33.3) hastada izole edilen tek bakteri türü
ise S. aureus ‘tur. Bizim çalışmamızda ise bakteri izole edilen, yaş ortalaması 37
olan, toplam 12 hastanın 5’i kadın (%41.7), 7’si ise erkektir (%58.3). Ayrıca 12 örneğin 4’ünde (%33.3) S. aureus (3 kadın, 1 erkek), 2’sinde(%16.7) Brucella spp. (1
kadın, 1 erkek), geri kalan 6 örneğin her birinden 1 adet olmak üzere KNS, B. melitensis, S. warneri., S. lugdunensis, S. haemolyticus. ve cilt flora bakterisi (kontaminasyon?) izole edilmiştir.
2017 yılında artrosentez ve eklem içi glukokortikoid enjeksiyonu sonrası septik artrit ile karşılaşılma sıklığının araştırıldığı bir çalışmada 14118 eklem içi glokokortikoid enjeksiyonu ve 8252 artrosentez yapılan toplam 22370 uygulama kaydedilmiş ve bunlardan glokokortikoid enjeksiyonu yapılan sadece 11’inde (glukokortikoid enjeksiyonu yapılanlar arasındaki oranı %0.08) septik artrit gelişmiştir. Bu 11
örneğin 7’si erkek (%64), 6’sı kadındır (%36) ve yaş ortalamaları 67.3’tür. Bu örneklerin 6’sında S. aureus (%55), 3’ünde grup A streptococcus (%27), 1’inde E. coli
(%9), 1’inde de E. faecalis (%9) izole edilmiştir (Petersen ve ark., 2017). Bu çalışmada bizim çalışmamızda da olduğu gibi yine en çok S. aureus izole edilmiş ve cinsiyete göre dağılımda da erkeklerde daha çok bakteri izole edildiği için benzer sonuçlar elde edilmiştir.
Sonuç olarak, çalışmamızda elde edilen ikinci bulgulara göre literatürdeki çalışmalarla benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bakteri izole edilen örneklerin cinsiyete
göre dağılımlarına bakıldığında erkeklerde daha fazla olduğu ve izole edilen bakteri
türü olarak ta S. aureus bakterisinin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Ancak elde edilen bu verilerin hem bizim çalışmamızda hem de literatürdeki çalışmalarda az sayıda
örnekten elde edilmiş olmasından dolayı bu konuda yapılacak çalışmalarda daha
fazla örneğe ulaşılması gerektiğini gördük. Örnek sayısının az olmasının nedeni ise
aslında çalışmaya dahil edilen hasta sayısının fazla olmasına karşın rutin olarak istenen sinovyal sıvı kültürlerinin az olması ve istense bile bu kültürlerden izole edilen
bakteri sayısının az olmasıdır.
Elde edilen bulgulara göre yaş dağılımları da çalışmamızda ortaya konulmuştur. 0-30, 30-50 ve 50+ olarak 3 gruba ayrılarak yapılan çalışmada 0-30 yaş grubunda
5, 30-50 aralığında 3 ve 50+ yaş grubunda ise 4 hastada bakteri izole edilmiştir (Tablo
5). Çalışmamızda yaş ortalaması ise 37’dir. Bu verilere göre yaş grupları ile izole
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edilen bakteri tür ve sayısı arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır.(McBride ve ark., 2018) Yeni Zelanda’da septik artritin epidemiyolojisini, klinik
özelliklerini ve sonuçlarını tanımlamak amacıyla retrospektif olarak yapılan ve 2018
de yayınlanan bir çalışmaya göre eklem sıvısından bakteri izole edilen hastaların
%53’ünde S.aureus (%13’ü metisiline dirençli S.aureus ), %15’inde S.pyogenes,
%28’i ise polimikrobiyal pozitif kültür olacak şekilde sonuçlar elde edilmiştir. Çalışma 2019-2014 arasında hastaneye başvuran 16 yaş üstü artroplasti yapılan hastalar
dışındaki enfeksiyonu olan hastalarla yapılmıştır. Septik artrit insidansı yılda
26/100.000 olduğu belirtilmiştir. Yaş ortalaması 49 olarak belirtilen çalışmada cinsiyet dağılımında ise erkeklerde daha çok görüldüğü (%70) belirtilmiştir.
Ülkemizde septik artrit konusunda 2010’da yayınlanan bir makaleye göre 1040 yaş arasında en sık görülen septik artrit etkeni Neisseria gonorrhoeae’dır. Nongonokokal olgularda ise S. aureus en sık saptanan etken olarak gösterilmiştir. Yeni
doğanlarda S. aureus, gram negatif basiller ve β-streptokoklar; 6 ay – 5 yaş arasında
ise Haemophillus influenzae en sık karşılaşılan septik artrit etkenleri olarak saptanmıştır. Ancak son dönemlerde artan aşılama sayesinde eskisi kadar H. influenzae etkeni görülmemektedir (Öztuna, 2010). Bizim çalışmamızda ise en sık etken olarak
S.aureus görüldü ve 0-30 yaş arasında daha fazla (%41.7) bakteri izole edildi.Sonuç
olarak hem yaptığımız çalışma hem de literatürdeki çalışmalar incelendiğinde RA ve
septik artrit hastalarında veya iki hastalığın aynı zamanda aynı hastada var olması
durumunda en sık rastlanılan mikrobiyolojik etkenin S. aureus olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yaş gruplarıyla izole edilen bakteri arasında anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla örnek sayısının daha fazla olduğu çalışmalara ihtiyaç
vardır.
Çalışmamızda son olarak değerlendirdiğimiz nokta ise izole edilen bakterilerin
antibiyotik duyarlılıkları oldu. Elde ettiğimiz veriler sonucunda özellikle göze çarpan
izole edilen 4 S. aureus örneğinin hepsinin benzylpeniciline karşı dirençli olması
oldu (Tablo 6 ve Tablo 7). Ancak bu verilere rağmen yapılan istatistiksel analizde
izole edilen bakteri türü ve sayısı ile antibiyotiğe duyarlılık arasında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Diz ekleminde septik artritlerle ilgili 2012 yılında yayınlanan bir
çalışmada 26 hastada bakteri izole edilmiş (Hindle ve ark., 2012). Bunların 12’si
S.aureus’tur ve flucloxacillin ile erythromycine dirençlidir; 8’i Streptococcus spp’dir
ve peniciline dirençlidir; 2’si Coagulase-negative staphylococcus’tur ve doxycycline, rifampicin, vancomycine dirençlidir; 1’i E.coli’dir ve ciprofloxacin, amoxicillin, gentamicine dirençlidir; 1’i metisiline dirençli S.aureus’tur ve vancomycin, rifampicin, clindamycine dirençlidir; 1’i Pseudomonas’tır ve ciprofloxacine dirençlidir; 1’i de Aneorobic cocci ‘dir ve metronidazole karşı dirençlidir. Antibiyotiklere
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karşı duyarlılık hastanın daha önce antibiyotik kullanım profiline direk bağlı olduğundan bu konuda elde edilen sonuçlar hastadan hastaya farklılık göstermekte ve literatürdeki çalışmalarda da karşılaştırıldığında bir korelasyon görülememektedir.
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ÖZET: Amaç: Camsı kemik hastalığı olarak bilinen Osteogenezis imperfekta (Oİ), artmış kemik kırılganlığı ve düşük kemik kitle indeksi ile karakterize, otozomal dominant geçişli bir bağ doku hastalığıdır. Bu olgu raporunda
Oİ tip 4 teşhisi konan hastanın genel görünümü, klinik ve radyolojik değerlendirilmesi ile yapılan restorasyonlar bildirilmiştir.
Olgu Sunumu: 3 yaşındaki erkek çocuğun dişlerinde küçük yaşta çürüme ve kırılganlık nedeniyle Harran Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Kliniği’ne başvurulmuştur. Alınan anamnezinde Oİ hastası olduğu belirtilmiştir. Klinik ve radyolojik muayene sonucunda
Dentinogenezis İmperfakta (Dİ) olduğu tespit edildi. Hastanın gerekli diş tedavileri yapıldı ve oral hijyen eğitimi verildi.
Sonuç: Oİ bağ dokusunun kalıtımsal sistemik bozukluğu sonucu meydana gelmektedir. Dental yansıması Dentinogenezis İmperfekta olduğu için
klinisyenler tarafından tıbbi ve oral bulguları bilinmelidir. Oİ’li çocuklarda diş
dokusunda oluşabilecek kayıpları önlemek için dişler sürer sürmez kontrol altına alınmalı, oral sağlığın idamesi ve meydana gelmiş yeni mine kırıklarının
restore edilebilmesi için hastalar takibe alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Osteogenezis İmperfekta, Dentinogenezis İmperfekta, Cam Kemik Hastalığı.
Dentinogenesis Imperfecta Associated With Osteogenesis Imperfecta:
A Case Report
ABSTRACT: Aim: Osteogenesis imperfecta (OI), known as brittle
bone disease, is an autosomal dominant connective tissue disease characterized
by increased bone fragility and low bone mass index. In this case report, the
general appearance, clinical and radiological evaluation and restorations of the
patient diagnosed with OI type 4 were reported.
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Case Report: A 3-year-old boy was referred to Harran University Faculty of Dentistry Department of Pediatric Dentistry because of decay and fragility in his teeth. Anamnesis revealed that the patient had OI. Following clinical and radiological examination, the patient was diagnosed with Dentinogenesis Imperfecta Type I associated with OI. Recently erupted 74 and 75 have been
diagnosed with caries. The patient's parent was informed about the oral hygiene
of the child, and the caries in teeth 74 and 75 were removed and the restorations
were made with reinforced glass ionomer cement. The patient is still being followed up.
Conclusion: OI is the result of a hereditary systemic disorder of connective tissue. Due to dental reflection of OI is Dentinogenesis Imperfecta, medical and oral findings should be known by clinicians. To prevent loss of dental
tissue in children with OI, the teeth should be controlled as soon as they erupted
and patients should be followed up for maintenance of oral health and restoration of new enamel fractures.
Keywords: Osteogenesis Imperfecta, Dentinogenesis Imperfecta, Bone
fragility disease.

1. GİRİŞ
Dentinogenezis imperfect (Dİ), dentin oluşumundaki anormaler ile karakterize
olan hem primer hem de kalıcı dişlenmeyi etkileyen kalıtsal bir durumdur.(Joseph
vd, 2017) Dişin oluşum fazlarından histo-diferansiasyon aşamasında ortaya çıkan kalıtsal bir diş gelişimi bozukluğudur. Görülme insidansı 1/8000 olarak bildirilmiştir.(Barron vd, 2008)
Dİ’de histolojik olarak mine normal yapı ve kalınlıktadır. Ancak mine-dentin
birleşim yeri dalgalı bir yapıda olmayıp düz bir şekildedir. Mineye yakın bölgelerde,
manto dentin tabakası normal görünebilir. Ancak dentin kanalları küçük ve düzensizdir.(Delgado vd, 2008)
Dişler sarı, kahverengi / mavi veya parlak kahverengi görünümündedir. Kron
kısmı bombeli, pulpa odası genellikle kısa veya oblitere, kökler kısa ve kanallar dar
şekilde gözlenir.(Barron vd, 2008)
Shields ve ark. (Shields vd, 1973) 1973'te üç tip Dİ tanımlamışlardır: Dİ tip I,
osteogenezis imperfekta ile birlikte görülür, Dİ tip II , Dİ tip I ile aynı klinik ve radyografik özelliklere sahiptir ancak osteogenezis imperfekta yoktur. Dİ’nın en sık
görülen tipidir. Dİ tip III, nadir görülen bir tip olup ilk olarak Amerika'da Maryland
bölgesinde yaşayan Brandywine ırkında görülmüştür. Dİ tip II ve III’ün dentin sialofosfoprotein genindeki (DSPP) bir kusurdan kaynaklandığı bildirilmiştir.
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Osteogenezis imperfekta (Oİ), tip 1 kollajen sentezindeki bozukluk nedeniyle
oluşan heterojen bir kalıtsal bağ dokusu bozuklukları grubudur. Bu durum, tip 1 kollajen zincirlerinden herhangi birini kodlayan genlerdeki (COL1A1 ve COL1A2) mutasyonlardan kaynaklanır. Hastalığın en belirgin klinik özelliği tekrarlayan kırıklara
(çok hafif travmaların sonucunda bile) ve iskelet deformitelerine yol açan kırılgan
kemiktir. Hastalarda mavi sklera, işitme kaybı, Dentinogenezis İmperfekta, büyüme
eksikliği, eklem gevşekliği veya bu özelliklerin herhangi bir kombinasyonu olabilir.
(Majorana vd, 2010; Van Dijk ve Sillence, 2014)
Dİ’da tedavi amacı hızlı oluşan atrizyon ve abrazyonu önlemek; kaybolan
fonksiyon ve estetiği yeniden kazandırmaktır. Erken tedavi iyi oral hijyenin sağlanmasını; dişlerin biçim, boyut ve vitalitesinin korunmasını; olası temporomandibular
eklem rahatsızlığını ve dikey boyut kayıplarının önlenmesi açısından önemlidir.(Delgado vd, 2008)
Bu olgu raporunda Oİ tip 4 teşhisi konan ve buna bağlı Dİ tip I görülen hastanın genel görünümü, klinik ve radyolojik değerlendirilmesi ile yapılan tedaviler bildirilmiştir.
2. OLGU SUNUMU
Diş çürüğü şikayetiyle kliniğimize başvuran 3 yaşındaki Oİ’li (Resim 1) çocuk
hastanın ağız içi muayenesinde Dİ bulgularına rastlanıldı (Dişlerde şekil, boyut anomalileri; sarı-kahverengi dişler ve mine kaybı) (Resim 2). Klinik ve radyolojik muayenede hastanın süt kesici dişlerinin insizal kenarlarında mine kırıkları, 61 no’lu dişinin bukkal yüzünde hipoplazik alan, ayrıca kısa süre önce sürmüş olan 74 ve 75
no’lu dişlerde çürük teşhis edilmiştir. (Resim 3)

Resim 1: Hastanın Ekstraoral Osteogenezis İmperfecta Bulguları (Mavi
Sklera, Kemik Deformiteleri, Şekil Bozuklukları, Gelişim Geriliği)
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Resim 2: Hastanın İntraoral Görüntüleri

Resim 3: Hastanın Çürük Dişlerinden Alınan Periapikal Radyografi

74 ve 75 no’lu dişlerdeki çürük mekanik yöntemle temizlendikten sonra flor
salınımı yapan restoratif dolgu maddesi ile restorasyonu yapıldı.( GC Fuji IX GP
EXTRA; GC Corporation, Tokyo, Japan) Ayrıca çürük oluşumunu önlemek amacıyla %1.23’lük APF jel (12300 ppm F, pH 3.2) (Sultan Topex APF, Sultan Dental
Products, Englewood, New Jersey, ABD) dişlere uygulandı. (Resim 4) Hastanın ebeveynine Dİ ile ilgili bilgi verildi. Hastaya oral hijyen eğitimi verildi. Hastanın takibi
devam etmektedir.
Resim 4: Hastanın Tedaviler Sonrası Ağız İçi Görüntüsü
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3. TARTIŞMA
Çocuk Diş Hekimliği’nde Dİ’nın koruyucu ve tedavi edici planı yaparken ağız
içi etkilerini ve patolojisini bilmek gerekir.(Garrocho-Rangel vd, 2019) Dİ’li hastalarda, hipodonti, oligodonti, pulpa odasında daralma, pulpa nekrozu ve periapikal
lezyonlar daha sık görüldüğü belirtilmiştir.(Andersson vd, 2018)
Oİ kolajen yapısındaki bozukluk nedeniyle diş, kemik, cilt ve sklera dahil olmak üzere tip I kolajen bakımından zengin dokuları etkilemektedir. Dentinogenezis
İmperfekta tip I ile Oİ birlikte görülmektedir.(Van Dijk ve Sillence, 2014)
Dİ'nin en yaygın klinik bulguları dişte renk değişikliği, diş aşınması, açığa çıkmış dentin ve bu nedenle dişte hassasiyet, soğan şeklinde kron ve pulpada daralma;
histolojik olarak seyrek ve düzensiz dentin kanalları görüldüğü bildirilmiştir.(Akhlaghi vd, 2016) Dİ’da, dentin yapısal bütünlüğünü etkilendiği için arka grup
dişlerin erken kaybı ile sonuçlandığı ve bu nedenle oklüzyon ve dikey boyut kaybı
oluştuğu bildirilmiştir.(Ierardo vd, 2017)
Akhlaghi ve ark.(2016) Dİ'li çocukların dişleri sürdüğünde doku kaybı oluşmadan paslamaz çelik kron (PÇK) ile restore edilmesini; oluşabilecek mine kırıklarını onarmak ve ağız sağlığını korumak için kontrol seanslarının sık aralıklarla olmasını tavsiye etmişlerdir.
4. SONUÇ
Tip I Dİ’li çocuk hastalarda; ağız ve diş sağlığı eğitimi verilerek dişlerin çürüğe karşı hasta ve yakınlarını bilinçli hale getirmek; restoratif tedaviler yapılarak
dişlerin vitalitesini, biçimini ve boyutunu korumak; estetik ve fonksiyonel kayıpları
yeniden kazanmak; dişlerin erken kaybını önleyerek oluşabilecek oklüzal ve dikey
boyut kaybının önüne geçmek; erken teşhis ve tedavi ile oluşabilecek problemleri
önlemek amaçlanmalıdır. Bu gerekçeler doğrultusunda Oİ’lı hastaların dişsel olarak
erken teşhis, koruyucu diş hekimliği uyglamaları, restoratif tedaviler ve kontrol seanslar önem kazanmaktadır.
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ÖZET: Giriş-Amaç: Periodontal hastalıklar birçok kolaylaştırıcı faktöre bağlı olarak gelişebilmektedir. En önemlisi ise bireylerin oral hijyenlerindeki yetersizliktir. Periodontal hastalıkların yalnızca ağız boşluğu ile değil, sistemik durumlar ve psikososyal özellikler ile de ilişkili olabileceği belirtilmektedir. Bu çalışmada bireylerin özgüven düzeyleri ve dişeti sağlığı arasındaki
ilişkinin çeşitli parametreler açısından değerlendirmesi amaçlanmıştır.
Gereçler ve Yöntemler: Araştırma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Periodontoloji A.D’ na rutin dişeti tedavisi için başvuran,
çalışma için gönüllü 18-65 yaş arasındaki 126 hasta üzerinde yürütülmüştür.
Katılımcılara Öz-Güven Ölçeği (Akın 2007) uygulanmıştır. Bireylerin klinik
muayeneleri yapılarak, rutin periodontal parametreler kayıt altına alınmıştır.
Ayrıca gülüş estetik indeksi (GEİ) skoru da incelenmiştir. Verilerin istatistiksel
analizinde tek yönlü varyans analizi ve Ki-kare testi kullanılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların %60,3’ü 18-30 yaş aralığında olup, %45,2’si
üniversite ve/veya üzeri eğitim seviyesine sahiptir. Periodontal parametre değerleri ve özgüven skorları arasındaki korelasyonlarda ve GEİ değeri ve
özgüven skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir
(p>0,05). İçsel ve dışsal özgüven skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı
pozitif korelesyon tespit edilmiştir (p<0,01).
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları özgüven skorları ile periodontal sağlığı
gösteren parametreler arasında olası pozitif ilişkiyi doğrulamamıştır. Bu durumun katılımcıların çoğunluğunun genç ve eğitim düzeyi yüksek bireylerden
oluşmasına bağlı geliştiği düşünülmektedir. Örneklem büyüklüğünün artırıldığı daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Periodontal Sağlık, Özgüven, Gülüş Estetik İndeksi
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Evaluation of the Relationship Between Periodontal Health
and Self-Confidence
ABSTRACT: Introduction/Aim: Periodontal diseases, may develop
due to many facilitating factors. The most important of these is the inadequate
oral hygiene of individuals. It is stated that periodontal diseases are not only
related with oral cavity but also with many systemic conditions and psychosocial characteristics. The aim of this study was to evaluate the relationship
between self-confidence levels and gingival health in terms of various parameters.
Materials and Methods: The study was conducted on 126 volunteer
patients between 18-65 years of age who applied to the Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology for routine gingival treatment. Self-Confidence Scale (Akın 2007) was applied to the participants. Clinical examinations of the individuals were performed and routine periodontal parameters were recorded. Smile aesthetic index (GEI) score was also
examined. One-way ANOVA and Chi-square test were used for statistical
analysis.
Results: 60.3% of the participants were between the ages of 18-30 and
45.2% had university and/or higher education level. There was no statistically
significant difference both in the correlations between periodontal parameter
values and self-confidence scores and between GEI value and self-confidence
scores (p>0,05). A statistically significant positive correlation was found
between internal and external self-confidence scores (p<0,01).
Conclusion: The results of this study did not confirm a possible positive
correlation between self-confidence scores and parameters showing periodontal health. This can be attributed to the fact that the majority of the participants
are young and highly educated. More comprehensive studies with increased
sample size are needed.
Key Words: Periodontal Health, Self-Confidence, Smile Aesthetic Index

GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlıklı olma durumunu tam bir fiziksel, zihinsel
ve sosyal iyilik hali olarak tanımlamaktadır (“WHO | Constitution of WHO:
principles”, y.y.). Bu tanıma göre periodontal sağlık; bir bireyin fonksiyonlarının
normal çalışmasına izin veren, geçmiş hastalığa bağlı zihinsel veya fiziksel herhangi
bir patoloji göstermeyen ve iltihaplı periodontal hastalıklardan arınmış bir durum
olarak tanımlanmalıdır. Yani klinik muayenede gingivitis veya periodontitis ile ilişkili iltihap yokluğu periodontal sağlığın tanımlanması için bir ön şarttır (Lang 2018).
Ağrısız bir şekilde çiğneme etkinliği gerçekleştirebilmek ve estetik bir kaygı ifade
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etmemek yine periodontal sağlık açısından önemlidir (Mariotti ve Hefti 2015). Bununla birlikte günümüzde, periodontal hastalıklar basit bakteriyel enfeksiyonlar olarak kabul edilmemektedir. Bu hastalıklar, subgingival mikrobiyota, konağın immün
ve enflamatuar yanıtı ve çevresel modifiye edici faktörler arasındaki karmaşık bir
etkileşimi içeren çok faktörlü karmaşık hastalıklardır (Mark Bartold & Van Dyke,
2013). Kısaca, periodontal sağlığın tam olarak elde edilebilmesi için ağrısız fonksiyonel bir diş dizisi, periodontal ataşmanın stabilitesi ve bireylerin psikolojik ve sosyal refahı gereklidir. Sosyal ve psikolojik refah (yani, nasıl göründüğü, nasıl konuşacağı, nasıl hissettiği vb.) kişisel yapıcı bir tavır etrafında periodontal sağlık için
olumlu bir yaşam kalitesi elde etmeye yardımcı olur (Mariotti ve Hefti 2015).
Bireylerin psikolojik durumunu etkileyen bir diğer bileşen olan öz güven düzeyi, kişilerin yaşamdaki genel gelişimleri açısından oldukça önemli olup, kendi değer yargılarının kişisel ve öznel bir ölçütüdür. Genel olarak, pozitif benlik saygısı
yaşam kalitesini olumlu şekilde etkilemektedir (Steele vd., 2004).
Genel sağlığın bir bileşeni olan ağız sağlığı gülümsemeyi, konuşmayı ve yüz
ifadesini etkilemektedir. Bu gibi durumların bireylerin toplumun diğer fertleriyle iletişimini ve etkileşimini etkilediği göz önüne alındığında kişilerin özgüven düzeyi ve
ağız sağlığı ilişkilendirilebilir. Ancak literatürde bu ilişkiyi araştıran yeterli sayıda
araştırma bulunmamaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında, çalışmamızda bireylerin özgüven düzeyleri ve diş eti sağlığı arasındaki ilişkinin çeşitli klinik parametreler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYU) Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji
A.D’nda yürütülen bu çalışma için YYU Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay
alınmıştır (29.05.2019-09).
Araştırmaya periodontoloji kliniğine rutin dişeti tedavisi için başvuran, çalışma için gönüllü ve sistemik olarak sağlıklı, yaşları 18-65 arasında değişen 54’ü
erkek 72’si kadın toplam 126 hasta katılmıştır. Sistemik hastalığı bulunan, sigara
içen, hamilelik veya emzirme döneminde olan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir.
Bireylerin anketleri doldurabilecek bilişsel yeteneği olmasına ve okuma yazma bilmesine önem gösterilmiştir. Ayrıca dişlerinde maloklüzyon bulunan, ortodontik tedavi görmüş veya görmekte olan ve protetik rehabilitasyon ihtiyacı bulunan bireyler
araştırma dışı bırakılmıştır. Katılımcılardan demografik bilgilerini içeren kişisel bilgi
formunu doldurmaları istenmiş ve her birine dışsal özgüven ve içsel özgüven olmak
üzere iki alt kategoriden oluşan 33 maddelik Öz-güven Ölçeği (Akın,2007) uygulanmıştır. Bireylerin rutin klinik muayeneleri yapılarak, Williams tipi periodontal sond
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ile sondlamada kanama (SK) (Ainamo & Bay, 1975), gingival indeks (GI) (Löe &
Silness, 1963), plak indeksi (PI) (Löe & Silness, 1963) ve cep derinliği (CD) değerleri incelenmiştir. Ayrıca tüm katılımcılara 10 maddelik incelemeden oluşan gülüş
estetik indeksi (GEİ) skalası uygulanmış ve elde edilen skorlar kaydedilmiştir
(Rotundo vd., 2015).
İSTATİSTİKSEL ANALİZ
Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; Ortalama, Standart Sapma, Minimum ve Maksimum değerler olarak ifade edilirken, Kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Sürekli değişkenler bakımından grup ortalamalarını karşılaştırmada Tek yönlü Varyans analizi yapılmıştır. Bu değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Gruplar ile Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede
ise Ki-kare testi yapılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak
alınmış ve hesaplamalar için SPSS (ver:20) istatistik paket programı kullanılmıştır.
BULGULAR
Çalışmaya katılan 126 hastanın 72’si kadın, 54’ü erkek bireylerden oluşmaktadır. Hastaların yaşları 18-65 yaş arasında değişmektedir. Katılımcıların %60,3’ü
18-30 yaş, %27,7 ’si 31-45 yaş, %11,9 ’u 46-65 yaş aralığındadır. %90,4 oranında
bireye gingivitis teşhisi yapılmıştır. Çalışma popülasyonunun %3,17’ si hiç öğrenim
görmemiş olup, %12,6’ sı ilkokul mezunu, %10,4’ü ortaokul mezunu, %28,5’i ise
lise mezunudur. %45,2 oranında katılımcı üniversite ve üzeri eğitim seviyesine sahiptir. Eğitim seviyesine göre yapılan tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları Tablo 1 de gösterilmiştir. Eğitim durumuyla özgüven skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir (p<0,05).
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Tablo1. Eğitim Seviyesine Göre Tanımlayıcı İstatistikler ve Karşılaştırma Sonuçları

Yaş

İçsel Özüven

Dışsal Özgüven

Gİ Ort.

Pİ Ort.

N

Mean

Std. Dev.

Min.

Max.

İlkokul

16

48,00 a

9,967

34

65

Lise

36

28,19 c

10,348

17

50

Okumamış

4

37,25 b

11,983

30

55

Ortaokul

13

28,46 c

10,252

18

49

Üniversite

57

27,88 c

8,380

18

63

İlkokul

16

4,5544

,34421

4,05

5,00

Lise

36

4,5229

,53290

2,58

5,00

Okumamış

4

4,5250

,33471

4,29

5,00

Ortaokul

13

4,2131

,51936

3,30

5,00

Üniversite

57

4,4688

,61708

2,17

5,00

İlkokul

16

4,4213

,72458

2,56

5,00

Lise

36

4,5914

,49261

3,25

5,00

Okumamış

4

4,1250

,32275

3,75

4,50

Ortaokul

13

4,1731

,60712

3,25

5,00

Üniversite

57

4,4747

,66872

2,25

5,00

İlkokul

16

1,46813

,540219

,815

2,560

Lise

36

1,47153

,573652

,470

3,000

Okumamış

4

1,45875

,412480

1,000

2,000

Ortaokul

13

1,26908

,376007

,800

2,000

Üniversite

57

1,31791

,383075

,280

2,500

İlkokul

16

1,7191

,44830

1,00

2,50
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p

,001*

,468

,229

,435

,256
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CD Ort.

GEİ Ort.

*

Lise

36

1,7424

1,63135

,75

10,50

Okumamış

4

1,3750

,47871

1,00

2,00

Ortaokul

13

1,3667

,51339

,29

2,00

Üniversite

57

1,3295

,38632

,21

2,49

İlkokul

16

2,0212

,80490

1,15

3,76

Lise

36

1,9831

,81269

1,13

5,30

Okumamış

4

1,6733

,39565

1,23

2,19

Ortaokul

13

1,8405

,67856

1,19

3,78

Üniversite

56

1,8113

,74263

1,02

4,70

İlkokul

16

,5875

,27779

,10

1,00

Lise

36

,6028

,18437

,10

1,00

Okumamış

4

,5250

,05000

,50

,60

Ortaokul

13

,6385

,16093

,40

,90

Üniversite

56

,6232

,19539

,10

1,00

,736

,829

p<0.05

Cinsiyete göre tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları Tablo 2 de
gösterilmiştir. Cinsiyet ve periodontal parametreler arasında anlamlı farklılık tespit
edilmemiştir. Cinsiyet ve dışsal özgüven skoru arasında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür (p<0,05).
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Tablo 2.Cinsiyete Göre Tanımlayıcı İstatistikler ve Karşılaştırma Sonuçları
N

Mean

Std. Dev.

Min.

Max.

Erkek

54

33,00

11,357

18

63

Kadın

72

29,29

11,447

17

65

Total

126

30,88

11,511

17

65

Erkek

54

4,5248

,63491

2,17

5,00

Kadın

72

4,4298

,47552

2,64

5,00

Total

126

4,4705

,54917

2,17

5,00

Erkek

54

4,5954

,54126

3,25

5,00

p

,073
Yaş

,338

İçsel
Özüven

,032*
Dışsal Özgüven

Kadın

72

4,3568

,66120

2,25

5,00

Total

126

4,4590

,62176

2,25

5,00

Erkek

54

1,42528

,402937

,870

2,785

Kadın

72

1,34658

,508440

,280

3,000

Total

126

1,38031

,466050

,280

3,000

Erkek

54

1,5923

1,31451

,29

10,50

Kadın

72

1,4346

,54196

,21

4,00

Total

126

1,5022

,95164

,21

10,50

Erkek

53

1,7801

,61700

1,02

4,70

Kadın

72

1,9644

,83482

1,02

5,30

Total

125

1,8863

,75303

1,02

5,30

Erkek

53

,6057

,17696

,10

,90

Kadın

72

,6153

,21207

,10

1,00

Total

125

,6112

,19725

,10

1,00

,350
Gİ Ort.

,359
Pİ Ort.

,177
CD Ort.

,789
GEİ Ort.

*

p<0.05
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GEİ değeri ve özgüven skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
tespit edilmemiştir (p>0,05). SK, GI, PI, CD değerleri ve özgüven skorları arasındaki
korelasyonlarda istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir (p>0,05). İçsel ve dışsal özgüven skorları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelesyon tespit
edilmiştir (p<0,01). Özellikler arası korelasyon katsayıları Tablo 3 te gösterilmiştir.
Tablo 3.Özellikler Arası Korelasyon Katsayıları
Yaşı

İçsel Özüven

Dışsal

Gİ Ort.

Pİ Ort.

CD Ort.

GEİ Ort.

Özgüven
Yaş

1

İçselÖzüven

,034

1

DışsalÖzgüven

-,118

,522**

1

Gİ Ort.

-,036

-,019

-,054

1

Pİ Ort.

-,017

,054

-,034

,233**

1

CD Ort.

,040

,018

-,114

,333**

,086

1

GEİ Ort.

,093

-,032

,123

-,169

-,200*

-,238**

1

*:p<0.05; **: p<0.01
TARTIŞMA VE SONUÇ
Ağız sağlığı, bireylerin seçilen sosyal rollerde yer alabilmesini sağlayan yemek yeme, iletişim ve rahatsızlık vermeden sosyalleşmesini etkinleştiren bir standarttır. Geçmişte ağız sağlığı düzeyinin yalnızca oral patoloji bulunup bulunmamasına bağlı olarak ifade edildiği görülmektedir. Ancak günümüzde ağız sağlığının fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığa katkıda bulunduğu belirtilerek tüm bu faktörler
bir bütün olarak incelenmektedir (President and Fellows of Harvard College,2003).
Diş ve dişetlerinin sağlıklı olması ve beraberinde getirdiği estetik bir gülümsemenin, toplumda algılanan “güzel”, “iyi” ve “başarılı” olma algısına ters düşmeden, bireylerin özgüveni ile ne ölçüde ilişkili olabileceğini araştıran sınırlı sayıda çalışma olması nedeniyle araştırma sonuçlarımız özgüven ve ortodontik tedavi ilişkisi,
psikolojik durum, stres, depresyon v.b, konularda araştırma yapan çalışmalarla karşılaştırılmıştır.
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Agou ve ark.’larının (Agou, Locker, Streiner, & Tompson, 2008) yapmış oldukları araştırmaya göre maloklüzyonu bulunan çocuklar içerisinde, özgüveni düşük
olanlarda negatif estetik algısının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu çocuklar
hem ortodontik tedavi ihtiyacını daha yoğun bir şekilde hissetmekte, hem de daha
düşük yaşam kalitesi skorları göstermektedir. Bu bilgi ışığında, çalışma sonuçlarımızı etkileyeceği düşünüldüğünden ortodontik tedavi endikasyonu bulunan bireyler
çalışmamıza dahil edilmemiştir.
Araştırmamıza ait sonuçlar değerlendirildiğinde özgüven skorları ile periodontal sağlığı gösteren rutin klinik parametreler arasında olası pozitif bir ilişki doğrulanamamıştır. Literatür incelemesine bakıldığında, yapılan bir çalışmada, ağız sağlığını olumsuz bir şekilde değerlendiren kişilerin, yaşamlarından daha az memnun
olduğu tespit edilmiştir (Locker, Clarke, & Payne, 2000). Yine başka bir çalışmada,
iyi ağız sağlığı davranışlarının yüksek özgüven ile, kötü ağız sağlığının ise düşük
özgüven ve düşük benlik saygısı ile ilişkilendirildiği görülmektedir (Huff, Kinion,
Kendra, & Klecan, 2006).
2019 yılında yapılan bir çalışmada (Coelho vd., 2019) strese maruz kalma,
psikolojik durum ve periodontitis arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bulgular, strese
maruz kalma ve periodontitis varlığı arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir.
Bir başka çalışma (Hwang & Park, 2018) depresyon ile periodontal durum arasındaki
ilişkiyi değerlendirmiştir. Araştırma, depresyonun 20-29 yaşları arasındaki katılımcılarda periodontal hastalıkların varlığı ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir. Periodontal hastalık için fiziksel risk faktörleri (örn. Diyabet) bu yaşta nadir
görüldüğü için, periodontal hastalık oluşumunda depresyon gibi psikolojik faktörlerin belirgin şekilde etkili olabileceği belirtilmiştir. Araştırma sonuçlarımız bu çalışmalarla uyum göstermemektedir. Bu durumun çalışmamıza katılan bireylerin büyük
çoğunluğunda gingivitis tespit edilmesine ve ilerlemiş periodontal hastalık bulunmamasına bağlı gelişmiş olabileceği düşünülmektedir.
Ortodontik tedavi ihtiyacı bulunan 12 yaşındaki çocuklarda ağız sağlığı ve yaşam kalitesi ilişkisini değerlendiren bir araştırmada (Herkrath vd., 2019) özgüven
skoru, estetik indeks ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi etkilememiştir. Bizim çalışmamızda da bu çalışmayla benzer şekilde estetik indeks değeri özgüven skorlarından etkilenmemiştir. Literatür incelemesi genel olarak özgüven ve/veya psikolojik
durum ile ağız sağlığı arasındaki ilişkiler konusunda tartışmalı sonuçlar vermektedir.
Araştırmamıza katılan bireylerin %60,3’ü 18-30 yaş aralığında olup, %45,2’si
üniversite ve/veya üzeri eğitim seviyesine sahiptir. Literatür bilgisi genç ve eğitim
düzeyi yüksek bireylerde periodontal sağlığın daha iyi olduğunu göstermektedir (El-
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Qaderi,2004; Shetty,2017). Genç ve eğitimli popülasyonda özgüven düzeyinin yüksek çıkması ise beklenen bir sonuçtur. Dolayısıyla çalışmamız sonuçlarında özgüven
skorları ile periodontal sağlığı gösteren parametreler arasında pozitif bir ilişki tespit
edilmemesinin bu gibi koşulların etkisine bağlı gelişmiş olabileceği düşünülmektedir. Örneklem büyüklüğünün arttırıldığı daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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NETHERTON SENDROMLU HASTALARININ
AĞIZ-İÇİ BULGULARI

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜL
Harran Üniversitesi

ÖZET: Amaç: Netherton sendromlu hastaların ağız içi bulguları ve periodontal durumları belirlenerek aralarında herhangi bir ilişki olup olmadığı değerlendirilmektedir.
Materyal ve Metod: 9, 14 ve 19 yaşında 3 hastanın ağız içi muayeneleri
yapıldı. Anamnez, hastanın ebeveynlerinden de alındı. Akraba evliliği olup olmadığı soruldu. Hastalarda saç dökülmesi ve kaşların incelmesi olup olmadığı
değerlendirildi. Herhangi bir sistemik hastalıklarının olup olmadığı tespit
edildi. Hastaların herhangi bir fiziksel sorunlarının olup olmadığı belirlendi.
Hastaların babaları da muayene edilerek benzer durumların varlığı değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların radyolojik muayenesinde diş gelişiminde gerilik
olduğu görüldü. 9 yaşındaki hastada normalde 7 yaşında çıkması gereken dişler
hala germ durumundaydı. Hastanın diş minelerindeki zayıflığına bağlı olarak
aşınmalar belirlendi. 6 numaralı diş bulunmasına rağmen, mine kusurları nedeniyle çürümeye yatkın oldukları ve genelde çürük oldukları gözlendi. Genel
olarak periodontal muayene sırasında cep, iltihaplanma, periodontal kayıp ve
kanama gözlemlenmedi. 19 yaşındaki hastada ağız hijyen eksikliğine bağlı enflamasyonlar gözlemlendi.
Sonuç: Netherton sendromu ile ağız içi bulgular arasındaki ilişki açık
değildir. Vücudun diğer organları sistemik olarak etkilendiğinden, ağıziçi dokuları ve dişlerde etkilenmiştir. Hastalarda oral hijyene önem verilmemesi durumunda diş kaybının normal bireylerden daha yüksek olacağını düşünüyoruz.
Bunun nedeni, mine tabakasının ve periodontal dokuların daha zayıf olmasından kaynaklanmaktadır. Ağızda oluşabilecek herhangi bir patolojik durumu
önlemek için hastalar 3 aylık aralıklarla kontrollerine devam etmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Netherton sendromu, periodontal durum, diş çürüğü

Mehmet GÜL

Intraoral Findings of Netherton Syndrome Patients
ABSTRACT: Objective: The intraoral findings and periodontal conditions of the patients with Netherton syndrome are determined and evaluated for
any relationship between them.
Materials and Methods: Intraoral examinations of 9, 14 and 19 years
old patients were performed. The anamnesis was also obtained from the parents
of the patient. It was determined that it was a consanguineous marriage. Hair
loss and thinning of eyebrows were evaluated. It was determined whether there
were any systemic diseases. It was determined whether the patients had any
physical problems. The fathers of the patients were also examined for the presence of similar conditions.
Results: The radiological examination of the patients was observed retardation in tooth development. The teeth that would normally have come out
at the age of 7 were still germ. Abrasions were determined due to the weakness
of tooth enamel. Although Teeth number 6 teeth was found, it was observed
that they were prone to decay due to enamel defects and were generally caries.
In general, no inflammation, periodontal loss, and bleeding were observed during a periodontal examination. A 19-year-old patient had inflammation due to
a lack of oral hygiene.
Conclusion: The relationship between Netherton's syndrome and intraoral findings is not clear. Since other organs of the body are affected systemically, it is affected in tissues and teeth in the mouth. Oral hygiene is not given
importance in patients, we think that tooth loss will be higher than normal individuals. This is because the protective layer of the enamel layer and periodontal tissues are more sensitive. In order to prevent any pathological conditions that may occur in the mouth, the patients continue their controls at 3-month
intervals.
Keywords: Netherton syndrome, periodontal condition, dental caries

1.GİRİŞ
İktiyosiform sendromlar arasında sınıflandırılan (Bozdag vd.,2004:24) Netherton sendromu (NS), iktiyozis linearis circumflexa ve konjenital iktiyozis, iktiyoziform eritroderma, trikorksi invaginata ve atopik bulguları olan dermatozdur. Otozomal resesif kalıtımlıdır ve 1/100 000 oranında görülür.
Netherton sendromu (NS), (White vd.,2019:29)sürekli alerji ve yoğun döküntü
ile tanımlanan nadir bir genetik hastalıktır. Her yaşta ortaya çıkabilir ancak dehidrasyon ve enfeksiyonun morbidite ve ölüm oranının yüksek olduğu yenidoğanlarda daha
şiddetlidir. Bu durum, serin proteaz inhibitörü kazal-tip 5 genindeki (SPINK5) fonksiyon mutasyonlarının kaybı sonucu oluşur. the protein lympho-epithelial kazal-type-
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related inhibitor (LEKTI) ekspresyonunun kısmen veya tamamen kaybı sonucu, kallikrein 5 (KLK5) dahil olmak üzere birçok serin proteazın endojen inhibitörüdür.
Çalışmamızda Netherton sendromlu hastaların oral bulgularını değerlendirdik.
Aile hastanemize kabul edildi, çocukları diş eksikti ve hastalarında işlev, fonasyon ve estetik sorunları vardı. Hastaların öyküsü daha önce Netherton sendromu
tanısı konduğunu ortaya koydu. Hastaların intra-oral muayeneleri yapıldı. Anamnez,
hastanın ebeveynlerinden de alındı. Akraba evliliği olduğu belirlendi. Hastalarda saç
dökülmesi ve kaşların incelmesi tespit edildi. Başka hiçbir sistemik hastalık yoktu.
Hastaların parmakları arasında septalar gözlendi. Aynı durum ebeveynlerin ve babalarının muayenelerinde de bulundu.
9 yaşında bir hastanın radyolojik muayenesinde diş gelişiminde gerilik olduğu
görüldü. Normalde 7 yaşında çıkması gereken dişleri germ durumundaydı. Alt ön
grup dişlerde dört olması gerekirken iki diş germi vardı. Diş germlerinin eksik olduğu tespit edildi. Hastanın dişlerindeki minenin zayıflığına bağlı olarak aşınma belirlendi. 6 numaralı dişin bulunmasına rağmen, mine kusurları nedeniyle çürümeye
yatkın oldukları ve çürük oldukları görülmüştür. Periodontal muayene sırasında cep,
iltihaplanma, periodontal kayıp ve kanama gözlenmedi.
14 yaşındaki hastanın radyolojik incelemesi, hastanın süt dişlerinin hala ağızda
olduğunu ve çürük olduğu belirlendi. Kalıcı diş erüpsiyonunu daha rahat hale getirmek için süt dişleri çekildi. Ekstraksiyondan sonra çıkmayan dişlerin hareketlerinde
ivme gözlendi. Tüm dişlerde amelogenez kusur benzeri mine kusurları vardı. Ön dişlerde konik yapılar gözlendi. Periodontal muayene sırasında cep, iltihaplanma, periodontal kayıp ve kanama gözlenmedi. Minenin zayıflığından dolayı çürüğe yatkınlık
görülmüştür.
19 yaşında bir hastanın yaşı nedeniyle fonksiyonel, fonetik ve estetik kaygıları
vardı. Periodontal olarak değerlendirildiğinde, hafif diş eti iltihabı tespit edildi. Hastaya faz 1 tedavisi uygulandı. Çürümüş diş kökleri hastanın ağzında gözlendi. Dişler
çekildi. Bu hastada da konik dişler gözlendi. Hastanın alt mandibular bölgede dişlerinin fazla olduğu gözlendi.
Netherton sendromuna, (Nevet vd., 2017:56) 5q31-32 kromozomunda bulunan Kazal tip 5 (SPINK5) geninin serin proteaz inhibitöründeki germline mutasyonları neden olmaktadır. Gen, mukozal ve epitelyal yüzeyde eksprese edilen lenfoepitelyal Kazal tipi inhibitör (LEKTI) olarak bilinen serin protein kinazı kodlamaktadır.
Bu mutasyonlar, stratum korneumun erken bozulmasına ve cilt bariyerinin bozulmasına neden olan beklenmedik bir epidermal proteaz aktivitesi ile sonuçlanmaktadır.
Durumun 100.000 ila 200.000 canlı doğumda 1'ini etkilediği tahmin edilmektedir.
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Tanı, karakteristik kutanöz bulgular (iktiyosiform eritroderma / iktiyoz linearis
sirkumfleksi), trichorrhexis invaginata, atopik diyatez ve pozitif aile öyküsü varlığında kesindir. Bununla birlikte, semptomlar atipik olduğundan, tanı gecikebilir veya
cevapsız olabilir(Dyer vd., 2017, Renner vd.,2009:124 , Trevino, 2017)
De Felipe ve ark. sendromun ailede öyküsü yoksa ve çocuklukta erken tanı
konulmaması durumunda karakteristik kılın etkilenmemesi ve sağlıklı bireylerde saçın seyrek olması durumunda, doğumdan kısa bir süre sonra bebeklerde eritrodermanın düşük olması nedeniyle Netherton'un tanısının gözden kaçabileceği bildirildi.
Ayrıca, cilt lezyonlarının doğası ve ciddiyeti hastalar arasında ve içinde farklılık göstererek tanıyı zorlaştırmaktadır. İktiyoz lineer sirkumfleks her zaman bulunmayabilir
ve eritemato skuamöz plaklara göre değişebilir(De Felipe vd.,1997).
Olgularımızda semptomların çoğu yoktu. Anamnezden sonra hastanın Netherton sendromu olduğunu öğrendik. Hasta raporlarını aldıktan sonra kesin tanı için
hasta tekrar ilgili kliniğe yönlendirildi ve tanı kesinleşti.
Saçlar tipik olarak pürüzsüz, kuru, seyrek, kısa, boncuklu, kırılgandır ve kolayca kırılır. Hastalarımızın muayenesinde aşırı saç dökülmesi ve seyrek bir yapı ve
kaşların laterallerine döküldü. Goujon vd., 2010:24, Akkurt vd.,2014:18, Zhvania2017:4)
Deride tekrarlayan enfeksiyonlar ve bakteriyel enfeksiyonlar yaygındır ve hastaların en az% 30'unda görülür. Bir çalışmada, etkilenen hastaların hemen hepsinde
tekrarlayan enfeksiyonlar meydana gelmiştir(Leung vd., 2018).
Bizim olgularda oral ağız hijyeni ve oral morfoloji bozuklukları nedeniyle bazı
intra-oral tekrarlayan enfeksiyonlar gözlenmiş ve gingivada kanamaya neden olmuştur. Ağız hijyeni eğitiminden sonra hem iltihaplanma hem de lüksasyonda azalma
gözlendi.
Bazı olgularda zihinsel gerilik gözlendi, ancak üç olgumuzda da zihinsel gerilik saptanmadı(Weber 2001:144).
Mine, oral flora ve dişin en dış kısmında yer alan tükürük ile temas halinde
olan diş dokusudur. Bu nedenle, periodontal olarak sağlıklı kişilerde de çürük mineden başlar. Mine dokusunda demineralizasyon-remineralizasyon döngüsü sürekli devam eder (Fehrenbach vd., 2015).
Diş çürüğü; mikrobiyolojik bulaşıcı diş hastalığı, kalsifiye dokuların yıkımı
ve lokalize çözünmesi ile sonuçlanır. Diş çürüğü, diş minerali ile plak arasındaki fizyolojik denge bozulduğunda meydana gelir. Boşluk oluşturarak imha veya diş yüze-
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yindeki kusur bakteriyel enfeksiyonun bir işaretidir. Diş çürümesine neden olan bakteriler ayrıca diş enfeksiyonunun bir sonucu olarak hastalığın ilerlemesine neden
olur(Roberson vd., 2010).
Bizim vakalarımızda, Netherton sendromlu hastalar çürüğe karşı daha hassastır, çünkü mine zayıftır ve bakteriyel enfeksiyonun bir sonucu olarak, dişeti enfeksiyonu ilerlemeye başlayarak periodontal dokuların tahrip olmasına ve diş kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle, Netherton sendromlu hastaların oral hijyene dikkat etmesi çok önemlidir.
Wilkinson ve ark. bu kıl mili anomalisini 1964'te trikhoreksis invaginata olarak tanımlamıştır. Hastalığın diğer ortak özellikleri enteropati, hipoalbüminemi, aminoasidüri, zihinsel gerilik, büyüme geriliği ve immünolojik anormalliklerdir(Wilkinson vd., 1964, Erdoğan vd., 2006).
Olgularımızda anlamlı büyüme ve gelişme gecikmesi gözlendi. Dişlerin mine
tabakalarının yeterince kalın ve sert olmadığını, dişlerin yaş skalasına göre olması
gereken yerde olmadığı gözlemlendi. Bu durumun büyüme ve gelişme geriliği ile
ilişkili olduklarını düşünüyoruz.
2.SONUÇ
Netherton sendromu ile intra-oral bulgular arasındaki ilişki açık değildir. Vücudun diğer organları sistemik olarak etkilendiğinden, ağızdaki doku ve yapılar da
etkilenir. Hastalarda oral hijyene önem verilmemesi durumunda diş kaybının normal
bireylerden daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Bunun nedeni, mine tabakanın ve
periodontal dokuların koruyucu tabakasının daha hassas olmasıdır. Ağızda oluşabilecek herhangi bir patolojik durumu önlemek için hastalar 3 aylık aralıklarla kontrollerine devam etmektedir.
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ABSTRACT: Today, ocular drug delivery system gains a great attention by the pharmacologist and formulation scientists, as this route of drug administration especially in the form of eye drops represents the most convenient
method of drug administration for the treatment of diseases associated with the
anterior part of the eye. However, transportation of a drug by this route in its
traditional form is associated with several limitations since its concentration in
the required ophthalmic tissue could not be ensured for the specified period of
time due to factors associated with the physiology of the eye in addition to the
barriers that restrict drug reach to deeper parts. Nowadays enormous trials have
been made in order to develop novel devices and nanoformulations that can
maintain the concentration of the drug for a prolonged period of time within
the required ophthalmic tissue even at the posterior segment of the eye with
minimal side effects. This review epitomizes different conventional formulations that are available for ophthalmic delivery and their progress in addition to
novel preparations and devices that are recently discovered like nanoformulations, dendrimers, in situ gels, implants, microneedles, contact lenses and so
on.

1. INTRODUCTION
"The eye is the window of our life and it is regarded as a complex organ with
a unique anatomy and physiology". Structurally, the eye can be divided into two main
parts: anterior and posterior section. About one- third of the eye is occupied by the
anterior section while the remaining part is occupied by the posterior section. The
drug has to pass through several barriers of the eye in order to produce its effects like
tear, cornea, conjunctiva, sclera, choroid, retina and blood- retinal barrier. There are
different types of diseases affecting both sections of the eye like glaucoma, allergic
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conjunctivitis, cataract and anterior uveitis; these diseases affect the anterior section,
while diabetic retinopathy and age-related macular degeneration are the most common diseases affecting the posterior part of the eye. (1, 2)
The topical eye drop is the most popular route of drug administration among
the marketed ophthalmic preparation because it is more convenient for the patient
especially for those diseases affecting the anterior part of the eye (cornea, conjunctiva, sclera, anterior uvea). Unfortunately, it is often eliminated rapidly within few
minutes after instillation and only 5% of the administered dose can reach the intraocular tissue, this may be due to numerous anatomical and physiological factors like
nasolacrimal drainage, tear turnover, reflex blinking and ocular static and dynamic
barrier. (3)
The drug can be delivered into deeper parts of the eye by different routes such
as intravitreal injection, perocular injection and systemic administration. However
systemic administration is impractical due to the blood- retinal barrier in addition to
the small size of the eye compared with the whole body, on the other hand, repeated
eye puncture caused by intravitreal injection results in several problems like endophthalmitis, hemorrhage, a detachment of the retina and poor patient tolerance. Transscleral with per ocular administration route as an alternative method for delivering
the drug into the posterior portion of the eye is more comfortable for the patient but
it is also limited by poor penetration of the drug through static and dynamic barriers.
(3, 4)
In recent years there have been significant efforts to overcome these problems
by designing new route for delivering the drug into deeper parts of the eye like emulsion, ointments, aqueous gels, suspensions, nanomicelles, nanoparticles, liposomes,
dendrimers, implants, contact lenses microneedles, nano suspensions, in situ thermo
sensitive gels and polymeric depot system. All these can be implanted or injected
directly into the vitreous to obtain long-term, sustain release of drugs especially for
the treatment of chronic diseases in order to increase patient compliance. (5)
This review will provide an overview of the various function of ocular barrier
systems and different conventional and novel ophthalmic drug delivery systems for
the treatment of various types of ocular diseases.
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1. LETRITURE REVIEW
1.1 Barriers for intraocular transport
1.1.1 Tear
A tear can influence on the administered ophthalmic drug through its binding
with the administered drug- protein enhancing clearance and diluting the drug. The
volume of the instilled drop is greater than the size of cul-de-sac thus not all of the
instilled drops will be utilized. (6)
1.1.2 Cornea
The cornea which is a non-vascular structure consists of three main layers; the
outer one known as the epithelial layer which is a lipophilic layer, the middle one is
the stromal layer which is hydrophilic in nature and the endothelial layer that separate
the aqueous humor and the stroma. (7)
1.1.3 Conjunctiva
Conjunctiva of the eye is a thin layer that lines the inside of the eyelids and
maintains the tear film, it is rich with capillaries and lymphatic vessels; therefore, the
drug that administered to the conjunctival sac can be cleared rapidly. (8)
1.1.4 Sclera
The sclera is the outer layer of the eye ball that is known as the white of the
eye. It maintains the shape of the eye through its fibrous structure. The hydrophobic
nature of the drug affects the permeability of the sclera. When the lipophilicity of the
drug increases the permeability across the sclera will decrease and vise versa. (9)
1.1.5 Choroid/Bruch's membrane
This part of the eye is regarded as the most vascularized part of the body; blood
flow per ten unit tissue weight is ten folds higher than the brain. It has been shown
that choroid thickness decreases with increasing in the age. In contrast, the thickness
of Bruch's membrane increase with age, these changes in the thickness of choroid
and Bruch's membrane might affect drug penetration into the retina. (10)
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1.1.6 Retina
Retina is located at the back of the eye, on which an image is formed from the
light that enters the eye from the cornea passing across the anterior part until it reaches the retina in the posterior part of the eye, which can be interpreted then in the
brain. All of the drugs in the vitreous can be eliminated by anterior and posterior
route. The drug can be eliminated across the retina after passing through the internal
limiting membrane that separates the retina and the vitreous. (5)
1.2 Conventional ocular delivery systems
1.2.1 Topical liquid solution eye drops
Topical eye drops are the most convenient, prompt, safe and noninvasive
among ophthalmic preparations. However, several limitations regarding drug residence time, bioavailability and ocular permeability are associated with these formulations. Viscosity enhancing agent, permeability enhancer and cyclodextrins can be
used to improve the bioavailability of the instilled ocular drops. Examples of viscosity enhancing agents are hydroxyl methyl cellulose, hydroxyl ethyl cellulose and
sodium carboxy ethyl cellulose which act through improving drug residence time and
ocular bioavailability. (11, 12)
The permeability of the active drug within the eye drops solutions can be improved by using permeability enhancers like benzalkonium chloride, polyoxyethylene
glycol ethers, and sodiumtaurocholate. Toxicity associated with these agents should
be taken into consideration. Cyclodextrins, a complexing agents, act through holding
the hydrophobic drug across the aqueous environment thus it can be absorbed by the
biological membrane. (11)
Side effects like precorneal lose associated with viscosity enhancer and cyclodextrin, in addition to the toxicity associated with permeability, enhancers lead to the
development of other conventional formulation approaches like emulsion, suspension, ointments and nanotechnology. (13)
1.2.2 Emulsion
The emulsion which is a dispersion of oil phase in aqueous continuous phase
is most commonly used in pharmaceutical ophthalmic preparation. It is preferred
over water in oil preparation because it is less irritant to the eye. The ophthalmic drug
is formulated as an emulsion in order to improve bioavailability and solubility of the
drug. An example of such preparation is Restasis, Refresh Endura and Azasite. These
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preparations are important to increase precorneal residence time, drug corneal permeation, providing sustained drug release thus improving bioavailability. (14)
Recent study involves improvement of active pharmaceutical ingredient residence time by using mucoadhesive polymers such as chitosan and hydroxypropyl
methyl cellulose ether for emulsion coating, the study involved preparation of indomethacin emulsion that contains castor oil and polysorbate 80, the resultant emulsion
is surface coated with chitosan, the half-life and residence time increased compared
with that of uncoated emulsion (15). Another study that was done on rabbit eye using
indomethacin emulsion as vehicle involved improvement of the anti-inflammatory
effect of prednisolone as it can reach to the deeper parts of the eye. (16)
1.2.3 Suspension
The suspension is a dispersion of finely divided solid active drug ingredient in
a liquid medium using a suspending agent. The suspension is important in ophthalmic
preparation because it improves drug contact time and duration of action, the smaller
particle of the suspension can replenish the absorbed drug while larger particle help
to prolong drug action by retaining the particle in the precorneal pocket. (2)
An example of an ocular suspension is Tobradex, which is a commercial preparation composed of the antibiotic tobramycin with the steroid dexamethasone. The
major problem associated with this antibiotic is high viscosity; therefore, in a recent
study involve the formulation of a new suspension (Paradox ST), this new product
shows an improvement in the formulation characteristic of the drug and in antibacterial activity. (17)
1.2.4 Ointment
The ointment can be defined as semisolid preparation intended for external
application on the skin or mucous membrane. Ophthalmic ointment consists of active
drug incorporated in a semisolid hydrocarbon base that should have adequate biocompatibility. Incorporation of the drug in an ophthalmic ointment is important for
improving the bioavailability of the drug and providing sustained drug release. (18)
Vancomycin is the drug of choice against aerobic and anaerobic gram-positive
bacteria and methicillin-resistant staphylococcus aurous. Unfortunately, there is no
available topical formulation of such antibiotic and it has no permeability across the
eye. In a certain study of intraocular dynamics of vancomycin hydrochloride ophthalmic ointment, done on a rabbit eye only those with methicillin-resistant staphylococcus aurous, it has been shown that the concentration of vancomycin was maintained above the MIC in BS induced group with MRSA infection. (19)
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Another study involves the preparation of different concentration of vancomycin for the treatment of MRSA keratitis in a rabbit, the result of this study was that
the higher vancomycin concentration the greater effect in the treatment of MRSA
keratitis. (19)
1.3 Novel ocular drug delivery systems
1.3.1 Nanoparticles
It is known that "Nanoparticles are small particles that have the colloid size
range of 10 to 1000 nm.". These particles gain a great importance in ophthalmic drug
formulation as a result of their ability to produce the required pharmacological effect
with a low irritation to the eye and a prolonged drug release from the precorneal
pocket. (19, 20)
However, these particles may be removed rapidly from the precorneal pocket,
to avoid this problem, the synthetic polymer should be added in order to prolong the
drug residence time, such as chitosan, sodium alginate, poly ethylene glycol. This
can be approved in a study done on natamycin loaded chitosan /lecithin nanoparticles
which determined the effect of such polymers in prolonging the residence time and
in reducing the frequency of drug administration the reason behind this effect of chitosan is that it is positively charged therefore it can bind to the negatively charged
cornea. (21)
Another study which suggests that nanoparticles can provide a posterior drug
delivery for prolonged effect in a size rang of the particles between 200_2000 nm.
While rapid clearance of the drug occur when the size of the particles is about 20 nm.
The prolonged effect of these particles may be due to the accumulation of these particles in the retinal cells for up to four months following single intravitreal injection.
(22)
1.3.2 Nanosuspensions
It is stated that "Nanosuspension is a colloidal dispersion of submicron drug
particles stabilized by the surfactant." It is important for the delivery of poorly soluble drugs and providing sustained drug release. The discovery of this preparation
plays an important role in ophthalmic drug formulations since it can prolong the residence time of the drug at the site of action also it is less irritant to the eye and can
improve drug bioavailability. (23)
The application of this system in glucocorticoid ophthalmic preparation like
hydrocortisone, prednisolone or dexamethasone results in an excellent therapeutic
effect on the bioavailability. This is approved by one study that compared ocular
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bioavailability of different glucocorticoids from: nanosuspensions, solution, microcrystalline suspension, after instillation into the rabbit eye and by measuring intraocular pressure, it had been shown that greater extent of drug absorption and intensity of drug action were observed for all steroid of nanosuspension compared with
that of other formulation. (19)
In another study that compares the reduction of the intraocular pressure of a
rabbit eye using hydrocortisone nanosuspension and conventional hydrocortisone
ophthalmic preparation, a sustained drug action was maintained for longer period of
time in nanosuspension compared to solution form. (24)
1.3.3 Liposomes
Liposomes are lipid vesicles which consist of one or more of the phospholipid
bilayer, surrounding an aqueous core. They can be classified into positive, negative
and neutral charged liposomes, those that are positively charged are preferred over
those that are negatively charged, this is because positively charged liposomes have
a greater affinity toward negatively charged cornea that results in the increasing of
the precorneal residence time of the drug. It may be small unilamellar vesicles, large
unilamellarvesicles and multilamellar vesicles depending on size and number of
phospholipid bilayers. (25)
The discovery of liposomes plays an important role in biopharmaceutics due
to their excellent biocompatibility, cell membrane like structure and ability to encapsulate both hydrophilic and hydrophobic drugs. Several studies are conducted utilizing liposomes in an ocular formulation, in a recent study latanoprost/liposomal formulation injected to the subconjunctival sac of a rabbit eye, resulted in a sustained
reduction of the intraocular pressure over a long period of time compared with multiple daily instillations of conventional latanoprost. (26)
Another study that compared the effect of positive, negative and neutral (25)
charged liposomes, after the injection of acyclovir-loaded cationic, anionic and neutrally charged liposomes in a rabbit eyes resulted in prolonged reduction of intraocular pressure with positively charged liposomes when compared with that of negative and neutral charged liposomes. (27)
There are many liposomal formulations for ocular drug delivery that are used
for different ophthalmic purposes such as Visudyne and Tears again, the latter is used
for dry eye syndrome. Other preparation like Visudyne, Verteporfin demonstrated
several advantages over conventional preparation. (28)
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1.3.4 Dendrimers
Dendrimers are spherical shaped, nanosized, symmetrical, highly branched
polymeric system that can be chemically synthesized to have a precise chemical
structure. These systems contain functional group on the molecule surface that may
be amine, hydroxyl or carboxyl group, these functional groups allow the isolation of
functional moieties. (29)
Dendrimers play an important role in recent researches since they are applied
in different fields like biology, catalyst and nanomedicine. These agents are important for carrying both hydrophilic and lipophilic drugs. (30)
Certain types of dendrimers like polyamide amine can be used as ophthalmic
vehicles for drugs like pilocarpine nitrate and tropicamide for miotic and mydriatic
activity. One study in albino rabbits demonstrated that the mean residence time of
pilocarpine in polyamide amine is greater than that in saline. (31)
Another study done on a rabbit demonstrated that dendrimers play an important role in preventing tissue scar that occurs after glaucoma surgery, through inhibition of Toll-like receptor 4-mediated lipopolysaccharide-induced synthesis of chemokines and cytokines by using conjugation of glucosamine and glucose amine 6sulfate together with modified polyamide amine (32).
1.3.5 Microneedles
Microneedle is a method of delivering the drug into the posterior segment of
the eye, by using the needle that can penetrate hundreds of microns into the sclera. It
is important for the treatment of vision threatening posterior ocular diseases, like
diabetic retinopathy, age-related macular degeneration and posterior uveitis. By
using this technique the drug can cross the blood-brain barrier to reach retina/choroid.
(33)
In a certain study involves using a micro needle surface coated with drugs like
sulforhodamine, this study revealed that a rapid dissolution in the scleral tissue of the
surface coated drug, which results in the high scleral concentration of sulfonamide.
(34)
1.3.6 Nanomicells
Nanomicells are the important approach to formulating ophthalmic drugs for
both anterior and posterior transmission of the medication in clear aqueous solution
in order to reduce irritation to the eye and improve bioavailability. They are made
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with amphiphilic molecules that have both hydrophilic and lipophilic characteristics,
these molecules may be surfactant or polymeric in nature. (19)
These formulations acquired a great interest due to their high drug loading
properties, enhanced bioavailability and small particle size that produce a better medicinal effect. In a certain study in which nanomicells loaded with dexamethasone
for anterior segment delivery, by examining the concentration of the drug in a rabbit
aqueous humor, the dexamethasone loaded micells have higher bioavailability than
dexamethasone suspension. (19)
Also, researchers utilized nanomicells for ocular gene delivery by topical drug
administration to the eye. Posterior ocular drug delivery can be achieved by the application of nanomicells loaded drug, as in an attempt to deliver cyclosporin drops to
the posterior ocular tissue, nanomicells may be captured in the systemic circulation
for a prolonged period of time and do not produce the nonspecific effect (35).
1.3.7 In-situ gelling systems
These are solutions of certain polymers that are converted to gelatin under certain conditions such as changes in temperature, ions, pH, or by UV irradiation.
Thermo sensitive types are the most common; examples of the polymers that can be
used for this purpose include poloxamers, polyethylene glycol and chitosan. Several
studies indicate that these agents are useful for delivering the drug to the anterior and
posterior parts of the eye to achieve sustained drug release, improve bioavailability,
reduce dosing number and minimize the unwanted effect. Thus they can be regarded
as the drug of choice for chronic ophthalmic diseases. (36)
1.3.8 Contact lens
Contact lenses are thin pieces of round plastic that are worn for vision problems. They adhere to the cornea through surface tension (37). They can be regarded
as a useful mean for delivering drugs like antihistamines, antimicrobials and ketotifen. Loading of the lenses with drugs could be achieved by soaking them in drug
solutions providing greater efficiency in delivering the drug with longer residence
time and improved bioavailability (38). Investigation of soft contact solution,
piggyback contact lens combined with a drug plate, surface modification to immobilize drugs on the surface of contact lenses, incorporation of the drug in a colloidal
structure, ion ligand contain polymeric hydrogel and molecularly imprinting of drug
(39–41).
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It has been discovered from a certain study that dexamethasone bioavailability
from hydroxyethyl methacrylate contact lenses is much higher than that from the eye
drops, however these soaked lenses have inadequate drug loaded and short residence
time. To solve the problem, molecularly imprinted contact lens and particle laden
contact lens have been developed utilizing liposomes and nanoparticles. (42).
1.3.9 Implants
These devices can be utilized to deliver the drug to the posterior part of the eye
in order to provide local and sustained drug release, avoid multiple dosing of the
drug, reduce side effects and compass blood-retinal barrier. Implantation can be achieved through a minor surgery by making incision posterior to the lens and anterior
to the retina; they are applied mainly for the treatment of a chronic vitreoretinal disorder. (43,44)
Implants can be classified into biodegradable and non-biodegradable drug release. Those that are nonbiodegradable can provide prolonged effect using certain
types of polymers like ethylene vinyl acetate and polysulfone capillary fiber. Examples of such type are Vitrasert and Retisert. (43)
The second type is the biodegradable implant that does not require surgical
removal from the eye as well as they can provide sustained effect and can be regarded
as biocompatible. It does not require surgical removal from the eye; examples of the
polymers used for this purpose are polyglycolic acid, polylactic acid and polycaprolactones. Examples of biodegradable implants include Surodex and Ozurdex. (45)
3. CONCLUSION
Eye is one of the most complicated organs in our body, delivering the drug to
this organ is associated with several challenges. Considerable efforts have been made
in order to prolong residence time of the drug in the ophthalmic tissue, reduce frequency of drug administration, improve bioavailability and recently delivering the drug
to the posterior region of the eye as well as formulations of different implants for
chronic vitreoretinal diseases in order to reduce unwanted effects of drugs that have
problems associated with prolonged administration. Nanotechnology based formulations like nanosuspension, nanomicells, dendrimers, and liposomes are developed for
delivering the drug to a specific region of the eye, reducing toxicity and dosing frequency. In the future, this approach might replace the invasive route of delivering the
drug to the eye such as intravitreal injection.
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ÖZET: Bu çalışmanın amacı çocuklarda şuruba alternative olarak oral
polimerik ince filmi parçalayan (MDF) parçalayan bir ürün geliştirmekti. BCS
sınıf I'e ait bir antihistamin olan dihenhidramine HCl, çocuklar için film başına
12.5mg dozunda oral ince film hazırlama için kullanıldı. Polimer türünü optimize etmek için ön denemeden iki formülasyon analiz edildi: Formülasyonlardan biri (MDF1) sentetik bir polimer (HPMC E15) içerir ve diğeri (MDF2) film
oluşturucu bir polimer olarak jelatin içerir. Elde edilen filmlerden, en iyi formulasyonu seçmek için, bükülme esnekliği testi, film yüzeyi pH'ı ve çözülme
aparatı kullanılarak in vitro çözülme süresi testi yapıldı ve değerlendirildi.
HPMC E15 (MDF1) ile hazırlanan oral ince filmler jelatin (MDF2) ile
hazırlanan oral filmlere göre daha iyi sonuçlar verdi, örneğin; iyi görünüm,
yüksek bükülme esnekliği ve parçalanma süresi gibi, HPMC E15 (MDF1) ile
hazırlanan oral ince filmlerin film yüzeyi pH'ı 4'e yakındı; ancak her filminde
bükülme esnekliği eşdeğer düzeyde tespit edildi. Parçalanma süresini iyileştirmek ve film yüzey pH'ını attırarak oral mukozal pH'a yakın yapmak için için
daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar sözcükler: Filmler, Difenhidramin, Çözünme, Parçalanma,
HPMC.
A Study of Formulation and Evaluation of Diphenhydramine HCl
Mouth Dissolving Films
ABSTRACT: The aim of this study was to develop a mouth disintegrating oral polymeric thin film (MDF) to be an alternative to syrup in children.
Solvent casting method was used for the preparation. Diphenhydramine HCl,
an antihistamine belonging to BCS class I was used for oral thin film prepara-
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tion in a dose of 12.5mg per film for children. Two formulations from the preliminary trial were analyzed to optimize the type of polymers: one of the formulations (MDF1) contains a synthetic polymer (HPMC E15) and the other
(MDF2) contains gelatin as a film forming polymer. The resultant films were
evaluated morphologically as well as by bending flexibility test, film surface
pH and in vitro disintegration time test using disintegration apparatus; to select
the best formulation.
Oral thin films which were prepared with HPMC E15 (MDF1) showed
better results i.e., good appearance, high bending flexibility and accepted disintegration time than oral thin films which were prepared with gelatin
(MDF2), film surface pH was near 4; however both are good concerning bending flexibility. Further studies were needed to improve disintegration time and
to increase film surface pH to make it near oral mucosal pH.
Key words: films, diphenhydramine, dissolving, disintegrating,
HPMC.

1. INTRODUCTION
Oral thin film is a new dosage form containing medicinal substances which
disintegrates rapidly, usually within a matter of seconds, when placed upon the tongue (Nehalsiddiqui et al., 2011:291). Mouth dissolving films (MDFs) are a new type
of drug delivery system for the oral route intended to disintegrate rapidly when placed on tongue or in the oral cavity without need of water and they can be administered
in any condition like traveling or other emergency conditions. Drug release may be
either quick or slow by varying the rate of dissolution of the films (Kesralikar et al.,
2016:826) MDFs have evolved over the past few years from confection and oral care
markets in the form of breath strips and become a novel and widely accepted form
by consumers for delivering vitamins and personal care products (Maren et al.,
2014:22).
Today, MDFs are a proven and accepted technology for systemic delivery of
APIs for OTC medications and are in the early- to mid- development stages for prescription drugs. Chloraseptic® Relief Strips were the first oral thin-film product that
incorporated a drug and were introduced in the United States in September 2003 by
Prestige Brands International for relief of sore throat (Tapash et al., 2005).
An ideal API to be formulated as MDFs should be soluble in saliva for quick
oromucosal absorption. The active substance can be from any class of APIs that can
be administered orally or through the buccal mucosa (Tapash et al., 2005; Sandeep
et al., 2011:919)
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Presently, both natural (e.g. Pullulan, Gelatin) and synthetic (e.g. Hydroxy
Propyl Methyl Cellulose, Sodium Carboxy Methyl Cellulose) polymers are used for
preparation of fast disintegrating oral film (vanessa et al., 2012:16)
Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC) or hypromellose is a partly Omethylated and O-(2-hydroxypropylated) cellulose. HPMC is a synthetic non-ionic
polymer and soluble in cold water, forming a viscous colloidal solution. It is widely
used in oral, ophthalmic, nasal and topical pharmaceutical formulations, and is
known for its good film forming properties and has excellent acceptability. Lower
grades of HPMC like Methocel E3, E5, and E15 are particularly used for film formation because of their low viscosity (Priyanka et al., 2011:280). HPMC is used as a
bioadhesive material, coating agent, dispersing agent, dissolution enhancer, emulsifying agent, emulsion stabilizer, film- forming agent, foaming agent, granulation aid,
stabilizing agent, suspending agent, tablet binder and viscosity-increasing agent (Pramod et al., 2012:1262)
Gelatin or gelatine (from Latin: gelatus meaning "stiff" or "frozen") is a translucent, colorless, flavorless food ingredient, derived from collagen taken from animal
body parts. Brittle when dry and gummy when moist, it is also called hydrolyzed
collagen, collagen hydrolysate, gelatine hydrolysate, hydrolyzed gelatine, and collagen peptides. Substances containing gelatin or functioning in a similar way are "gelatinous". Gelatin is an irreversibly hydrolyzed form of collagen, wherein the hydrolysis reduces protein fibrils into smaller peptides; depending on the physical and
chemical methods of denaturation, the molecular weight of the peptides falls within
a broad range. Gelatin is in gelatin desserts; most gummy candy and marshmallows;
and some ice creams, dips, and yogurts.
Plasticizers have been reported as important factors affecting mechanical properties of films. The mechanical properties such as tensile strength and elongation of
the films have been improved by the addition of plasticizers; variation in their concentration may affect these properties. The commonly used plasticizers include PEG
400, glycerin, PG and triacetin etc (Panchal et al., 2012:60). Glycerin occurs naturally in animal and vegetable fats and oils that are consumed as part of a normal diet.
Glycerin is used in a wide variety of pharmaceutical formulations including oral,
ophthalmic, parenteral, and topical preparations. When used as an excipient or food
additive, glycerin is not usually associated with any adverse effects and is generally
regarded as a non-toxic and non-irritant material (Glycerine, 1990)
Diphenhydramine (DPH) is an antihistamine mainly used to treat allergies. It
is also used for insomnia, symptoms of the common cold, tremor in parkinsonism,
and nausea. It is used by mouth, injection into a vein, and injection into a muscle.
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Maximal effect is typically around two hours after a dose, and effects can last for up
to seven hours (Keshaw et al., 2012:97). According to physical description, DPH is
white or almost-white crystalline powder, odorless with a bitter numbing taste. Its
melting point is 166° Celsius. Its water Solubility is greater than or equal to 100
mg/mL at 21.5° Celsius. DPH half-life is 2.4 – 7 hr. A single oral dose of DPH is
quickly absorbed with maximum activity occurring in approximately one hour. The
duration of activity following an average dose of DPH is from four to six hours. Adult
dose is 25 to 50 mg three or four times daily. The nighttime sleep-aid dosage is 50
mg at bedtime. Pediatric Patients, other than premature infants and neonates: 12.5 to
25 mg three or four times daily. Maximum daily dosage not to exceed 300 mg.
In motion sickness, full dosage is recommended for prophylactic use, the first
dose to be given 30 minutes before exposure to motion and similar doses before meals and upon retiring for the duration of exposure.

Figure (1-1). The chemical structure of diphenhydramine HCl (13)
2.MATERIALand METHODS
2.1 Materials
Absolute ethanol was purchased from Tedia Company, USA. DPH HCl and
HPMC were gifts from Pioneer, Sulaimanya, Iraq. Glycerin and saccharine were procured from Local Market, Mosul, Iraq.
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2.2 Methods
2.2.1 Preparation of MDFs
2.2.1.1 Method (Solvent casting method)
To prepare (MDF1 and MDF2) containing DPH HCl and other components as
shown in Table (1-1), using solvent casting method (Kesralikar et al., 2016:826;
Lodhi et al., 2013:47), each film is loaded with 12.5 mg DPH HCl. The area and
number of films prepared for each batch can be calculated as follow (Patil et al.,
2012:482; Pathan et al., 2016:74).
Total area of petri dish was 78 cm2
Each film area = 2×3 = 6 cm2
Number of films in batch =78/6 =13
Total drug load = 12.5×13 =162.5mg
Two formulations were prepared, the first one containing (HPMC) with other
ingredients as demonstrated in Table (2-3). The other formula contains (gelatin) as a
polymer forming film.
During the preparation processes, a weighed amount of polymer (Gelatin or
HPMC) is dispersed in distilled water in a 100-ml beaker and stirred using magnetic
stirrer for 2 hours with the aid of heat, the beaker is left for overnight to remove air
bubbles. In another beaker the weighed amount of drug, glycerine and saccharine are
added subsequently and stirred for about 30 minutes. The two beaker contents are
mixed and stirred again for 1 hour till formation of clear solution. The final solution
is casted slowly on to a 10 cm diameter glass petri-dish with total area of 78 cm2 .
The dish is kept in the oven for 4 hours for drying and then the resting film is carefully separated from the plate for cut and packaged using aluminum foil.
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Table (2-1) Composition of MDF formulations containing DPH (Amounts in
mg or ml/film)
Ingredients

MDF1

MDF2

DPH HCl

12.5

12.5

Gelatin

------

50mg

HPMC

50mg

------

Glycerin

0.3ml

0.3ml

Saccharine

45mg

45mg

Absolute ethanol

10ml

10ml

Distilled water

10ml

10ml

For MDF1 and MDF2 preparation, an aqueous dispersion of film forming
polymer was prepared by dissolving 650 mg for each of HPMC and Gelatin in 10 ml
of distilled water. The polymer dispersion was stirred by a magnetic stirrer for 2 hr.
in a 50-ml beaker, with little heat using water bath, left for overnight to remove all
the air bubbles entrapped. Another 50-ml beaker containing DPH in 10ml of absolute
ethanol was stirred by a magnetic stirrer for 2-3 hr. to prepare a solution of DPH.
In the next day; the contents of these two beakers were added to each other
and saccharine was also added and stirred for 1hr. Glycerin was also incorporated
into the final solution as a plasticizer with continuous stirring for another 1 hr. The
final mixture was left for 1-2 hr. rest, casted onto 10 cm–diameter glass petri dish
and dried in the oven at 37ºC for 4-5 hr. The films were carefully removed from the
petri dish, checked for any imperfections and cut into the required size (2 x 3 cm2) to
deliver the equivalent dose per strip. The samples were stored in aluminum foils.
2.2.2 Evaluation of MDFs:
2.2.2.1 Morphological Properties
Properties such as homogeneity, color, transparency and surface of the oral
films were evaluated by visual inspection of all the prepared films (Panchal et al.,
2012:60)
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2.2.2.2 Film Thickness
The thickness of each film was measured using digital vernier microm.eter at
the four angles and at the center. The data are represented as a mean±SD of triplicate
determination (Buchi et al., 2013:161; British Pharmacopoeia, 2010).
2.2.2.3 Film Surface pH
The surface pH of the film was determined in order to investigate the possibility of any in-vivo side effects (Sumedha et al., 2013:1097). The film to be tested is
placed in a petri dish and is moistened with 1ml of D.W. and kept for 30seconds.The
pH is measured after bringing the electrode of the pH meter in contact with the surface of the formulation and allowing equilibration for one minute (Buchi et al.,
2013:161).
2.2.2.4 Bending Flexibility
The used method is modified from American Society for Testing and Materials
(ASTM) Bend Mandrel test (D 4338-97). In Bend Mandrel test, the film is bended
over a mandrel and examined for cracks over the area of the bend in a strong light.
The film is assumed as flexible if no crack is visible at a 5× magnification. According
to the modified method reported by Liewet al (British Pharmacopoeia, 2010), the
oral dissolving film was repeatedly folded at the same place. The total number of
bending made before the film cracked was denoted as bending value.For each formula, three samples were examined.
2.2.2.5 In Vitro Disintegration Time in Disintegration Apparatus
The in vitro disintegration time of the prepared oral dissolving film was determined using a disintegration tester with distilled water at 37±0.5 C
̊ . The disintegration time was taken as the time for film to be disintegrated into tiny fragments. A
total of three film samples were run for each formula (Lakhsmi et al., 2013:416).
3. Results and Discussion
3.1 Preparation of MDFs
3.1.1 Solvent- Casting Method
It is undoubtedly the most widely used manufacturing process for making
films. This is mainly due to the ease of the process and the low cost when compared
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with other methods. By this method both the polymer and the drug are dissolved in a
solvent and a film is cast by solvent evaporation technique.
3.2 Evaluation of the Prepared MDFs
3.2.1 Morphological Properties
The color of HPMC polymer was transparent (27); therefore the prepared films
of MDF1 were generally transparent in color with one surface, flexible, homogenous
and easy to remove from the petri dish, Figure (3-1).

Figure (3-1) The Prepared MDF1
While the prepared films of MDF2 were also transparent in color with one
surface, but they were so sticky and very difficult to remove from the petri dish,
Figure (3-2).

Figure (3-2) The Prepared MDF2
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3.3.2 Film Thickness
The thickness of each film was measured using ordinary vernia, Both MDF1
and MDF2 gave the same results when the four angles and center were measured and
it is considered acceptable (Table 3-1).
3.3.3 Film Surface pH
The surface pH of the films was determined in order to investigate the possibility of any side effects, in vivo. Since acidic or alkaline pH may cause irritation to
the oral mucosa, it was attempted to keep the surface pH as close to neutral as possible. The surface pH of both MDF1 and MDF2 was near 4 (Table 3-1) and therefore
these films may cause irritation in the oral cavity(28). The surface pH of the prepared
MDF2 films provides more acceptable pH range than MDF1.
3.3.4 Bending Flexibility
HPMC is a well-known film forming polymer, but it provided insufficient
flexibility, for this reason glycerin was used as a plasticizer to increase the film flexibility and ease of removal from the mold. A good mouth dissolving film should be
flexible as it might be subjected to bending during manufacturing, transportation and
handling. A mouth dissolving film with high flexibility without breaking while bending is much desirable. Both MDF1 and MDF2 gave high flexibilities (>300 times)
without breaking of films (Table 3-1).
3.3.5 In Vitro Disintegration Time (DT) in Disintegration Apparatus
It was observed that the in vitro DT varies from 1.45min to 11.33min. In case
of formulations prepared with HPMC (MDF1), the DT was found to be (1.45min)
whereas in case of films prepared using gelatine (MDF2), the DT was found to be
(11.33min) which is too high, as illustrated in Table (3-1). This indicated that in vitro
DT of the MDFs containing HPMC as polymer may be affected by the nature of
polymer. This result is not in agreement with S. Aruna Jyothi et al who formulated
and evaluated fast dissolving films of DPH using HPMC and gelatine as film forming
polymers (Pathan et al., 2016:74) and the in vitro disintegration of these oral films
were less than 30 seconds.
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Table (3-1): Some Tests for the Evaluations MDFs
Tests

MDF1

MDF2

Film Thickness (mm)

0.4

0.4

Film Surface pH

4.0

4.7

Bending Flexibility (times)

>300

>300

In Vitro DT in Disintegration Apparatus
(min)

1.45

11.33

Mean ± SD, N=3
4.CONCLUSIONS
Based on the results, it was concluded from this study that solvent evaporation
method was a successful, simple and cheap method to prepare mouth dissolving films
and The type of polymer used in formulation may have great influence on the properties of films like flexibility, smoothness and easy to remove and cut into films. The
prepared films containing HPMC E15 were better than films containing gelatine polymer concerning morphological properties and disintegration time. Glycerin was
found to be beneficial as plasticizer during film formulation for easy removal of films
from petri dishes. The surface pH for both formulations was not highly accepted, it
must be near 6.8. thus it is better to solve this problem by adding safe components to
increase the pH of formulations. Disintegration time was accepted in MDF1, but it
was unaccepted in MDF2. Addition of some surfactants in both formulations may be
beneficial to shorten the time of disintegration.
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ÖZET: Ağır metal toksisitesi, canlıların tamamını etkileyen, sağlığa
olan etkileri evrensel boyutlara ulaşan ciddi bir sorundur. Bu toksisite maruziyet yolu yaş, genetik ve beslenme gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Teknolojik
ilerlemelerle beraber sanayi devrimi, küresel kirlenmenin artmasına ve buna
paralel olarak kadmiyum (Cd+2) gibi ağır metallerin çevrede artışına neden
oldu. Çalışmamızda, son zamanlarda yapılan bazı çalışmalarda antioksidan, antienflamatuar aktivitelere sahip olduğu gösterilen, güncel olarak pulmoner hipertansiyon ve erektil disfonksiyonun tedavisinde kullanılan ve seçici bir fosfodiesteraz-5 inhibitörü (PDE5i) olan Sildenafil (SiL)’in kadmiyum ile oluşturulan ağır metal toksisitesi modelinde koruyucu rolünün araştırılmasını amaçladık. Elde ettiğimiz sonuçlar itibariyle çalışmamız, sildenafilin kadmiyum gibi
ağır bir metalin neden olabileceği karaciğer organ hasarına karşı koruyucu olabileceği, bu etkisinin antioksidan savunma sistemini aktive ederek antioksidan,
antienflamatuvar etkiyle gerçekleştirmesinin olası olduğunu düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Antioksidan sistem, Kadmiyum, Erektil disfonksiyon, Oksidatif stres, Sildenafil
Antioxidant Activities of Sildenafil Against Cadmium-İnduced
Hepatotoxicity
ABSTRACT: Heavy metal toxicity is a serious, life-threatening global
health problem affecting all living organisms. The route of exposure to this
toxicity depends on various factors such as age, genetics and nutrition. The
industrial revolution, which emerged with technological advances, led to an
increase in global pollution and simultaneously increased heavy metals levels
such as cadmium (Cd+2) in the environment. The aim of this study is to investigate, some recent studies have shown that antioxidant, anti-inflammatory activities, also currently used in the treatment of pulmonary hypertension and
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erectile dysfunction and a selective phosphodiesterase-5 inhibitor (PDE5i) in
the protective role of Sildenafil (SiL) with cadmium-induced heavy metal
toxicity model. Our results suggest that sildenafil can be protective against liver
organ damage caused by heavy metal such as cadmium and it is possible that
this effect can be effected by activating antioxidant defense system with antioxidan and antiinflammatory effect.
Keywords: Antioxidant system, Cadmium, Erectile dysfunction, Oxidative stress, Sildenafil

INTRODUCTION
Cadmium is an extremely deleterious heavy metal threatening the health of all
living organisms, that is spontaneously formed and extensively used in industry. It is
classified as a human carcinogen by the International Agency for Research on Cancer. The main sources of Cd+2 poisoning are: cigarette and consumption of cadmiumcontaining food or water (Anthony S vd., 2016).
Cadmium exposure accelerates peroxide formation by causing oxidant / antioxidant imbalance in the organism. This imbalance causes high levels of hydroperoxides to be produced, which disrupts lipid, carbohydrate and protein metabolism.
On the other hand, Cd+2 causes increased levels of biochemical parameters such as
TNF-α, IL6, 8,1B, which are responsible for inflammation, apoptosis and tumor formation (Oh SH ve Lim SC, 2006).
Sildenafil (SiL), a selective phosphodiesterase-5 inhibitor, is a drug commonly
used in the treatment of erectile dysfunction and angina by increasing the level of
intracellular cyclic guanosine monophosphate (cGMP). In addition, SiL has antiinflammatory, antiapoptotic and cardioprotective effects, and recent studies have reported that SiL shows these effects by preventing oxidative stress and inflammation
(Kaur M vd., 2017).
Our objectives in this study are: to present the possible approaches to prevent
toxicity by trying to understand the mechanism of Cd+2's toxicity through different
pathways, to evaluate the benefit of a drug that is used in the clinic in terms of prevention of organ and tissue damage due to heavy metal exposure, and to develop new
approaches to drug development studies with phosphodiesterase-5 inhibitors.
MATERIAL AND METHODS
Twenty-eight Sprague-Dawley female rats were used in this study. Female rats
weighing 250-300 grams were kept in standard housing cages until the day of the
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experiment. Rats were housed at room temperature of 24-27 ° C in appropriate humidity and ventilation environment in rooms with dark / light illumination for 12
hours.
The rats were divided into 4 groups with 7 rats in each group. During the experiment, rats were allowed access to water and feed (standard pellets -ad libitum feeding). Group 1 (Control): On the seventh day of the experiment, a single dose of
distilled water was administered intraperitoneally (i.p.) by adjusting injection volume
of 0.5 ml / rat. The same injection volume is maintained in other administations.
Group 2 (Cd): On the seventh day of the experiment, a single dose of 3.7 mg / kg
Cd+2 solution was administered by i.p. injection in the morning. Group 3 (SiL) received SiL 5 mg / kg / day orally in drinking water for 10 days. Group 4 (SiL + Cd):
SiL 5 mg / kg was given orally in drinking water for 10 days and on the seventh day
of the experiment Cd was administered by a single dose i.p. injection of 3.7 mg / kg.
On the 10th day of the experiment, 72 hours after Cd+2 administration, rats
were sacrificed under anesthesia and liver tissue was collected and stored until the
time of histological evaluation. In our study, tissue levels of TBARs, GSH and TSH
which are oxidative stress indicators were evaluated.
TSH, GSH, TBARS measurements were performed with commercial Eliza
Kits (SHANGHAI YEHUA BIOLOGICAL TECHNOLOGY) in accordance with kit
procedures in Inonu University biochemistry laboratory.
RESULTS
According to our results, it was found that Cd increased significantly TBARs
level compared to control group (p <0.05, p <0.001), but it also decreased GSH and
T-SH levels significantly (p <0.001). In SiL + Cd administration, TBARs level decreased significantly (p <0.05), GSH and T-SH levels increased significantly compared to Cd group (p <0.001).
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Table.1. The Effect of Sil on Hepatic GSH, TBARS and T-SH Levels

a

Indicates the importance of the Cd group to the Cd + Sil group.

p<0.05: *, p<0.01: **, p<0.001: *** (GSH; µmol/g) (TBARS; nmol/g) (TSH;
µmol/g)
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The fact that drug development studies are extremely challenging, costly and
long-term studies have led researchers to investigate the different pharmacological
effects of existing drugs.
In this study, we examined different possibilities of clinical use of sildenafil,
which is used in the treatment of erectile dysfunction and pulmonary hypertension in
the clinic. Sildenafil, a phosphodiesterase-5 inhibitor, may protect against liver damage caused by a heavy metal such as cadmium, and this effect is achieved by activating the antioxidant defense system with anti-inflammatory effect.
However, this beneficial effect should be supported by clinical studies.
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ÖZET: Gün geçtikçe birey ve toplum açısından daha büyük sorun haline gelen depresyon, etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamış bir psikiatrik hastalıktır. Depresyon tedavisi için farklı tedavi stratejileri denenmekte olup, son
yıllarda sitokinleri hedef alan yaklaşımlar dikkat çekici hale gelmiştir. Bu
çalışmamızda sitokinlerin depresyon fizyopatolojisi ile olan ilişkisi etki
mekanizmları açısından açıklanarak, yeni tedavi yaklaşımları hakkındaki güncel veriler irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Depresyon, sitokinler, güncel yaklaşımlar
The Role of Cytokines in the Treatment of Depression and Current
Approaches in Treatment
ABSTRACT: The etiology of depression has not been clearly determined, which is a psychiatric disorder that is becoming a greater burden for the
individual and society. Different treatment strategies have been tried in the
treatment of depression, and recently, approaches targeting cytokines have attracted attention. In this article, the connection of cytokines with the pathophysiology of depression was tried to be elucidated through various mechanisms
and recent treatment strategies targeting this mechanism are discussed.
Key words: Depression, cytokines, current approaches

1. INTRODUCTION
Studies have shown that depressive patients have more immune abnormalities
than the general population, and that cytokine treatment leads to depressive symptoms as a common side effect. In recent years, based on these facts, it has been
thought that cytokine secretion due to activation of immune system may play a role
in the pathogenesis of depression (Capuron and Dantzer, 2003). In this context, many
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studies investigating the relationship between depressive disorders and cytokines
have been conducted and new treatment strategies have been tried to be developed.
Cytokines are immuno-active molecules produced by immune cells that enable
the association with other biological systems as modulators of the immune system to
establish homeostasis. While cytokines such as IL-1, IL-6 and TNF-α are known as
pro-inflammatory cytokines; IL-4, IL-10, IL-12, IL-13 are known as anti-inflammatory cytokines. Some cytokines such as IL-8 show both pro-inflammatory and antiinflammatory properties (Dinan, 2009). Cytokines obtained by recombinant DNA
technology are used alone or in combination for treatment of blood diseases, cancer,
marrow transplants and immune deficiency (Kaufmann and Doherty, 1997). Cytokines are associated with many physiological, neurochemical and neuroendocrinic
systems.
1.1. Relationship between cytokines and immune system
The relationship between severe depression and suppression of the immune
system is supported in many clinical trials (Mittwoch-Jaffe, Shalit, Srendi, and Yehuda, 1995). A group of depressive symptoms including depressive mood, anhedonia, decreased appetite, psychomotor retardation, sleep abnormalities, physical
and mental fatigue, confusion and cognitive changes were observed in volunteers and
animals, following administration of such molecules like lipopolysaccharide or vaccine that induce the release of cytokines (Banks, Farr, La Scola, and Morley, 2001;
Capuron and Dantzer, 2003). In patients with cancer and hepatitis treated with pure
or recombinant cytokines, sudden flu-like symptoms have been encountered by clinicians. In the course of treatment, a significant number of patients have experienced
various psychiatric disorders, especially acute forms of psychosis and major depression (Smith, 1991).
1.2. Effects of Cytokines on Hypothalamic-Pituitary—Adrenal Axis (HPA
axis)
Pro-inflammatory cytokines are thought to contribute to the pathogenesis of
major depression by activating the HPA axis. They stimulate the expression and release of corticotropin-releasing hormone (CRH), adrenocorticotropic hormone
(ACTH)(Capuron and Dantzer, 2003). This mechanism is thought to work as follows: Cytokines cause desensitization of the glucocorticoid receptors, preventing the
functioning of the negative feedback mechanism on the HPA axis. This results in
strong stimulation of HPA axis activity (Raedler, 2011).
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1.3. Effects of Cytokines on Neurotransmitters
Cytokines lead to changes in monoamine metabolism, especially serotonin.
Cytokines such as IL-1, IL-6, TNF-α cause upregulation of serotonin transporter
mRNA and proteins (Maes, Ringel, Kubera, Berk, and Rybakowski, 2012).
Activation of the immune and inflammatory system leads to changes in neuropeptides and neurotransmitters, leading to depressive diseases, Alzheimer's, Parkinson’s and cardiovascular diseases, stress also increases the recurrence of these
diseases by the same pathways (Anisman, Merali, and Hayley, 2008).
Pro-inflammatory cytokines increase 5-HT neurotransmission, also increase
the activity of indolamine 2,3-dioxygenase enzyme, which converts the 5-HT precursor, tryptophan to quinurene, and causes tryptophan depletion. Consequently, it
causes a decrease in 5-HT synthesis (Raedler, 2011). IL-1 have been reported to increase noradrenergic neurotransmission in the preoptic and hypothalamic areas, but
also to increase metabolite 3 methoxy-4-hydroxyphenylglycol (Wichers and Maes,
2002).
1.4. Recent studies new treatment approaches
Contrary to the studies showing that pro-inflammatory cytokines increased in
depression, another study found no difference between major depressive patients and
control group in terms of C-reactive protein and tumor necrosis factor-α (TNF-α)
however, serum histamine levels were found to be high in patients with major depressive disorder (Tao, Fu, and Xiao, 2019). Therefore, it has been suggested that
antihistamine pathways may form a new strategy in the treatment of depression.
If the inflammatory activity increased in depressive diseases, with the idea that
it could be reversed by anti-inflammatory drugs, several animal studies with COX-2
(celecoxib, piroxicam, meloxicam) inhibitors was conducted and have yielded positive results (Huang et al., 2019; Santiago et al., 2014).
It has been reported that IL-6 levels are correlated with sleep disturbance in
major depressive patients (Wang et al., 2019). This suggests that treatment approaches targeting this pathway may be considered in the treatment of sleep disorders
associated with major depression. Pro-inflammatory cytokines levels were also increased in Crohn's disease patients with depression (Tang, Zhao, Lei, Chen, and
Zhang, 2019).
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In another study, it was shown that physical exercise can increase the level of
PGC1α gene expression, decrease the level of pro-inflammatory cytokines and increase the level of anti-inflammatory cytokine, thus contributing to the treatment of
depression.(Ignacio, da Silva, Plissari, Quevedo, and Reus, 2019)
In addition, it is argued that electroconvulsive therapy, which has an important
role in the treatment of depression, may also act through the pro-inflammatory cytokines pathway (Aarsland et al., 2019).
2. CONCLUSION
Although there are various studies showing the contrary, there is strong evidence that pro-inflammatory cytokine levels are elevated in depressive diseases.
Studies in this area may contribute to the development of new treatment strategies
for the treatment of depressive diseases and may also help to better understand the
relationship between depression and cytokine.
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KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIĞIN FARKINA
VARMAK: HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE
KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Ayşe Çiçek KORKMAZ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Hava GÖKDERE ÇINAR
Bursa Uludağ Üniversitesi
Dilek YILMAZ
Bursa Uludağ Üniversitesi

ÖZET: Amaç: Bu araştırmanın amacı, Türkiye’nin iki farklı bölgesinde eğitim gören hemşirelik öğrencilerinin kültürel duyarlılık algılarını karşılaştırmalı olarak incelemektir.
Yöntem: Çalışmada Chen ve Starosta (2000) tarafından geliştirilen
“Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği” kullanılarak, kültürlerarası duyarlılık düzeyi
Bursa Uludağ Üniversitesi (Marmara Bölgesi) ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde (Güneydoğu Anadolu Bölgesi) eğitim gören
hemşirelik öğrencileri örneğinde incelenmiştir. Ayrıca öğrencilerin sosyo-demografik değişkenleri doğrultusunda kültürlerarası duyarlılık düzeyinin
farklılaşıp farklılaşmadığı da analiz edilmiştir. Araştırma 2017-2018 Eğitim
Dönemi Bahar Yarıyılında Nisan-Mayıs 2018 tarihleri toplam 411 hemşirelik
öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplamadan önce etik kurul izni, kurum
izinleri ve öğrencilerin sözel onayı alınmıştır. Veriler bilgisayar ortamında
istatistik paket programları ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21±1.60
olup, 66.9’u kadın, %36.3’ü üçüncü sınıf, %36.6’sı dördüncü sınıfta eğitim
görmektedir. Öğrencilerin %67.2’si herhangi bir yabancı dil bilmediğini,
%67.9’unun farklı kültürde hastaya bakım verdiğini ve bakım veren öğrencilerin %48.7’si farklı kültürden hastaya bakım verirken dil farkı nedeniyle
iletişim sorunu yaşadıklarını belirtmiştir. Edinilen bulgular kapsamında
Güneydoğu Anadolu’da öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin ‘kültürlerarası etkileşimde özgüven’ alt boyutunun Marmara Bölgesinde öğrenim gören
öğrencilere göre daha yüksek seviyede olduğu; kadın cinsiyetine sahip olmanın
kültürel duyarlılık puanlarını arttırdığı, yabancı dil bilme durumun ise kültürel
iletişimde özgüveni anlamlı olarak arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
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Sonuç: Sonuç olarak öğrencilerin farklı kültürde hastaya bakım vererek, yabancı dil eğitim fırsatlarından yararlanmaları sağlanarak yabancı dil yeterlilikleri arttırılabilir.
Anahtar Kelime: Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği, Hemşirelik Öğrencileri, Kültürlerarası Hemşirelik
Awareness of Intercultural Sensitivity:
A Comparative Study on Nursing Students
ABSTRACT: Aim: In the study, cultural sensitivity perceptions of nursing students studying in two different regions of Turkey were comparatively
investigated.
Methods: Using the Intercultural Sensitivity Scale developed by Chen
and Starosta (2000), the intercultural sensitivity level was examined in the
sample of nursing students studying at Bursa Uludağ University (Marmara Region) and Kilis 7 Aralık University Faculty of Health Sciences (Southeastern
Anatolia Region). In addition, it was analyzed whether the intercultural sensitivity level of the students varied according to socio-demographic variables.
The research was conducted with a total of 411 nursing students in the Spring
Semester of 2017-2018 Academic Year. Prior to data collection, ethics committee permission, institution permissions and verbal approval of students were
obtained. Data were evaluated with statistical package programs on computer.
Results: The mean age of the students was 21 ± 1.60 and 66.9% were
female, 36.3% were in the third year and 36.6% were in the fourth year. 67.2%
of the students did not speak any foreign language, 67.9% of them cared for the
patient in different cultures and 48.7% of the students caring for the patient
from different cultures had communication problems because of language difference. According to the findings, nursing students studying in Kilis province
had a higher level of self-confidence in intercultural interaction ’sub-dimension; It was found that nursing students differed significantly between gender,
intercultural education, caring for patients in different cultures, knowing a foreign language and choosing nursing profession and the sub-dimensions of the
scale.
Conclusions: As a result, it was found that the students' self-confidence
dimension increased as they cared for the patient in different cultures.
Key Words: Intercultural Sensitivity Scale, Nursing Students, Intercultural Nursing.

1. GİRİŞ
Toplumsal bir olgu olan göç, birey, grup ya da toplumların sosyal, ekonomik
ve kültürel yapılarını önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle son yıllarda dünyada
ve ülkemizde olan kitlesel göç hareketleri kültürel olarak değişmelere ve beraberinde
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sorunlara neden olduğu görülmektedir (Akıncı ve ark. 2015). Bunun en önemli örneği 2011 yılında başlayan ve halen devam eden Suriye iç savaşı nedeniyle Türkiye’ye gelen Suriyeli sığınmacıların zorunlu göçü olmuştur (Ekici ve Tuncel 2015).
Göç sürecinde farklı kültüre sahip bu insanlar kültürel sorun yaşamalarının yanı sıra
savaş travmasına maruz kalmışlardır. Bu bakımdan kültürlerarası duyarlılığın ön
plana çıktığı görülmektedir (Özgüler 2018).
Sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında profesyonellerin kültürel farklılıkları
göz ardı edebildikleri görülmektedir. Sağlık profesyonellerinde nitel ve nicel açıdan
önemli bir insan gücü olan hemşirelerin eğitimlerine ve çalışma rehberlerine kültürel
farkındalığı sağlayacak içeriklerin eklenmediği durumlar da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır (Bulduk ve ark. 2011). Oysaki sağlık hizmetlerinin kültürel duyarlılığının
ve yeterliliğinin olması sağlık sistemindeki birçok problemi çözümlemede anahtar
rol üstlenmektedir (Kahraman ve Sancar 2011).
Bu nedenle tanımlayıcı ve karşılaştırmalı nitelikte olan bu araştırmanın amacı;
kültürel çeşitliliğin olduğu bölgede öğrenim gören ve görmeyen hemşirelik öğrencilerinin kültürlerarası duyarlılık düzeyleri ve kültürlerarası duyarlılık düzeyi alt faktörlerinin belirlenmesidir.
Bu çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin;
1. Kültürlerarası duyarlılık düzeyi nedir?
2. Eğitim-öğretim gördüğü bölgeye göre kültürel duyarlılık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Tipi
Bu çalışma tanımlayıcı tipte, karşılaştırmalı bir çalışmadır.

2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, Nisan- Mayıs 2018 tarihleri arasında Türkiye’nin iki
farklı bölgesinde yer alan üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümünün birinci sınıfında okuyan hemşirelik öğrencileri dışında toplam 411 hemşirelik
öğrencisi oluşturmaktadır. Birinci sınıf hemşirelik öğrencileri henüz klinik uygulamaya çıkmadığından dolayı çalışmanın kapsamına alınmamıştır.
Birincil Örneklem: Birincil Örneklemin verileri Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Kilis ilinde yer alan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi hemşirelik öğrencilerinden toplanmıştır. Örneklem ikinci sınıf 64 (%31.2),
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üçüncü sınıf 74 (%36.1) ve dördüncü sınıf 67 (%32.7) olmak üzere toplam 205 öğrenciden oluşmaktadır. Örneklemdeki öğrencilerin %58’i kadın olmakla birlikte yaş
ortalaması 21.44±1.47 ( min=18, max=27)’dir. Öğrencilerin %68.3’ünün yabancı dil
bilmediği, dil bilenlerin %19.5’inin İngilizce, %8.8’inin hem İngilizce ve hem
Arapça bildiği saptanmıştır. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki öğrencilerin klinik
uygulama alanlarında %79’unun farklı kültürde hastaya bakım verdikleri, bakım verilen hastaların %62’sinin Suriye asıllı hasta olduğu bulunmuştur.
İkincil Örneklem: İkincil Örneklemin verileri Marmara Bölgesi’nde bulunan
Bursa ilinde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik
öğrencilerinden toplanmıştır. Örneklem ikinci sınıf 57 (%27.7), üçüncü sınıf 67
(%32.5) ve dördüncü sınıf 82 (%39.8) olmak üzere toplam 206 öğrenciden oluşmaktadır. Örneklemdeki öğrencilerin %75.7’si kadın olmakla birlikte yaş ortalaması
21.49±1.72 (min=19, max=33)’dir. Öğrencilerin %66’sının yabancı dil bilmediği,
dil bilenlerin %26.2’sinin İngilizce, %5.3’ünün hem İngilizce ve hem Almanca bildiği saptanmıştır. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki öğrencilerin klinik uygulama
alanlarında %56.8’inin farklı kültürde hastaya bakım verdikleri, bakım verilen hastaların %35.4’ünün Suriye asıllı hasta olduğu bulunmuştur.
2.3. Veri Toplama Aracı
Çalışmada hemşirelik öğrencilerinin kültürlerarası duyarlılık algısını ölçmek
için Chen ve Starosta (2000) tarafından geliştirilen ve Üstün (2011) tarafından da
Türkçe geçerlik ve güvenilirliği yapılan “Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 24 maddeden ve beş alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek, “kültürlerarası
etkileşime katılım” alt boyutu; 1.,11.,13.,21.,22., 23. ve 24. maddeleri kapsayan 7
madde, “kültürel farklılıklara saygı duyma” alt boyutu 2.,7.,8.,16.,18. ve 20. maddeleri kapsayan 6 madde, “kültürlerarası etkileşimde özgüven” alt boyutu 3.,4.,5.,6. ve
10. maddeleri kapsayan 5 madde, “kültürlerarası etkileşimden hoşlanma” alt boyutu
9.,12.,15. maddeleri kapsayan 3 madde, “kültürlerarası etkileşime özen gösterme” alt
boyutu ise 14.,17. ve 19. maddeleri kapsayan 3 maddeden oluşmaktadır. Bu ölçeğe
ilişkin ifadelere katılım durumları “Hiç Katılmıyorum=1” ve “Tamamen Katılıyorum=5” aralığında, 5’li Likert düzeyinde puanlandırılmaktadır. Ölçekte yer alan 2, 4,
7, 9, 12, 15, 18, 20 ve 22. maddeler ise ters puanlanmaktadır.
Bu çalışmada ölçeğin yanı sıra; yaş, cinsiyet, eğitim görülen sınıf, farklı kültürden hastaya bakım verme, bakım verilen hastanın uyruğu gibi soruları içeren bir
bilgi formu kullanıldı. Araştırma neticesi elde edilen verilerin analizinde SPSS 20.0
paket programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde MannWhitney U testi ve Kruskal-Wallis testi kullanıldı.
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2.4. Etik İzin
Veri toplamadan önce etik kurul izni, kurum izinleri ve öğrencilerin sözel
onayı alınmıştır. Anket formları araştırmacılar tarafından öğrencilere gönüülü
katılımları sağlandıktan sonra kendi sınıflarında dağıtılmış ve toplanmıştır.
3. BULGULAR
Hemşirelik öğrencilerinin kültürlerarası duyarlılık düzeylerinin karşılaştırılması Tablo 1’de incelendiğinde; tüm öğrencilerin ortalama düzeyde kültürel duyarlılığa sahip olduğu, Marmara bölgesine nazaran Güneydoğu Anadolu bölgesindeki
öğrencilerin kültürel etkileşime katılma, kültürel farklılıklara saygı duyma, kültürel
etkileşimde özgüven, kültürel etkileşimden hoşlanma alt puan ve total puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak gruplar arasında total puan ve
alt puan ortalamaları anlamlı farklılık taşımamaktadır (p > 0.05).
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Bölgeye (Örnekleme) Göre Kültürlerarası Duyarlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması
Örneklem cinsi

Sayı

Ortalama

Kültürlerarası etkileşime katılım Güneydoğu Anadolu

205

20,6488

(KEK)

206

21,2233

Kültürel farklılıklara saygı duyma Güneydoğu Anadolu

205

17,9073

(KFSD)

206

17,5291

Kültürlerarası etkileşimde özgü- Güneydoğu Anadolu

205

16,5073

ven (KEÖ)

206

16,3350

Kültürlerarası etkileşimden hoş- Güneydoğu Anadolu

205

7,1610

lanma (KEH)

Marmara

206

6,7039

Güneydoğu Anadolu

205

10,4829

Marmara

206

10,4951

Güneydoğu Anadolu

205

72,7073

Marmara

206

72,2864

Alt boyutlar

Kültürlerarası

Marmara

Marmara

Marmara

etkileşime

gösterme (KEÖG)

özen

P

0.051

0.11

0.50

0.055

0.94

0.55
TOPLAM
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Tablo 2’de görüldüğü üzere hemşirelik bölümü öğrencilerinin toplamının öğrenim gördükleri sınıfa göre kültürel duyarlılık ve alt puan ortalamaları karşılaştırıldığında; 2. Sınıfların, 3. ve 4. Sınıflara göre toplam puan ortalamalarının anlamlı
derecede daha yüksek olduğu bulunmuştur (p < 0.05). Ayrıca kadın öğrencilerin kültürlerarası etkileşimde özgüven puan ortalaması hariç tüm ölçek alt puan ortalamaları
ve ölçek toplam puan ortalamalarının, erkek öğrencilere nazaran daha yüksek olduğu
belirlenmiş, ancak cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilememiştir (p > 0.05).
Tablo 2. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Sınıf ve Cinsiyete
Göre Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği Toplam Puan ve Alt Puan Ortalamalarının
Karşılaştırılması
Alt boyutlar

Sınıflar Sayı
2. sınıf

Kültürlerarası

Ortalama

121

21,1901

141

20,8723

etkileşime ka- 3. sınıf

P

4. sınıf

149

20,7919

Kültürel fark- 2. sınıf

121

17,8926

lılıklara saygı 3. sınıf
duyma

141

17,3759

4. sınıf

149

17,8993

2. sınıf

121

16,7107

3. sınıf

141

16,3546

(KEÖ)

etkileşimden

P

Kadın

275

21,1018

0.11

Erkek

136

20,6029

Kadın

275

17,8036

Erkek

136

17,5441

Kadın

275

16,2873

Erkek

136

16,6912

Kadın

275

6,9818

0.30

0.13

0.32

özgüven

Kültürlerarası

Ortalama

0.11

(KFSD)

etkileşimde

Sayı

0.52

tılım (KEK)

Kültürlerarası

Cinsiyet

4. sınıf

149

16,2483

2. sınıf

121

7,6860
0.00

3. sınıf

141

6,5319
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hoşlanma

136

6,8309

(KEH)

Kültürlerarası
etkileşime
özen

4. sınıf

149

6,6980

Erkek

2. sınıf

121

10,3967

Kadın

275

10,6073

3. sınıf

141

10,6170
Erkek

136

10,2500

Kadın

275

72,7818

Erkek

136

71.9191

gös-

0.60

terme
(KEÖG)

0.72

4. sınıf

149

10,4430

2. sınıf

121

73,8760

3. sınıf

141

71,7518

0,25

0.038

TOPLAM

4. sınıf

149

72,0805

Tablo 3’ deki veriler ışığında yabancı dil bilen öğrencilerin kültürel duyarlılık
toplam puan ortalamalarının bilmeyen öğrencilere göre daha yüksek olduğu, ayrıca
özgüven alt puan ortalamaları açısından yabancı dil bilmeyenlere nazaran anlamlı
farklılık taşıdıkları belirlenmiştir (p < 0.05).

375

Ayşe Çiçek KORKMAZ – Hava GÖKDERE ÇINAR – Dilek YILMAZ

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yabancı Dil Bilme Durumlarına
Göre Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği Toplam Puan ve Alt Puan Ortalamalarının
Karşılaştırılması
Alt boyutlar

Yabancı Dil Bilme

Sayı

Ortalama

Evet

135

20,9111

Hayır

276

20,9493

Evet

135

17,7037

Hayır

276

17,7246

Evet

135

Kültürlerarası etkileşime katılım (KEK)

P

0.74

Kültürel farklılıklara saygı duyma (KFSD)

0.15

Kültürlerarası etkileşimde özgüven (KEÖ)

16,9333
0.034
Hayır

276

16,1703

Evet

135

6,6519

Hayır

276

7,0688

Kültürlerarası etkileşime özen gösterme

Evet

135

10,7111

(KEÖG)

Hayır

276

10,3804

Evet

135

72,9111

Hayır

276

72,2935

Kültürlerarası etkileşimden hoşlanma (KEH)

0.070

0.16

0.22

TOPLAM

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Meydanlıoğlu ve arkadaşlarının 2015 yılında hemşirelik fakültesi ve tıp fakültesi öğrencileri ile yaptıkları çalışmalarında, öğrencilerin kültürel duyarlılık seviyelerinin iyi düzeyde olduğu bulunmuştur (Meydanlıoğlu ve ark. 2015). Uzun ve Se-
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vinç (2015)’in Suriyeli hastalara bakım veren hemşirelerle yaptıkları çalışmada hemşirelerin orta düzeyde kültürel duyarlılığa sahip oldukları tespit edilmiştir (Uzun ve
Sevinç 2015). Ceylantekin ve Öcalan (2016)’ın hemşirelik öğrencilerinde yaptıkları
çalışmada ise öğrencilerin %91,2’sinin hasta bakımı sürecinde hastanın kültürel özelliklerini dikkate aldıkları sonucuna ulaşmışlardır (Ceylantekin ve Öcalan 2016).
Araştırma sonuçlarımıza literatürle benzerlik taşımaktadır.
Çetişli ve arkadaşlarının 2016 yılında hemşirelik öğrencileri ile yaptıkları araştırmalarında, öğrencilerin yetiştikleri coğrafi bölgeye göre kültürel duyarlılık puan
ortalamaları incelendiğinde; ülkemizin orta ve doğu bölgelerinde yetişmiş olanların
daha yüksek puanlar aldıkları ancak diğer bölgelere nazaran istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Çetişli ve ark. 2016). Araştırmamızda
da bu çalışma sonucuna benzer şekilde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki öğrencilerin total puan ortalamaları daha yüksek olmasına rağmen bölgeler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamakta, sadece yabancı dil bilen öğrencilerin
özgüven alt boyutu bilmeyen öğrencilere göre anlamlılık oluşturacak şekilde farklılık
taşımaktadır.
Bu araştırma sonucuna göre; her iki bölgenin hemşirelik bölümü öğrencilerinin kültürel duyarlılık puan ve alt puanları ortalama değer taşımaktadır. Bu verilerden
hemşirelik mesleğini tercih eden bireylerin insani değer yargılarına ve duyarlılıklara
sahip bireylerce tercih ediliyor olduğu çıkarımını yapmak mümkündür. Ancak yabancı dil bilme durumunun özgüven boyunu anlamlılık yaratacak oranda değiştirmiş
olması ise dil yeterliliğinin arttırılmasına fırsat verecek uluslararası eğitim olanaklarının öğrencilere sunulması gerektiğinin bir göstergesidir.
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ÖZET: Araştırmanın amacı Tip 1 diyabet (T1D) tanısı olan 0-12 yaş
arası ergenlerin çocukların anne babalarına uygulanan Triple P-Olumlu Anne
Babalık Eğitim Programı’nın ebeveyn tutumu, ebeveyn ruh sağlığı ve çocuk
davranışına etkisini incelemektir. Araştırma yarı deneysel olarak planlanmıştır.
Araştırma Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
Polikliniği ve Çocuk Endokrinoloji Polikliniği ile birlikte yapılmıştır. Eğitimler
Aralık 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 3-12 yaş aralığında, T1D tanısı çocuğu olan, araştırmaya katılmayı
kabul eden 32 anne baba araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada
veriler Sosyo-Demografik Veri Toplama Formu, Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği, Genel Sağlık Anketi–12, Güçler ve Güçlükler Anketi,
Çatışma Davranışını Değerlendirme Anketi, Memnuniyet Anketi ve T1D tanısı
olan çocukların Triple P-Olumlu Anne Babalık Eğitim Programı’ndan önce ve
sonra HbA1C düzeyleri laboratuvar sonuçları ile toplanmıştır. Anne babalara 8
hafta süren Olumlu Anne-Babalık Programı (Group Triple P) uygulanmıştır.
Eğitimden sonra toplanan veriler t-testi analizi kullanılarak değerlendirilmiştir.
T1D tanısı çocuğu olan ebeveynlere uygulanan Triple P-Olumlu Anne-Babalık
Eğitim Programı anne baba tutumlarını, ebeveynlerin ruh sağlığı düzeyini değiştirmede etkili olduğu, çocukların problemli davranışlarını azalttığı, ebeveynlerin çocuklarıyla, çocukların da ebeveynleriyle daha az çatışma yaşadığı
saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar daha büyük örneklemde, randomize kontrollü ve ileriye dönük izlemin yapıldığı yeni çalışmaların planlanması, Triple
P-Olumlu Anne-Babalık Eğitim Programı ve ülkemizde mevcut uygulanan
programların sonuçların karşılaştırıldığı araştırmaların yapılması ve bu programın tüm ülkede yaygınlaştırılması önerilmektedir.
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Anahtar Kelimeler: Olumlu Anne-Babalık Eğitimi Programı, davranış
problemleri, anne baba tutumu, ebeveyn ruh sağlığı, tip 1 diyabet.
The Efficiency of the Triple P Program for Parents of Children with
Type-1 Diabetes
ABSTRACT: The aim of this study was to investigate the effect of the
Triple P-Positive Parenting Training Program which was applied to the parents
of children and adolescents with type 1 diabetes diagnosis aged 0-12 years on
parental attitude, parental mental health, and child behavior. The research was
conducted in an quasiexperimental manner. The study was conducted together
with Uludağ University Hospital Child and Adolescent Mental Health Clinic
and Clinic of Pediatric Endocrinology. The training sessions were held between
December 2014 and January 2015. The sample of the research consisted of 32
parents who had children with T1D diagnosis aged 3-12 years and who agreed
to participate in the study. Data were collected using the Family Background
Questionnaire, General Health Questionnaire, Strengths and Difficulties Questionnaire, Parental Attitude Research Instrument, Conflict Behavior Questionnaire and Parent Satisfaction Questionnaire. Group Triple P Programme was
implemented with the all group for 8 weeks. Data were collected immediately
after the programme. Data were evaluated by using multidirectional variance
analysis, t- test and chi-square test. It has been shown that the Group Triple P
applied to the parents of the children who had children with T1D diagnosis
positively affects the mental health of the parents, their parental attitudes and
the problematic behaviour of the children and the parents had less conflict with
their children and the children had less conflict with their parents.. It is suggested to carry out studies in different centers and cities with Group Triple P
Programme, to widen the use of Group Triple P Programme, to plan researches
where Group Triple P programme and other programmes currently used in
country would be compared.
Key Words: Group Triple P Programme, behavioral problems, parenting style, parental mental health, type 1 diabetes

1.Giriş
Ebeveynler çocukların diyabet yönetiminde çok önemli bir rol oynamasına
rağmen, etkili tip 1 diyabet (T1D) yönetimi hem ebeveynlerin hem de çocukların iş
birliğini gerektirir (Palmer, Osborn, King, 2011; Hilliard ve ark. 2017; Feldman ve
ark. 2018). Tedaviye uyumsuzluk çocuğun sağlığı için kısa ve uzun dönemde önemli
sonuçlar doğurabilir ve diyabetin kötü yönetimi ciddi sağlık komplikasyonlarına neden olabilir (Lohan, Morawska, Mitchell, 2017).
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Araştırmalar diyabetli çocuklar için aile çatışmasını azaltmayı, aile içi iletişimi
ve çocuk refahını arttırmaya yönelik müdahalelerin etkililiğini göstermiştir (Lohan,
Morawska, Mitchell, 2017; Hilliard ve ark. 2017; Feldman ve ark. 2018).
Triple P-Olumlu Anne Babalık Eğitimi Programı’nın aile ve toplumla iş birliği
yapan, risk etmenlerini azaltan, koruyucu etmenleri destekleyen, multidisipliner yaklaşıma sahip, kanıt standartları yüksek, randomize kontrollü çalışmaların kullanıldığı
ve uzun süreli sonuçların elde edildiği dünyadaki en etkili anne baba eğitim programdır (Mullett, 2007; Sanders, 2012; Lohan, Morawska, Mitchell, 2017). Programın
teorik yapısı sosyal öğrenme ilkelerine ve bilişsel kurama göre temellendirilmiştir.
Programda çocuk ve anne-baba arasında olumlu bir ilişkinin oluşturulması, olumlu
anne-babalık becerilerinin geliştirilmesi, çocuğun yetenek ve gelişiminin desteklenmesi, sorunlu davranışların yönetimi için becerilerin kazandırılması, çiftlere etkili
iletişim becerilerinin öğretilmesi ve annebabalık stresinin azaltılması amaçlanmaktadır (Sanders, 1999; Sanders, 2003; Sanders, 2008; Sanders, 2012). Triple P-Olumlu
Anne Babalık Eğitimi Programı ile ilgili yapılan randomize kontrollü ve meta-analiz
çalışmalarında, çeşitli şekillerde sunulan önleyici ve klinik girişimlerin etkinliğine
ilişkin güçlü kanıtlar elde edilmiştir (Sanders, et al 2014; De Graff, et al 2008a; De
Graff et al 2008b; Nowak, Heinrichs, 2008).
Triple P-Olumlu Anne Babalık Eğitimi Programı’nın, T1D tanısı olan çocukların ebeveynleriyle sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Westruppet (2015) ve arkadaşlarının 2015 yılında 76 anne baba ile yaptığı randomize kontrollü çalışmada uygulanan Triple P-Olumlu Anne Babalık Eğitimi Programı sonrası ebeveynlerin daha
iyi bir ruh sağlığına sahip olduğu, çocukların problemli davranışlarının azaldığı ve
glisemik kontrol düzeyinde herhangi bir değişiklik olmadığı belirlenmiştir. Doherty,
Calam ve Sanders tarafından yapılan bir başka çalışmada da, 11-17 yaş arası T1D’li
ergenlerin anne babalarına uygulanan Triple P-Olumlu Anne Babalık Eğitimi Programı sonrası özellikle hastalık ile ilgili aile çatışmalarının azaldığı saptanmıştır (Doherty, Calam, Sanders, 2013).
Türkiye’de farklı örneklem ile yapılan bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar
Triple P-Olumlu Anne Babalık Eğitimi Programı ile farklı klinik ve okullarda çalışmaların yapılarak yaygınlaştırılmasına ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir (Arkan,
2012; Özyurt, 2013; Öztürk, 2013; Arkan, 2019). Şu ana kadar Türkiye’de Triple POlumlu Anne Babalık Eğitim Programı ile ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde diyabetli çocukların ailelerine yapılan çalışmaya ulaşılamamıştır. Diğer ülkelerde yapılan çalışmaların sayısı ise oldukça sınırlıdır.
Ülkemiz için anne babaların gereksinimlerini karşılayacak ve toplumun her
kesimine kolayca ulaşabilecek Triple P-Olumlu Anne Babalık Eğitimi Programı’nın
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uygulanmasına ve bu programın işlerlik kazandırılarak yaygınlaştırılmasına ihtiyaç
duyulmaktadır.
1.1.Amaç
Tip 1 diyabet tanısı olan 3-12 yaş arası ergenlerin çocukların anne babalarına
uygulanan Triple P-Olumlu Anne Babalık Eğitim Programı’nın ebeveyn tutumu,
ebeveyn ruh sağlığı ve çocuk davranışına etkisini incelemektir.
2.Gereç ve Yöntem
Bursa’da bir üniversite hastanesinde T1D tanısı olan 3-12 yaş arası çocukların
anne babalarına uygulanan Triple P-Olumlu Anne Babalık Eğitimi Programı’nın
anne baba tutumuna, anne baba ruh sağlığına ve çocuk davranışına olan etkisini değerlendirmek için yarı-deneysel yöntemlerden biri olan “Tek Grupta Ön Test - Son
Test Modeli” kullanılmıştır.
Araştırma Uludağ Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Polikliniği ve Çocuk Endokrinoloji Polikliniği ile birlikte yapılmıştır. Eğitimler Aralık
2014-Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın örneklemini, 3-12 yaş aralığında, T1D tanısı çocuğu olan, araştırmaya katılmayı kabul eden 32 anne baba araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.
Araştırmanın gerçekleştirilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi
Etik Kurulundan (Karar No: 2013-14/19) yazılı izinler alınmıştır. Araştırmada anne
babaların mahremiyeti korunarak, elde edilen verilerin isim belirtilmeden raporlaştırılacağı, isimlerinin gizli tutulacağı anne babalara açıklanmıştır.
Araştırmada veriler Sosyo-Demografik Veri Toplama Formu, Aile Hayatı ve
Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği, Genel Sağlık Anketi–12, Güçler ve Güçlükler Anketi, Çatışma Davranışını Değerlendirme Anketi, Memnuniyet Anketi ve T1D tanısı
olan çocukların Triple P-Olumlu Anne Babalık Eğitim Programı’ndan önce ve sonra
HbA1C düzeyleri laboratuvar sonuçları ile toplanmıştır.
2.1.Girişim Programı
Triple P-Olumlu Anne Babalık Eğitimi Programı’na katılan anne babalara, çocuklarının gelişimini teşvik etmek, problemli davranışları azaltmak ve çocuğun sağlığını tehlikeye atacak riskli durumları azaltmak ya da ortadan kaldırmak için yardım
etmek üzere özel bilgiler sağlar. 0-12 yaş arasında çocuğu olan anne babalar için
düzenlenen program 8 oturumdan oluşur. 10-12 kişilik ebeveyn grupları için 4 tane
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iki saatlik grup oturumu, 4’lü oturumların tamamlanmasından sonra her bir ebeveyn
ile 3 tane 15-30 dakikalık telefon görüşmesi yapılır ve son bir kapanış oturumu yapılır (Oturum 8). İzlem telefonları, grup oturumlarında öğrendiklerini uygulamaya koyan ebeveynlere ek bir destek sağlar. Kapanış grup oturumu ebeveynlere gelişimlerini değerlendirme ve elde edilen başarıları paylaşma olanağı sağlar. Her iki ebeveynde (koşullar uygun olduğunda) katılım için cesaretlendirilir (Sanders, 1999; Sanders, 2008; Sanders, 2012).
2.2.Verilerin Değerlendirilmesi
Veriler bilgisayarda 22.00 SPSS paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada anlamlılık düzeyi (Tip I Hata) .05 olarak belirlenmiştir. Girişimin etkisini değerlendirmek için bağımlı gruplarda t testi kullanılmıştır.
3.Bulgular ve Tartışma
Çalışmamızda, Triple P-Olumlu Anne Babalık Eğitimi Programı sonrasında
ebeveynlerin tutumlarında Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (AHÇYTÖ) değişme olup olmadığını değerlendirmemiz sonucunda; Aşırı Koruyuculuk,
Demokratik Tutum ve Eşitlik Tanıma, Evlilik Çatışması, Baskı-Disiplin alt boyutlarında kendi içinde anlamlı bir azalma saptanmıştır. Ancak Ev Kadınlığını Reddetme
alt boyutunda herhangi bir değişiklik saptanmamıştır. Bu durum T1D tanısı olan çocukların ebeveynlerinde Triple-P Olumlu Anne Babalık Eğitim Programı uygulamasının ailelerin tutumları üzerine yararlı olabileceğini düşündürmektedir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar gözden geçirildiğinde T1D tanısı olan çocukların ebeveynleri
ile yapılan iki çalışma dikkati çekmektedir. Westruppet ve arkadaşlarının 2015 yılında 76 anne baba ile yaptığı randomize kontrollü çalışmada, uygulanan Triple POlumlu Anne Babalık Eğitimi Programı sonrası ebeveynlerin tutumlarının değerlendirildiği Ebeveynlik Ölçeği’nin Aşırı Tepkisellik alt boyutunda anlamlı değişimler
elde edilmiştir. Doherty, Calam ve Sanders tarafından 2013 yılında yapılan bir başka
çalışmada da, 11-17 yaş arası T1D’li ergenlerin anne babalarına uygulanan Triple POlumlu Anne Babalık Eğitimi Programı sonrası ebeveynlerin tutumlarında pozitif
yönde farklar olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar Triple P-Olumlu Anne Babalık Eğitim Programı’nın davranım bozukluğu (Arkan, 2012), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (Öztürk, 2013), anksiyete bozukluğu (Özyurt, 2013), montesori okulunda eğitim alma (Arkan, 2019) gibi, T1D tanısı olan çocukların ebeveynlerinin de
disfonksiyonel ebeveynlik uygulamalarının azalttığını, pozitif ya da demokratik anne
baba tutumlarını arttırdığını göstermektedir.
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Çalışmamızda, Triple P-Olumlu Anne Babalık Eğitim Programı sonrasında
çocukların eğitim öncesi ve sonrası GGA puanlarında anlamlı bir azalma olması T1D
tanısı olan çocukların ebeveynlerinde Triple-P Olumlu Anne Babalık Eğitim Programı uygulamasının çocuklardaki duygusal ve davranışsal sorunları azalttığını göstermektedir. Bu bulgu Westruppet ve arkadaşlarının 2015 yılında, Doherty ve arkadaşlarının 2013 yılında tip 1 diyabet tanısı olan çocukların ebeveynleri ile yaptığı
çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Her iki çalışmada da çocuk ve ergenlerin uygulanan Triple-P Olumlu Anne Babalık Eğitim Programı sonrası problemli davranışlarının azaldığı belirlenmiştir. Konuyla ilgili bu çalışmalar ve bizim çalışma bulgularımız birlikte düşünüldüğünde; Triple P Olumlu Anne Babalık Eğitim Programı’nın çocukların davranış ve duyusal problemlerinin azaltılmasında etkili ve başarılı bir ebeveyn eğitim programı olduğu düşünülmektedir. Triple-P Olumlu Anne
Babalık Eğitim Programı’nın ebeveynlerde özyeterlilik, özetkililik, özdenetim özelliklerini geliştirdiği düşünülünce çocukların ve ergenlerin davranışsal ve duygusal
problemlerinin tedavisinde, çocuklarıyla birlikte anne babaların davranışlarının şekillendirilmesi ve anne babaların öz-yeterlilik algılarının güçlendirilmesi ve öz-düzenleme becerilerinin geliştirilmesi oldukça önemlidir (Sanders, 1999; Sanders ve
ark. 2004; Sanders, 2008).
Ebeveynlere ilişkin elde edilen bir diğer önemli bulgu; Triple-P Olumlu Anne
Babalık Eğitim Programı sonrasında genel sağlık anketinden aldıkları puanın daha
düşük olmasıdır. Bu sonuç ebeveynlerin uygulanan program sonrası stres ve anksiyetelerinin büyük oranda azaldığına işaret etmektedir. Westruppet ve arkadaşları
2015 yılında uygulanan program öncesi ve sonrası ebeveynlerin stres, anksiyete ve
depresyon düzeyleri ayrı ayrı değerlendirilmişler ve yapılan değerlendirme sonucunda da ebeveynlerin anksiyete ve stres düzeylerinin çok azaldığını belirtmişlerdir.
Doherty ve arkadaşlarının 2013 yılında yaptıkları çalışmada ise ebeveynlerin uygulanan program sonrası stres düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Doherty ve arkadaşlarının yaptığı çalışmanın aksine Dünya’da (Zubrick
et al., 2005; Leung et al. 2006; Bondemann et al. 2008) ve Türkiye’de (Arkan, 2012;
Özyurt, 2013; Öztürk, 2013; Arkan 2019) Triple P ile ilgili farklı örneklemde yapılan
çalışmalar ebeveynlerin stres, anksiyete ve depresyon düzeylerini azalttığını göstermektedir.
Çalışmamızdan elde edilen bir önemli bulgu hem anne babanın hem de çocuğun birebiriyle çatışmaya girme eğilimini ve aile içi çatışma düzeyini azaltmasıdır.
Bu bulgu Triple P-Olumlu Anne Babalık Eğitimi Programı ile ilgili yapılan iki çalışma ile de benzerlik göstermektedir. Westruppet ve arkadaşlarının 2015 yılında Doherty ve arkadaşlarının 2013 yılında yaptıkları çalışmada da aile içi çatışma niteliği
ve niceliği Diyabette Aile Çatışma Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Her iki çalışmada
384

TİP-1 Diyabetli Çocukların Ebeveynlerine Uygulanan Triple P Programının Etkinliği

da çatışma düzeyinde eğitim sonrası büyük bir farkın olduğu ortaya konmuştur. Anne
baba ve çocuk arasında yaşanan çatışmalar T1D tanısı olan çocuğun tedavi yönetimini oldukça olumsuz etkilemektedir. Başarılı bir tedavi yönetimi için aile içi yaşanan çatışmaların sonlanması ya da azaltılması hayati önem taşımaktadır. Bu sonuçlar
da Triple P-Olumlu Anne Babalık Eğitimi Programı’nın ebeveynlerin birbiriyle çatışmaya girme eğilimini ve aile içi çatışmaları azaltmada oldukça etkili olduğunu ortaya koymaktadır.
Çalışmamızda ortaya çıkan bir diğer bulgu da Tiple P-Olumlu Anne Babalık
Eğitimi Programı öncesi ve sonrasında çocukların HbA1C değerlerinde herhangi bir
anlamlı farklılığın olmamasıdır. Bu sonuç Westruppet ve arkadaşlarının 2015 yılında
Doherty ve arkadaşlarının 2013 yılında yaptıkları çalışma ile de benzerlik göstermektedir. Her iki çalışmada da eğitim sonrasında, 3. ay, 6. ay ve 12. ay izlemlerinde çocukların HbA1C değerlerinde bir farklılık bulunmamıştır. Hem çalışmamızda hem
de Westruppet ve arkadaşlarının, Doherty ve arkadaşlarının yaptıkları çalışma da çocukların HbA1C değerlerinde aslında bir düşme vardır. Fakat bu değerlerdeki düşüş
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
4.Sonuç ve Öneriler
Uygulanan Triple P-Olumlu Anne Babalık Eğitimi Programı’nın ebeveynlerin
Genel Sağlık Anketi ve Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği puanlarını
düşürdüğü, çocukların da Güçler Ve Güçlükler Anketi ve Çatışma Davranışı Değerlendirme Anketi puanını düşürdüğü saptanmıştır. Ayrıca ebeveynlerin programdan
memnuniyet düzeylerinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar ebeveynlere uygulanan Triple P- Olumlu Anne Babalık Eğitimi Programı’nın ailenin ruh
sağlığına olumlu katkı sağladığını göstermektedir. Bu nedenle daha büyük örneklemde, randomize kontrollü ve ileriye dönük izlemin yapıldığı yeni çalışmaların
planlanması, Triple P-Olumlu Anne Babalık Eğitimi Programı ve ülkemizde mevcut
uygulanan programların sonuçların karşılaştırıldığı araştırmaların yapılması ve bu
programın tüm ülkede yaygınlaştırılması önerilmektedir.
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ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı, hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin
hemşirelik mesleğine yönelik imaj algılarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu araştırma 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz
Yarıyılında Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü birinci sınıfta öğrenim gören 105 öğrenci ile yürütüldü. Veri toplama
araçları olarak “Öğrenci Tanıtım Formu” ve “Hemşirelik Mesleğine Yönelik
İmaj Ölçeği” kullanıldı. Veriler SPSS 22.0 paket programında analiz edildi.
Verilerin analizinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanıldı.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %82,9’unun kadın olduğu
ve yaş ortalamasının 18,90±1,88 yıl olduğu saptandı. Öğrencilerin %81,9’u
Anadolu lisesi mezunu olduğunu, %76,2’si ise hemşirelik mesleğini isteyerek
tercih ettiğini ifade etti. Araştırmaya dahil olan öğrencilerin Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği puan ortalamasının 149,06±11,19 olduğu saptandı.
Ölçeğin alt ölçek boyutları incelendiğinde; öğrencilerin mesleki nitelik alt boyutundan 45,58±3,76, çalışma koşulları alt boyutundan 26,87±2,96, cinsiyet alt
boyutundan 29,06±4,89, eğitim alt boyutundan 19,60±2,29, mesleki statü alt
boyutundan 16,36±4,69 ve dış görünüm alt boyutundan 11,57±2,83 puan aldıkları belirlendi. Hemşirelik mesleğini isteyerek tercih eden öğrencilerin;
mesleki nitelik, eğitim, mesleki statü, dış görünüm ölçek alt boyut puan ortalamaları ve toplam ölçek puan ortalamaları diğer öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). Ayrıca kadın öğrencilerin eğitim, cinsiyet ölçek
alt boyut ve toplam ölçek puan ortalamaları, erkek öğrencilere göre anlamlı
derecede yüksek olarak hesaplandı (p<0.05).
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik iyi düzeyde imaj algısına sahip oldukları saptandı. Ayrıca, cinsiyet ve mesleği isteyerek tercih etme değişkenlerinin öğrencilerin meslek imaj algısını etkileyen
önemli değişkenler olduğu belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Hemşirelik imajı, Meslek imajı, Öğrenci

Dilek YILMAZ

Professional Image Perception of Nursing First Year Students
ABSTRACT
Objective: The aim of this research is to determine the image perceptions of first-grade students in the nursing department against the profession
and the factors affecting them.
Materials and Methods: This research was conducted in the fall semester of the 2019-2020 academic year with 105 students studying in the first
grade of the Nursing Department of the Faculty of Health Sciences of Bursa
Uludağ University. "Student Identification Form" and "Image Scale for Nursing Profession" were used as data collection tools. The data were analyzed in
the SPSS 22.0 package software. Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests
were used in the analysis of the data.
Results: In the study, 82.9% of the students were female and the mean
age was 18.90±1.88 years. Also, 81.9% of the students said they were Anatolian high school graduates and 76.2% expressed that they preferred the nursing
profession willingly. The average image scale score for the nursing profession
of the students involved in the study was 149.06±11.19. When the subscale
dimensions of the scale were examined, it was determined that students took
the score of 45.58±3.76 from the sub-dimension of professional qualification,
26.87±2.96 from the sub-dimension of working conditions, 29.06±4.89 from
the gender sub-dimension, 19.60±2.29 from the education sub-dimension,
16.36±4.69 from the sub-dimension of the professional status and 11.57±2.83
from the appearance sub-dimension. Students who prefer the nursing profession willingly were found to be significantly higher than those of other students
in the score averages of professional qualifications, education, professional status, appearance scale sub-dimension, and total scale score averages (p<0.05).
In addition, the average scores of female students in the sub-dimension of education, gender, and total scale were calculated to be significantly higher than
male students (p<0.05).
Conclusion: The students of the nursing department were found to have
a good image perception against the nursing profession. In addition, it was determined that the variables of gender and preferring the profession willingly
were important variables affecting the professional image perception of the students.
Keywords: Nursing, Nursing image, Professional image, Student

GİRİŞ
Hemşirelik imajı, dünyada 100-150 yıllık bir geçmişi olan hemşireliğin profesyonelleşmesini etkileyen en önemli faktörlerden birisi olmuştur (Khorshid ve ark.,
2005). Hemşirelik imajı, hemşirelerin iş performanslarını, işten ayrılma niyetlerini,

390

Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik İmaj Algıları

hemşirelerin statü, güç ve sağlık bakımını geliştirme yeteneklerini etkileyen bir faktördür (Fletcher, 2007). Bu nedenle, hemşirelik imajı hemşireler için her zaman büyük önem taşımış ve endişe kaynağı olmuştur (Kartal ve Kantek, 2008). Mesleğin
geleceğine umutla bakan ve mesleğin ne olduğunu kavramış olarak topluma hizmet
veren hemşireler, toplumun mesleğe ilişkin olumsuz algılarının değişmesinde de etkili olacaktır. Bu nedenle hemşirelerin; mesleğe ilişkin algılarındaki değişimin, hemşireliğin rollerine ve geleceğine bakışlarının ne şekilde olduğunun bilinmesi önemlidir (Dost ve Bahçecik, 2015). Bunun yanında; hemşirelik mesleğinin geliştirilmesi
için mesleği seven ve sahiplenen, mesleki bakım uygulamalarında kalifiye ve sorumluluk sahibi olan meslek üyelerine gereksinim vardır. Bu gereksinimin ise hemşire
adayı olan lisans öğrencileri ile karşılanacağı bildirilmektedir (Korkmaz ve Görgülü,
2010; Özkan ve ark., 2017).
Hemşirelik mesleğinin güçlü bir statüye sahip olabilmesi meslek üyelerinin
profesyonel imaj sahibi olmaları mümkündür (Sezer ve ark., 2017). Hemşirelikte
olumlu bir imaja sahip olmak; hemşirelerin iş memnuniyetini artırmada, mesleki başarılarını ve etkinliklerini ortaya koymada büyük önem taşımaktadır (Gul, 2008; Özkan ve ark., 2017). Bu doğrultuda, geleceğin hemşire adayları olan hemşirelik öğrencilerinin mesleki imaj algılarını ortaya koyan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Özellikle de hemşirelik mesleğini yeni tercih etmiş olan hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin mesleki imaj algılarını belirlemek, mesleğin profilini çizmek açısından
büyük önem taşımaktadır.
AMAÇ
Bu araştırmanın amacı, hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik imaj algılarını ve buna etki eden değişkenleri belirlemektir.
YÖNTEM
Araştırmanın evrenini, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında Bursa
Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencileri (N=165) oluşturdu. Araştırmanın örneklemini ise araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 105 öğrenci oluşturdu (Katılım yüzdesi: %65.69).
Veri toplama araçları olarak “Öğrenci Tanıtım Formu” ve “ Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği” kullanıldı. Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği,
hemşirelerin mesleki imaj algılarının belirlenmesinde kullanılmak üzere Dost ve
Bahçecik (2015) tarafından geliştirilmiş ve geçerlik güvenirliği yapılmış bir ölçektir.
Ölçek 5’li likert tipi bir ölçektir ve 42 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin “mesleki
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nitelikler, çalışma koşulları, cinsiyet, eğitim, mesleki statü, dış görünüm” olmak
üzere 6 alt boyutu bulunmaktadır. Ölçeğin tüm boyutlarından alınan puan arttıkça
hemşirelerin mesleki imaj algıları olumlu yönde artmaktadır. Ölçekten alınabilecek
puan 42 ile 210 arasında değişmektedir.
Araştırma için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar
Etik Kurulu’dan (Karar no: 2019-14/6) gerekli yasal izinler ve Hemşirelik Mesleğine
Yönelik İmaj Ölçeği’nin kullanılması konusunda ölçek sahiplerinden ilgili izinler
alındı. Ayrıca, öğrencilere araştırmanın amacı anlatılarak, gönüllü olarak araştırmaya
katılmak isteyen öğrencilerin bilgilendirilmiş sözlü onamları sağlandı.
Araştırma verilerinin değerlendirilmesi SPSS (Statistical Package For Social
Science) 22.0 paket programı kullanılarak yapıldı. Verilerin analizinde sayı, yüzde,
ortalama ve standart sapma hesaplandı. Ölçek puanının normal dağılım
göstermemesi nedeniyle parametrik olmayan testlerden iki bağımsız değişken için
Mann-Whitney testi, ikiden fazla bağımsız değişken için Kruskal-Wallis testi kullanıldı.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmaya katılan öğrencilerin %82,9’unun kadın olduğu ve yaş ortalamasının 18,90±1,88 yıl olduğu saptandı. Öğrencilerin %81,9’u Anadolu lisesi mezunu olduğunu, %76,2’si ise hemşirelik mesleğini isteyerek tercih ettiğini, %41’i
yakınları arasında hemşire olarak çalışan bireyler olduğunu ifade etti.
Öğrencilerin, Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği puan ortalamasının
149,06±11,19 olduğu saptandı. Ölçeğin alt ölçek boyutları incelendiğinde; öğrencilerin mesleki nitelik alt boyutundan 45,58±3,76, çalışma koşulları alt boyutundan
26,87±2,96, cinsiyet alt boyutundan 29,06±4,89, eğitim alt boyutundan 19,60±2,29,
mesleki statü alt boyutundan 16,36±4,69 ve dış görünüm alt boyutundan 11,57±2,83
puan aldıkları belirlendi (Tablo 1). Bu sonuçlardan, öğrencilerin hemşirelik mesleğine yönelik iyi düzeyde imaj algısına sahip oldukları görüldü. Yapılan bazı çalışmalarda da benzer sonuçlar bulunurken (Andsoy ve ark., 2012; Karadağ ve ark., 2015;
Özdelikara ve ark., 2015; Şirin ve ark. 2008), bazı çalışmalarda da öğrencilerin hemşirelik mesleğine yönelik imaj algılarının zayıf ve orta düzeyde olduğu (Kaya ve Dalgıç, 2019; Özkan ve ark. 2017) bulunmuştur. Çalışma sonuçları arasındaki bu farklılığın örnekleme bağlı demografik özelliklerden kaynaklandığı düşünülmüştür.
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Tablo 1. Öğrencilerin “Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği” ve Alt
Boyutları Puan Ortalamalarının Dağılımı (N=105)
Ölçek ve Alt Boyutları

Ort.±SS

Minimum-Maximum Puan

Mesleki nitelik

45.58±3.76

33-51

Çalışma koşulları

26.87±2.96

19-37

Cinsiyet

29.06±4.89

12-44

Eğitim

19.60±2.29

9-25

Mesleki statü

16.36±4.69

5-25

Dış görünüm

11.57±2.83

5-15

149.06±11.19

118-183

Toplam Ölçek Puanı

Ort.: Ortalama; SS: Standart sapma.
Hemşirelik mesleğini isteyerek tercih eden öğrencilerin; mesleki nitelik,
eğitim, mesleki statü, dış görünüm ölçek alt boyut puan ortalamaları ve toplam ölçek
puan ortalamaları diğer öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05).
Mesleği isteyerek tercih etme ve mesleği sevme; öğrencinin hem öğrencilik yaşantısında hem de mesleki yaşantısında daha başarılı olmasına, mesleği severek yapmasına, mesleğini içselleştirmesine, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmesine dolayısıyla olumlu benlik saygısı oluşturmasına ve profesyonelliğe olumlu katkı sağlamaktadır (Pınar ve ark., 2013). Bu doğrultuda; mesleki memnuniyetin profesyonelliği
arttırdığı ve mesleği isteyerek tercih etmeninde mesleki imaj algısında olumlu yansımalar yarattığı düşünülebilir.
Çalışmaya katılan kadın öğrencilerin eğitim, cinsiyet ölçek alt boyut ve toplam
ölçek puan ortalamaları, erkek öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek olarak
hesaplandı (p<0.05). Bu çalışma sonucundan hemşirelik mesleğinin daha çok kadın
cinsiyete özgü olduğu algısı nedeniyle, kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre
hemşirelik imaj algılarını daha olumlu etkileyebileceği tahmin edilmiştir. Diğer yandan yapılan bazı çalışmalarda cinsiyetin hemşirelik imaj algısını etkilemediği bildirilmiştir (Sezer ve ark., 2017; Özkan ve ark., 2017). Çalışmalar arasındaki bu farklılıkların örnekleme bağlı faktörlerden kaynaklanabileceği düşünülmüştür.
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SONUÇ
Bu araştırma sonucunda; hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik iyi düzeyde imaj algısına sahip oldukları saptandı. Ayrıca, cinsiyet ve mesleği
isteyerek tercih etme değişkenlerinin öğrencilerin meslek imaj algısını etkileyen
önemli değişkenler olduğu belirlendi. Hemşirelik imajını geliştirebilmek adına öğrencilerin mesleki imajın önemi hakkında farkındalıklarının artırılması sağlanmalıdır.
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BİLGİYE SAHİP Mİ?
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ÖZET: Çalışma, basınç ülseri önlemede öğrenci bilgisinin değerlendirilmesi amacıyla planlandı.Tanımlayıcı özellikte planlanan çalışma EylülEkim 2019 tarihleri arasında 171 hemşirelik ikinci sınıf öğrencisi üzerinde yapıldı. Veri toplama araçları olarak sosyo-demografik özellikleri içeren anket
formu ve Basınç Ülseri Önlemede Bilgi Değerlendirme Ölçeği kullanıldı. Toplanan veriler; bilgisayar ortamında analiz edildi. Yaş ortalaması 19.8±1.63 olan
katılımcıların %83.6’ sının (143) kadın, %84.2’sinin (144) orta gelir düzeyine
sahip, %81.3’ünün (139) annesinin ev hanımı ve %23.4’ünün (40) babasının
emekli olduğu belirlendi. Öğrencilerin %62.6’sının basınç ülseri olan bir hastayla karşılaştığı, %39,2’sinin (67) basınç ülseri olan hastaya bakım verdiği,
%62’sinin (106) basınç ülseri hakkındaki bilgiye derslerden ulaştığı saptandı.
Öğrencilerin %4.1’inin (7) basınç ülseri hakkında yeterli bilgiye sahip olduğu
görüldü. Katılımcıların %1,8’inin (3) basınç ülseri etyoloji ve gelişme temasından, %2.3’ünün (4) sınıf ve gözlem temasından, %37.4’ünün (64) risk değerlendirme temasından, %83’ünün (142) nütrisyon/beslenme temasından ve
%1.2’sinin (2) basınç yırtılmasının süresini azaltmak için önleyici girişim temasından tüm soruları doğru yanıtladığı belirlendi. Öğrencilerin basınç makaslama miktarını azaltan önleyici girişim temasında yer alan soruların tümünden
tam puan alamadığı görüldü.
Sonuç olarak, öğrencilerinin çoğunluğunun basınç makaslama miktarını
azaltan önleyici girişimler, basınç yırtılmasının süresini azaltmak için önleyici
girişimler, basınç ülser etyolojisi, gelişmesi ve sınıflaması hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: basınç ülseri, öğrenci, bilgi
Do the Students Have Enough Knowledge in Pressure Ulcer Prevention?
ABSTRACT: The study was planned to evaluate student knowledge in
preventing pressure ulcers.This descriptive study was conducted on 171 nursing second year students between September and October 2019. Data were
collected using a questionnaire including socio-demographic characteristics
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and Pressure Ulcer Prevention Knowledge Assessment Instrument. Collected
data were analyzed on computer.The mean age of the participants was 19.8 ±
1.63, 83.6% (143) were women, 84.2% (144) were middle-income, 81.3%
(139) were housewives of their mothers and 23.4% (40) were retired. It was
found that 62.6% of the students encountered a patient with pressure ulcer,
39.2% (67) cared for the patient with pressure ulcer, and 62% (106) learned
about the pressure ulcer from the courses. 4.1% (7) of the students had enough
information about pressure ulcer. It is determined that 1.8% (3) of the participants were from pressure ulcer etiology and development theme, 2.3% (4) from
class and observation theme, 37.4% (64) from risk assessment theme, 83%
(142) from nutrition and 1.2% (2) from preventive intervention theme to reduce the duration of pressure rupture answered all questions correctly. It was
observed that the students did not get full points from all the questions in the
theme of preventive intervention which reduced the amount of shear pressure.
There was no significant difference between gender, pressure ulcer encounter,
caregiver and access to information about pressure ulcer and Knowledge Evaluation Scale for Prevention of Pressure Ulcer (p> 0.05).
The majority of students did not have sufficient knowledge about preventive interventions that reduce the amount of pressure shear, preventive interventions to reduce the duration of pressure rupture, etiology, development
and classification of pressure ulcers. It is recommended to provide education
to students on these issues the lack of information.
Key words: pressure ulcer, student, knowledge

1.Giriş
Basınç ülseri, Avrupa Basınç Ülseri Danışma Paneli (EPUAP) ve Ulusal Basınç Ülseri Danışma Paneli (NPUAP) tarafından; tek başına, basınç ya da yırtılma ile
basıncın bir arada sebep olduğu, genellikle kemik çıkıntılar üzerinde ortaya çıkan
lokalize deri ve/veya deri altı doku hasarı olarak tanımlanmaktadır
(http://www.epuap.org/wp-content/uploads/2016/10/qrg_treatment_in_turkish.pdf).
Basınç ülserleri, dünyada ve ülkemizde hastanın sağlığını tehdit eden önemli bir risk
faktörü olarak görülmekte olup kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemekte,
hastanede kalış süresini uzatmakta, bireyin sağlığına yeniden kavuşmasını geciktirmekte ve komplikasyonların artmasına neden olmaktadır (Gencer ve Özkan,
2015:26). Tüm bu olumsuz durumları azaltmak ve minimum düzeye düşürmek için
hemşirelere ve hemşire adayı öğrencilere büyük sorumluluklar düşmektedir (Karadağ, 2003:45, Gül, 2014:57). Bu sorumluluklarının başında basınç ülseri ile ilgili bilgilerinin iyi düzeyde olması ve bilgilerini hemşirelik bakımında uygulamaları gelmektedir. Literatürde hemşirelerin basınç ülseri önleme bilgilerini değerlendiren çalışmalara rastlanırken hemşire adayı olan öğrenciler üzerinde böyle bir çalışmaya
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rastlanılamamıştır. Bu nedenle bu çalışma, basınç ülseri önlemede öğrenci bilgisinin
değerlendirilmesi amacıyla planlandı.
2.Gereç ve Yöntem
Tanımlayıcı özellikte planlanan çalışma Eylül-Ekim 2019 tarihleri arasında
kurum izni alındıktan sonra 171 hemşirelik ikinci sınıf öğrencisi üzerinde yapıldı.
Veri toplama araçları olarak sosyo-demografik özellikleri içeren anket formu ve geçerlik ve güvenirliği 2016 yılında yapılan “Basınç Ülseri Önlemede Bilgi Değerlendirme Ölçeği” (Tülek vd.,2016:201) kullanıldı. Ölçek; etyoloji ve gelişme, sınıf ve
gözlem, risk değerlendirme, nütrisyon/beslenme, basınç yırtılmasının süresini azaltmak için önleyici girişim ve basınç makaslama miktarını azaltan önleyici girişim teması olmak üzere 6 temadan oluşmaktadır. Öğrencilerin doğru cevapladığı her bir
soru için 1 puan, yanlış cevaplanan sorular için de 0 puan verilerek ölçek puanı hesaplanmaktadır. Ölçekten alınan en yüksek puan 26’dır. Kişilerin basınç ülseri hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını gösteren puan ise ≥16’dır. Toplanan veriler;
bilgisayar ortamında değerlendirildi. Veriler normal dağılım göstermediği için Mann
Whitney U ve Kruskall Wallis H testi gibi nonparametrik testler ile yüzdelik, frekans,
standart sapma, sıra ortalamaları (mean rank) kullanıldı.
3.Bulgular
Yaş ortalaması 19.8±1.63 olan katılımcıların %83.6’ sının (143) kadın,
%84.2’sinin (144) orta gelir düzeyine sahip, %81.3’ünün (139) annesinin ev hanımı
ve %23.4’ünün (40) babasının emekli olduğu belirlendi. Öğrencilerin %62.6’sının
basınç ülseri olan bir hastayla karşılaştığı, %39,2’sinin (67) basınç ülseri olan hastaya
bakım verdiği, %62’sinin (106) basınç ülseri hakkındaki bilgiye derslerden ulaştığı
saptandı. Öğrencilerin %4.1’inin (7) basınç ülseri hakkında yeterli bilgiye sahip olduğu belirlendi. Katılımcıların %1,8’inin (3) basınç ülseri etyoloji ve gelişme temasından, %2.3’ünün (4) sınıf ve gözlem temasından, %37.4’ünün (64) risk değerlendirmesi temasından, %83’ünün (142) nütrisyon/beslenme temasından ve %1.2’sinin
(2) basınç yırtılmasının süresini azaltmak için önleyici girişim temasından tüm soruları doğru yanıtladığı görüldü. Basınç makaslama miktarını azaltan önleyici girişim
temasında yer alan yedi sorunun hepsine birden doğru cevap veren öğrenci olmadığı
belirlendi.
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Tablo 1. Basınç Ülseri Bilgi Değerlendirme Ölçeği ve Alt Temalarına Göre
Öğrencilerin Bilgi Durumları
Basınç Ülseri Bilgi Değerlendirme Ölçeği

f

%

Yeterli

7

4.1

Yetersiz

164

95.9

0 doğru

5

2.9

1 doğru

29

17

2 doğru

49

28.7

3 doğru

56

32.7

4 doğru

22

12.9

5 doğru

7

4.1

6 doğru

3

1.8

0 doğru

11

6.4

1 doğru

32

18.7

2 doğru

52

30.4

3 doğru

50

29.2

4 doğru

22

12.9

5 doğru

4

2.3

0 doğru

33

19.3

1 doğru

74

43.3

2 doğru

64

37.4

TEMA 1: Etyoloji (6 soru)

TEMA 2: Sınıflama ve Gözlem (5 soru)

TEMA 3: Risk Değerlendirme (2 soru)
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TEMA 4: Nütrisyon/Beslenme (1 soru)
0 doğru

29

17

1 doğru

142

83

TEMA 5: Basınç Makaslama Miktarını Azaltan Önleyici Girişim (7 soru)
0 doğru

5

2.9

1 doğru

21

12.3

2 doğru

52

30.4

3 doğru

50

29.2

4 doğru

30

17.5

5 doğru

12

7

6 doğru

1

0.6

TEMA 6: Basınç Yırtılma Süresini Azaltmak İçin Önleyici Girişim (5 soru)
0 doğru

13

7.6

1 doğru

35

20.5

2 doğru

68

39.8

3 doğru

45

26.3

4 doğru

8

4.7

5 doğru

2

1.2

Öğrencilerin basınç ülseri önleme bilgilerini (Ölçeğin geneli) hiçbir değişkenin istatiksel olarak anlamlı düzeyde etkilemediği görüldü (p>0.05) (Tablo 2). Cinsiyet, gelir durumu, basınç yarası ile karşılaşma durumu, basınç yarası ile ilgili bilgiye ulaşma durumları ile basınç ülseri önleme alt temaları olan etyoloji, sınıflama
ve gözlem, risk değerlendirme, nütrisyon/beslenme, basınç yırtılma süresini azaltmak için önleyici girişim, basınç makaslama miktarını azaltan önleyici girişimler arasında istatiksel olarak anlamlı bir farka rastlanılamadı (p>0.05). Sadece basınç yarası
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olan hastaya bakım verme durumu ile basınç yırtılma süresini azaltmak için önleyici
girişim arasında anlamlı bir fark olduğu görüldü (p<0.05) (Tablo 3).
Tablo 2. Basınç Ülseri Önleme Bilgisinin Değişkenlerle Karşılatırılması
Değişkenler

Mean Rank

U ya da X2

p

U=1725.50

0.244

Cinsiyet
Kadın

84.07

Erkek

95.88
Gelir Durumu

İyi

81.85

Orta

86.78

U=1832.00

0.632

Basınç Ülseri Olan Hasta İle Karşılaşma Durumu
Evet

86.18

Hayır

85.70

U=3404.500

0.950

Basınç Ülseri Olan Hastaya Bakım Verme
Evet

91.09

Hayır

82.72

U=3143.00

0.276

Başınç Ülseri İle İlgili Bilgiye Ulaşma Durumu
Ders

84.65

Kongre / Konferans

54.50

Sağlık Personeli

153.83

Hepsi

86.07

x2=6.658
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Tablo 3. Basınç Ülseri Önlemede Bilgi Değerlendirme Ölçeği Alt Temalarının
Değişkenlerle Karşılaştırılması
Değişkenler

Etyoloji

Sınıflama

Risk değer-

ve gözlem

lendirme

Nutrisyon /
Beslenme

Basınç Yırtılma Süresini
Azaltmak İçin
Önleyici Girişim

Mean Rank

Mean Rank

Mean Rank Mean Rank Mean Rank

Başınç Makaslama
Miktarını
Azaltan Önleyici Girişim

Mean Rank

Cinsiyet
Kadın

84.24

86.72

86.45

86.75

83.15

86.24

Erkek

95.0

82.32

83.68

82.18

100.57

84.79

U=1750.000 U=1937.000 U=1937.000 U=1895.000 U=1594.000
p=0.276

p=0.657

p=0.770

U=1968.000

p=0.492

p=0.074

p=0.884

Gelir Durumu
İyi

84.31

85.13

79.63

78.33

85.56

81.43

Orta

86.32

86.16

87.19

87.44

86.08

86.86

U=1898.000 U=1920.500 U=1772.000 U=1737.000 U=1820.500
p=0.842

p=0.842

p=0.432

p=0.177

U=1932.000

p=0.589

p=0.957

88.92

84.82

Basınç Yarası İle Karşılaşma Durumu
Evet

86.70

84.43

85.29
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84.83

Hayır

88.63

87.18

84.47

U=3349.000 U=3255.000 U=3348.500 U=3326.000
p=0.904

p=0.579

p=0.795

p=0.630

81.12

87.98

U=311.500

U=3297.500

p=0.296

p=0.667

Başınç Yarası İle İlgili Bilgiye Ulaşma Yolu
Ders
Kongre

/

85.13

84.78

86.94

82.92

88.51

85.21

39.50

74.00

43.75

100.50

110.75

78.00

89.50

131.83

98.67

72.00

82.50

157.50

88.97

86.29

85.08

91.81

80.78

84.07

x2=2.168

x2=2.938

x2=1.992

x2=3.874

x2=1.590

x2=6.842

p=0.54

p=0.40

p=0.57

p=0.27

p=0.66

p=0.07

Konferans
Sağlık Personeli
Diğer

Basınç Yarası Olan Hastaya Bakım Verme Durumu
Evet

90.19

78.66

89.75

85.19

95.35

92.15

Hayır

90.73

90.73

83.58

86.52

79.98

82.04

U=3203.500 U=2992.000 U=3232.500 U=3429.500 U=2857.000
p=0.358

p=0.108

p=0.391

p=0.791

p=0.038

U=3072.000
p=0.179

4.Tartışma
Literatür incelendiğinde basınç yarasını önleme ile ilgili bilgi düzeyini ölçen
sınırlı sayıda çalışmaya rastlanılmış olup bu çalışmaların genellikle hemşireler üzerinde yapıldığı görülmüştür. Çalışmada öğrencilerin %4.1’inin (7) yani çok az bir
kısmının basınç ülseri hakkında yeterli bilgiye sahip olduğu saptanırken hemşireler
üzerinde yapılan çalışmada hemşirelerin basınç yarasını önlemeye yönelik bilgilerinin orta düzeyin üzerinde olduğu (Çelik vd., 2017:135), yoğun bakımda çalışan hemşireler üzerinde yapılan çalışmada da hemşirelerin % 51.9’nun basınç ülseri önlemede yeterli bilgiye sahip olduğu (Yılmazer vd., 2019:32) bu oranların mevcut çalışmadan farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu durumun hemşirelerin hastane ortamında öğrencilerden daha fazla basınç yarası olan hastaya ile karşılaşma ve basınç
yarası gelişebilecek bireylere daha fazla bakım vermelerinden kaynaklı olacağı düşüncesindeyiz. Öğrencilerin %83’ünün (142) nütrisyon/beslenme konusunda yeterli
bilgiye sahip olduğu belirlenirken farklı çalışmada (%97.7’si) (Çelik vd., 2017:135),
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mevcut çalışma ile paralellik göstermektedir. Mevcut çalışmada cinsiyetin basınç ülseri önleme bilgi düzeyini etkilemediği görülürken bir çalışmada kadınların basınç
yarasını tedavi etmeye yönelik bilgilerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Çelik
vd., 2017:135). Çalışmamızda cinsiyetin basınç yarası ile ilgili bilgiyi etkilememesinin nedeni, değişkenlerin yüzdelik oranları arasında büyük fark olmasındandır. Çalışmamızda basınç ülseri ile ilgili bilgiye ulaşma yolu ile basınç ülseri önleme bilgisi
arasında istatiksel olarak fark olmadığı saptanırken hemşireler üzerinde yapılan çalışmada hizmet içi eğitim alanların basınç yarasını önlemeye yönelik bilgilerinin
daha yüksek olduğu saptandı (Çelik ve ark. nın 2017). Bu durumun nedeninin hemşirelerin hastaya bakım vermede primer sorumlu olmaları nedeniyle öğrendikleri bilgileri hızlı bir şekilde kliniğe aktarıp uygulamaya geçirmesinden kaynaklı olabileceği
düşünülebilir. Gelir durumunun basınç ülseri önleme bilgisini etkilemediği belirlenmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%84.2) gelir durumunun orta düzeyde olduğu diğer gelir düzeyi gruplarının oranlarının düşük olduğu görülmüştür. Bu nedenle çalışmanın gelir durumu açısından değişken sayıları birbirine yakın olan örneklem gruplarında yapılması bu farkın ortaya konulmasında önemli olabilir. Basınç
yarası ile karşılaşanların basınç ülseri önleme bilgi düzeylerinin karşılaşmayanlara
göre daha iyi olduğu ancak aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin, basınç ülseri olan hastayla karşılaşsa bile bakım verdiği sürenin kısa olması veya karşılaşma sıklığının az olması nedeniyle bilgi düzeyleri etkilenmemiş olabilir. Ayrıca öğrencilerin klinikte hastalardan primer sorumlu olmamaları nedeniyle basınç yarası ile ilgili konularda hastaya müdahale etmekten çekindikleri bu nedenle de bilgi düzeylerinin etkilenmemiş olabileceği düşüncesindeyiz.
5.Sonuç
Öğrencilerinin çoğunluğunun basınç yarasını önleme bilgisinin çok yetersiz
olduğu belirlenmiş olup bilgilerinin artırılması adına daha az sayıda öğrenci ile interaktif eğitimlerin yapılarak bilgilerinin yeterli düzeye ulaşması sağlanabilir.
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ÖZET: Amaç: Bu çalışmanın amacı kistik fibrozis tanısı almış çocuğa
sahip annelerin bakım yükünün ve depresyon durumunun incelenmesidir.
Materyal ve Metot: Tanımlayıcı tipte olan araştırma Şanlıurfa Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Alerji ve İmmünoloji polikliniğine başvuran 30 hasta
ile Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma derneğine kayıtlı bulunan 120
hastayla yapılmıştır. Verilerin toplanmasında, sosyodemografik özelliklere ilişkin soru formu, Zarit Bakım Yükü Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; SPSS programında Kruskal-Wallis, bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır.
Bulgular: Kistik fibrozisli çocukların annelerin; %52’ si 26-35 yaş aralığında, %41.3’ ü ilk-orta okul mezunu, %54.7’ si il merkezinde oturduğu,
%73.3’ ün maddi sıkıntı yaşadığı %34.7’ si hasta bakımında beslenmesinde
zorluk yaşadığı, %53’ ün bakım konusunda bir eğitim almadığı saptanmıştır.
Bu çalışmada annelerin Beck Depresyon ölçeği puan ortalaması 18.07±9.64,
Zarit Bakım Yükü Ölçeği puan ortalaması 29.35±14.28 olarak bulunmuştur.
Hastaların annelerinin; yaş, eğitim, çalışma durumu gibi sosyodemografik
özellikleri ve çocukların yaş, cinsiyet, hastalık süresinin annelerin bakım yükü
ve depresyon durumunu etkilemediği bulunmuştur.
Sonuç: Bu çalışmada Kistik Fibrozisli çocuk hastaların annelerinin; orta
düzeyde depresyon olduğu, bakım yüklerinin hafif orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Çalışmadan çıkan sonuçlara göre; Kistik Fibrozisli çocuğa sahip annelerin güçlendirilmesine yönelik hemşirelik çalışmalarının yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kistik Fibrozis Çocuk, Bakım Yükü, Depresyon,
Hemşirelik
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Examination of the Care Load and Depression Status of Mothers
Who Have a Child With a Cystic Fibrosis
ABSTRACT: Objective: The aim of this study is to examine the care
load and depression status of mothers who have children with cystic fibrosis.
Materials and Methods: This descriptive study was conducted on 30
patients who applied to Şanlıurfa Training and Research Hospital Allergy and
Immunology policlinic and 120 patients registered to the Association of Cystic
Fibrosis Aid and Solidarity. Questionnaire related to sociodemographic characteristics, Scale of Negative Care Load and Beck Depression Scale were used to
collect data. In evaluating the data; Kruskal-Wallis in the SPSS program, and
t-test in the independent groups.
Findings: Mothers of children with cystic fibrosis; 52% are between
26-35 years of age. 41.3% were primary school graduates, 54.7% were living
in provincial centers, 73.3% had financial difficulties, 34.7% had difficulties in
patient care, and 53% were not educated about care. In this study, the mean
scores of Beck Depression Scale of the mothers were 18.07 ± 9.64 and 29.35 ±
14.28 of the Scale of Mental Health Care Scale. Patients' mothers; age, education, working status and socio-demographic characteristics were found to have
no effect on care load and depression status.
Conclusion: According to our study of depression status for mothers of
cystic fibrosis children, the psychological status was moderate depression; It
has been determined that the maintenance loads are mildly moderate according
to the average of the total points they receive from the Zarit Maintenance Load
Scale. According to the results, It is recommended to inform mother about cystic fibrosis and make training meetings, give psychological support to mother
and child, increase state support to mother and cystic fibrosis child.
Keywords: Cystic Fibrosis Child, Care Load, Depression, Nursing

GİRİŞ VE AMAÇ
Kistik Fibrozis (KF) beyaz ırkta en sık görülen otozomal resesif geçişli kalıtsal
hastalıktır. KF, akciğer, pankreas, bağırsak, ter bezleri dış salgı bezlerinde fonksiyon
bozuklularına neden olur. Hastalığın görülme sıklığı 2.500 canlı doğumda bir olduğu
bilinmektedir (Kiper, 2003:131; Gürson vd., 2010;165). Bakım verme yükü; herhangi bir bakım vericinin, kronik hastalığı ve yetersizliği olan bireye bakım verdiği
süre içerisinde, bakım verici kişinin zorlanması, kendini baskı altında hissetmesi ya
da yük altına girmesi olarak tanımlanmaktadır. Annedeki bu bakım yükü sonucunda
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bakım vermenin getirdiği olumsuz fiziksel, duygusal, sosyal ve maddi sonuçların algılanış ve yorumlanış biçimi ile ilişkili psikolojik bir yükle sonuçlanır (Özdemir,
2009;153). KF’ de ilk 1930’da, az sayıda tanı almış çocuk hasta için tarif edildiğinde
hastalıktan dolayı yaşam süresi 5 yaş ötesinde hayatta kalma olasılığı çok azken son
yıllarda, hastaların tahmini yaşam süresi neredeyse 30 yaşın üstüne çıkmıştır. Bu nedenle uzayan hastalıklı yaşam süresi anneye bakım yükü gibi bir yük getirmektedir.
Bakım vermede yaşanan stresler ise depresyona neden olabilmektedir (Karaman,
2012).
Annelerin çocuklarının kronik bir hastalık olduğunu öğrenmelerinden sonra
birçok stres, sıkıntı ve sorunu da beraberinde yaşarlar. Çocuğun hastalığı annenin
düzeninde önemli değişikliklere yol açmaktadır. Annenin yaşamı çocuğun hastalığından önceki yaşam tarzına göre tamamen değişecek, maddi giderlerin artması tedavi sürecinin yarattığı zorluk gibi sebeplerle hasta olan çocuk ile birlikte annesi de
hastalıktan olumsuz olarak etkilenecektir (Agkaya, 2015; 1). Kronik hastalığı olan
çocuk ve ergenlerle yapılan araştırmalarda, yapılan yoğun tedavi hastane ortamı gibi
etkenlerden dolayı bu çocukların ve annelerin normal yaşıtlarına oranla daha fazla
oranda duygusal ve davranışsal sorunlar yaşadığı gösterilmiştir. Bunlar uyum sorunlarından depresyona kadar varabilen ve çocuk ile annelerin dış dünyayla bağlarını
koparmasına neden olabilecek kadar ağır duygusal sorunlar olabilir (KİFDER, 2016).
Hemşireler çocuk ve annesi ile işbirliği yapmalı, onlarla bilgi, güç ve umudu paylaşarak olumlu baş etme becerileri, otonomi, kontrol duygusu kazandırmalı ve umut
etmeyi sağlayıcı şekilde davranmalıdır. Bakım vericilerin yaşadığı üzüntü, huzursuzluk, uykusuzluk, iştahta azalma gibi sorunları açık bir iletişimle konuşmalıdır.
Bu çalışmanın amacı kistik fibrozis tanısı almış çocuğa sahip annelerin bakım
yükünün ve depresyon durumunun incelenmesidir.
Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1.KF’li hastalarn annelerin bakım yüklerinin düzeyi nedir?
2.KF’ li hastaların annelerin depresyon durumu nedir ?
3.KF’li hastaların annelerinin bakım yükü düzeyini ve depresyon durumunu
sosyodemografik özelliklere göre etkileyen faktörler nelerdir?
GEREÇ YÖNTEM
Araştırma Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alerji ve İmmünoloji bölümünde bulunan hastalar ile Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine
( KİFDER ) kayıtlı bulunan hastalara 10.10.2016 – 15.06.2017 tarihleri arası yapıl-

409

Vedat ARGIN – Hülya KARATAŞ

mıştır. Araştırmada örneklem seçmeye gidilmemiş olup Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alerji ve İmmünoloji bölümü polikliniğinde kayıtlı 30 KF tanısı
almış hastaların annesine ve KİFDER’ e kayıtlı bulunan ve 18 yaşını doldurmamış
KF kesin tanısını almış iletişimde engeli olmayan 120 KF’li çocuğun annelerine olmak üzere toplam 150 anneye uygulanmıştır.
Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından literatür incelenerek oluşturulan Sosyodemografik Özelliklere İlişkin Bilgi Formu, Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği (ZBYÖ) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılmıştır.
Bilgi Formu: KF hastası olan çocukların (yaş, cinsiyet, ve tanı süresi), annenin
(yaş, cinsiyet, eğitim durumu, aile tipi, çalışma durumu, maddi sıkıntı durumu, çocuk
sayısı ve ailenin ikamet yeri) özelliklerinin belirlenmesini sağlayan toplam 25 sorudan oluşmuştur.
‘Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği (ZBYÖ): Zarit, Reever ve Bach-Peterson tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin amacı bakım gereksinimi olan bireye bakım verenlerin yaşadığı stresi değerlendirmektir. Ölçek 22 sorudan oluşmaktadır ve "asla", "nadiren", "bazen", "sık sık", ya da "hemen her zaman" şeklinde “0” dan “4” e kadar
değişen likert tipi değerlendirmeye sahiptir. Ölçekten en az 0, en fazla 88 puan alınabilmektedir. Elde edilen puanlar (0-20) az/hiç yük olmaması, (21-40) hafif/orta
derecede yük, (41-60) orta/ileri derecede yük ve (61-88) aşırı yük olması şeklinde
derecelendirilerek değerlendirilmiştir (Zarit, 1990). Ölçeğin Türkçeye uyarlanması,
İnci tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Ölçeğin kesme noktasına ilişkin bir veri bulunmamaktadır. Ölçeğin güvenirlik Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.90 arasında
bulunmuştur (İnci, 2006). Bizim yapmış olduğumuz çalışmada ise ölçeğin güvenirlilik kat sayısı 0.87 bulunmuştur.
Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ): Beck ve arkadaşları 1961 tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Hisli 1989 tarafından yapılmıştır. Depresyonda görülen bedensel, duygusal, bilişsel ve motivasyonel belirtileri
içeren ölçek, depresyon belirtilerinin derecesini nesnel olarak belirlemeyi amaçlamaktadır. Ölçek, her biri 0-3 arasında puanlanan, 21 maddeden oluşmaktadır. Bu puanların toplanmasıyla toplam depresyon puanı saptanmaktadır. Ölçekten alınabilecek
en yüksek puan 63 ve kesme puanı 17’dir. Bu puanın üzeri puanların bireyde depresyonu gösterdiği ve çalışmamızda literatüre uygun olarak ‘’0-13 Depresyon yok’’, ‘’
14-24 Orta düzey depresyon’’, ‘’ 25 ve üstü Ciddi depresyon’’ olarak sınıflandırılmıştır (Özcanarslan, 2014). Ölçekten elde edilen puan arttıkça depresyon şiddetinin
de arttığı belirtilmektedir. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.80’dir.Bizim yapmış olduğumuz çalışmada ise Cronbach alfa katsayısı 0.86 çıkmıştır. Verilerin toplanma-
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sında her bir anket ortalama 15-20 dakika sürmüştür. Araştırmanın verileri SPSS istatistik paket programında Kruskal-Wallis ve t testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Elde edilen bulgular %95 güven aralığında 0.05 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır.
Araştırmanın yapılabilmesi için etik kurul onayı, kurum izni ve sözel izinler
alınmıştır.
BULGULAR
Kistik Fibrozisli hastaların annelerin sosyodemografik özelliklerine ilişkin
faktörler incelendiğinde; annelerin %52’sinin 26-35 yaş aralığında aralığında,
%41.3’ünün ilköğretim mezunu olduğu, %73.3’ünün çalışmadığı, %54.7’nin il merkezinde ikamet ettiği, %78.7’sinin çekirdek ailede yaşadığı, %42.7’sinin 2 çocuk sahibi olduğu, %62’sinin maddi sıkıntı çektiği belirlenmiştir. Kistik Fibrozis tanısı almış çocuk hastaların cinsiyet dağılımı incelendiğinde %55.3’ ü kız, %44.7 ‘ si erkek;
yaşlarına bakıldığında; %30’u 1-3 yaş aralığında olduğu ve KF hastalığı sürelerine
bakıldığında %38’ si 2-5 yıl aralığında hastalık süreleri olduğu belirlenmiştir.
Kistik Fibrozisli annelerin çocuğun bakımında en çok zorlandıkları durum incelendiğinde %34.7’ i ile yemek yedirme besleme konularında zorlandıkları belirtilmiştir. Annenin çocuğun bakım konusunda eğitim alıp almadıkları incelendiğinde de
%58 çocuğun bakımına KF’e özgü bakım teknikleri hakkında herhangi bir eğitim
almadıkları, %42’si ise doğrudan veya dolaylı yoldan doktorlar, hemşireler, sosyal
medya, dernekler aracılığı ile çocuğun bakımına yönelik eğitim aldıklarını belirtmiştir. Soru formunda anneye yönelik açık uçlu soru olarak sorduğumuz siz ve sizin gibi
KF’ li annelere yönelik hangi ve ne tür atılacak adımalar hastaya bakımınızda size
yardımcı olacaktır sorusuna verilen cevaplara göre çıkan sonuçlar; %26’sı çocuk göğüs hastalıkları uzmanı, fizyoterapist, gastroenterelog, ve diyetisyen gibi birçok disiplinden hekimin bir arada bulunduğu tam donanımlı KF merkezleri açılması gerektiğini dile getirmiştir.
Tablo 1. Bakım Verenlerin ZBYÖ ve BDÖ Puan Ortalamaları
Ölçek

n

min

max

ZBYÖ

150

5

75

29.35

14.28

BDÖ

150

0

40

18.07

9.64

411

𝐱

±
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Tablo 1’de Kistik Fibrozis tanısı almış çocuk hastaların annelerine yönelik uygulanan ZBYÖ ve BDÖ puan ortalamasına bakıldığında; ZBYÖ puan ortalaması
29.35 ± 14.28 olduğu, bu ortalamaya göre bakım verenlerin bakım yükü hafif ve orta
derecede bakım yükü olduğu sapandı. BDÖ puan ortalamasına bakıldığı zaman bakım verenlerin puan ortalaması 18.07 ± 9.64 çıkmış bu ortalama puanına göre orta
derecede depresyon olduğu belirlenmiştir.
Annelerin sosyodemografik özelliklerine göre ZBYÖ puan ortalamalarının
karşılaştırıldığın da annenin yaşı, annenin eğitim durumu, anne bakım verme sürecinde bakıma yönelik eğitim alıp almaması, bakım verirken annenin bir işte çalışması
gibi değişkenler ZBYÖ puanı ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark bulunamamıştır (p>0.05). Annelerin KF’ li çocuğun bakımında maddi sıkıntı
yaşama durumlarına göre ZBYÖ puanı incelendiğinde maddi sıkıntı yaşayanların
puan ortalamasına 33.12 ± 15.06, maddi sıkıntı yaşamayanlarında puan ortalaması
23.21 ± 10.42 çıkmıştır. İki grup arasında ki farkın önemli olduğu tespit edilmiştir
(p<0.05 ).
Annelerin sosyodemografik özelliklerine göre BDÖ puan ortalamalarının karşılaştırıldığında annenin yaşı, annenin eğitim durumu, anne bakım verme sürecinde
bakıma yönelik eğitim alıp almaması, bakım verirken annenin bir işte çalışması ve
annenin maddi sıkıntı yaşaması gibi değişkenler BDÖ puanı ile karşılaştırıldığında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05).
Kistik Fibrozisli çocukların sosyodemografik özelliklerine göre annelerin
ZBYÖ puan ortalamalarının karşılaştırıldığında; Hasta çocukların cinsiyeti, hastanın
yaşı ve hastalık süresine göre annelerin ZBYÖ arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Kistik Fibrozisli çocukların sosyodemografik özelliklerine göre annelerin BDÖ puan ortalamalarının karşılaştırıldığında; Hasta çocukların cinsiyeti, hastanın yaşı ve hastalık süresine göre annelerin BDÖ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05).
TARTIŞMA
Annelerin ZBYÖ Puanı ve BDÖ Puanının Belirlenmesi
Kistik Fibrozisli çocuğun bakımında annesine yönelik yapılan çalışmada; araştırmaya katılan annelerin bakım yükü ölçeğinin puan ortalaması 29.35 ± 14.28 olarak
saptandı. Zarit Bakım Yükü Ölçek Puanlamasına göre araştırmamıza katılan KF tanılı hasta çocuğun annesinin bakım yükü hafif ve orta dereceli olarak belirlendi.
Aksu’ un (2014) 100 kanserli çocuğun annesine yönelik yapmış olduğu çalışmada
bakım yükü ortalaması 24,60±12,73 olduğu belirtilmiş olup; Kardaş vd., (2009:153-
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158) 82 kanserli çocuğu olan annelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi başlıklı
yapılan çalışmada da annelerin bakım yükü 21,29 ± 12.0 olarak tespit edilmiş, Özmen’ in (2015) yapmış olduğu 380 Multiple Sklerozlu Hastalara Bakım Verenlerin
Bakım Yükleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi adlı araştırmaya katılan bakım
vericilerin Zarit Bakım Yükü Ölçeği’ ne göre puan ortalaması 25.44± 9.50 olarak
elde edilmiştir. Çıkan sonuçlar kronik hastalıklı çocukların ailelerinde genel olarak
araştırmamızda ki bulgularla benzer olup hafif orta düzeyde bakım yükü varlığı tespit
edilmiştir. ( Özdemir, 2019;153, Aksu, 2014, Kardaş vd., 2009;153, Özmen, 2015 ).
Kistik Fibrozisli çocukların annelerine yönelik yaptığımız araştırmada depresyon durumu incelemesinde BDÖ puan ortalaması 18.07 ± 9.64 çıkmıştır. Bu puan
ortalamasına göre KF’ li annelerin orta derecede depresyon durumu olduğu saptanmıştır. Şentürk ve Saraçoğlu’ un (2013: 40-49) 80 anneye yönelik Eğitilebilir Zihinsel, Bedensel Engelli Çocuğu Olan Annelerle Sağlıklı Çocuğa Sahip Annelerin Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması adlı
yapmış oldukları çalışmada BDÖ puan ortalamasını 18,8±10,2 bulmuş olup çalışmamızla benzerlik göstermektedir (Şentürk ve Saraçoglu, 2013;40).
Kistik Fibrozisli Çocukların ve Annelerin Sosyodemografik Özelliklerine
Göre ZBYÖ Puan Ortalamasının Karşılaştırılması
Kistik Fibrozisli çocuk hastaların annelerinin eğitim durumuna göre BY puan
ortalaması incelendiğinde en yüksek BY puanını okuryazar olmayan grup da ( 33.04
± 15.13) olduğu tespit edilmiştir. Fakat eğitim durumu ile BY puanı arasında çalışmamızda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p >0.05). Ergin vd.,
(2007: 41-48) 290 bakım veren anneye yönelik yapmış oldukları çalışmada ise çalışmamızla benzerlik göstererek bakım veren annelerin eğitim durumu ile BY puanları arasında anlamlı bir fark bulamamıştır. Karaaslan’ın (2015) 101 annenin bakım
yüküne yönelik yapmış olduğu çalışmada da ise çıkan sonuçlar ilkokul mezunu annelerin daha fazla bakım yükü sorunu yaşadıklarını ve gruplar arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulmuştur. Bu durumu kişinin eğitim seviyesi düştükçe hastalığa
yönelik araştırma yapma, hastalık hakkında bilgi sahibi olma durumunun azaldığından dolayı bakım yünün artması olarak gösterilmiştir (Aksu, 2014, Karaaslan, 2014,
Ergin vd., 2007;41).
Kistik Fibrozisli hastaların annelerinin yaş dağılımına göre ZBYÖ puan ortalaması incelendiğinde en yüksek puan ortalamasına 15-25 yaş aralığında ki bakım
vericilerde olduğu görülmüştür (34.75±16.87). Özmen’ in (2015) 380 kronik sağlık
sorunu olan çocuk hastaların annelerine yapmış olduğu çalışmada ise en yüksek BY
puan ortalamasını 38 yaş ve üstü grup da görmüştür (Özmen, 2015). Bizim yapmış
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olduğumuz çalışmada da bakım vericilerin yaşları ile BY puan ortalamaları arasında
anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Bu durumların aksine yapılan çalışmalarda
yine yaşın bakım yükünü etkilediği ve genç bakım vericilerin daha fazla yük taşıdığı
belirtilmiştir.
KF hastalığı duygusal, sosyal ve ekonomik kayıplar yaşamasına neden olmakta aile bütçesi ve ülke ekonomisine de önemli yükler getirmektedir. Maddi sıkıntı
yaşayan aileler daha fazla bakım yükü ile karşı karşıyadır. Maddi sıkıntı yaşayan
anneler ile maddi sıkıntı yaşamayan anneler arasında ki ZBYÖ puanlaması arasında
fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Aksu’ un (2014) 100 kanserli
çocuk hastanın bakım veren annesine yönelik yapmış olduğu çalışmada; Demirel’ in
(2016) 97 anneye yönelik yapmış olduğu kronik hastalığı olan çocukların maddi durumları ile BY ölçek puan karşılaştırılmasında ve Özdemir’in vd., (2009:153-158)
yılında 82 anneye yönelik yapmış olduğu çalışmada maddi durumları düşük olanların
BY puanı daha yüksek bularak iki grup arası fark anlamlı bulmuşlardır. (p<0,05)
(p<0,05) ( Aksu, 2014,Demiral, 2016, Özdemir, 2009;153)
Maddi durumu kötü olan anneler ile iyi olan annelerin bakım yükleri arasında
ki karşılaştırmamız literatürle benzerlik göstermiş olup istatistiksel olarak anlamlı bir
fark saptanmıştır (p<0,05).
Annelerin çocuğa bakarken gelir getirici bir işte çalışıp çalışmama durumlarına göre BY puan ortalaması karşılaştırıldığında iki grup arasında fark istatistiksel
olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Çalışan grubun BY ortalaması
(24.88±14.82) çalışmayan gruba (30.98±13.79) göre daha düşük çıkmasının nedenini
ise annenin maddi bakımdan stres yaşamamasına bu yüzden BY puanın çalışmayan
gruba göre düşük çıkmasına bağlanmaktadır. Aşiret (2011) yapmış olduğu çalışmasında da düşük sosyoekonomik statüye sahip bakım veren annelerin bakım yüklerinin
fazla olması bizim çalışmamızla benzerlik göstermektedir (Aşiret, 2011). Çalışmamızda elde edilen bulgulara benzer şekilde Bildirici’nin (2014) Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelere yönelik yapmış olduğu çalışmada annelerin çalışma durumları ile BY ölçeği puanları arasında anlamlı fark bulmamıştır. Akarsu ise
çalışan bakım vericilerin çalışmayan bakım vericilere göre BY ortalamasını daha az
bulmuştur (Bildirici, 2014).
Kistik Fibrozisli çocukların cinsiyetine göre annelerin BY puan ortalaması
karşılaştırıldığında çalışmamızda fark istatistiksel olarak önemsiz olduğu görülmüştür (p>0.05). Yıldırım vd., (2009:200-209) engelli çocukların annelerinin ruhsal durumlarının belirlenmesi yönelik yaptığı çalışmada da kız çocukların bakım yükü erkek çocuğa göre daha az çıkmasına rağmen fark istatistiksel olarak önemsiz çıkmıştır
( p>0.05). Fakat Karaaslan'ın (2015) yılında yapmış olduğu 101 Kanser Hastalara
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Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Yükü ve Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyi
adında ki çalışma hasta çocukların cinsiyeti ile annelerin BY arasında anlamlı bir
fark bulmuştur (Karaaslan 2015, Yıldırım, 2012;200).
Literatür karşılaştırıldığında cinsiyete bağlı olarak bulunan sonuçlarda kız çocuklarının hastalık karşısında daha fazla uysallaştığı, bakıma katılımının sağlandığı;
erkek çocuklarının ise durumu güçleştirerek bakım yükünün artmasına neden olduğu
şeklinde yorumlanmıştır (Özdemir, 2009;153, Aksu, 2014, Yıldırımk, 2012;200). KF
hastasının yaşına göre annenin BY puan ortalamaları incelendiğinde 1-3 yaş aralığında bulunan hastaların BY puanı en yüksek bulunmuştur (32.40 ±15.99). Bu sonucun yeni duruma uyum sağlamaya çalışmada yaşadıkları güçlüklerden kaynaklandığı
düşünülmektedir. Ancak çalışmamızda hasta yaşı ile BY puanı arasında anlamlı bir
fark saptanmamıştır (p>0.05). Aksu tarafından (2014) 100 bakım vericiye yönelik
yapılan çalışmada yapmış olduğumuz çalışma ile benzerlik göstermiş olup 4-7 yaş
ve 1-3 yaş arasında yer alan çocukların BY puanı diğer yaş gruplarına göre daha
yüksek bulmuştur fakat Aksu da çalışmasında çocuğun yaşı ile annenin BY arasında
anlamlı bir fark bulamamıştır (Aksu, 2014). Çalışmamızdan farklı olarak Uludağ tarafında 2014 yılında 198 kişiye yapılan kronik kalp hastalığı olan çocukların ailelerinin bakım yükü ile çocuğun yaşı arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuç çıkması
çalışmamızdan çıkan sonuçla farklılık göstermektedir. (Uludağ, 2014)
Hastalığın süresine göre annelerin BY puanı karşılaştırıldığında en yüksek
puan 1 yıl ve öncesi yeni tanı almış çocukların annelerinde görülmektedir. Bunun
sebebi olarak hastalığa alışma uyum sürecinin yeni olduğu ve hasta çocukla iletişim
kurulamadığı için olduğu düşünülmektedir. Fakat yapılan karşılaştırmada gruplar
arası fark bulunamamıştır (p>0.05). Özyeşil vd., (2014: 39-44) yapmış olduğu çalışmada ise bakım sürecinin sürekli ve uzun olmasının bakım vericilerde BY arasında
pozitif bir ilişkinin olduğunu belirtmişlerdir (Özyeşil vd., 2014;39). Ayrıca bakım
verme süresi ve bakım verici üzerine etkileri ile ilgili yapılan çalışmalarda; bakım
verme süresi arttıkça bakım vericilerin yorgunluk, kardiovasküler rahatsızlıklar,
uyku bozuklukları, sosyal ve ekonomik problemler yaşadığı saptanmıştır (Cora vd.,
2012;38)
2.Kistik Fibrozisli Çocukların ve Annelerin Sosyodemografik Özelliklerine Göre BDÖ Puan Ortalamasının Karşılaştırılması
Annenin eğitim durumuna göre depresyon durumu incelendiğinde gruplar ile
BDÖ puan ortalaması arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Natan tara-
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fından (2007) 80 anneye yapılan Zihinsel Engelli Çocuğu Olan ve Olmayan Annelerin Depresyon ve Kaygı Düzeylerini çalışması sonucunda da literatürle ve bizim çalışmamızla uyumlu olarak bakım veren eğitim durumu ile BDÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark çıkmamıştır (Natan, 2007). Bakım verirken
annenin hastalık ve bakım konusunda eğitim alıp almaması literatür ile karşılaştırıldığında hastalık ve bakım yönünde ki eğitim düzeyi yüksek olan annelerin stres durumlarıyla baş edebilmek için daha fazla bilişsel, işlevsel ve sosyal kaynaklara sahip
oldukları belirtilmektedir (Yen veLundeen, 2006;92).
Annenin yaş gruplarına göre BDÖ puanı karşılaştırıldığında gruplar arasında
anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Literatür çalışmamızı destekler niteliktedir.
Bu durum ebeveynler hangi yaşta olursa olsun çocuklarının durumundan benzer şekilde etkilendiğini düşündürmektedir (Ergin vd., 2007;41, Özyeşil vd., 2014;39).
Annenin KF’ li çocuğa bakım verme sırasında maddi sıkıntı yaşama durumuna
göre BDÖ puan ortalamaları karşılaştırıldığında maddi sıkıntı yaşayanların BDÖ
puan ortalaması ile bakım verirken maddi sıkıntı yaşamayanların BDÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p> 0.05). Şentürk
ve Saraçoğlu’ un (2013:40-49) 80 bakım veren anneye yönelik yapmış oldukları çalışmada ise bizim çalışmamamızdan farklı olarak bakım sürecinde maddi durumu
kötü olup sıkıntı yaşayanlar ile maddi durumu iyi olan ailelerin depresyon durumu
arasında ki farklı istatistiksel olarak anlamlı bulmuştur (p< 0.05) (Şentürk ve Saraçoglu, 2013;40). Annenin bakım verme sürecinde gelir getirici bir işte çalışıp, çalışmama durumuna göre BDÖ puan ortalaması incelendiğinde iki grup arasında fark
istatistiksel olarak anlamsızdır (p> 0.05). Demir ve vd., (2010:53-58) yaptıkları Zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin depresyon düzeylerinin belirlenmesi adlı çalışmada çalışmayan bakım vericilerin çalışan bakım vericilerine göre depresif semptom
bulgularını daha fazla bulmuşlardır (Demir vd., 2010;53). Dereli tarafından 2008 yılında yapılan ‘’Engelli çocuğa sahip olan ailelerin depresyon durumunun belirlenmesi’’ adlı çalışmada da literatürde yer alan çalışmalardaki bulgulara benzer bir şekilde bakım verenlerin çalışma durumunun depresyon durumlarını etkilemediği belirlenmiştir (Dereli ve Okur, 2008;164).
KF‘ li çocukların cinsiyetine göre annede ki depresyon durumu incelendiğinde; erkek cinsiyete sahip hastaların bakım vericilerin BDÖ puan ortalaması kız
cinsiyete sahip ailelerin BDÖ puan ortalaması arasındaki karşılaştırmada istatistiksel
olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p> 0.05). Karaaslan’ın 2015 yılında 101 anneye yönelik yapmış olduğu çalışmada; çalışmamızla benzerlik göstermiş olup çocukların tanımlayıcı özelliklerinin ebeveynlerin depresyon durumlarına etkisi olmadığı belirlenmiştir (Karaaslan 2015). Yıldırım ve arkadaşlarının 2012 yılında yapmış
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oldukları engelli çocukların annelerinin ruhsal durumlarının belirlenmesi adlı çalışmalarında, özürlü çocuğu kız olan annelerin ruhsal belirti gösterme durumunun çocuğu erkek olan annelere göre daha fazla olduğu, ancak çocuğun cinsiyetinin ruhsal
belirti gösterme durumunu istatistiksel olarak etkilemediğini bulmuşlardır (Yıldırım,
2012;200). Benzer konularda yapılan çalışmalarda da çocuğun cinsiyetinin ebeveynlerin psikolojik durumlarını etkilemediği belirlenmiştir (Özyeşil vd., 2014;39).
KF hastasının yaşına göre BDÖ puan ortalamaları incelendiğinde gruplar arasında ki en yüksek puana sahip grup 1-3 yaş aralığı olmuştur fakat hasta yaşı ile bakım vericilerin BDÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
çıkmamıştır (p>0.05). Hastalığın süresine göre de bakım verenlerin BDÖ puanı karşılaştırıldığında gruplar arası anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Sonuç;
 Bu çalışmada annede hafif ve orta derecede bakım yükü olduğu,
 Orta derecede depresyon olduğu
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ÖZET: Amaç: Bu araştırma; Şanlıurfa Merkez ilçelerinde yer alan üç
ortaokula devam eden 8 sınıf öğrencilerinde sosyal kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Yöntem: Şanlıurfa il merkezi 3 ilçeden oluşmaktadır. Her bir ilçeden
basit rastgele olarak bir ortaokul belirlenmiş ve bu okullara devam eden 353 8.
sınıf öğrencileri çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, evrenin hepsini kapsayacak, araştırmayı kabul eden ve ulaşılan 279 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verilerini; öğrencilerin sosyo-demografik
özelliklerini belirlemek için hazırlanmış olan anket formu ve Sosyal Kaygı Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler, SPSS 20 Programında tanımlayıcı istatistik ve
bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır.
Bulgular ve Sonuç: Öğrencilerin % 50,2’si kadın, % 48,9’u 4’ten daha
fazla kardeşi olduğu belirtmiştir. Öğrencilerin sosyal kaygı ölçeğinden aldıkları
puan ortalaması 63,77±14,11 olduğu ve öğrencilerin sosyal kaygıların orta seviyede olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin cinsiyetlerine, aile şekline, ebeveyn
sosyo-demografik özellikleri ve okulu sevme durumuna göre sosyal kaygı ölçeğinden hemen hemen aynı puan aldıkları ve aralarında istatistiksel farkın anlamlı olmadığı saptanmıştır(p>0,05).
Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Sosyal Kaygı, Hemşirelik, Adölesan
Social Anxıety Levels in 8th Grade Students
ABSTRACT: Aims: This research; This study was conducted as a
descriptive study in order to determine the social anxiety levels of 8 grade students attending three secondary schools in Şanlıurfa.
Method: Şanlıurfa city center consists of 3 districts. The population of
the study consisted of 353 8th grade students attending to these schools. The
sample of the study consisted of 279 students who accepted the study and reached the whole universe. The data of the research; The questionnaire was prepared to determine the socio-demographic characteristics of the students and
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Social Anxiety Scale. Data, descriptive statistics in SPSS 20 Program and t test
in independent groups were used.
Results: 50.2% of the students were female and 48.9% had more than 4
siblings. The average score of the students on the social anxiety scale was 63.77
± 14.11, and it was determined that the students' social anxiety was moderate.
It was found that the students had almost the same score from the social anxiety
scale according to their gender, family shape, parental socio-demographic characteristics, and the liking of school, and there was no statistically significant
difference between them (p> 0.05).
Keys Words: Student, Social Anxiety, Nursing, Adolescence

1.GİRİŞ
Ergenlik dönemi, fiziksel ve duygusal süreçlerin yol açtığı cinsel ve psikososyal olgunlaşma ile başlayan ve bireyin bağımsızlığını, kimlik duygusunu ve sosyal üretkenliğini kazandığı bir dönemdir. Bu dönem biyolojik, psikolojik ve sosyal
değişiklikler nedeniyle yaşamın en önemli evresi olmakla beraber ergen için toplumsal etkilerin en fazla önem taşıdığı bir evredir (Alikaşifoğlu, 2008:55; Derman, 2008:
20; Cleary, 2000: 672; Örsal ve Emiroğlu, 2016: 81; İngles vd.,2005: 11; Kalkan,
2008:10). Ergenlik dönemi çocukluk çağından adult (yetişkin) dönemine geçiş evresidir. Bu dönem takvimsel yıllarla sınırlanmaz. Çünkü her birey kendine özel değişik
bir büyüme ve gelişme gösterir. Bu süreç bir fırsatlar dönemi olduğu gibi aynı zamanda risklere ve olumsuz etkilenmelere ve kaygıların artmasına neden olan açık bir
süreçtir (Alikaşifoğlu, 2008:55; Derman, 2008: 21; Cleary, 2000: 673).
Ergen çevresiyle, bedeniyle ve psikolojisiyle uyumu sırasında farklı davranışlara yönelebilir. Ergenin vücudundaki değişiklikler ve bu değişikliklerin kendi alıştığı kontrolün dışına çıkması; bazen utanma, suçluluk duygusu, korkma ve hatta panik yaşamalarına neden olmaktadır. Sosyal ortamlarda bulunan birçok insan hayatının çeşitli dönemlerinde utanma, çekinme, ürkeklik ya da güvensizlik duygusu yaşamaktadır. Özellikle ergenlik döneminde yaşanan ve yetişkinlerde de sıklıkla gözlenen bu duygular hafif sosyal kaygı olarak adlandırılmaktadır (İngles vd.,2005: 12;
Kalkan, 2008:12; Pineles ve Mineka, 2005: 316; Bal ve Öner, 2014: 336).
Sosyal kaygı (sosyal fobi), utanmaktan, küçük düşmekten, sosyal ortamlarda
başkaları tarafından olumsuz değerlendirilmekten yoğun şekilde korkma ve korkulan
durumlardan kaçınma eğilimi ile tanımlanabilecek yaygın bir kaygı bozukluğudur.
Son yıllarda yapılan epidemiyolojik çalışmalarla bozukluğun hem çocuk ve ergenlerde hem de yetişkinlerde oldukça yaygın görüldüğünü düşündüren araştırma bulguları artmıştır. Ülkemizde yapılan bir araştırmada ise ilköğretim 4-8. sınıflara devam eden çocuk ve ergenler üzerinde yaygınlık oranı %3.9 olarak belirlenmiştir.
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Ciddi ve yaygın bir problem olmasına karşın sosyal kaygının özellikle çocuk ve ergenlerde konunun ihmal edilmesinin nedenleri arasında, sosyal kaygısı olan çocukların dışa yönelik davranış problemleri gösteren çocuklar gibi yıkıcı davranışlarla
başkalarına zarar vermiyor olmaları, sosyal ortamlarda geri planda ve genellikle sessiz kalmayı tercih etmelerinin "ağır başlılık" denilerek sosyal onay görmesi ve sosyal
kaygının doğasında var olan utangaçlık ve olumsuz değerlendirilmekten korkma nedeniyle bireylerin yardım aramaktan kaçınmaları sayılabilir. Bunların dışında yakın
zamana kadar konuyla ilgili araştırmaların sınırlılığı, bir başka sebebtir (İngles
vd.,2005: 13; Kalkan, 2008:12; Pineles ve Mineka, 2005: 317; Bal ve Öner, 2014:
337; Aslan ve Koç, 2018:66; Kermen vd., 2016: 22).
Çocuk ve ergenlerde sosyal kaygı, çoğunlukla sınıf arkadaşlarının önünde konuşma ya da tahtaya kalkma, öğretmen ya da karşı cinsiyetten arkadaşları ile konuşma, okul tuvaletlerini kullanma, toplu halde yemek yeme durumlarında ortaya
çıkmaktadır. Sosyal kaygının tüm bu nitelikleri göz önüne alındığında başlangıç yaşının ortalama olarak 13-15 yaşları arasında değiştiği bilgisi araştırmacıları önemli
bir risk dönemi olan ergenlik çağını irdelemeye yöneltmiştir. Ergenlik dönemi sosyal
kaygının en fazla yaşandığı dönemdir. Son yıllarda araştırma ve uygulamalarla özellikle çocuk ve ergenlerde yaşanan sosyal kaygının incelenmesi ve tedavi seçeneklerinin yapılandırılmasına yönelik ilgi ve çalışmalar giderek artmaktadır (Bal ve Öner,
2014: 337; Aslan ve Koç, 2018:66; Kermen vd., 2016: 22; Özyürek ve Demiray,
2010: 249). Özellikle ülekmizde 8 sınıflara yönelik önemli bir sınavın olması bu kaygıları artırmakta, öğrencilerin sağlığını korumada ve geliştirmesi için toplumla en
çok iletişime geçen halk sağlığı hemşirelere önemi görevler düşmektedir. Bu tür çalışmalar okul sağlığı hemşireliği kapsamında artmaktadır.
1.1.Araştırmanın Amacı:
Bu araştırma; Şanlıurfa Merkez ilçelerinde yer alan üç ortaokula devam eden
8 sınıf öğrencilerinde sosyal kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
2.GEREÇ VE YÖNTEM
2.1.Evren ve Örneklem
Şanlıurfa il merkezi 3 ilçeden oluşmaktadır. Her bir ilçeden basit rastgele olarak bir ortaokul belirlenmiş ve bu okullara devam eden 353 8. sınıf öğrencileri çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, evrenin hepsini kapsayacak, araştırmayı kabul eden ve ulaşılan 279 öğrenci oluşturmuştur.
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2.2.Veri Toplama Yöntemi
Araştırmanın verilerini; öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için hazırlanmış olan anket formu ve Sosyal Kaygı Ölçeği ile toplanmıştır.
2.2.1.Anket formu
Bu anket formu; öğrenci ve ailelerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için toplam 15 sorudan oluşmuştur.
2.2.2.Sosyal Kaygı Ölçeği
Demir (1997) tarafından 10 yaş ve üzeri çocuk ve ergenlerin sosyal fobi düzeyini belirlemek amacıyla geliştirilmiş olan Sosyal Kaygı Ölçeği, 25 maddelik likert
tipi bir kendini değerlendirme aracıdır. Ölçek maddeleri, bir kısmı doğrudan okul ve
sınıf ortamındaki durumlar olmak üzere sosyal fobiye yol açabilecek çeşitli durumları ve bunlara verilen tepkileri içermektedir. Ölçekten alınan yüksek puanlar sosyal
fobi belirtilerinin fazlalığına işaret etmektedir. Ölçeğin yazar tarafından bildirilen güvenirlik katsayısı (Cronbach = .82) oldukça yüksektir.
2.3.Etik Onay
Çalışmanın yapılabilmesi için Harran Üniversitesi Etik Kurulu’ndan ve çalışmaya katılacak olan bireylerden izin alınmıştır. Çalışmanın yapıldığı okullardan kurum izini alınmıştır.
2.4.Verilerin Değerlendirmesi
Veriler SPSS 20 Programında tanımlayıcı istatistik ve bağımsız gruplarda t
testi kullanılmıştır.
3.BULGULAR
Araştırmaya katılan öğrencilerin % 50,2’s, kadın, % 49,8’i erkektir.
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Şekil 1: Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özellikleri

Şekil 1’e göre öğrencilerin % 51,1’inin 4 ve daha az kardeşe sahip olduğunu
ifade etmiştir. Öğrencilerin %20,1’i en büyük olurken, % 38,8’i de ikinci sırada olduğunu belirtmiştir. Çocukların % 15,1’inde bir hastalık olduğunu ve bu hastalığın
ise %42,9’unun astım hastalığa sahip olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin % 92,5’inin
okulu sevdiğini ifade etmiştir.
Şekil 2: Öğrenci Ailerinin Sosyo-Demografik Özellikleri

Şekil 2’ye bakıldığında öğrenci annelerin %67,2’sinin 40 yas veya daha küçük
olduğu, %36,3’nün ise okuryazar yâda ilkokul mezunu olduğu görülmüştür. Babalara
bakıldığında; babaların çoğunluğun 40 yaştan büyük olduğu (%68,8) ve ortaokul ve
daha üst eğitim seviyesine sahip olduğu (%62,1) belirtilmiştir.
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Sosyal Kaygı Ölçeği (ESKÖ)’nin toplam puanından elde edilen, en düşük (22)
ve en yüksek (110) puan dikkate alınarak, puanlar eşit aralıklara bölünmüş ve düşükorta-yüksek olmak üzere sosyal kaygı düzeyleri gruplandırılmıştır.
Tablo 1. Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeyleri
Sosyal Kaygı Düzeyi

n

%

Düşük

46

16,8

Orta

197

72,2

Yüksek

60

11,0

Öğrencilerin sosyal kaygı ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 63,77±14,11
olduğu ve öğrencilerin %7.2.2’sinin sosyal kaygıların orta seviyede olduğu belirlenmiştir.
Öğrencilerin cinsiyetlerine, aile şekline, ebeveyn sosyo-demografik özellikleri
ve okulu sevme durumuna göre sosyal kaygı ölçeğinden hemen hemen aynı puan
aldıkları ve aralarında istatistiksel farkın anlamlı olmadığı saptanmıştır(p>0,05).
4.TARTIŞMA
Bu araştırmada öğrencilerin %83,2’sinin sosyal kaygılarının orta ve yüksek
olduğu görülmüştür. Ortaokul öğrencileri ile yapılan bir araştırmada da; öğrencilerin
sosyal kaygı düzeyleri orta ve yüksek olarak %52 olarak bulunmuştur (Aslan ve Koç,
2018: 70). Aynı grupla yapılan bir başka çalışmada ise sosyal kaygı ölçeği puan ortalaması, 42,5±14,11 olarak bulunmuştur (Kermen vd., 2016: 25). Bu bulgular, ortaokul öğrencileri arasında sosyal kaygının yaygın olduğu göstermektedir. Ancak bu
çalışmanın diğer çalışmalara göre sosyal kaygının daha yüksek çıkması düşündürücü
ve alınacak önlemlerin bir an önce başlaması gerektiğini düşündürmektedir. Bununla
birlikte çalışmada belirtilen kaygının yoğunluğu ve süresi ile ilgili bilgiler bulunmasa
da, ergenlik döneminde yaşanan hızlı değişimler kaygıya neden olur ve giderek yoğunluk kazanır. Ergenin kişilik arama çabası, bu dönemde karşılaştığı kaygı oluşturucu değişimler ve etkileşimler, onun yaşamını olumsuz etkileyebilir. Kaygı gibi kişilerin yaşamını olumsuz etkileyecek duygularla baş edilmesinin öğrenilmesi stresle
baş etmede ve önemli koruyucu faktörler geliştirmede etkili olabilir (Özyürek ve Demiray, 2010: 250; Çakmak ve Demirbaş, 2017: 142). Kaygı bozuklukları genellikle
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erken yaşlarda başlar ve en riskli yaş olarak 10-25 yaş görülmektedir. Sosyal fobi de
çoğunlukla çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde ise sosyal fobiyle bağlantılı olarak topluluğa girme, topluluğa konuşma, insanlar arasında
özgür davranabilme gibi çekinik davranışlara sıklıkla rastlanılmaktadır. Elleri titreme, yüzü kızarma, yanlış bir şey yapmaktan korkma gibi belirtilerle yardım arama
davranışı ülkemizde sıklıkla görülmektedir (Kalkan, 2008: 54; Pineles ve Mineka,
2005:316)
Bu çalışmada sosyal kaygı ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılaşma yoktur.
Yapılan bazı çalışmalarda ise kızların anlamlı şekilde daha yüksek sosyal kaygı yaşadıkları belirtilmektedir (Bal ve Öner, 2014: 341; Aslan ve Koç, 2018:71; Kermen
vd., 2016: 23; Özyürek ve Demiray, 2010: 250; Çakmak ve Demirbaş, 2017: 146).
Kız ergenlerin erkeklere göre, kendilerini daha fazla baskı altında hissettikleri, kaygı
ve korkularını dışa vuramadıkları ve kendilerini eleştirmeye eğilimli oldukları; buna
karşın erkek ergenlerin, daha sosyal ve rahat oldukları söylenebilir. Sosyal kaygının
oluşmasında anne-baba tutumlarının da önemli olduğu ve özellikle kız ergenler üzerinde otoriter ve koruyucu anne-baba tutumlarının sosyal kaygının oluşmasında
önemli bir faktör olduğu düşünülebilir. Kadın ve erkekler açısından, sosyal kaygıya
bağlı davranışlarda farklılıklar göze çarpmaktadır. Erkeklerin kadınlara göre daha
sıkılgan oldukları, kadınların ise topluluk önünde konuşmakta, yabancılarla, yeni tanışılan kişilerle ve otorite ile konuşmada daha fazla kaygı hissettikleri belirtilmektedir. Türkiye Ruh Sağlığı Profilleri araştırmasına göre, sosyal fobinin görülme sıklığı
kadınlar için %2.3 erkekler için %1.1 olarak bulunmuştur (Kılıç, 1998). Literatüre
bakıldığında araştırma bulgularına paralel olarak kızların sosyal kaygı düzeylerinin
erkeklerden yüksek oldukları görülmektedir (Andromahi ve Dimitar, 2014: 82; Landel vd., 2009: 4; Ranta vd.,2007: 265). Yine ülkemizde Dilbaz ve Güz (2002) tarafından 105 katılımcı ile yapılan araştırmada, literatür bulgularına ters olarak, sosyal
kaygının şiddetinin erkeklerde kızlara göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.
Bunlara ek olarak kadınlarla erkekler arasında sosyal kaygı düzeyinde bir farklılaşma
olmadığını belirtmektedir (Dilbaz ve Gül, 2002: 82).
Bu çalışmada bir başka sonuç ise anne eğitim seviyesine göre öğrencilerin sosyal kaygılarının anlamlı bir şekilde değişmediğidir. Bu sonuca annelerin çoğunluğunun okur yazar ya da ilkokul mezunu olması grupları farklılaştırmamış olabilir. Ancak bu konuda yapılan çalışmalarda, öğrencilerin anne eğitim durumları da sosyal
kaygı üzerinde anlamlı farklılık oluşturmaktadır. Annesi okur-yazar ve ilkokul mezunu olan öğrencilerin sosyal kaygı düzeylerinin diğer eğitim kademelerinden mezun
olanlardan daha yüksektir (Özyürek ve Demiray, 2010: 250; Çakmak ve Demirbaş,
2017: 146; Dilbaz ve Gül, 2002: 82).
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5.SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmada 8. Sınıfa giden öğrencilerin çoğunluğunun sosyal kaygı düzeylerinin orta ve yüksek çıkmıştır. Bu nedenle şu öneriler getirilebilir;
- Ortaokul öğrencileri daha yüksek oranda yeni durumlarda sosyal kaygı yaşadıkları için, yeni durumlarda davranış becerilerini artırmaya, toplum içerisinde
kendini ifade etmeye yönelik sosyal beceri eğitimleri düzenlenebilir.
- Okul psikolojik danışmanları öğretmenlere, yöneticilere ve ailelere yönelik
müşavirlik çalışmalarında, ergenlerin sosyal kaygılarını azaltmaya yönelik olarak
sosyal becerilerini artırıcı yaklaşımların kullanılması amacıyla eğitici çalışmalar yapabilir.
- Araştırmacılar tarafından sosyal kaygıya yönelik yapılan araştırmaların sonuçlarından yararlanarak çeşitli yaş gruplarına yönelik eğitim programları hazırlanıp,
uygulanabilir.
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TİP 1 DİYABETLİ ÇOCUKLARIN YAŞAM KALİTESİNİN
İNCELENMESİ
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Doç. Dr. Hülya KARATAŞ
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ÖZET: Bu çalışma Tip 1 Diyabet tanısı almış çocukların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı karşılaştırmalı olarak yapılmıştır.
Araştırmanın örneklemini, en az 6 aydır Tip 1 diyabet tanısı almış, 8-12 yaş
grubunda olan, 103 çocuk ve 103 ebeveyn oluşturmaktadır. Veriler Tanımlayıcı Özellikler Bilgi Formu ve Diyabetli Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği
Çocuk ve Ebeveyn Formu kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmanın yapılabilmesi için etik kurul ve kurum izni alınmıştır. Veriler SPSS programında t testi
ve Mann Whitney U testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya alınan çocukların %54.4’ünün erkek, %69.9’unun 11-12 yaş grubunda olduğu ve
%79.6’sının 13 ay ve üzerinde Tip 1 diyabet tanısı aldığı belirlenmiştir. Yaşam
kalitesi ölçeği puan ortalaması çocuklar için 71.10±15.70, ebeveynleri için ise
66.65±13.91 olarak saptanmıştır. Çocuğun yaşı, cinsiyeti, diyabet tanı süresi,
ebeveyn eğitim durumu ve yaşanılan yer ile yaşam kalitesi puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Bu çalışmada Tip 1
diyabetli çocuklar ebeveynlerinin değerlendirmesine göre yaşam kalitelerini
daha yüksek puanla değerlendirmiştir. Çocuk ve ebeveynin yaşam kalitesini
birlikte değerlendirdikleri daha geniş gruplarla yapılan çalışmalar önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Ergen, Tip 1 Diyabet, Yaşam Kalitesi,
Ebeveyn
Evaluation of Quality of Life in Parents
of Type 1 Diabetes By Parents
ABSTRACT: The study was conducted as a descriptive and comparative study to evaluate the life quality of children diagnosed with Type 1 Diabetes. Sample of the study consisted of 103 children aged 8 to 12 years, who had
been diagnosed with Type 1 Diabetes for at least 6 months, and 103 parents.
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The data were obtained using the Descriptive Characteristics Information Form
and the Life Quality Scale for Diabetic Children – Child and Parent Form. In
order to conduct the study, an ethical committee approval and an institution
permission were received. The data were evaluated in the SPSS software using
the t-test and Mann Whitney U test. It was determined that among the children
who were included in the study; 54.4% were male, 69.9% were in the age group
of 11-12 years and 79.6% had been diagnosed with Type 1 Diabetes for 13
months and longer. Score average of the Life Quality Scale was found to be
71.10±15.70 for children and 66.65±13.91 for parents. It was determined that
there was no statistically significant difference between the child’s age, gender,
time of diabetes diagnosis, parent’s educational background and residence and
the score of life quality (p>0.05). Accordingly, the children with Type 1 Diabetes evaluated their life quality with a higher score, compared to their parents.
It is suggested that studies evaluating the life quality of children and parents at
the same time are conducted in larger sample groups.
Keywords: Child, Adolescent, Type 1 diabetes, Quality of life, Parents

Giriş
Diyabet; insülin sekresyonunun yokluğu, insülin sekresyonunun yetersizliği,
insülin direnci ile ortaya çıkan başta karbonhidrat olmak üzere yağ ve protein metabolizmasını etkileyen, akut ve kronik komplikasyonları ile morbidite ve mortalitesi
yüksek bir hastalıktır. Çocukluk döneminde en sık görülen tipi; pankreatik beta hücre
hasarına bağlı insülin sekresyon eksikliği ile seyreden tip 1 diabetes mellitustur
(ADA, 2018, IDF, 2019).
Dünyada 463 milyon insanın diyabetli olduğu, %79’unun düşük ve orta gelir
grubundaki ülkelerde yaşadığı, 2045 yılına kadar %51 oranında diyabetli birey sayısının artacağı ve 1.1 milyondan daha fazla Tip 1 diyabetli adolesan olduğu raporlarda
bildirilmektedir (IDF 2019). Tip 1 diyabet çoğunlukla çocukluk çağında görülmekle
birlikte her yaş grubunda ortaya çıkabilmektedir. Tip diyabet hastalığının yönetiminde insülin uygulama, eğitim ve destek verilmesi, beslenmenin düzenlenmesi, fiziksel aktivite ve kan glikoz düzeylerinin izlenmesi özellikle adölesan dönemde
önemlidir (IDF, 2019). Kronik bir hastalık olması nedeniyle literatürde çocukların ve
ebeveynlerin yaşam kalitesini etkilediği bildirilmekle birlikte ebeveyn ve çocuğun
birarada yaşam kalitelerinin değerlendirildiği sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.
Bu araştırma Tip 1 Diyabetes Mellitus tanısı almış çocukların yaşam kalitelerinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
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Gereç ve Yöntem
Araştırmanın Tipi
Bu çalışma Tip 1 diyabetli çocukların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Çalışma, Şanlıurfa ili Eğitim Araştırma Hastanesi ve Mersin ilinde Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çocuk endokrin polikliniklerinde ve çocuk servislerinde 2016 Eylül-Aralık 2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Şanlıurfa Eğitim ve
Araştırma Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Endokrin Polikliniği ve çocuk diyabet hemşiresi bulunmakta, haftada bir gün diyabet
tanısı almış çocuk ve ailelere hizmet verilmektedir.
Çalışmanın evrenini her iki ildeki hastanelere araştırmanın yapıldığı tarihlerde
başvuran 103 Tip 1 diyabetli çocuklar oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini, en
az 6 ay önce Tip 1 Diyabet tanısı alan, 8-12 yaş aralığında olan, çalışmaya katılmayı
kabul eden 103 çocuk ve 103 ebeveyni oluşturmaktadır. Şanlıurfa ilinden 34 çocuk
ve 34 ebeveyn, Mersin ilinden 69 çocuk ve 69 ebeveyn olmak üzere toplam 206
çocuk ve ebeveyne ulaşılmıştır.
Veri Toplanması ve Araçlar
Bu çalışmada veriler; Tanımlayıcı Özellikler Bilgi Formu, Diyabetik Çocuklarda Yaşam Kalitesi Ölçeği (8-12 Yaş) ve Diyabetik Çocuklarda Yaşam Kalitesi
Ölçeği (Ebeveyn Formu) kullanılarak elde edilmiştir.
Tanımlayıcı Özellikler Bilgi Formu: Çocuğa ilişkin 5 soru (çocuğun yaşı,
cinsiyeti, kaç yıldır diyabet hastası olduğu, insülin pompası kullanma durumu ve
HbA1c ortalaması) ve ebeveyne ilişkin 6 soru (ebeveynin yaşı, çocuğa yakınlık durumu, eğitim durumu, yaşanılan bölge, gelir gider durumu ve boşanma durumu) olmak üzere toplam 11 sorudan oluşmaktadır.
Diyabetik Çocuklarda Yaşam Kalitesi Ölçeği (8-12 Yaş): Yaşam kalitesi
ölçeği Varni ve arkadaşları (2003) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek diyabet semptomları (11 madde), tedavi engelleri (4 madde), tedaviye uyum (7 madde), endişe (3
madde) ve iletişim (3 madde) olmak üzere beş alt ölçekten, toplam 28 maddeden
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oluşmaktadır. Beşli Likert sistemine göre hazırlanan ölçekte 0= hiçbir zaman problem oluşturmadığını ve 4= her zaman bir problem oluşturduğunu belirtmektedir. Ölçeğin toplam puan hesaplamasında doğrusal bir çevirim uygulanmakta ve 0-100 puana dönüşmektedir. Sorunun yanıtı hiçbir zaman olarak işaretlenmişse 100 ve hemen
her zaman olarak işaretlenmişse 0 puan almaktadır. Puanlar yükseldikçe yaşam kalitesi artmaktadır.
Diyabetik Çocuklarda Yaşam Kalitesi Ölçeği (Ebeveyn Formu) Yaşam kalitesi ölçeği ebeveyn formu Varni tarafından geliştirilmiştir. Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması Ayar tarafından (2015) yapılmıştır. Ölçeğin değerlendirilmesi
DÇYKÖ 111 çocuk ve ebeveyni ile yapılmıştır. Ölçeğin cronbach alfa katsayısı 0.81,
ebeveyn formu için 0.86 olarak saptanmıştır.
Veriler Toplanması
Veriler Kasım 2017-Şubat 2018 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemi
ile elde edilmiştir. Hastanelerin diyabet polikliniğine başvuran, örneklem kriterlerine
uyan hasta çocuk ve ebeveynlerine çalışmanın amacı açıklandıktan sonra serviste bulunan diyabet eğitim odasında formlar uygulanmıştır. Veri toplama süresi yaklaşık
10-15 dakika sürmüştür.
Verilerin Değerlendirilmesi
Araştırmadan elde edilen verilerin analizi bilgisayar ortamında Statistical Package For Social Science (SPSS) For Windows 16.0 istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistiklerden
yüzde, ortalama, standart sapma ve bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır.
Çalışmanın Etik Boyutu
Çalışmanın yapılabilmesi için Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan Etik Kurul Onayı, kurum izinleri, ölçeklerin kullanımı için yazarlardan izin alınmıştır. Çalışmaya katılmaları için çocuklardan sözel, ebeveynlerden yazılı onam alınmıştır.
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Bulgular
Tablo 1. Çocuklara İlişkin Tanımlayıcı Özelliklerin Dağılımı
Sayı

%

Kız

47

45.6

Erkek

56

54.4

8-10

31

30.1

11-12

72

69.9

6-12 ay arası

21

20.4

13 ay ve üzeri

82

79.6

Evet

9

8.7

Hayır

94

91.3

Toplam

103

100

Mean-Sd

min-max

10.35

7-17

Cinsiyet

Yaş

Kaç yıldır DM?

İnsülin pompası kullanıyor
mu?

HbA1c

Çocukların % 45.6’sının kız, %54.4’ünün erkek olduğu, %30.1’inin 8-10 yaş
grubunda, %69.9’unun 11-12 yaş grubunda olduğu, çocukların %79.6’sının 13 ay
ve üzerinde Tip 1 DM tanısı aldığı belirlenmiştir. Çocukların %8.7’si insülin pompası kullanmaktadır. HbA1c ortalaması 10.35 bulunmuştur (Tablo 1).

435

Meryem DEMİRCAN – Hülya KARATAŞ

Tablo 2. Ebeveynlere İlişkin Tanımlayıcı Özelliklerin Dağılımı
Sayı (n=103)

%

20-39

56

54.4

40 ve üzeri

47

45.6

İlköğretim

76

73.8

Lise ve üzeri

27

26.2

Annesi

88

85.4

Babası

15

14.6

Kırsal

47

45.6

Kentsel

56

54.4

Evet

5

4.9

Hayır

98

95.1

Gelir giderden az

26

25.2

Gelir gidere denk

53

51.5

Gelir giderden fazla

24

23.3

Toplam

103

100

Ebeveynin Yaşı

Eğitim durumu

Çocuğun diyabet izlemi

Yaşanılan yer

Anne baba birlikte yaşama
durumu

Gelir durumu
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Ebeveynlerin %54.4’ü 20-39 yaş aralığında ve %73.8’i ilköğretim düzeyinde
eğitim durumuna sahiptir. Ebeveynlerin %54.4’ü kentsel alanda, %51.5’i ‘gelir gidere denk olarak yaşamaktadır. Çocukların diyabet izlemleri %85.4’ü anneler,
%14.6’sında babalar tarafından yapılmaktadır (Tablo 2).
Tablo 3. Ebeveyn ve Çocuk Yaşam Kalitesi Ölçekleri Puan Ortalamaları
Ölçek

n

Mean

Min-Max

DÇYKÖ-Çocuk
Formu

103

71,10±15,70

35-101

DÇYKÖ-Ebeveyn
Formu

103

66,65±13,91

37-94

Yaşam kalitesi ölçeği ebeveyn ve çocuk formu puan ortalamaları Tablo 3’te
gösterilmiştir. Çocukların yaşam kalitesi ölçeğinden aldıkları puan ortalaması
71.10±15.70 tir. Ebeveynlerin çocuklarını değerlendirdikleri yaşam kalitesi ölçeğinden alınan puan 66.65±13.91’dir.
Tablo 4. Çocuk ve Ebeveyn Yaşam Kalitesi Alt Ölçeklerin Puan Dağılımı
DÇYKÖ-Ebeveyn Formu
n

Mean

Min-Max

Diyabet Semptomları

103

22,9320±5.77

4-39

Tedavi-I

103

7,9320±3.43

2-16

Tedavi-II

103

19,6408±4.86

7-28

Endişe

103

8,6019±3.01

1-12

İletişim

103

7,5437±3.64

0-12

DÇYKÖ-Çocuk Formu
Diyabet Semptomları

103

24,0485±6.33

4-38

Tedavi-I

103

8,5825±3.59

0-16
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Tedavi-II

103

21,6019±5.11

6-28

Endişe

103

8,3107±2.84

0-12

İletişim

103

8,5631±3.49

0-12

Tablo 4’te Diyabetik Çocuklarda Yaşam Kalitesi Ölçeği alt boyutlarının puan
ortalaması yer almaktadır. DÇYKÖ-Ebeveyn formu ölçeğinin alt boyutlarının puan
ortalaması incelendiğinde; Diyabet Semptomları 22,9320±5.77, Tedavi-I
7,9320±3.43, Tedavi-II 19,6408±4.86, Endişe 8,6019±3.01, İletişim 7,5437±3.64 olduğu saptanmıştır. DÇYKÖ-Çocuk Formu ölçeğinin alt boyutlarının puan ortalaması
incelendiğinde; Diyabet Semptomları 24,0485±6.33, Tedavi-I 8,5825±3.59, TedaviII 21,6019±5.11, Endişe 8,3107±2.84, İletişim 8,5631±3.49 olduğu saptanmıştır.
Çocuğun yaşı, cinsiyeti, diyabet tanı süresi, ebeveyn eğitim durumu ve yaşanılan yer ile yaşam kalitesi puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).
Tartışma
Bu çalışmada Tip 1 diyabetli çocukların yaşam kalitesi çocuk ve ebeveyni tarafından değerlendirilmiş ve yaşam kalitesi puanlarını etkileyen faktörler incelenmiştir.
Çalışmaya alınan tip 1 diyabetli çocuk ve ebeveynlerinin yaşam kalitesi ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları incelendiğinde; çocukların yaşam kalitesi ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 71.10±15.70 tir. Ebeveynlerin çocuklarını değerlendirdikleri yaşam kalitesi ölçeğinden alınan puan 66.65±13.91 olarak bulunmuştur.
Ebeveynler çocuklarının yaşam kalitesini çocuklardan daha düşük olarak belirlemişlerdir (Tablo 3). Samardzic ve arkadaşlarının 2016 yılında Tip 1 diyabetli adolesanların yaşam kalitesini belirlemeye yönelik yaptığı çalışmada; ebeveynlerin çocuklarının yaşam kalitesini çocuklarına göre daha kötü olarak değerlendirdikleri saptanmıştır (Samardzic et al, 2016) Bu bulgu çalışma bulgusu ile benzerlik göstermektedir.
Brorsson ve arkadaşlarının 2017 yılında 8-17 yaş grubu tip 1 diyabetli çocuklar
ve ebeveynleri ile yaptığı çalışmada ebeveynlerin çocuklarının sağlığını daha düşük
düzeyde değerlendirdikleri belirlenmiştir (Brorsson ve ark, 2017).
M. Abdul-Rasoul ve arkadaşlarının 2013 yılında tip 1 diyabetli 436 çocuk ve
ebeveynleriyle yaptığı çalışmasında çocukların toplam ölçek puanı 70.2 ± 9.8 iken
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ebeveynlerin çocuklarını değerlendirdiği ölçekten alınan puan 59.9 ± 11.1. Çocuklar
ebeveynlerine göre yaşam kalitelerini daha iyi değerlendirmişlerdir.
Durualp ve arkadaşlarının 2010 yılında diyabetli çocuklarında yer aldığı kronik hastalığı olan ve olmayan 8-18 yaş grubu 154 hasta ve 154 sağlıklı 308 çocukla
yaptığı çalışmada; çocukların ve ebeveynlerinin görüşlerine göre yaşam kalitelerinin
karşılaştırılmıştır. Sağlıklı çocuklar ebeveynlerinden 81,0±18,2 puan alırken, kronik
hastalığa sahip çocuklar 78,7±15,4 puan almışlardır. Yaşam kalitesi alt ölçeklerinden
fiziksel sağlık, duygusal işlevsellik ve okul işlevselliği alt boyutlarında kronik hastalığa sahip çocuklarla sağlıklı çocuklar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
saptanmıştır. Sağlıklı çocukların ve ebeveynlerinin görüşlerine göre belirlenen yaşam kaliteleri, kronik hastalığı olan çocuk-ergenler ve ebeveynlerinin görüşlerine
göre belirlenen yaşam kalitelerinden yüksek bulunmuştur.
Duras’ın 2017 yılında 45 sağlıklı ve 45 Tip 1 diyabetli çocuklarda yaşam kalitesinin değerlendirildiği çalışmasında diyabetli çocukların toplam yaşam kalitesi
puanları 73.9±9.1 iken sağlıklı çocukların toplam yaşam kalitesi puanı 81.7±10.2 bulunmuştur. Tip 1 diyabetli çocukların sağlıklı akranlarına oranla yaşam kalitesi puanlarının daha düşük olduğu saptanmıştır.
Kalyva ve arkadaşlarının 2011 yılında 5-18 yaş arası 117 tip 1 diyabetli çocuk
ve 128 sağlıklı çocuk ve aileleriyle yaptığı çalışmada; diyabetli çocuk ve ergenlerin
ebeveynleri çocuklarının yaşam kalitelerini çocuklara göre daha kötü olduğunu bildirmişlerdir.
Hanberger ve arkadaşlarının 2009 yılında Tip 1 diyabetli 400 çocuk üzerinde
yaptığı yaşam kalitesi çalışmasında ebeveynlerin çocuklarına göre yaşam kalitelerini
daha kötü değerlendirdiği belirlenmiştir.
SONUÇ: Çalışmamıza katılan çocukların kendi yaşam kalitelerini değerlendirdikleri puan, ebeveynlerin çocuklarını değerlendirdikleri yaşam kalitesi puanından daha yüksek bulunmuştur. Diyabetli çocukların ve ebeveynlerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik programlar uygulanmalıdır.
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ANADOLU MANDA SÜT ÖRNEKLERİNİN CALİFORNİA
MASTİTİS TESTİ VE SOMATİK HÜCRE SAYIMI İLE
BAKTERİOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç.Dr. Gülşen GONCAGÜL
Bursa Uludağ Üniversitesi
Doç.Dr. Elçin GÜNAYDIN
Hitit Üniversitesi

ÖZET: Subklinik mastitis ekonomik olarak önemli bir süt hayvanı hastalığıdır ve süt üretimini sınırlayan faktörler arasında belirgin bir yere sahiptir.
Bu çalışma, Türkiye’nin Karacabey ilçesinde, Anadolu manda sütlerinde Kaliforniya Mastitis Testiyle (CMT) ve somatik hücre sayımlarının (SCC) ilişkisini
ve bakteriyolojisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Anadolu mandalarından
toplam 15 adet süt örneği alındı. Süt örneklerine Kaliforniya Mastitis Testi,
somatik hücre sayımı ve bakteriyolojik inceleme yapıldı. Dört (%26,66) süt
numunesinde CMT sonucu negatif bulundu CMT Somatik hücre sayısının ise
50.000-980.000 arasında değiştiği saptandı. CMT Manda süt örneklerinin bakteriyolojik olarak incelemesinde, % 73,33'ü pozitif bulunmuştur. Predominant
mastit patojenleri olarak Staphylococcus aureus (S. aureus) ve Staphylococcus
epidermidis (S. epidermidis) belirlendi. Bunları takiben, Streptococcus agalactiae (S. agalactiae), Escherichia coli (E. coli) ve Enterococcus faecalis (E.
faecalis) saptandı. Sonuç olarak, bakteriyolojik muayanede predominant etkenlerin saptandığı süt örneklerinde, diğer örneklere göre CMT skor pozitifliği ve
somatik hücre sayı artışının olması ile bu tarama testleri arasında pozitif bir
korelasyon belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Bakteri, Kaliforniya Mastitis Test (CMT), Somatik
Hücre Sayısı, Manda
Examination of Anatolian Water Buffalo Milk Samples by California
Mastitis Test (CMT), Somatic Cell Counting (SCC) and Bacteriology
ABSTRACT
Subclinic mastitis is an important dairy animal disease and has a significant importance among the factors which restrict milk poducion. The aim of
the study was to determine the relationship between California Mastitis Test
(CMT) and Somatic Cell Counting (SCC) and also determining the causative
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agents of the mastitis by bacteriology on Anatolian water buffalo milks in Karacabey, Türkiye.
Fifteen milk samples were collected from Anatolian water buffalos.
Milk samples were examined by California Mastitis Test and Somatic Cell Counting and standart bacteriology. Four milk samples were determined to be negative by CMT. The number of CMT somatic cell counting were determined
to be within in a range of 50.000-980.000. The rate of 73.33% positivity was
detected from CMT water buffalo milk samples examined by bacteriology.
Staphylococcus aureus (S. aureus) and Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis) were determined to be the predominant mastitis pathogens. Subsequently, Streptococcus agalactiae (S. agalactiae), Escherichia coli (E. coli) and
Enterococcus faecalis (E. faecalis) were found.
Consequently, when the milk samples which predominant mastitis pathogens detected by bacteriology compared with the other samples, observing
CMT score positivity and increse of somatic cell count, positive correlation
between the screening tests were determined.
Key words: Bacteriae, California Mastitis Test (CMT), Somatic Cell
Count, Water Buffalo

1.GİRİŞ
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de manda yetiştiriciliğinde mastitis
önemli ekonomik kayba neden olan bir hastalıktır. Mastitis süt verimi açısından ve
tüketici sağlığı açısından da süt kalitesi yönünden önem taşır. Sütün miktar, kalite ve
kompozisyonunu olumsuz etkileyen mastitis sütün gıda değerini düşürerek insan beslenmesini de olumsuz etkilemektedir. Hayvan sağlığı açısından da enfeksiyonun
sürü içerisinde yayılmasının hızlı olması nedeniyle önemli bir sürü problemidir
(Awale vd., 2012:295; Viguier vd.,2009:486; Özenç vd.,2008:359; Şahin ve Ulutaş,
2014:79 Sharif vd., 2009:313) Enfeksiyon klinik ve subklinik mastitis şeklinde seyreder. Değişen etiyolojiye sahip olan mastitis, en büyük nedeni bakterilerdir. Bu zararlı bakteriler ve toksinleri insan sağlığının önemli tehditleri içerisinde yer alır. Ayrıca mastitis tedavisinda kullanılan antibiyotiklerin kalıntılarının halk sağlığı riskleride doğurduğu bilinmektedir. İlaçların yol açtığı tedavisinin bir sonucu olarak kontamine çiğ süt ve antibiyotik kalıntılarının yol açtığı halk sağlığı riskleriyle de ilişkilidir (Andrew ve ark., 2009).Bakterilerin meme dokusuna ulaşmasında yetersiz sağım prosedürleri, biyogüvenlik önlemlerine uymama, yetersiz beslenme vb. bir çok
faktör bulunmaktadır (Şahin ve Yıldırım,2015:1; Cvetnić vd., 2016:131; Andrew
vd.,2009:150).
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Klinik mastitise göre subklinik mastitis enfeksiyonun sürü içerisinde yayılmasında çok daha etkindir. Çalışmalarda klinik mastitislerde izole edilen bakteriler
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus agalactia ve Streptococcus
dysgalactia, subklinik mastitiste ise Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp, Streptococcus agalactia ve Streptococcus dysgalactia etkenlerin izole
edildiği bildirilmiştir (Şahin ve Yıldırım,2015:1).
California Mastitis Test, özellikle subklinik mastitis olgularının saptanmasında hızlı, ucuz ve kolay uygulanabilen bir testtir (Baştan, A. 2013; Blowey ve Edmondson 2010).Sütte bulunan somatik hücreler özellikle subklinik meme yangısında
artarak, mastitisin varlığını gösterir. Somatik hücre denilence süt içerisinde ki lökosit
ve epitel hücreleri anlaşılmaktadır. Somatik hücreler mastitise neden olan başta bakteriler olmak üzere mikroorganizmalara karşı vücudun doğal savunma sisteminin
parçalarıdır. Aynı zamanda subklinik mastitisin belirlenmesinde kullanılan Kalifornia Mastitis Test somatik hücre sayısı hakkında dolaylı bilgi vermektedir (Baştan, A.
2013). Kalifornia Mastit Test, sütte bulunan somatik hücreleri indirek belirleyen bir
testtir. Bu testtin esası bir anyonik yüzey aktif cismi ile alınan süt örneğinde bulunan
somatik hücrelerin DNA'sı arasındaki etkileşime dayanır. Testte jelleşme durumuna
göre negatif, eser, +1, +2 veya+ 3 olarak puanlanır. Jelleşme ile puanlama doğrudan
orantılı olarak artar. Üretilen jelin kalınlığı genellikle negatif, iz, 1+, 2+ veya 3+
olarak puanlanır ve mastitis olasılığı, doğrudan orantılı olarak artar Sütte CMT skorunun artışı ile Somatik Hücre sayısının artışı doğru orantılıdır (Sanford vd., 2006:96;
Thiers vd., 1999:9; Xia, 2006). Bir çok araştırmada mastitisli sütlerde somatik hücre
sayısının artışı sütün yağ, laktoz ve protein içeriğini düşürdüğü bildirilmiştir Miller
vd., 1993:1230; Sharif vd., 2009a:313; Sharif vd., 2009b:145). Süt kalitesin belirlemesinde ve meme sağlığının korunmasında somatik hücre sayısının önemi büyüktür.
Çiğ manda sütünün SHS limitinin Avrupa Birliği (AB) direktiflerinde (92/46 CEE
ve 94/71CEE) 400.000 hücre/ml (Moroni vd.,2006:998; Sharma vd., 2011:429),
Türk Gıda Kodeksi’nde ise bir mililitrede <500.000 adetten az olması gerektiği ifade
edilmiştir (Anonim 2000). Manda sütlerinde yapılan çalışmalarda somatik hücre sayısının 50.000-375.000 hücre/ml olduğunu bildirmişlerdir (Dhakal vd., 1992:39;
Silva ve Silva, 1994:133; Moroni vd., 2006:998; Şekerden,2011:9).
Bu çalışmada amaç, Anadolu Manda süt örneklerinden yapılan CMT ve somatik hücre sayımı ile bakteriolojik muayane sonuçlarını karşılaştırmak ve sonuçlar
doğrultusunda subklinik mastitis olgularının belirlenmesinde CMT skorunun ve somatik hücre sayımının etkinliğini belirlemektir.
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2.MATERYAL ve METOT
Çalışmamızda materyal olarak Karacabey ilçesinde bulunan Anadolu mandalarından 15 adet alınan süt örneği kullanıldı. Süt örnekleri sağlık problemi bulunmayan ve klinik mastitis bulgusu göstermeyen mandalardan alındı. Numune alınırken
her bir memeden CMT için yaklaşık 5 ml süt örneği alındı. Daha sonra aynı miktarda
CMT solüsyonu ilave edilerek sonuçlar Vural ve arkadaşlarının (Vural vd.,
2016:149) belirttiği yöntem ile (-), (+), (++), (+++) olarak değerlendirip kaydedildi.
Bu değerlendirmeden sonra 2 ayrı steril tüpe her bir memeden somatik hücre sayımı
ve bakteriyolojik muayene için steril koşullarda numune alındı. Numuneler +4 oC’de
laboratuvara ulaştırıldı. Somatik hücre sayımında Delaval Somatic cell counter cihazı
(DeLaval Ltd., Yeni Zelanda) ve aynı firmaya ait kitler kullanıldı. Bakteriolojik muayene için alınan örnekler EMB agara (Eosin-Methylenblue-Laktoz-Sakaroz) (BBL;
221355) ve kanlı agara (BBL; 297876) ekimleri gerçekleştirildi. Genel bakteriyolojik
incelemeler için, agarlar aerobik koşullarda, 37°C'de 24 saat inkübe edildi. Bu süre
sonrasında üreyen koloniler, koloni morfolojisi ve Gram boyama özelliklerine göre
değerlendirildi. Bakteriyel izolasyon çalışmaları sonucunda elde edilen saf kolonilerin identifikasyonu, BBL kristal (Becton-Dickinson, Sparks, USA) Gram
pozitif ve Gram negatif ID sistem kitleri ve bilgisayar programı kullanılarak
gerçekleştirildi.
3.BULGULAR
Mandalardan alınan süt örneklerine Kaliforniya Mastitis Testi uygulandı. Alınan 15 örneğin 4 adedinde (%26,66) CMT sonucu negatif bulundu. Somatik hücre
sayısının ise 50.000-980.000 arasında değiştiği belirlendi. Bakteriolojik incelemeler
sonucunda süt örneklerinin % 73,33'ü pozitif olduğu bulundu. Bakteriolojik olarak
yapılan muayene de predominant mastit patojenleri olarak Staphylococcus aureus (S.
aureus) ve Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis) belirlendi. Bunları takiben,
Streptococcus agalactiae (S. agalactiae), Escherichia coli (E. coli) ve Enterococcus
faecalis (E. faecalis) saptandı (Tablo 1).
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Tablo 1. Manda Sütlerinden elde edilen Kaliforniya Mastitis Test Skoru, Somatik Hücre Sayısı, Bakteriyolojik bulgular.
Numune
No

1

2

3

4
5

6
7

8

9

10

Somatik Hücre Sayısı

980.000

Kaliforniya Mastitis
Test Skoru

+++

Bakteriolojik
Sonuç

E.coli
Staphylococcus aureus
Streptococcus agalactiae

570.000

+++

135.000

+

Staphylococcus epidermidis

66.000

-

-

375.000

++

Streptococcus agalactiae

880.00

+++

Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis

50.000

-

E.coli

78.000

-

Enterococcus faecalis

55.000

-

-

260.000

+

-
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450.000

++

Streptococcus agalactiae Staphylococcus aureus

400.000

++

Staphylococcus aureus

13

250.000

+

-

14

150.000

+

Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis

15

375.000

++

Streptococcus uberis Staphylococcus epidermidis

11
,
12

Yazarın kendi hesaplamaları ve bulguları
4.SONUÇ
Sağmal mandalarda oluşan mastitis olguları, süt kaybı ile birlikte sütte kalitatif
ve kantitatif değişikliklere neden olan süt sektörü için ekonomik kayıplara neden olması açısından oldukça önemlidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde mastitisin erken
tanısı süt üreticilerinin ekonomik kayıplarının azaltılması ve tedavi prosedürlerinin
daha etkin sonuç vermesini sağlayacaktır. Dolayısıyla halk sağlığı riskinide minimalize etmiş olacaktır.
Çalışmamızda mandalarda en önemli predominant patojen etken Staphylococcus aureus olduğu belirlenmiştir.Bu etkenin belirlendiği numunelerde hem CMT
skoru hem de somatik hücre sayısı yüksek olduğu belirlendi.Bu durum CMT skoru
ve somatik hücre sayısının enfeksiyon varlığında ciddi bir veri olarak değerlendirilebileceğinin göstergesidir. Böylece bu göstergeler kullanılıp değerlendirilirse, özellikle mastitisten kaynaklanan zararlar, sürüdeki enfeksiyon oranı ve enfeksiyonların
süreleri olumlu yönde etkilenerek ekonomik kayıpların azaltılması mümkün olabileceği kanaatindeyiz.
5.TEŞEKKÜR
Çalışmamızın yazılması sırasında desteklerini esirgemeyen Hülya KAÇAR
hanımefendiye sonsuz teşekkür ediyoruz.
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ÖZET: Günümüzde halk sağlığı açısından zoonozların epidemiyolojisi
karışık olması nedeniyle, kontrol edilememesi büyük riskler yaratır. Dünya
Sağlık Örgütü, ortaya yeni çıkan bulaşıcı hastalıkların, %75’inin, omurgalı
hayvanlardan insanlara geçebilen zoonotik karakterde enfeksiyonlar olduğunu
bildirmiştir. Zoonotik enfeksiyonların çoğu, uzun mesafelere yayılma potansiyeli ile küresel sorunlar haline gelebilir ve bu enfeksiyonlar, verimlilik kaybına, performans düşüklüğüne, hatta ölümlere bile neden olmaktadır.
Bu nedenle zoonotik enfeksiyon etkenleri, sahip olduğu bu enfeksiyon
potansiyeli ile hayvancılık sektörünün bir kolu olan atçılık sektörü çalışanlarının sağlığı ve iş güvenliği bakımından her zaman biyolojik risk etmenleri olarak, sürekli sağlık tehdidi oluşturmaktadır.
Çalışmada örnek bir at işletmesindeki zoonotik enfeksiyonlar iş sağlığı
ve güvenliği açısından değerlendirilmiştir. Bu çalışmada at işletmesinde, sağlık
tehdidi oluşturan zoonotik enfeksiyonların, risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, işveren hükümlerinin belirlenmesi, maruziyet düzeyinin azaltılması,
koruma düzeyi ve alınacak önlemlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bu kapsamda, at işletmesinde zoonotik enfeksiyonların belirlenmesi ve
bu enfeksiyonlara karşı, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve ona
bağlı düzenlenmiş olan “Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi
Hakkında Yönetmeliğine” göre değerlendirilecektir.
Sonuç olarak, atçılık işletmelerinde çalışan personelin zoonotik enfeksiyonlara karşı farkındalığını yaratarak, hem çalışanın enfeksiyon riskini azaltmak, hem de diğer atçılık işletmelerinde bulunan atlara zoonotik enfeksiyonların yayılmasının önlenmesi sağlanmış olacağı kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Atcılık, iş sağlığı ve güvenliği, biyolojik riskler,
zoonotik enfeksiyonlar.

Sevil ÇIRAKOĞLU – Gülşen GONCAGÜL

The Evaluation of Zoonotic Infections in Livestock Facilitıes in Terms of
Occupational Health and Safety: Case of a Shooting Facility
ABSTRACT: Today, due to the complex structure of the epidemiology
of zooneses in terms of public health, their non-controllability creates great
risks. Factors etiologically causing zooneses are viral, bacterial, fungal and protozoal. World Health Organization has reported that 75% of the recent infectious diseases have a zoonotic characteristic transmitted from vertebrates to humans. Majority of zoonotic infections may become global problems due to their
potential of spreading out to long distances ın addition to, these infections lead
to loss of productivity, decrease in performance and even to death.
Thus, zoonotic infection factors pose a continuous health hazard to the
health and occupational safety of employees in the horse breeding sector, which
is a branch of the animal breeding sector, as biological risk factors due to the
aforementioned infection potential.
In this study, zoonotic infections in a sample horse farm were evaluated
in terms of occupational health and safety. In this study, it is aimed to determine
and evaluate the risks of zoonotic infections posing health threat, determination
of employer provisions, reduction of exposure level, protection level and measures to be taken in horse farm.
In this context, zoonotic infections in the horse breeding sector will be
evaluated according to the Law of Occupational Health and Safety numbered
6331 and the Regulation on the Prevention of the Risks of Exposure to Biological Factors, which has been enacted in accordance with the aforementioned
law.
Consequently, creating awareness against staff working horse farms in
zoonotic infections, reduce the risk of infection and employees, and we also
believe that, to effectively prevent the spread of zoonotic horses canter other
infections that engages in business.
Keywords: Horse Breeding, Occupational Health and Safety, Biological Risks, Zoonotic Infections

1. GİRİŞ
Atçılık tarihi insanlık tarihi kadar eski olup, bilimsel veriler ışığı altında 55
milyon yıl öncesine dayanmaktadır. Taş devrinde mağara duvarlarına yapılan
resimlerden de anlaşılacağı üzere atlarla insanlar hep iç içe yaşamışlardır. Türk
kültüründe tarih boyunca at, sosyo kültürel ve sosyo ekonomik açıdan önemli bir
canlı olarak yer almıştır (Türkmen, 2014, s. 11-16). Atın evcilleştirilmesiyle birlikte
tarım, binek yük ve araba hayvanı gibi farklı bir çok alanda insan yaşantısında
kullanılmıştır.
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Türk kültüründe çok önemli bir yere sahip olan At, günümüzde sosyal ve
kültürel anlamda olduğu kadar ekonomik anlamda da ülkemizin en büyük
sektörlerinden biridir. Atçılığın gelişmesi ve global standartları yakalayarak
büyümesi için, mevcut durumu analiz etmek üzere araştırmalar yapılmaktadır.
Yapılan araştırmalara göre ülkemizde yaklaşık 300 bin dolayında vatandaşımız at ve
dolaylı yoldan atlara ilişkili işlerde çalışarak geçimini sağlamaktadır. Türkiye’de
yarış amaçlı olarak 13 bine yakın damızlık kısrak ve 1500 civarında da damızlık aygır
bulunmaktadır. Her yıl yeni doğan taylar ile beraber düz koşu amaçlı atların sayısı
20 binleri bulmaktadır.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK) hipodromları halka açılmış, Türkiye Binicilik
Federasyonu (TBF) etkinliklerini artırmaya başlamış, buna bağlı olarak yayınlar,
fuarlar, yarışmalar, toplantılar, ulusal ve uluslararası konferanslar gerçekleştirilmeye
başlanmış, yurt dışında Türk atçılığı çeşitli yarışmalar ve etkinliklerde temsil
edilmeye başlanmıştır. 56 yıl aradan sonra bir Türk binicisininde olimpiyatlara
katılabilmesi de bunun bir örneği olarak görülmektedir (Altun, 2019). Atçılık
sektörünün ekonomiye katkısı ve potansiyeli unutulmamalıdır ama atlar aynı
zamanda kültürel ve sosyal hayatın da önemli bir parçasıdır. Atların ne kadar özel
canlılar olduğunun bilinciyle hayata geçirilen ve fiziksel, zihinsel, duygusal
bozukluğu olan çocukların iyileşmesi için çok etkili alternatif bir tedavi yöntemi
sunan At’la Terapi merkezleri hızla yaygınlaşmaya devam etmektedir (Ekinci, 2019).
At sektörünün çalışma ortamında çalışanların sağlığını olumsuz
etkileyebilecek, meslek hastalıklarına sebep olan fiziksel, kimyasal, psikolojik,
ergonomik ve biyolojik risk etmenlerinden çalışanları korumak ve meslek
hastalıklarını önlemek iş sağlığı ve güvenliğinin en temel amaçlarından biridir. Bu
çalışmanın amacı 26.12.2012 tarihli 28509 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan İş
Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği EK-1 İşyeri Tehlike
Sınıfları Listesinde yer alan sektörlerde meydana gelebilecek biyolojik risk kaynaklı
meslek hastalıklarını ve bu meslek hastalıklarına sebep olabilecek tehlike ve
biyolojik risk faktörlerini incelemek, 15.06.2013 tarihli 28678 sayılı Resmî Gazetede
yayınlanan Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe göre doğru bir şekilde analiz ederek gerekli proaktif önlemlerle meslek
hastalıklarından korunma politikalarını belirlemektir.
2. ATCILIK SEKTÖRÜ İŞ KAZALARI ve MESLEK HASTALIKLARI
At işletmesinde zoonotik enfeksiyonların belirlenmesi ve bu enfeksiyonlara
karşı, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve ona bağlı düzenlenmiş olan
“Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğine”
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göre atçılık sektöründe rastlanılan önemli zoonotik enfeksiyonlar Tablo 1’de
görülmektedir. Zoonoz hastalıkların bazıları ciddi düzeyde bulaşıcı ve ölümcül
olabilmektedir. Hatta zoonotik enfeksiyöz etkenleri, biyolojik savaş ajanları olarak
kullanım potansiyeline sahiplerdir. Doğal koşullarda, atlardan insanlara çok az
enfeksiyon geçebilir. Ancak, insanla iç içe olan atçılık sektöründe risk
oluşturabilecek zoonotik hastalıkların bilinmesi ve buna özgü korunma tedbirlerinin
alınması önemlidir.
Tablo 1. Atçılık sektörünün önemli zoonotik enfeksiyonları
ZOONOZ ENFEKSİYONLAR

ETKİLENEN HAYVANLAR

Salmonellosis

At ve diğer memeliler, kanatlılar

Ruam (Mankafa)

At ve diğer tek tırnaklılar

Melioidosis (Yalancı Ruam, Whitmore Hastalığı)

At ve diğer memeliler

Tayların Rhodococcus equi Enfeksiyonu

At , sığır, kedi, köpek

Anthrax (Şarbon)

At ve tüm memeliler

Brucellosis (Malta Ateşi, Akdeniz Humması)

At, sığır, koyun, keçi, deve domuz,kızıl tilki, fok balığı

Leptospirosis (Tufan sonrası humma)

At ve diğer memeliler, balık, sürüngenler, kuşlar, kemiriciler

Tuberculosis

At ve diğer evcil hayvanlar

Kaynak: (Goncagül, 2019)
“20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamına
giren işyerlerinde çalışanların işyerindeki biyolojik etkenlere maruziyetinden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik riskleri önlemek için de öncelikle bu riskleri analiz etmek gereklidir. Diğer tüm çok tehlikeli sektörlerde olduğu
gibi atçılık sektöründe de birçok risk etmeni mevcuttur. Çalışma ortamında çalışanların sağlığını olumsuz etkileyebilecek, fiziksel, kimyasal, psikolojik, ergonomik ve
biyolojik risk etmenlerinden çalışanları korumak ve meslek hastalıklarını önlemek iş
sağlığı ve güvenliğinin en temel amaçlarından biridir. Ülkemizde ve dünyada tüm
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sektörlerde iş kazaları ve meslek hastalıklarına sebep olan tehlike ve risklerin başında
biyolojik risk etmenleri de gelmektedir.
Tablo 2’de At ve At benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği NACE kodları yer almaktadır. NACE Kodu; Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE olarak adlandırılmakta olup, Avrupa’da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağı olarak
kullanılmaktadır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde ülkemizde
de kullanılmaya başlayan bu kodlama sistemini kapsayan düzenlemeler 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yayınlanmış olup: İşkolları Yönetmeliği
(19.12.2012), ekinde 6’lı NACE kodları sınıflandırması faaliyet alanına göre ifade
edilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
(26.12.2012) ekinde (İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi) ise altılı NACE kodu ile sınıflandırılmış işkoluna ait tehlike sınıfları belirtilmiştir. Burada ilk iki rakam ana sınıflandırma numarasını belirtirken, son 4 rakam ise alt sınıflandırmayı ifade etmektedir.
Örneğin; 01 başlangıç kodu “Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet
faaliyetleri” iken, 01.43 “At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği”, 01.43.01 ise
“At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği (eşek, katır veya bardo vb.)” olarak ifade
edilmiş olup, tehlike sınıfı olarak da “Tehlikeli” şeklinde tanımlanmıştır.
Tablo 2. At ve At benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği NACE kodu
(DeğAişik:RG-27/2/2017-29992 Mükerrer) EK-1
İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ
NACE Rev.2_Altılı Kod

NACE Rev.2_Altılı Tanım

A

TARIM, ORMANCILIK ve BALIKÇILIK

01

Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri

01.43

At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği

01.43.01

At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği (eşek, katır
veya bardo vb.)

Tehlike
Sınıfı

Tehlikeli

Hayvancılık sektöründe görülen iş kazalarının çok önemli bir bölümü beslenen hayvanlarla kurulan birebir fiziksel temastan kaynaklanmaktadır. Hayvanların
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çifte atması, itmesi, hırçınlaşarak saldırması ve ısırması yaralanmalara neden olmaktadır. ABD’de National Traumatic İnjury Surveillance of Farmers (NIOSH)’in
1993 yılında yaptığı belirlemeye göre tüm hayvancılık da içinde olmak üzere bütün
tarımsal sektörlerde, yaralanmaların önemli bir kısmı hayvanlarla fiziksel temastan
kaynaklanmakta ve sadece sığır ve koyunların neden olduğu olaylar bütün içinde
%18’i teşkil etmektedir. Aynı zamanda bu yaralanmalar geçici iş görememe konusunda en çok işgünü kaybına neden olan olaylar olarak ortaya çıkmaktadır (İş Güvenliği Net, 2019). Atçılık sektörünü bu tebliğe göre değerlendirdiğimizde
01.43.01 NACE koduna göre 2012 ve 2017 yılları arasında 5510 Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında iş kazası geçiren ve meslek hastalığına tutulan sigortalı sayılarının ekonomik faaliyet sınıflamasına ve cinsiyete göre
dağılımı Tablo 3’de verilmiştir. Bu tablo incelendiğinde ülkemizdeki toplam iş kazalarına göre at ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği iş kazaları çok düşük düzeydedir.
Meslek hastalığı; sigortalı çalışanın çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden
dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici
veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleri olarak bilinmektedir.
2012 ve 2017 yılları arasında bu sektörde hiç meslek hastalığı bildirimi yapılmamıştır. Yapılmamasının en önemli nedenlerinin başında meslek hastalıklarının yükümlülük süresinin fazla olmasıdır. Yükümlülük süresi sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi ifade eder. İnsanlarda zoonotik hastalıkların
görülme sıklığı ile ilgili sağlıklı veriler, genellikle hastalık teşhisi ve kayıt tutma
sistemlerinin en gelişmiş olduğu ülkelerde bile bulunmamaktadır. Bunun en önemli
nedeni epidemiyolojik verilerin yetersizliği ve zoonotik hastalıkların başka hastalıklarla karıştırılmasıdır.
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Tablo 3. At ve At benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği iş kazası ve meslek hastalıkları, 2012-2017
Ekonomik Faaliyet Sınıflaması

İş göremezlik sürelerine Meslek hastalığına tutu(gün) göre iş kazası geçi-

lan sigortalı sayısı

ren sigortalı sayıları
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam
2017

01-Bitkisel ve 4-Hay-

3-At ve at

hayvansal üre- vansal

benzeri di-

tim ile avcılık üretim

ğer hayvan

ve ilgili hizmet

yetiştirici-

faaliyetleri

liği

Tüm Ekonomik Faaliyet Sınıfları Toplamı
01-Bitkisel ve 4-Hay-

3-At ve at

2016 hayvansal üre- vansal

benzeri di-

tim ile avcılık üretim

ğer hayvan

ve ilgili hizmet

yetiştirici-

faaliyetleri

liği

Tüm Ekonomik Faaliyet Sınıfları Toplamı
01-Bitkisel ve 4-Hay-

3-At ve at

2015 hayvansal üre- vansal
tim ile avcılık üretim

benzeri diğer hayvan

ve ilgili hizmet

yetiştirici-

faaliyetleri

liği

Tüm Ekonomik Faaliyet Sınıfları Toplamı
01-Bitkisel ve 4-Hay-

3-At ve at

2014 hayvansal üre- vansal

benzeri di-

tim ile avcılık üretim

ğer hayvan

ve ilgili hizmet

yetiştirici-

faaliyetleri

liği

Tüm Ekonomik Faaliyet Sınıfları Toplamı
01-Bitkisel ve 4-Hay-

3-At ve at

2013 hayvansal üre- vansal

benzeri di-

tim ile avcılık üretim

ğer hayvan

43

0

43

300.770 58.883 359.653

27

1

28

241.115 44.953 286.068

28

2

30

206.922 34.625 241.547

38

0

38

193.192 28.174 221.366

28

457

1

29

0

0

0

638

53

691

0

0

0

568

29

597

0

0

0

470

40

510

0

0

0

470

24

494

0

0

0

Sevil ÇIRAKOĞLU – Gülşen GONCAGÜL
ve ilgili hizmet

yetiştirici-

faaliyetleri

liği

Tüm Ekonomik Faaliyet Sınıfları Toplamı
01-Bitkisel ve 4-Hay-

3-At ve at

2012 hayvansal üre- vansal

benzeri di-

tim ile avcılık üretim

ğer hayvan

ve ilgili hizmet

yetiştirici-

faaliyetleri

liği

Tüm Ekonomik Faaliyet Sınıfları Toplamı

170.644 20.745 191.389

-

-

69.090 5.781

359

12

371

-

-

-

-

74.871

386

9

395

Kaynak: SGK İstatistikleri, 2017 http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari

4. MEVZUATIN GEREKLİLİKLERİ
 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre:
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işverene, 6. maddede “İş Sağlığı
ve Güvenliği Hizmetleri” başlığı altında belirtilen hükümlerden anlaşılacağı üzere iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerini koordine etme, 10. maddede “Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm ve Araştırma” yapma, 11-12. Maddelerinde “Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlk Yardım ve Tahliye” başlığı altında gerekli tedbirleri
alma, 29. maddede “Güvenlik Raporu veya Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi”ni
hazırlama, 14. maddede “İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi” ile
ilgili gerekli kayıtları tutma ve bildirimde bulunma, 15. maddede “Sağlık Gözetimi”nde bulunma ve 16-17. maddelerinde “Çalışanları Bilgilendirme ve Eğitim”lerini yerine getirme gibi yükümlülükler bulunmaktadır.
 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde yer alan
hükümler ile aşağıda sayılan hususlar dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılır:
a) İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması.
b) Yetkili makamların, çalışanların sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin
denetim altına alınması hakkındaki önerileri.
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c) Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili
bilgiler.
ç) Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler.
d) Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıklar ile ilgili bilgiler.”
 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğine göre biyolojik etkenler, enfeksiyon 4 risk grubunda sınıflandırılır:
a) Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan
biyolojik etkenler.
b) Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma
veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler.
c) Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar
için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili
korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler.
ç) Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar
için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma
ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenlerdir.
Bu yönetmeliğe göre çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi için işveren, işyerinde çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin uygun ve yeterli eğitim almalarını
sağlar ve özellikle aşağıda belirtilen konularda gerekli bilgi ve talimatları verir:
a) Olası sağlık riskleri.
b) Maruziyeti önlemek için alınacak önlemler.
c) Hijyen gerekleri.
ç) Koruyucu donanım ve giysilerin kullanımı ve giyilmesi.
d) Herhangi bir olay anında ve/veya olayların önlenmesinde çalışanlarca yapılması gereken adımlar.”
Eğitim, biyolojik etkenlerle teması içeren çalışmalara başlanmadan önce verilir. Değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir. Gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.
Özel durumlarda çalışanın bilgilendirilmesi için işveren; biyolojik etkenlerle
çalışma sırasında oluşan ciddi bir kaza veya olay durumunda veya grup 4 biyolojik
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etkenlerle yapılan çalışmalarda, işyerinde asgari takip edilecek prosedürleri içeren
yazılı talimatları sağlar ve mümkün olduğu yerlerde uyarıları görünür şekilde asar.
Çalışanlar, biyolojik etkenlerin kullanımı sırasında meydana gelen herhangi
bir kaza veya olayı, işyerinde görevli iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya işveren
veya işveren vekiline derhal bildirir.
İşverenler, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasından doğan ve insanda ciddi
enfeksiyona ve/veya hastalığa neden olabilecek kaza veya olayı, çalışanlara ve/veya
çalışan temsilcilerine derhal bildirir. İşverenler, kazanın sebeplerini ve durumu düzeltmek için alınan önlemleri de en kısa zamanda çalışanlara ve/veya çalışan temsilcilerine bildirir.
5.SONUÇ
Hayvancılık sektörü ile ilgili çalışmaların yapıldığı olduğu ortamlarında toz
yükü ölçümü yapılmalıdır. Patojen mikroorganizma ve parazit temasını azaltmak
amacı ile çalışanların uygun Kişisel Koruyucu Donanımları kullanılması sağlanmalıdır. Patojen mikroorganizma ve parazit temasını azaltmak amacı ile çalışanların uygun ‘Kişisel Koruyucu Donanım’ kullanılması sağlanmalıdır. Örneğin; mikrobiyolojik yoğunluğun yüksek olduğu alanlarda toz filtreli maske yerine hava süzen maskeler kullanılmalıdır. Çalışanlar; eldiven, ayakkabı, koruyucu iş elbisesi, göz, yüz ve
solunum koruyucularını kullanmalı ve çalışırken çıkarmamalı, koruyucuları temiz
tutmalı, temiz ortamda saklamalı ve eskimiş, aşınmış veya kullanım süresi dolmuş
koruyucuları değiştirmelidirler.
Hayvan barınaklarında uygun aydınlatma sağlanarak buna bağlı oluşacak
travma riskleri mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Ahırların temizlenmesi, bakımı,
hayvan taşınması sırasında oluşabilecek düşme, kırık, yumuşak doku travmaları, kafa
travmaları vb. fiziksel travma risklerine karşı, çalışanlara ilk yardım eğitimi verilmelidir.
Zoonoz hastalıkların tamamına yakını son derece tehlikeli, ciddi sağlık sorunları yaratan hastalıklar olduğundan dolayı, hayvanların aşılanması, insanların aşılanması, çalışma ortamında sağlık önlemleri alınması, yiyeceklerin sağlıklı şekillerde
kullanılması hastalıklara yakalanma riskini azaltacaktır. Doğru antibiyotiklerin kullanılarak dirençli bakterilerin gelişiminin engellenmesi bu hastalıkların önlenmesinde çok önemlidir. Bu hastalıkların nasıl bulaştıkları konusunda kavramsal bir çerçeve yaratılarak kişilerin bilgilendirilmesi de gerekmektedir. Kapalı alanlarda yerel
cebri çekişli havalandırma sistemlerin kurulması ve düzenli temizlik yapılması maruz kalınan toz miktarını önemli ölçüde azaltacaktır. Solunum koruyucu donanımlar
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kullanılarak ortamda bulunan tehlikeli gazlar ve tozlarla temas engellenebilir. Ortamdaki tozu süzmek için uygun toz maskeleri kullanılmalıdır. Diğer tehlikeli ve öldürücü olan gazlara karşı korunmak için ise sadece tozları süzen maskeler yeterli olamaz. Bunun için havayı süzebilecek solunum maskeleri ve aygıtları gerekmektedir.
Zoonotik hastalıkların kontrolü ve önlenmesi, atçılık işletmesinde çalışanların
zoonotik hastalıklar ve önlenmesi konusunda bilinçlendirilmesi oldukça önemlidir.
Bunun için Zoonozlara karşı risk gurubun bulunan kişilere eğitim faaliyetleri düzenlenmelidir. Bu amaçla işletmelerde görev yapacak çalışanlara zoonoz enfeksiyonlarla
ilgili işe giriş eğitimleri ve hizmet içi eğitimler verilmelidir. İşletmelerde yapılacak
zoonotik enfeksiyonlara karşı yapılacak monitoring çalışmalarıyla, bir enfeksiyon
saptanması durumunda Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu gereği işlemler yapılıp, en
yakın Veteriner İşleri Teşkilatına bilgi verilmesi gerekmektedir.
Hayvancılık sektöründe gübreler, bitkiler, yemler, pestisitler, otlar, böcekler,
güneş, mikroplar, bakteriler ve virüsler cilt hastalıklarına neden olduğundan, çalışanlara işveren tarafından uygun kişisel koruyucu giysiler sağlanmalıdır. Bunlara ek olarak, işverenler; uygun mühendislik önlemleri ve idari önlemler almalı, işçilerin anlayabilecekleri güvenlik bilgi formları oluşturmalı, kimyasalların etiketlenmesini sağlamalı, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği hakkında, ilk yardım, acil durumlar için ve
teçhizat kullanımı eğitimi verilmeli, çalışanlara periyodik sağlık kontrollerini yaptırmalıdır. Bu eğitimler ve sağlık kontrolleri raporlanıp dosyalayıp saklamalıdırlar.
Atıklar için; çalışma alanlarında ve özellikle de kapalı yerlerde, gübre türü atıkların
zehirli gaz yaymasını önlemek çok önemlidir. Bu yayılımı önlemek için, hayvanların
tutulduğu yerlerin havalandırılmasına önem verilmelidir. Hayvan atıkları kanalizasyona atılmamalıdır. Gübre depolarında gaz detektörü bulunmalı, içeriye koruyucu
takmadan girilmemelidir.
Bulaşıcı hastalıkların engellenmesi amacı ile çalışanların bilinçlendirilmesi
gerekmektedir. Çalışanlara hijyen eğitimi kapsamında etkin el yıkama eğitimi verilmelidir.
Hayvanların aşı ve yem kontrolü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca
belirlenmiş periyotlarda veteriner hekimlerce kontrol edilmelidir. Normal olmayan
görünüm, koku veya davranış-olması durumunda temas etmeden ya da aynı ortamda
uzun süre kalınmadan yetkili hekime haber verme bilinci sağlanmalıdır.
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VİTAMİN E SELENYUM KOMPLEKSİNİN SODYUM
FLORÜR İLE OLUŞTURULAN SİTOTOKSİTEDE
OTOFAJİK YOLAĞA ETKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Veysel YÜKSEK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

ÖZET: Bu çalışmada, NRK-52E hücre serisinde, sodyum florür (NaF)
ile indüklenen otofajide vitamin E+Selenyumun kompleksinin (ES) verilmesinin terapötik etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. NRK-52E böbrek epitelyal
hücrelerinde NaF’ın ve ES kompleksinin etkisi MTT metodu ile saptanmıştır.
Kontrol, NaF, ES ve NaF+ES olmak üzere oluşturulan 4 gruba moleküllerin
sitotoksik (IC50, NaF için) ve proliferatif (ES için) konsantrasyonları hücrelere
uygulanmış ve ardından otofajik yolaktaki genlerin ekspresyonları gerçek zamanlı-PZR ile saptanmıştır. NaF’ın IC50 değeri 24.saat için 3200µM olarak tesit edilirken, ES için her hangi bir sitotoksisite saptanmıştır. ES kombinasyonu
(vit. E için 60 µM, Se için 0,01 µM) konsatrasyonda 24 saatte en yüksek proliferasyon etkisini göstermiştir. Bu nedenle, moleküllerin otofajik etkileri NaF
için IC50 ve ES için ise 60+0,01 µM konsantrasyonları seçilmiştir. Çalışma
grupları olan NaF, ES ve NaF+ES gruplarında Sqstm1 geni sırasıyla; 8.8 kat,
5.3 kat ve 17 kat artığı, Atg5 genin ise yine sırasıyla 5.5, 2.0 ve 10 kat artığı
saptanmıştır. Bu çalışma, ES kombinasyonun NaF ile birlikte böbrek hücrelerine uygulanmasının atofajik genlerin ekspresyonunu arttırdığı saptanmıştır.
Sonuç olarak, NRK-52E hücrelerinde, ES kompleksinin uygulamasının NaF ile
indüklenen otofajiyi arttırabileceği saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: NRK-52E hücre hattı, Sodyum florür , Vitamin E,
Selenyum, Otofaji
The Effect of Vitamin E Selenium Complex on The Autophagic Pathway
in Cytotoxicity Caused by Sodium Fluoride
ABSTRACT: Objectives: In this study, it was aimed to investigate therapeutic effect of Vitamin E+Selenyum (ES) combination on the autophagy induced through the sodium fluoride (NaF) in the NRK-52E cell line.The cytotoxic effect of NaF and ES combination in NRK-52E renal epithelial cells was
determined by MTT method. Cytotoxic (for IC50, NaF) and proliferative (for
ES) concentrations of molecules were administered to Control, NaF, ES and
NaF+ES formed into 4 groups and then the expression of the genes in the au-

Veysel YÜKSEK

tophagy pathway was determined by RT-PCR.The IC50 value of NaF was determined to be 3200µM for 24 hours, while no cytotoxicity was detected for ES
combination. ES combination showed the highest proliferation effect at (vit. E
for 60 µM, Se for 0,01 µM) in 24 hours. Therefore, the autophagic effects of
the molecules have been selected concentration IC50 for NaF and 60+0,01 µM
for ES combination. It was determined to be increased Sqstm1 gene 8.8-fold,
5.3-fold and 17-fold, likewise for Atg5 gene 5.5, 2.0, 10-fold in NaF, ES and
NaF + ES groups respectively. In this study, it was found that the application
of the ES combination to renal cells with NaF increased the expression of atophagic genes. As a result, it was determined that application of ES complex in
NRK-52E cells could increase NaF-induced autophagy.
Keywords: NRK-52E Cell line, Sodium Fluoride ,vitamin E, Selenium,
Autophagy

1. GİRİŞ
Florür (F), suda ve çeşitli besin maddelerinde doğal olarak bulunabilen elektronegatifliği yüksek bir elementir. F, diş ve kemiklerin normal bakımı için gereklidir.
Fakat uzun süreli maruziyeti ve yüksek konsantrasyon da bulunması diş, kemik ve
değişik dokuların zarar görmesine neden olmaktadır (Perumal ve vd.,
2013:236).Böbrek, florun atılımında görevli başlıca organdır. Diyet, yaş, cinsiyet,
kalsiyum alımı, flor alımının dozu ve süresi, florun taşınmasında böbrek etkinliğinin
sonucunu etkileyen faktörlerdir. İdrarda artan flor ve artmış kemik flor içeriği, flor
toksisitesinin göstergeleridir (Krishnamachari, 1985:279). Morfolojik tanımlar ve
moleküler düzeyde yapılan çalışmalar sonucu apoptoza ek veya alternatif olarak düşünülen temel ölüm yollarından birisi de otofaji olmuştur. Yapılan çalışmalar apoptozisten farklı olarak otofajinin, besin yokluğunda veya hücresel stres durumunda
hücre içi moleküllerin geri dönüşümünü sağlayarak homestostazisinin korunmasında
yardımcı olduğu gösterilmiştir (Galluzzi ve vd., 2012,:107; Anding ve Baehrecke,
2015:67; Karadağ, 2016:19). Endoplazmik retikulum stres NaF indiklü apoptozis ve
otofajide hayati rol oynar. Ayrıca, NaF ile indüklenen otofajinin inhibisyonunu takiben apoptoz teşvik edilir (Li ve vd,. 2019:77).Vitamin E ve selenyum içeren glutatyon peroksidaz, tüm hücrelerde mevcut olan antioksidan sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. Antioksidatif işlemler ile ilişkili olan C vitamini, glutatyon ve selenyum, E
vitamininin durumunu, fonksiyonunu ve hücresel düzeyde elde edilebilirliğini sürdürmede önemlidirler (Altıner ve vd., 2017:149) Selenyum ve E vitamininin en
önemli etkisi doku rejenerasyonudur (McDowell ve vd., 1996:273). Florun neden
olduğu, doku (Güney ve vd., 2007:467) ve organ hasarı ile DNA hasarının (Pal ve
Sarkar, 2014: 484) önlenmesinde vitaminler (Yüksek ve vd., 2017:300), flavonoidler
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(Pal ve Sarkar., 2014:484), ve doğal molekülerin kullanımına ilişkin (Çetin ve vd.,
2017:508) çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada, NRK-52E hücre serisinde,
sodyum florür (NaF) ile indüklenen otofajide vitamin E+Selenyumun kompleksinin
(ES) verilmesinin terapötik etkisinin araştırılması amaçlanmıştır

2. MATERYAL ve METOD
Bu çalışmanın laboratuvar aşamaları Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir. Çalışma,
NRK-52E böbrek epitelyel hücre serisi kullanılarak gerçekleştirildi.
2.1 Hücre Kültürü
Çalışma materyalı olarak NRK-52E böbrek epit hücre seri kullanılmıştır. Hücreler in vitro ortamında 10% FBS, 1% L-glutamine, 1% penicillin/streptomycin,
RPMI 1640, 5% CO2 and 95%, 37°C incubation). kültür edilerek çoğaltılmıştır.
2.2 Solüsyonların Hazırlanması
Sodyum florür (NaF), vitamin E, Se ve vitamin+Se solusyonun hazırlanması :Çalışmada ugulananan uygun dozların ve çözünme ortamlarını belirlemek için
NaF (Yang ve vd., 2011:910; Wei ve vd., 2014:18; He ve vd., 2015:11), vitamin E
(Yüksek ve vd., 2017:300), dozları referans alınarak stok solüsyonlar hazırlandı.
NaF’ın final konsantrasyonları 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 7500, 10000 ve
20000 μM olacak şekilde medyum ortamı içinde konsantrasyonları hazırlandı. Vitamin E (alfa tokoferol)’nin ticari olarak satın alınan 0,950 gr/ml konsantrasyonu % 96
etil alkol içinde stok solüsyonu 220.000 μM olarak hazırlandı.
2.3 MTT assay
MTT(3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetra- zolium bromide) hücre
canlılık testi NaF’n 24 saat için IC50 konsantrasyonunu belirlemek için ayrıca
NaF’ın konsantrasyonları (100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 7500, 10000 μM) vitamin E+Se ile kombinesi (yüksek ve ark., 2017; Çetin ve ark., 2019) uygulanarak
gerçekleştirldi. Hücrelere 96’lık pleytlere kuyu başına 7 x 103 olacak şekilde ekilerek
bir gece inkübe edildi. MTT sonuçları, kontrol grubu %100 canlıl kabul edilerek
Excel Microsoft eğim grafiğinde kullanılarak NaF’ın IC 50 konsantrasyonu belirlendi.
Kontrol ve çalışma grupları belirlendi.
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2.4 Total RNA isolation and quantitative real time PCR (qRT-PCR)
Hücreler 25 cm2 flasklara 106 yoğunlukta olacak şekilde ekimi gerçekleştirildi
ve bir gece yapışması için inkübe edildi. Üzerindeki medium dökülerek yerine
NaF’ın belirlenen IC50 konsantrasyonu ve vitamin E ve selenium (ES) kompleksinden oluşan proliferative konsantrasyonları kontrol, NaF, NaF+ES ve ES grubu
olmak üzere uygulandı.Trizol reagent kullanılarak total RNA izolasyonu yapıldı.
RNA miktaraları Biodrop spektrometrede ölçüldü ve cDAN sentezi gerçekleştirildi.
Kontrol geni olarak gliseraldehit fosfat dehidrogenaz (GAPDH) kullanıldı. Her bir
örnek için üç bağımsız tekrar yapıldı. Bir ct (cycle treshold), amplifikasyonların logaritmik fazının başlangıcı itibarıyle belirlendi.
Hedef genlerin ürünlerinin değerlendirilmesi kontrol grubunun ct değerlerinin
farklılığı ve tekrarlanan gruplar, uygun ekspresyonun belirlenmesinde kullanıldı.
Ct ve 2-Ct değerleri belirlendi. Gruplar arasındaki farklılık kontrol (GAPDH)
ekspresyonun artış-azalış kat (fold changes) sayısı ile karşılaştırılıp değerlendirildi.

3. BULGULAR
Çalışmada uygulanan, NaF’ın IC50 konsantrasyonu 3200 µM olarak tespit
edildi. Vitamin E konsantarasyonu 60 µM olarak ve selenyum konsantrasyonu 0,01
μM olarak belirlendi (Yüksek, 2017:300, Çetin, 2019:362)
Şekil 1: MTT Canlılık Testi Sonuçları
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24 saat boyunca farklı konsantrasyonlarda NaF uygulanan hücrelerdeki hücre
canlılığı giderek azaldığı ortaya konuldu. Fakat NaF ile birlike vit E+Se kompleksi
uygulamasının sitotoksikasyonu önemli oranda azaltığı en yüksek iki NaF konsantrasyonu olan son üç konsantrasyon hariç yaklaşık % 25-30 oranında canlılığı artırdığı
tespit edildi.
Şekil 2: Hedef Genlerin Ekspresyon Düzeyleri
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Çalışma grupları olan NaF, ES ve NaF+ES gruplarında Sqstm1 geni sırasıyla;
8.8 kat, 5.3 kat ve 17 kat artığı, Atg5 genin ise yine sırasıyla 5.5, 2.0 ve 10 kat artığı
saptanmıştır.

4. TARTIŞMA SONUÇ
Flor molekülü doğada ve yaşamsal birçok kaynakta bulunmaktadır. Flora uzun
süre maruz kalan canlıların birçok dokusunda flor birikimi meydana gelir. Biriken
bu flor molekülleri, organizmalarda yapısal olarak hasara neden olmaktadır. İnsanda
ise bu hasar sürecinin görüldüğü dokuların başında böbrek gelmektedir. Florun neden
olduğu dokusal hasarın altında oksidatif stress ve toksisite yolakları yer almaktadır.
Florür toksisitesi ve oksidatif stres arasındaki yakın bir ilişki olduğuna dair
insan, deneysel hayvanlarda ve hücre kültüründe çalışmalar yapılmış ve bu ilişki çeşitli düzeylerde ortaya konulmuştur. Hem in-vivo hemde in-vitro çalışmalarda hücre
türlerine göre değişmekele birlikte yüksek konsantrasyonlarda NaF uygulaması
DNA hasarı, apoptozisin tetiklenmesi ve hücre döngüsünün değişmesine neden olabileceği gösterilmiştir. (He ve Chen, 2006:1144; Zhang ve ark, 2008:1).
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He ve arkadaşları İnsan RPMI8226 hücre serilerine 48 saat inkübasyon süresince farklı konsantrasyonlarda (10, 20, 40, 80, 160, 320 μM) NaF uyguladıklarında
yüksek konsantrasyonda (160–320 μM) Naf’ın hücre proliferasyonunu önemli ölçüde inhibe etiği ve hücre ölümlerinin artış düzeylerinin artığını söylemişler (He ve
vd., 2015:11). NaF, HL-60 hücrelerinde apoptozis ile ilgili çeşitli parametreleri indüklemiştir. 2.5 mM konsantrasyon uygulandığında hücre sayısının ani bir şekilde
azaldığı, 7.5 veya 10.0 mM konsantrasyonlarda kontrol gruplarına göre hücre canlılığının %11 oranında düştüğü gösterilmiştir (Otsuki ve vd., 2005:919). Florun H9c2
hücrelerde, hücre proliferasyonunu inhibe ettiği ortaya konulmuştur (Yan ve vd.,
2015:210). Flor ile birlikte vitamin E ve C uygulanan endometrial hasarlı ratlarda
apoptozisin önemli ölçüde azaldığı, vitamin E ve C kombinasyonunun ise flor-indüklü apoptotik etkileri iyileştirebildiği gösterilmiştir (Güney ve vd., 2007:467).
Daha önce yaptığımız iki farklı çalışmada farklı konsantrasyonlarda (50, 100, 250,
500, 1000, 2000, 5000, 7500, 10000 ve 20000 µM) 24 saat boyunca NaF uyguladığımız HfOB 1.19 ve NRK-52E hücre serilerinde beli bir konsantrasyondan sonra
NaF ın hücre ölümünü ciddi oranda etkilediği ve proliferasyonu azaltığını tespit etmiştik (Yüksek ve vd, 2017:300). Aynı çalışmada belirtilen konsantrasyonlarla birlikte vitamin E verilmesi hücre proliferasyonunu artırdığını belirtilmişti (Yüksek ve
vd, 2017:300). Bir başka çalışmamızda da belirtiğimiz sitotoksik konsantrasyonlarda
NaF uygulan iki farklı hücre serisinde selenyumun NaF sitotoksik konsantrasyonunu
önemli oranda azaltığı ve hücre proliferasyonunu artırdığı tespit edilmişti (Çetin ve
vd., 2019: 362).
Bu çalışmada 24 saat inkübasyon süresi boyunca 50, 100, 250, 500, 1000,
2000, 5000, 7500 ve 10000 µM konsantrasyonlarda hücrelere NaF uygulandı. İnkübasyon süresi sonunda NaF’ın artan konsantrasyonlarının hücre canlılığında giderek
azalan bir durum ortaya koyduğu tespit edildi. Artan NaF konsantrasyonu ile birlikte
hücre proliferasyonu ciddi anlamda düşüş göstererek yukarıda belirtilen çalışmalarla
uyumlu olduğu ortaya konulmuştur. Sadece NaF, verilen konsantrasyonlarla NaF ile
birlikte ES kompleksi uygulanan grubu karşılaştırdığımızda sonuçlar daha önceki çalışmalarımızı desteklemiş olup ES kompleksinin NaF’ın sitotoksik etkisini azaltığı
ortaya konulmuştur.
Her ne kadar florür hücresel apoptozu indüklese de, florür kaynaklı apoptozda
otofajinin rolü belirsizliğini koruyor. Otofaji, zarar görmüş organelleri ve protein agregatlarini parçalayan, büyük oranda koruma sağlayan bir hücre içi sindirim işlemidir
(Kuang ve vd, 2018: 1649). NaF uygulamasındaki otofaji belirteçleri olan mRNA ve
protein ekspresyon seviyeleri incelendiğinde NaF'nin neden olduğu hasarda potansiyel bir moleküler mekanizma olarak otofajiyi gösteren veriler ortaya konulmuştur
(Zhang ve vd: 2017:8966; Kuang ve vd., 2018: 1649).
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Florürün, sinir system ve osteoblast hücrelerinde endoplazmik retikulum (ER)
stresi ve otofajiyi indükleyerek etki ettiği bildirilmiştir (Niu ve vd, 2018:889; Tu ve
vd., 2018:60; Zhao ve vd., 2018:26). Ayrıca, dental florozide otofajinin önemi kanıtlanmıştır (Lei ve vd., 2015:405)
Hücrelere 24 saat boyunca farklı konsantrasyonda NaF uygulanmış, WB yöntemiyle otofajini iki önemli markırı olan Beclin-1 ve LC3II ve kaspaz enzimleri olan
3,8 ve 9 sevilerine bakılmış, otofaji göstergelerinin NaF konsantrasyonu artıkça artığı, kaspaz enzim miktarları ise 0,5 mM ile birlikte bir artış gösterdiği rapor edilmiştir. Ayrıca M3T3-E1 hücrlerinde NaF indüklü apoptozisin otofaji inhibisyonu yarafından artırmaktadır ifadesine yer verilmiştir.( Li ve vd., 2019:77)
Flor ile birlikte vitamin E ve C uygulanan endometrial hasarlı ratlarda apoptozisin önemli ölçüde azaldığı, vitamin E ve C kombinasyonunun ise flor-indüklü
apoptozisi önleyebileceği saptanmıştır (Güney ve vd., 2007:467) Pal ve Sarkar.,
(2014) yaptıkları çalışmada florun neden olduğu DNA hasarını önlenmesinde resveratrolun faydalı olabileceğini ortaya koymuştur. Önceki çalışmamızda ise (Yüksek
ve vd., 2017.300).
Florun neden olduğu hücre hasarın önlenmesinde, vitamin ve selenyum
ve/veya bunların kombinasyonun verilerek, otofajik genler üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışma mevcut değildir. Bu çalışma bu anlamda bir ilktir
Bu çalışma, ES kombinasyonun NaF ile birlikte böbrek hücrelerine uygulanmasının atofajik genlerin ekspresyonunu arttırdığı saptanmıştır. Sonuç olarak, NRK52E hücrelerinde, ES kompleksinin uygulamasının NaF ile indüklenen otofajiyi arttırabileceği saptanmıştır.
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ÖZET: Bu çalışmada, NRK-52E hücre serisinde, sodyum florür (NaF)
ile indüklenen apoptotizde likopen (LYC)’in terapötik etkisinin araştırılması
amaçlanmıştır. NRK-52E böbrek epitelyal hücrelerinde NaF’ın ve Likopenin
sitotoksik etkisi MTT metodu ile saptanmıştır. Kontrol, NaF, LYC ve
NaF+LYC olmak üzere oluşturulan 4 gruba moleküllerin sitotoksik (IC50, NaF
için) ve proliferatif (LYC için) konsantrasyonları hücrelere uygulanmış ve ardından apoptotoik yolaktaki genlerin ekspresyonları gerçek zamanlı-PZR ile
saptanmıştır. NaF’ın IC50 değeri 24.saat için 3200µM olarak tesit edilirken,
LYC için her hangi bir sitotoksisite saptanmıştır. LYC, 1µM konsatrasyonda
24 saatte en yüksek proliferasyon etkisini göstermiştir. Bu nedenle, moleküllerin apoptotik etkileri NaF için IC50 ve LYC için ise 1 µM konsantrasyonları
seçilmiştir. NaF+LYC grupta kaspaz-8 ekspresyonu 4.4 kat, kaspaz-3 14 kat ve
Bcl-2 geni 4.6 kat arttığı diğer gruplarda ise belirgin bir değişim saptanmamıştır. Bu çalışma, LYC’nin NaF ile birlikte böbrek hücrelerine uygulanmasının
mitokondriyal yolaktaki genlerin ekspresyonunu azaltabileceği saptanmıştır.
Sonuç olarak, NRK-52E hücrelerinde, LYC uygulamasının NaF ile indüklenen
apoptozisi reseptör yolağı üzerinden arttırabileceği saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Hücre kültürü, NaF, Likopen, Apoptozis,
The effect of Lycopene onto Apoptotic Pathway caused by NaF
ABSTRACT: In this study, it was aimed to investigate therapeutic effect of lycopene (LYC) on the apoptosis induced through the sodium fluoride
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(NaF) in the NRK-52E cell line. The cytotoxic effect of NaF and Lycopene in
NRK-52E renal epithelial cells was determined by MTT method. Cytotoxic (for
IC50, NaF) and proliferative (for LYC) concentrations of molecules were administered to Control, NaF, LYC and NaF+LYC formed into 4 groups and then
the expression of the genes in the apoptotic pathway was determined by RTPCR. The IC50 value of NaF was determined to be 3200µM for 24 hours, while
no cytotoxicity was detected for LYC. LYC showed the highest proliferation
effect at 1µM concentration in 24 hours. Therefore, the apoptotic effects of the
molecules have been selected concentration IC50 for NaF and 1 µM for LYC.
In the NaF+LYC group, caspase 8 expression increased 4.4, caspase 3 increased 14-fold and Bcl-2 gene increased 4.6-fold, while no significant change was
observed in the other groups. In this study, it was determined that the application of NaF together with LYC in kidney cells may decrease the expression of
genes in mitochondrial pathway. As a result, it was determined that LYC administration in NRK-52E cells could increase NaF-induced apoptosis via receptor pathway.
Keywords: NRK-52E Cell line, NaF, Lycopene, Apoptosis

1. GİRİŞ
Halojen ailesinin bir üyesi olan flor, peryodik tablo elementlerinin tümünün
içinde en yüksek elektronegatifliğe ve reaktifliğe sahip elementidir. Bundan dolayıdır ki doğada serbest halde değil, çeşitli birleşikler halinde bulunmaktadır (Agalakova ve Gusev, 2011; Song ve vd., 2014:857). Uzun süre yüksek dozda flora maruz
kalınması ile insan ve hayvanlarda Florozis toksikasyon oluşur. Floroziste başta diş
ve kemik olmak üzere pek çok dokuda hasar olur. Flor büyük çoğunlukla böbrek
yoluyla vücuttan atılır. (Song ve vd., 2014:857). Böbrek, florürün atılımı ve tutumu
ile ilgili ana organ olarak iyi bilinmektedir ve florürün aşırı miktarlarına histopatolojik ve fonksiyonel olarak değişiklik gösteren hassas bir organdır (Xu ve vd.,
2005:69). Florür vücutta birikme eğilimi gösteren bir zehirli bir maddedir. Ortalama
olarak vücut tarafından alınan florürün sadece %50-80’i böbrekler tarafından atılır,
geri kalan kısmı ise kemiklerde, pineal bez ve diğer dokularda birikir (Chouhan ve
vd., 2008:61). Florün uzun süreli ve yüksek oranda maruziyeti kemiğin doğal yapısı,
işleyişi, fizyolojik yapısı ve görüşünün bozulmasına neden olmaktadır. Bunun yanında çeşitli dokulardaki hücre yapılarının hasar görmesine ve sağlıklı hücrelerin oksidatif DNA hasarı ile birlikte çeşitli apoptotik enzimlerin aktif hale gelerek apoptoza
neden olduğu bilinmektedir (Güney ve vd., 2007:467; Agalakova ve Gusev., 2011;
Song ve vd., 2015:173). Likopen, (LYC) 11 konjuge çift bağa sahip asiklik yapıda,
çift bağlar all-trans formda bulunan bir karotendir. Polien zincirindeki kromofor, moleküle rengi verir ve antioksidan sağlar (Bramley, 2000:233). Likopenin, sahip olduğu başta antienflamatuar, antikanserojen, antioksidan etkilerinden dolayı, pek çok
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kullanım alanı olduğu bildirilmiştir (Agarwal ve vd., 2001:9). LYC, hücreleri serbest
radikal hasarından korunmasının yanı sıra, hücreler arasındaki bağları güçlendirmekte ve hücre metabolizmasını geliştirmektedir. Yağda çözünen, yağ miktarı fazla
doku ve organlarda etkinliği artan likopen, yağ içeriği fazla olan ciltte de antioksidan
koruyucu etki gösterdiği saptanmıştır. Diğer bir yararlı etkisi, ultraviole işınlarına
karşı koruma sağlamaktadir(Rousseau ve vd., 1992:407). Florun neden olduğu, doku
(Güney ve vd., 2007:467) ve organ hasarı ile DNA hasarının (Pal ve Sarkar, 2014:
484) önlenmesinde vitaminler (Yüksek ve vd., 2017:300), flavonoidler (Pal ve Sarkar., 2014:484), ve doğal molekülerin kullanımına ilişkin (Çetin ve vd., 2017:508)
çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada, NRK-52E hücre serisinde, sodyum florür (NaF) ile indüklenen apoptotizde likopen (LYC)’in terapötik etkisinin araştırılması amaçlanmıştır
2. MATERYAL ve METOD
Bu çalışmanın laboratuvar aşamaları Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir. Çalışma,
NRK-52E böbrek epitelyel hücre serisi kullanılarak gerçekleştirildi.
2.1 Hücre Kültürü
Çalışma materyalı olarak NRK-52E böbrek epit hücre seri kullanılmıştır. Hücreler in vitro ortamında 10% FBS, 1% L-glutamine, 1% penicillin/streptomycin,
RPMI 1640, 5% CO2 and 95%, 37°C incubation). kültür edilerek çoğaltılmıştır.
2.2 Solüsyonların Hazırlanması
Sodyum florür (NaF) ve LYC solusyonun hazırlanması :Çalışmada ugulananan uygun dozların ve çözünme ortamlarını belirlemek için NaF (Yang ve vd.,
2011:910; Wei ve vd., 2014:18; He ve vd., 2015:11), LYC (Çetin ve vd., 2017:508)),
dozları referans alınarak stok solüsyonlar hazırlandı. NaF’ın final konsantrasyonları
50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 7500, 10000 ve 20000 μM olacak şekilde medyum ortamı içinde konsantrasyonları hazırlandı.
2.3 MTT assay
MTT(3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetra- zolium bromide) hücre
canlılık testi NaF’n 24 saat için IC50 konsantrasyonunu belirlemek için ayrıca NaF’ın
konsantrasyonları (100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 7500, 10000 μM) LYC ile uy-
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gulanarak gerçekleştirldi. Hücrelere 96’lık pleytlere kuyu başına 7 x 103 olacak şekilde ekilerek bir gece inkübe edildi. MTT sonuçları, kontrol grubu %100 canlı kabul
edilerek Excel Microsoft eğim grafiğinde kyararlanarak NaF’ın IC 50 konsantrasyonu
belirlendi.
2.4 Total RNA isolation and quantitative real time PCR (qRT-PCR)
Hücreler 25 cm2 flasklara 106 yoğunlukta olacak şekilde ekimi gerçekleştirildi
ve bir gece yapışması için inkübe edildi. Üzerindeki medium dökülerek yerine
NaF’ın belirlenen IC50 konsantrasyonu ve LYC’nin proliferative konsantrasyonuiçin;
kontrol, NaF, NaF+LYC ve LYC grubu olmak üzere uygulandı.Trizol reagent
kullanılarak total RNA izolasyonu yapıldı. RNA miktaraları Biodrop spektrometrede
ölçüldü ve cDAN sentezi gerçekleştirildi. Kontrol geni olarak gliseraldehit fosfat dehidrogenaz (GAPDH) kullanıldı. Her bir örnek için üç bağımsız tekrar yapıldı. Bir ct
(cycle treshold), amplifikasyonların logaritmik fazının başlangıcı itibarıyle belirlendi.
Hedef genlerin ürünlerinin değerlendirilmesi kontrol grubunun ct değerlerinin
farklılığı ve tekrarlanan gruplar, uygun ekspresyonun belirlenmesinde kullanıldı.
Ct ve 2-Ct değerleri belirlendi. Gruplar arasındaki farklılık kontrol (GAPDH)
ekspresyonun artış-azalış kat (fold changes) sayısı ile karşılaştırılıp değerlendirildi.
3. BULGULAR
Çalışmada uygulanan, NaF’ın IC50 konsantrasyonu 3200 µM olarak tespit
edildi. LYC konsantarasyonu 1 µM olarak belirlendi (Çetin ve vd., 2017:508))
Şekil 1: MTT Canlılık Testi Sonuçları
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24 saat boyunca farklı konsantrasyonlarda NaF uygulanan hücrelerdeki hücre
canlılığı giderek azaldığı ortaya konuldu. Fakat NaF ile birlike LYC uygulamasının
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sitotoksikasyonu önemli oranda azaltığı ve canlılığı yaklaşık % 25-30 oranında artırdığı tespit edildi.
Şekil 2: Hedef Genlerin Ekspresyon Düzeyleri
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NaF+LYC grupta kaspaz-8 ekspresyonu 4.4 kat, kaspaz-3 14 kat ve Bcl-2 geni
4.6 kat arttığı diğer gruplarda ise belirgin bir değişim saptanmamıştır.
4. TARTIŞMA SONUÇ
Flor molekülü doğada ve yaşamsal birçok kaynakta bulunmaktadır. Flora uzun
süre maruz kalan canlıların birçok dokusunda flor birikimi meydana gelir. Biriken
bu flor molekülleri, organizmalarda yapısal olarak hasara neden olmaktadır. İnsanda
ise bu hasar sürecinin görüldüğü dokuların başında böbrek gelmektedir. Florun neden
olduğu dokusal hasarın altında hücre ölümüleri olan apoptotik ve diğer yolaklar ve
toksisite yolakları yer almaktadır.
Florür toksisitesi ve oksidatif stres arasındaki yakın bir ilişki olduğuna dair
insan, deneysel hayvanlarda ve hücre kültüründe çalışmalar yapılmış ve bu ilişki çeşitli düzeylerde ortaya konulmuştur. Hem in-vivo hemde in-vitro çalışmalarda hücre
türlerine göre değişmekele birlikte yüksek konsantrasyonlarda NaF uygulaması
DNA hasarı, apoptozisin tetiklenmesi ve hücre döngüsünün değişmesine neden olabileceği gösterilmiştir. (He ve Chen, 2006:1144; Zhang ve vd, 2008:1).
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He ve arkadaşları İnsan RPMI8226 hücre serilerine 48 saat inkübasyon süresince farklı konsantrasyonlarda (10, 20, 40, 80, 160, 320 μM) NaF uyguladıklarında
yüksek konsantrasyonda (160–320 μM) Naf’ın hücre proliferasyonunu önemli ölçüde inhibe etiği ve hücre ölümlerinin artış düzeylerinin artığını söylemişler (He ve
vd., 2015:11). NaF, HL-60 hücrelerinde apoptozis ile ilgili çeşitli parametreleri indüklemiştir. 2.5 mM konsantrasyon uygulandığında hücre sayısının ani bir şekilde
azaldığı, 7.5 veya 10.0 mM konsantrasyonlarda kontrol gruplarına göre hücre canlılığının %11 oranında düştüğü gösterilmiştir (Otsuki ve vd., 2005:919). Florun H9c2
hücrelerde, hücre proliferasyonunu inhibe ettiği ortaya konulmuştur (Yan ve vd.,
2015:210).
Bu çalışmada 24 saat inkübasyon süresi boyunca 50, 100, 250, 500, 1000,
2000, 5000, 7500 ve 10000 µM konsantrasyonlarda hücrelere NaF uygulandı. İnkübasyon süresi sonunda NaF’ın artan konsantrasyonlarının hücre canlılığında giderek
azalan bir durum ortaya koyduğu tespit edildi. Artan NaF konsantrasyonu ile birlikte
hücre proliferasyonu ciddi anlamda düşüş göstererek yukarıda belirtilen çalışmalarla
uyumlu olduğu ortaya konulmuştur.
Sadece NaF, verilen konsantrasyonlarla NaF ile birlikte LYC uygulanan grubu
karşılaştırdığımızda LY’nin NaF’ın sitotoksik etkisini azaltığı ortaya konulmuştur.
NaF mitokondriden sitozola sitokrom C geçişini artırmakta, bu artışa bağlı olarak
kaspaz-3, -8 ve 9 aktivitelerini yükseltmektedir. Ayrıca NaF ölüm reseptör ligandı
olan fas-ligand (Fas-L) arttırırken, bir anti apoptotik BcL-2 ailesinin üyesi olan Bcl2’yi azatlığı bildirilmektedir. Bu sonuçlar HGF hücrelerinde NaF hem BcL-2 ailesi
aracılı mitokondriyal hem de ölüm reseptörlü yolaklar aracılığıyla apoptozisi indüklediğini bildirmektedir (Lee ve vd., 2008:340).
Sıçanlarda farklı konsantrasyonlarda toksik dozda NaF uygulanan çalışmada
böbrek hücrelerinde kaspaz -3, 8, ve 9 artışına bağlı olarak ölüm reseptörü yolağı ve
mitokondriyal yolağın indüklenerek apoptoziz sürecine katılabileceği ileri sürülmüştür (Gao ve vd., 2014:96). NaF uygulanan ratların böbreklerinde sitoplazmada artan
sitokrom C miktarına bağlı olarak kaspaz-3, 8 ve 9 aracılıklı apoptozisin arttığı gösterilmiştir (Song ve vd., 2014:857).
NaF verilen ratlarda likopen uygulamasının florürün serbest radikal ve güçlü
antioksidan aktivitelerini belirten toksik etkilerini en aza indirebileceğini ortaya koymuşlardır (Mansour ve Tawfik, 2012:707). Flor ile birlikte vitamin E ve C uygulanan
endometrial hasarlı ratlarda apoptozisin önemli ölçüde azaldığı, vitamin E ve C kombinasyonunun ise flor-indüklü apoptotik etkileri iyileştirebildiği gösterilmiştir (Güney ve vd., 2007:467).Yapılan çalışmalarda NaF’ın indüklediği apoptotik enzimler
olan kaspaz-9, 8, 3 ekspresyon düzeylerinin NaF ile birlikte uygulanan çeşitli vitamin

478

Likopenin NaF ile Oluşturulan Sitotoksitede Apoptotik Yolağa Etkisi

ve mineralerin değiştirdiği saptanmıştır (Yüksek ve vd., 2017: 300; Çetin ve vd.,
2019; 362).
Bu çalışma, NaF ile LYC’nin birlikte böbrek hücrelerine uygulanmasının mitokondriyal yolaktaki genlerin ekspresyonunu azaltığı fakat reseptör yolağındaki
genlerin ekspresyonunu artırdığı saptanmıştır. Sonuç olarak, NRK-52E hücrelerinde,
LYC uygulamasının NaF ile indüklenen apoptozisi mitokondriyal yolak üzerinden
duruduğu fakat reseptör yolağı üzerinden arttırabileceği saptanmıştır.
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AKUT PANKREATİT'İN VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE
BESİN TÜKETİMİ İLE İLİŞKİSİ

Öğr. Gör. Aybala TAZEOĞLU
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

ÖZET: Giriş: Akut pankreatit, asiner hücre hasarı ve lökosit infiltrasyonu ile karakterize pankreas inflamasyonun eşlik ettiği inflamatuar hastalıktır.
Günümüzde pankreatitin mevcut tedavisine rağmen mortalite ve morbidite
yüksektir; bu nedenle yeni çalışmalara ve tedavi araştırmalarına ihtiyaç vardır.
Bulgular: Ocak 2017 ile Aralık 2018 tarihleri arasında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisine akut biliyer pankreatit tanısı ile yatış yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu olarak aynı
tarihler arasında günü birlik cerrahi işlem uygulanan hasta verileri dahil edildi.
Pankreatit grubunda 70 erkek (%35) ve 142 kadın (%65) olmak üzere 202
hasta; kontrol grubunda 91 erkek (%46) ve 109 kadın olmak üzere 200 hasta
vardı. Pankreatit grubunda ortalama yaş 62,75 yıl iken, kontrol grubunda 55,4
yıldı. Grupların demografik açıdan değalımlarında istatistiksel anlamlı farklı
gözlenmedi. Vücut kitle indeksi (VKİ) açısından değerlendirildiğinde pankreatit grubunda 29,44 iken, kontrol grubunda 23,71 idi. Gruplar arasında VKİ
açısından istatistiksel anlamlı fark vardı (p<0.05).
Sonuç: Akut pankreatit pankreasın akut inflamasyonudur. Akut pankreatit etiyolojisinde alkolizm, safra taşı, hipertrigliseridemi, travma, duktal tıkanıklık, enfeksiyon ve metabolik bozukluklar bulunmaktadır. Çalışmamızda
VKİ ve yağlı gıda tüketimi fazla olanların pankreatit kliniği gelişmesi için öncül neden olduğunu tespit ettik.
Anahtar kelimeler: akut pankreatit, beslenme, beden kütle indeksi.
The Relation of Acute Pancreatitis With Body Mass Index
and Food Consumption
ABSTRACT: Introductıon: Acute pancreatitis is an inflammatory disease associated with pancreatic inflammation characterized by acinar cell damage and leukocyte infiltration. Despite the current treatment of pancreatitis,
mortality and morbidity are high; therefore, new studies and treatment research
are needed.
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Results: Patients admitted to the General Surgery Department of Okmeydanı Training and Research Hospital between January 2017 and December
2018 with the diagnosis of acute biliary pancreatitis were included in the study.
The data of the patients who underwent one day surgical procedure between
the same dates as the control group were included. The pancreatitis group consisted of 202 patients (70 males (35%) and 142 females (65%); The control
group consisted of 200 patients, 91 men (46%) and 109 women. The mean age
was 62.75 years in the pancreatitis group and 55.4 years in the control group.
No statistically significant difference was observed in the demographic changes of the groups. The body mass index (BMI) was 29.44 in the pancreatitis
group and 23.71 in the control group. There was a statistically significant difference between the groups in terms of BMI (p <0.05).
Conclusıon: Acute pancreatitis is an acute inflammation of the pancreas. The etiology of acute pancreatitis includes alcoholism, gallstones, hypertriglyceridemia, trauma, ductal obstruction, infection and metabolic disorders.
In our study, we found that those with higher BMI and fatty food consumption
were the primary causes for the development of pancreatitis clinic.
Key words: acute pancreatitis, nutrition, body mass index.

1.Giriş
Akut pankreatit, asiner hücre hasarı ve lökosit infiltrasyonu ile karakterize
pankreas inflamasyonun eşlik ettiği karın ağrısı ve amilaz, lipaz gibi pankreas enzimlerinde yükselmeyle seyreden pankreasın inflamatuar sürecidir (1) . Bazen tanınamadığı veya ölüm sonrası tanı konduğu için gerçek insidans bilinmiyor ama akut
pankreatitit insidansinin 5–35/100.000 olduğu kabul edilir (2). Akut pankreatit, yatan hasta yatışlarında en sık görülen tek gastrointestinal tanıdır (2012'de 275.170 hastaneye yatış) ve yatarak tedavi edilen hasta başına yıllık yaklaşık 2.6 milyar dolara
mal olmaktadır (3). Akut pankreatit için yatan hasta yatış sıklığı her yıl artmaktadır,
bu da obezitenin artan prevalansını paralellik göstermektedir (4,5). Günümüzde
pankreatitin mevcut tedavisine rağmen mortalite ve morbidite yüksektir; bu nedenle
yeni çalışmalara ve tedavi araştırmalarına ihtiyaç vardır.
Obezite ile akut pankreatitte komplikasyonların gelişimi arasında yerleşik bir
ilişki vardır. Birçok çalışma, akut pankreatitli obez hastaların obez olmayan kişilere
göre daha kötü sonuçlara sahip olduğunu göstermiştir (6,7). Bazıları organ yetmezliği gelişimi ile obezite arasında bir ilişki bulurken, diğer raporlarda obezite yalnızca
yerel komplikasyonlarla ilişkili bulunmuştur. Ancak, sadece bir çalışmada obezitenin
Akut pankreatitte bir mortalite risk faktörüdür (4). Son zamanlarda, bu prognostik
değeri doğrulamak amacıyla (8) bu çalışmaların dördünü içeren bir meta-analizde,
obezite ile akut pankreatitte sistemik veya lokal komplikasyonlar arasında anlamlı
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bir ilişki bulundu; ancak, obezite-mortalite arasında anlamlı bir ilişki gösteremedik.
İlginç bir şekilde, meta-analizin yayınlandığı aynı konuda, başka bir rapor obezitenin
akut pankreatitin sonucunu belirlemede önemini vurguladı (9).
Akut pankreatitli hastaların çoğu, komplikasyon olmadan düzelir. Bununla
birlikte, akut pankreatitli hastaların yaklaşık% 20'si, pankreas duvarlı kapalı nekroz,
kompartman sendromu, akut böbrek hasarı gelişimi ve akut solunum sıkıntısı sendromu gibi ilişkili lokal ve sistemik komplikasyonlarla şiddetlidir. Kalıcı organ yetmezliği varlığı ciddi akut pankreatit oluşturur yaklaşık% 30 daha yüksek mortalite
ile ilişkilidir (10). Bazı epidemiyolojik çalışmalar obezitenin veya abdominal yağların artmasının, şiddetli akut pankreatit ile ilişkili olduğunu ve morbid obezitenin, akut
pankreatitte hastanede mortalitenin artması ile ilişkili olduğunu göstermektedir
(11,12)
Obez hastalar şiddetli akut pankreatit riski altındadır. Obezitede ters prognozun patogenezinde birçok lokal ve sistemik faktör olduğu gösterilmiştir. VKİ artmış
hastalarda pankreas yağının arttığına dair kanıtlar vardır (13-18). Ayrıca, pankreas
yağının, pankreas parankiması üzerinde doğrudan toksik bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir (19). Yeni kanıtlar, şişmanlıktaki yağ bileşiminin ağırlıklı olarak doymamış olduğunu ve lipolizin lokal ve sistemik yaralanmayı kötüleştirdiğini göstermektedir. Şiddetli akut pankreatitte sitokin artışının lipotoksisiteye ikincil olduğu düşünülmektedir (20). Ayrıca obez hastalarda karın içi peripankreatik yağ birikintilerinin
akut pankreatit sırasında nekroz geçirdiği ve bunun nekrotizan pankreatit spektrumuna katkıda bulunduğu da gösterilmiştir.61. Ayrıca, yakın tarihli bir yayın peripankreatik yağ lipolizinin pankreas nekrozundan bağımsız olarak çoklu sistem yaralanmasına yol açtığını göstermiştir. Obezite kendi içinde düşük dereceli bir proinflamatuar durum oluşturur. Tümör nekroz faktörü (TNF) -a, interlökin (IL) -10, IL-6,
IL-1b ve plazminojen aktivatör inhibitör-1 gibi daha yüksek seviyede bir proinflamatuar sitokin tanımlanmıştır (6,7). Bu nedenle, enflamatuar yanıt artar ve proinflamatuar sitokinlerin daha büyük bir enflamatuar yanıta yol açan yukarı regülasyonu
vardır.
Pankreas ve peripankreatik nekroz ve enflamatuar hipotezin rolüne ek olarak,
solunum kapasitesinde azalmaya neden olan ve böylece fizyolojik pulmoner arteriyovenöz şantlamanın artmasına neden olan ve böylece hipoksemiye yol açan net bir
etkiye sahip olan bir göğüs duvarı ve diyaframatik hareket kısıtlaması vardır. Akut
pankreatitte, hipoksemi, bir oksijen açığı üretir ve daha sonra multiorgan yetmezliği
ve ölüm oranını arttıran iltihaplı tepkinin altında yatan hücresel hasarı arttırır (12).
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2. Materyal-Metod
Ocak 2017 ile Aralık 2018 tarihleri arasında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Genel Cerrahi Servisine akut biliyer pankreatit tanısı ile yatış yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu olarak aynı tarihler arasında günü birlik
cerrahi işlem uygulanan hasta verileri dahil edildi. iki grubun demografik özellikleri,
vücut kompozisyonları, besin tüketimleri sorgulandı.
Çalışmada istatistik analizleri için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 25.0 programı kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma) yanı sıra grupların
karşılaştırılmasında Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis ve Chi Square testi kullanıldı,
p<0.05 değerleri anlamlı kabul edildi.
3. Bulgular
Pankreatit grubunda 70 erkek (%35) ve 142 kadın (%65) olmak üzere 202
hasta; kontrol grubunda 91 erkek (%46) ve 109 kadın olmak üzere 200 hasta vardı.
Pankreatit grubunda ortalama yaş 62,75 yıl iken, kontrol grubunda 55,4 yıldı. Grupların demografik açıdan dağılımlarında istatistiksel anlamlı farklı gözlenmedi. Vücut
kitle indeksi (VKİ) açısından değerlendirildiğinde pankreatit grubunda 29,44 iken,
kontrol grubunda 23,71 idi. Gruplar arasında VKİ açısından istatistiksel anlamlı fark
vardı (p<0.05). Besin tüketim sıklığı açısında değerlendirildiğinde pankreatit grubunun kontrol grubuna göre daha fazla yağlı gıda, daha az lifli gıda tüketimi gözlendi.
4.Tartışma
Obezite aşırı adipoziteyi tanımlar ve şu anda insanları pandemik oranlarda etkiler. Viseral karın adipozitesi akut pankreatit üzerinde en büyük etkiye sahiptir [2123]. Her ne kadar obezite tanımı değişkenlik gösterse de, küresel ölçekte yetişkinlerin% 35'inden fazlası aşırı kilolu (BMI> 25 kg / m2) ve% 10'dan fazlası obezdir
(BMI> 30 kg / m2) [24]. İlginç bir şekilde, ulusal kuruluşlar tarafından kabul edilen
kriterler ile tanımlandığında, obezite oranı artar. Örneğin, Çin veya Japonya’daki erkeklerin sadece% 4’ü ve ABD’deki erkeklerin% 34’ünün 30’dan fazla BMI’ye sahip
olmasına rağmen [24]; Bu ülkelerle ilgili bel çevresi boşluklarına dayanarak, üç ülkedeki yetişkin erkeklerin% 35'inden fazlası obezdir [25]. Bu nedenle, değişen obezite tanımlarına rağmen, abdominal yağlanma oranları dünya genelinde benzer şekilde yüksektir. Bu, son 3 yılda, hem obezite prevalansının [26) hem de pankreatit
[27,28] insidansının arttığı için önemlidir. Ayrıca, obez hastalarda ciddi akut pankreatit riski daha yüksektir. Bizde çalışmamızda akut pankreatit grubunda BKİ 29,44
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iken, kontrol grubunda 23,71 olarak bulundu ve beslenme tüketimleri incelendiğinde
yağlı, az posalı beslendikleri bulundu. Bu sonuçlara göre artan fast-food tüketimiyle
obezite ve buna bağlı akut pankreatit görülmesi sıklığının artacağı düşünülebilir.
5. Sonuç
Akut pankreatit pankreasın akut inflamasyonudur. Akut pankreatit etiyolojisinde alkolizm, safra taşı, hipertrigliseridemi, travma, duktal tıkanıklık, enfeksiyon
ve metabolik bozukluklar bulunmaktadır. Çalışmamızda VKİ ve yağlı gıda tüketimi
fazla olanların pankreatit kliniği gelişmesi için öncül neden olduğunu tespit etti.
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ÖZET: Çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesi, doğumdan itibaren
içinde bulunduğu aile bireylerinin olumlu, tutarlı ve sevgi dolu tutumuna bağlıdır. Aile, çocuk için önemli ve ilk sosyal deneyimlerini edindiği ortamdır. Çocuğun bakımından sorumlu olan anne ve babaların tutumlarını kendi kişilik ve
demografik özellikleri veya çocuğa ait özellikler etkileyebilmektedir. Bu araştırma ebeveynlerin davranış ve tutumlarının çocuklar üzerindeki etkisinin, etkileşim ve iletişiminin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu tanımlayıcı araştırma, Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencilerinden Kasım 2018’de sınıfta bulunan 225 öğrenciden kendi isteği ile çalışmaya katılan
171’ine gözlem altında uygulanmıştır. Araştırmada literatür taramasıyla geliştirilen ankette 9 sosyodemografik ve 18 ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisi
olmak üzere 27 soru bulunmaktadır. Anket formu uygulanmadan önce öğrencilere araştırmanın amacı hakkında kısa bilgi verilmiş ve sözel izin alınmıştır.
Veriler SPSS programında değerlendirilmiş, Ön çalışma anketleri değerlendirilmeye alınmamıştır. Yaptığımız araştırmada ebeveynlerin çoğunlukla koru-
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yucu bir tutum içinde olduğu ve ebeveynlerden özellikle anne ile tartıştığı belirlenmiştir. Çocukların toplumsal ve zihinsel açıdan yetkin bireyler olması isteniyorsa, baskıcı olmayan, esnek ve hoşgörülü ana-babalara gereksinim vardır. Baskıcı, aşırı hoşgörülü, duyarsız ana-babalar çocuklarda denetimsiz davranışların oluşmasına sebep olurlar. Ebeveynlere otoriter olmanın avantajları
anlatılırken çocuklarının davranışları üzerinde kısıtlayıcı etki bıraktıklarını belirtmek gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler; Aile, Ebevenyn, Davranış, Etki, Ebevenylerin çocuklar ile ilişkisi

GİRİŞ ve AMAÇ
Çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesi, doğumdan itibaren içinde bulunduğu
aile bireylerinin olumlu, tutarlı ve sevgi dolu tutumuna bağlıdır. Aile, çocuk için
önemli ve ilk sosyal deneyimlerini edindiği ortamdır. Çocuğun bakımından sorumlu
olan anne ve babaların tutumlarını kendi kişilik ve demografik özellikleri veya çocuğa ait özellikler etkileyebilmektedir. Ailede çocuğa karşı gösterilen ve takınılan
tutumlar, aile yapısıyla birlikte çocuğun kişilik gelişimi üzerinde oldukça büyük rol
oynamaktadır. Ana-baba tutumlarıyla özdeşim kuran çocuk, ebeveynleri ile benzer
tutumları sergilemeye başlar ve bu durum yaşamının tümünü etkiler. Ana-babaların
çocuklarına karşı gösterdikleri sağlıklı tutum, çocuğun da kendisiyle barışık bir birey
haline gelmesinde en önemli etkenlerden biri olarak sayılabilir. Bu araştırma ebeveynlerin davranış ve tutumlarının çocuklar üzerindeki etkisinin, etkileşim ve iletişiminin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Ana-baba tutumları genel olarak şöyle sıralanabilir (2):
1. Otoriter Anne-Baba Tutumu,
2. İlgisiz ve Kayıtsız Anne-Baba Tutumu,
3. Serbest Anne-Baba Tutumu (Çocuk Merkezci Aile),
4. Dengesiz ve Kararsız Anne-Baba Tutumu,
5. Aşırı Koruyucu Anne-Baba Tutumu,
6. Mükemmeliyetçi Anne-Baba Tutumu,
7. Kabul Edici, Güven Verici ve Demokratik Anne-Baba Tutumu.
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METOD-MATERYAL
Araştırma evrenini Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2. sınıf lisans öğrenimi gören 225 öğrenciden 171 öğrenci oluşturmaktadır. 15 Kasım 2018 tarihinde anket uygulanması sırasında sınıfta bulunan, kendi
isteği ile araştırmaya katılan toplam 171 öğrenciye gözlem altında uygulanmıştır.
Ebeveynlerin davranışlarının çocuklar üzerindeki etkisini test etmek amaçlı gözlem
altında yapılan tanımlayıcı bir anket çalışmasıdır. Araştırma verileri literatür kaynakları taranarak hazırlanan anket formu aracılığıyla belirlenmiştir. Anket formunda 3’ü
açık 24 kapalı 27 soru bulunmaktadır. Anket formu uygulanmadan önce öğrencilere
araştırmanın amacı hakkında kısa bilgi verilmiş ve sözel izin alınmıştır. Yapılan anket verileri SPSS programında analiz edildikten sonra istatistik paket programı bilgisayar programına aktarılıp incelenmiş ve çalışmanın bulguları belirlenmiştir. Ön çalışma anketleri değerlendirilmeye alınmamıştır.
BULGULAR
Tablo1: Sosyodemografik Dağılımlar

Sayı

Nerede yaşıyorsunuz?

%

Yaş dağılımı

Köy

26

15,2

17-19

119

69,6

İlçe

44

25,7

20-22

47

27,4

İl

100

58,5

23-24

5

3,0

Anne ve babanız birlikte

Evet

157

91,8

Hayır

12

7,1

Okur-yazar değil

49

28,7

mi yaşıyorlar?

Cinsiyet dağılımı
Erkek

42

24,6

Kadın

129

75,4
Annenizin eğitim durumu

Ailenizle birlikte mi yaşıyorsunuz?
Evet

115

67,3

İlkokul

60

35,1

Hayır

54

31,6

Ortaokul

37

21,6
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Lise

18

10,5

Üniversite

Üniversite

6

3,5

Babanızın mesleği

Annenizin mesleği

21

17,3

İşçi

28

16,4

İşçi

4

2,3

Memur

32

18,7

Memur

4

2,3

Serbest meslek

44

25,7

Serbest meslek

5

2,9

Emekli

28

16,4

Emekli

15

8,8

İşsiz

17

9,9

İşsiz

79

46,2

Diğer

19

11,1

Diğer

63

36,8

Kaç kardeşsiniz?
1-4

88

51,5

Babanızın eğitim durumu
Okur-yazar değil

15

8,8

5-9

74

43,2

İlkokul

56

32,7

10-18

8

4,7

Ortaokul

49

28,7

Toplam

170

99,4

Lise

30

12,5

Kısmen iyi

9

5,3

Kötü

2

1,2

Tablo:2 Ebeveyn İlişkileri Dağılımı
Kardeşleriniz ile aranız
nasıl?
İyi

151

88,3

Kısmen iyi

17

9,9

Kötü

2

1,2

Arkadaşlarının ebeveynlerin hakkındaki tutumları nasıl?

Ebeveyn ve kardeşlerinin
ilişkileri nasıl?
İyi

159

93

496

İyi

148

86,5

Kısmen iyi

18

10,5

Kötü

1

0,6
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Arkadaşlarının ailelerine özeniyor musun?
Evet

18

10,5

Kısmen

39

22,8

Hayır

113

61,1

18

10,5

Hayır

151

88,3

89

52

İyi

57

33,3

Orta

20

11,7

Kötü

4

2,3

128

74,9

Hayır

41

24

Sık sık

11

6,4

Ara sıra

123

71,9

Hiç

35

20,5

14

8,2

88

51,5

Karşılık veririm

70

40,9

Susarım

86

50,3

Etkilenmem

15

8,8

Otoriter

38

22,2

Koruyucu

109

63,7

İlgisiz

9

5,3

Demokratik

14

8,2

Çok

68

39,8

Biraz

95

55,6

Hiç

7

4,1

Ebeveynlerinin kötü davranışlarını yapar mısın?

Anneniz ile ne sıklıkla tartışırsınız?

Evet

5

2,9

Kısmen

36

21,1

Hayır

129

75,4

Bir sıkıntını ebeveynlerinle rahatça paylaşır mısın?

Babanız ile sıklıkla tartışırsınız?
Sık sık

Hiç

Ebeveynlerinin davranışlarını ne kadar
örnek alırsın?

Ebeveynlerinin sana yeterlin zaman ayırıyormu?
Evet

39,2

Ebeveynlerinin sana karşı olan tutumu
nasıl?

Anne babanızla aranızdaki ilişki nasıldır?
Çok iyi

67

Ebeveynlerinle tartışırken nasıl bir
tepki verirsin?

Anne babanın kötü davranışları var mı?
Evet

Ara sıra
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Evet

77

45,0

Kısmen

74

43,3
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Hayır

19

11,1

İleride ebeveynlerin gibi davranmak ister misin?
Evet

67

39,2

Kısmen

80

46,8

Hayır

24

14,0

Meslek seçiminde ebeveynlerinin baskısı
var mı?
Evet

39

22,8

Kısmen

54

31,6

Hayır

78

45,6

Meslek seçiminde ebeveynlerini örnek
alır mısın?
Evet

60

35,1

Hayır

110

64,3

Toplam

170

99,4
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TARTIŞMA
Bu çalışmada olduğu gibi çalışan anneler, çocuğunu ihmal ettiklerini düşündüklerinden onlara karşı izin verici, hoşgörülü ve koruyucu tutum sergilerler (1).
Bornstein ve Zlotnik (2008), çalışan annelerin çalışmayan annelere göre daha demokratik olduğunu saptamışlardır.
Kaya ve diğerleri (2008) ve Bornstein ve Zlotnik (2008), eğitim düzeyleri yüksek olan anne ve babaların demokratik tutumlara sahip olduklarını belirlemişlerdir.
Ayrıca, Yaprak (2007), anne ve babanın eğitim düzeyi arttıkça demokratik tutumlarının arttığını ve Alpoğuz (2014), eğitim düzeyi arttıkça çocukların algılanan annebaba demokratik tutumlarının arttığını ve eğitim düzeyi azaldıkça otoriter tutum algılarının arttığını belirtmişlerdir. Çalışmada annenin eğitim durumu %35,1 ilkokul,
%28,7 okur-yazar değil, %21,6 ortaokul, %10,5 lise, %3,5 üniversite mezunu, babanın eğitim durumu %32,7 ilkokul, %28,7 ortaokul, %12,5 lise, %17,3 üniversite
%8,8 okur yazar değil, olarak belirlendi. Demiriz ve Öğretir (2007), ilköğrenim mezunu olan annelerin orta ve yükseköğrenime sahip olanlara göre daha olumsuz tutumları benimsediklerini belirtmiştir. Bütün bu araştırma sonuçları dikkate alındığında eğitim düzeyleri arttıkça ebeveyn demokratik tutumlarının da arttığı söylenebilir.
Çalışmada ebeveynlerin tutumunu %63,7 koruyucu, %22,2 otoriter, %8,2 demokratik, %5,3 ilgisiz olarak belirlendi. Demokratik tutum çocuğun gelişiminde
olumlu bilişsel, duygusal ve sosyal sonuçlar doğurur. Bunun tersine, otoriter ve izin
verici tutum çocuk gelişiminde olumsuz sonuçlara neden olur (7).
Chen, Chen, Wang ve Liu’nun (2002) çalışmasında, anne babaların ebeveyn
gücüne inanması ile çocuktaki saldırganlık davranışı arasında pozitif ilişki olduğu
belirlenmiştir. Ebeveynin çocuğuna karşı sıcak ve destekleyici davranışlarının, çocuğun saldırgan davranışlarını kontrol etmesini ve sosyalizasyon sürecinde uygun davranışları öğrenmesini sağladığı saptanmıştır. Bir diğer çalışmada otoriter ebeveynlik,
saldırgan davranış ile pozitif, akran kabulü, sosyallik yeteneği, iyi öğrencilik ve
okulda akademik başarı ile negatif ilişkili bulunmuştur. Buna karşılık demokratik tutumun sosyal yaşamda ve okulda uyum ile pozitif ilişkili olduğu gösterilmiştir (8).
Çalışmada katılımcıların anne ile tartışma sıklığı %71,9 ara sıra, %20,5 hiç,
%6,4 sık sık olarak belirlendi. Annenin tutumu ile çocuk davranışları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla boylamsal çalışmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların sonuçları irdelendiğinde; annenin otoriter tutumunun çocukta davranış problemleriyle sonuçlandığı (9), annenin sıkı disiplin uygulaması ile çocukta negatif duygulanım ve

Ayşe Hande ARPACI

düşük girişkenlik düzeyi arasında pozitif ilişki olduğu, annenin düşmanca çocuk yetiştirme tutumunun adölesan döneminde depresyona eğilimi etkilediği saptanmıştır
(10).
Ülkemizde yapılan çalışmalarda, demokratik tutumda olan anne babaların çocuklarında içsel denetim (11), problem çözme becerisi (12), benlik saygısı (13) ve
davranışsal özerklik (14) düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir. Anne babanın çocuğu olduğu gibi kabul eden, çocuğun kendisini ifade etmesine olanak tanıyan, çocuğun düşüncelerini dinleyen ve düşüncelerine değer veren, aile ve çocuğun kendisi
ile ilgili kararlarda çocuğun görüşünü alan tutumlarının, çocuğun eleştirel, bağımsız
ve yaratıcı düşünmesine olanak sağladığı belirlenmiştir (15). Baskıcı ve katı disiplin
uygulayan anne babaların çocuklarında ise yüksek sosyal kaygı düzeyi (16) ve davranış problemleri (17) olduğu saptanmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Otoriter davranan ebeveynler öğrencilerin meslek seçimini yüksek oranda etkilemektedir. Ebeveynlerin çoğunlukla koruyucu bir tutum içinde olduğu ve çocukların ebeveynlerden özellikle anne ile tartıştığı belirlenmiştir.
Çocuklardan dörtte üçü annesiyle tartıştığını söylediği halde çocukların yarısı
tartışırken sustuğunu ifade etmekte, tartışmayı ebeveynin azarlaması olarak algılamaktadırlar.
Çocukların çoğunluğunun ebeveynleriyle ilişkilerinin iyi olduğu ve ebeveynlerinin kendilerine zaman ayırdığını söylemelerine rağmen yarısından daha azı ebeveynlerini örnek aldığını söylemiştir.
Ebeveynlere otoriter olmanın avantajları anlatılırken çocuklarının davranışları
üzerinde kısıtlayıcı etki bıraktıkları hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.
Çocukların toplumsal ve zihinsel açıdan yetkin bireyler olması isteniyorsa,
baskıcı olmayan, esnek ve hoşgörülü ana-babalara gereksinim vardır.
Baskıcı, aşırı hoşgörülü, duyarsız ana-babalar çocuklarda denetimsiz davranışların oluşmasına sebep olurlar.
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