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Sonbaharda hayatını kaybeden Andreas Vesalius anısına….

Andreas Vesalius

Vesalius Portresi
“De humani corporis fabrica”dan alıntı
Doğum Tarihi ve Yeri		
Ölüm Tarihi ve Yeri		
Almamater
(Eğitim aldığı Üniversite)
Başlıca Eseri 			

31 Aralık 1514, Brüksel, Habsburg Hollandası (Günümüzde Belçika)
15 Ekim 1564 (ya: 49) Zakynthos, İyon Adaları (Günümüzde Yunanistan)
Pavia Üniversitesi Padua Üniversitesi
De humani corporis fabrica (İnsan Bedeni Fabrikası)
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Alanı				Anatomi
Doktora Tezi			
				

Paraphrasis in nonum librum Rhazae medici Arabis clarissimi ad regem

Doktora Danışmanı		

Johannes Winter von Andernach, Gemma Frisius

Almansorem, de affectuum singularum corporis partium curatione (1537)
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Prof. Dr. Ersi ABACI KALFOĞLU

Doç. Dr. A. Şefik KÖPRÜLÜ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Anesteziyoloji ve

Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Değerli meslektaşlarımız,
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde yayın hayatını
sürdürecek olan “Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences” ‘ın
ilk sayısını siz değerli okuyuculara paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz.

(İngilizce Özet ile) ve İngilizce’dir. Hatırlatmak isteriz ki,
belli bir konuya odaklanmış ek özel sayılar da düzenlenebilecektir. Bu tür çalışmalarda görevlendirilmiş geçici bir
editörün sorumluluğu aranacaktır.

Genel anlamda medikal alanda Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliğinde ve Sağlık Bilimleri disiplinlerinde (Hemşirelik,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık
Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği), Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Psikoloji alanında yayınları kabul edeceğiz. Bilimin
ve teknolojinin büyük bir hızla geliştiği, alanlar arası işbirliğinin giderek arttığı bu dönemde, sağlık alanı ile ilgili olduğu
bilinen yukarıda sayılan alanlar dışındaki alanlardan da yine
Sağlığa dair yeni ilgiler, yeni bağlantılar yeni bakış açıları sunabilecek her alandan çalışmaların makalelerini dergimizde
yayınlamaktan mutlu olacağız. Bizlerin aklına gelmeyen ancak medikal alanla ilgili olduğu düşünülen çalışmalara da açık
olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Her sayıda medikal alanda duayen hocalarımızdan talep
etmiş olduğumuz derlemeleri okuyacaksınız. İlk sayıda,
Prof. Dr. Özlem Anğ davetimizi kabul etti ve hekimlerin
uluslararası sembolü olan beyaz önlük hakkında, kendine
özgü mükemmel yazı dili ile bir derleme yaptı. Bu ilk sayımızda ayrıca bir dizi araştırma makalesi bulacaksınız. Biyokimyasal bir bakış açısı ile besin ve vitaminleri ele alan
eczacıların, efüzyonlu otitis media hakkında bilgi veren
kulak burun boğaz uzmanlarının, hematoloji hastalarının
psikolojik durumlarını inceleyen hemşirelerin, bakteriemi, infertilite, nükleer tıpta teknik tartışma gerçekleştiren
uzmanlarının yazılarını inceleyebileceksiniz. Ayrıca bu sayımızda ektopik gebelik ve lumbar ponksiyon ile ilgili iki
olgu sunumumuz da mevcuttur.

Dergimiz yılda 4 sayıda bilimsel makalelerinizi yayınlayacaktır. Hakemli ve çift kör esasına göre yayın kabul edeceğiz. Dergide özgün araştırma makalesi, olgu sunumu ve davetli derleme türünde makalelere yer verilecektir. Derginin dili Türkçe

Ulusal ve uluslararası indekslerde yer almayı hedefleyen
dergimize yayınlarınızı bekler, desteğiniz için şimdiden
teşekkür ederiz.
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Bir “Beyaz Önlük Giyme Töreni“
Nedeniyle...
Prof. Dr. Özdem ANĞ
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından yayımlanacak
olan “Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences” Dergisinin ilk
sayılarından birinde yer almak üzere bir makale hazırlamam
istendiğinde, bunu memnuniyetle kabul etmiş, onur duyacağımı belirtmiştim. Derginin yayın hayatında başarılı olması,
içten dileğimdir. İlk sayı için seçtiğim konu, yukarıda adı geçen üniversitemizin bu yıl düzenlediği “Beyaz Önlük Giyme
Töreni”nde (1) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demir Budak’ın
daveti üzerine yaptığım kısa bir konuşmayı temel alacaktır.
Tören konuşmamda, hekimlerin beyaz gömlekleri (önlükleri)
hakkında bildiklerimi, bulduklarımı Fakültede ilk ders yılına
devam eden değerli tıp öğrencilerine, meslektaşlarıma ve davetlilere kısaca aktarmaya çalışmıştım. Peşinlikle belirtmek
isterim ki ben tıp öğrenimine başladığımda (Kasım 1950),
bildiğim kadarıyla yurdumuzda böyle bir tören yapılmıyordu. Biz, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 1. Sınıfını Fen
Fakültesinin bir öğrencisi olarak okuduk (dersler: fizik, kimya, botanik, zooloji), tüm derslerin sınavlarını başaranların 2.
sınıf başlangıcında bu defa Tıp Fakültesi’ne yeni bir numara
ile kayıtları yapıldı ve 1. sınıfta fizik, kimya laboratuvarlarında
giydiğimiz beyaz önlüklerimizle anatomi, histoloji, biyokimya
uygulamalı çalışmalarına katıldık ve sonrasında da kliniklere
devama başladık. Tıp Fakültesinden mezun olana dek, bizim
de katıldığımız 14 Mart Tıp Bayramı dışında başka bir nedenle toplantı, tören düzenlenmedi.
Önce “ önlük” ya da “gömlek” sözcüğü üzerine şunlara değinmek isterim. İngilizcede hekimin (tıp doktoru) özel giysisine
“white coat” (beyaz önlük, beyaz gömlek, laboratuvar önlüğü)
adı veriliyor. Türkçe sözlüklerde ise, laboratuvar ya da tezgâh vb. yerlerde çalışırken giysinin kirlenmemesi için giyilen,
gömlek biçiminde olup etek boyu uzun olan beyaz renkteki
giysi olarak tanımlanıyor. Yakınlarda, öğrencilerin ve öğretim
elemanlarının giyecekleri “beyaz önlük!”lerin özelliklerini belirtmek ve standartlarını saptamak üzere çalışmalar yapan bir
Tıp Fakültemizde hazırlanan raporda, bu gömleğin giyenin
mesleğini belirlemesi dışında, beyaz renkli olmasının temiz6 Journal of Medical Sciences www.jms.yeniyuzyil.edu.tr

lik ve saflığa işaret ettiği yazılmıştır (2). Ayrıca, beyaz önlüğün (gömleğin), hekimin kolayca tanınmasını sağladığı
ve de hastayla olan iletişimini de kolaylaştırdığı belirtilmiştir (2).
Günümüzde ABD’de Tıp Fakültelerinin büyük çoğunluğunda “beyaz gömlek giyme töreni” düzenlenmekte, hekimlik yaşamlarının başında öğrencilere, mesleğimiz için
bir “sembol” olan (3) beyaz gömlekleri kıdemli hekimler,
doktor öğretim üyeleri tarafından giydirilmektedir. Öğrencilerin klinik sağlık bilimleri aşamasına geçişini simgeleyen “beyaz önlük töreni”, ilk kez 1993 yılında ABD’de
Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilmiş
ve daha sonra İran, İsrail, Kanada, Pakistan, İngiltere, Jamaika, Brezilya ve çok sayıda başka ülkede Tıp Fakültelerine bu uygulama yayılmış bulunmaktadır (4,5). Yurdumuzda, bu törenin ilk kez 2004’te Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde düzenlenmiş olduğu bildirilmiştir (5).
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ilk öğrenime başlanan 2012’den beri her yıl düzenlenmektedir.
Tıpta beyaz önlük (gömlek) tarihçesini aşağıdaki gibi
özetleyebiliriz :
Yeryüzündeki tüm insan topluluklarında, medeniyetlerde hekimlerin insanların sağlıklarıyla uğraşmalarına ait
kanıtlar, ilk yazılı metinlerde yer almaktadır. Hekimliğin
insan için ne kadar önemli olduğunu bilmem açıklamama gerek var mı? Yeryüzünde insanlar varoldukça, varolmaya devam edeceğine hiç kuşku olmayan hekimlik mesleğinin mensupları olan hekimler tarafından,
özellikleri ne olursa olsun, özel bir giysinin giyilmesinin başlangıcı çok eski zamanlara dayanmaktadır. 19.
Yüzyıl sonlarına kadar bilim adamları, giyeni zarardan
korumak üzere birçok endüstri kuruluşunda çalışanların giydikleri koruyucu giysilerden evrildiği düşünülen
beyaz laboratuvar gömlekleri giyiyorlarken hekimlerin
ve cerrahların özel giysileri siyah renkliydi ve bunun
nedeni olarak, siyah rengin kan göstermemesi ve böy-
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lece hastaların rahatlatılması ileri sürülüyordu ( 6 ).
19. yüzyıl sonlarında, ilk kez Alman cerrah von Bergmann,
kanların görülmemesinin, fark edilmemesinin mikrobik hastalıkların yayılmasına neden olduğunu öne sürerek tüm hastane çalışanlarının laboravuarlarda giyilen beyaz gömlekler
giymelerini önermiştir (6).
Daha sonra, beyaz gömlek, yalnızca bir hijyen ve temizlik
simgesi olmamış, aynı zamanda hekimlerin bilim adamı
kimliklerinin öne çıkarılmasını sağlamıştır. Bu giysi seçiminde beyaz gömleğin temizliği , saflığı ve tıp mesleğinde yeni
bir başlangıcı temsil etmesinin rol oynadığı anlaşılmaktadır.
ABD’de 1875-1910 arasında, giysi değişikliğinin yanı sıra tıp
uygulamalarında ve bu zaman diliminin sonunda tıp eğitiminde olumlu gelişmeler kaydedilmiş, laboratuvar ile ilişkiler
gerçekleşmiş ve hekimler, ilk kez bilimsel otorite sahibi olmuşlardır (7).
Zaman içinde, değişik nedenlerle, hastaneler arasında beyaz
gömlekten vazgeçenlere rastlanmıştır. Cerrahlar, beyaz rengin, parlak ışıkta gözü yorduğundan şikayet ederek mavi ya
da yeşil renkte gömlekleri seçmişlerdir. Diğer taraftan bazı
psikiyatrlar, hastalarını rahatlatmak için, çocuk hekimleri de
hastalarının korkmasını önlemek amacıyla olağan gömlek ve
pantolon giymeyi yeğlemeye başlamışlardır (3,8). Bazı çalışmalarda, hastanelerde “beyaz gömlek hipertansiyonu” adı
verilen bir sorunun varlığından söz açılmış ise de bu konu
üzerinde hiçbir zaman fikir birliği olmamıştır (3).
20. yüzyıl sonlarında Londra’da yapılan bir araştırmada (8)
hekimler ve tıp öğrencilerinden oluşan 294 bireye niçin beyaz gömlek giydikleri sorulduğunda, %25’i, meslektaşları ve
hastalar tarafından kolay tanınmayı, %25’i meslekle ilişkili çeşitli şeyleri (defter, kitap vs.) taşımayı ve % 15’i de giysilerini
temiz tutmayı neden olarak bildirmişlerdir. İncelenenlerden
%29’u beyaz gömlek giymediğini belirtmiştir ki, bunların %
82’si psikiyatri veya çocuk kliniklerinde çalışanlardır; bunların yarısı beyaz gömlek giymeme nedeni olarak hastalar üzerindeki olumsuz etkisini işaret etmişlerdir. Az sayıda hekim
de giymeme nedeninin kendilerini kıdemsizlerden ayırmak
olduğuna değinmişlerdir (8).
1991’de hastanede çalışan hekimlerin ve tıp öğrencilerinin
%70’inden fazlası çalışma sürelerinin %75’inden fazlasında
beyaz gömlek giyiyorken, 2004’deki bir çalışma, bu oranın
sadece %15 olduğunu göstermiştir (8); beyaz gömlek aleyhine olan bu sonucun nedenleri arasında, gömleğin infeksiyon
riski ve hekim-hasta ilişkisindeki olumsuz etkisi üzerinde durulmuştur. Diğer taraftan, hastaların çoğunluğu, özellikle 70
yaşın üzerindekiler, “beyaz önlük (gömlek)” lehinde görüş
bildirmişlerdir (8,9).

“Doktorların beyaz gömleği: Değerli bir gelenek mi yoksa
tehlikeli olabilecek bir alışkanlık mı? “Başlıklı 2016’daki
bir yayınında Ridderbush (10), beyaz gömleğinin kendisi için onur, hizmet ve hekimlik pratiğinin “ayrılmasını”
temsil ettiğini belirten dermatolog Dr. Wright’dan söz
açıyor. Wright, son yıllarda, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde beyaz gömleğe karşı görüşler ileri sürüldüğünü belirtmiştir; kendisi özellikle infeksiyon hastalıkları uzmanı
hekimlerin ve infeksiyon kontrol komitelerinde görevli
diğer uzmanların, öteki giysiler gibi, beyaz gömlekler ile
de mikropların oluşturduğu hastalıkların bulaşabileceğini
kabul ettiklerini bildirmiş, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
bildirileri ve ABD, Birleşik Krallık’ta yapılan çeşitli çalışmalar da bunu doğrulamıştır (10).
Beyaz gömlek ve infeksiyon ilişkisini biraz açalım! Bu konuda, bir ikilem ile karşı karşıyayız: beyaz önlük (gömlek)
infeksiyonu önler mi, yoksa infeksiyonun yayılmasında mı
rol oynar ? Bu giysinin hastane infeksiyonu riskini arttırıp
arttırmadığı tartışmaları sürüp gitmektedir. 2007 yılının
sonunda İngiltere’de Sağlık Bakanlığı hastane infeksiyonlarına karşı alınacak yeni önlemleri içeren bir kararname
hazırlamıştır. Her zaman doğrudan hasta bakımında beyaz gömlek giyilmesinin esas olduğunu öğrenmiş olan hekimler, yeni önlemler arasında, hastanelerde dirsek altını
çıplak bırakan giysi kararını görünce şaşırmışlardır (11).
Bu kararnameye göre, geleneksel “beyaz gömlek”, kravatlar ve kol saatleri “yasaklanmıştır”. Umulduğu gibi, yeni
kurallar, İngiltere’de, başta hekimler, tıp çalışanları arasında birbirine zıt görüşlere yol açmıştır.
Bir kısım araştırmacılar, hekim önlüklerinin %25’inin
MRSA (metisiline dirençli Stapylococcus aureus) taşıdığını saptamışlar (12), diğer bazıları ise uzun kollu ve kısa
kollu gömlekler arasında kontaminasyon bakımından fark
olmadığına değinmişlerdir. İngiliz Ulusal Sağlık Servisi
(NHS), bu gömleklerin kullanımını 2007’de menetmişse de 2012’de kurallar yeniden gevşetilmiştir (12). Halen
NHS kurallarına göre, “beyaz gömlek kullanılan yerlerde,
bunlar her hafta ya da gözle görünür şekilde kirlendiğinde
değiştirilmektedir. İyi klinik uygulamalarda klasik beyaz
gömlek yeğlenmemeli, eğer kullanılırsa el hijyeninde kurallara uygun el yıkamada kolaylık sağlamak üzere, kolları
kısa olmalıdır.
Amerikan Tıp Birliği, 2009’da “beyaz gömleklerin terk
edilmesi” amacıyla yapılan bir başvuruyu, hastane infeksiyonunda rol oynadığının bilimsel olarak kesinlikle
kanıtlanmadığını belirterek reddetmiştir; buna karşılık
epidemiyolog Edmond ise beyaz gömleğin terk edilmesini savunarak, bunun hastane infeksiyonlarının azalmasını
www.jms.yeniyuzyil.edu.tr
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sağlayacağını belirtmiş ve bu görüşe dayanak olarak, İngiliz Halk Sağlığı Servisi’nin kabul ettiği yeni “hekim giysisi-üniforması – yönetmeliğini göstermiştir (10). Bu epidemiyoloğun çalıştığı hastanede (Virginia Commonwealth
Hospital) bugün, sağlık çalışanlarının %70 kadarı, dirsek
aşağısını çıplak bırakan gömlek giymektedirler. Yine de
ABD’nin Georgia gibi bazı eyaletlerinde eski geleneğin değiştirilmesi için harekete geçilmemiş ve bu konuda alınacak
karar, zamanın akışına, bu konuda yapılacak çalışmaların
sonuna bırakılmıştır (10). Nitekim, tüm dünyada çalışmaları, etkinlikleri izlenen ABD’deki CDC (Centers for Disease Control and Prevention – Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezleri), yeni giysinin patojen mikropların bulaşması
ve hastane infeksiyonlarının sıklığı ile ilişkisi konusunda
geniş çaplı araştırmaların sonuçlarının beklenmesi gerektiğine işaret etmiştir (11). Amerikan Tıp Birliği de benzer bir
karar almak üzere görüşmelere başlamış ise de hekimlerin
protestoları üzerine, daha ayrıntılı çalışmalar yapılmasının
gerekli olduğu sonucuna varılmış olup çalışmalar sürüp
gitmektedir.
İçinde yer aldığımız Avrupa kıtasının çeşitli ülkelerinde de
konu tartışılmaktadır. İngiltere’deki durum yukarıda özetlenmişti; Almanya ve Avusturya’da ise karar aşamasına
gelinmemiştir. 2016 yılında Almanya’daki Asklepios Özel
Hastane Grubu, uzun beyaz gömleklerden vazgeçtiklerini,
artık beyaz, kısa kollu ve yakasız gömlekler kullanacaklarını belirtmiş, buna karşılık Marburg “Alman Tabipleri
Birliği”, Asklepios’dan bu karardan vazgeçmelerini istemiştir (10); Birliğin Hamburg Şubesi ise klasik beyaz gömleği
savunurken, özellikle görme ve işitmeleri azalmış olan yaşlı
hastaların hekimleri hemen tanımadıklarında (beyaz doktor gömleği!), kolayca kafalarının karıştığını öne sürmüştür.
Bu karşı görüşlerden sonra Aesklepios, hekimlerin konsültasyonlar esnasında, topluma konferans verirken ya da
kamera karşısında beyaz gömlek giymelerini kabul etmiştir
(10). Diğer benzerlerinin yanında Miami Üniversitesi Tıp
Fakültesi kaynaklı JAMA Dermatology dergisinde yer alan
bir makalede de birçok hastanın beyaz gömleği hekimlik
mesleği için daha uygun ve güven verici bulduğu vurgulanmıştır (10). Hastaların, hekimlerinin görünümüne dikkat
ettikleri ve hatta, bazen, bu görünümü hekimin yeterliliğini
ve inanılırlığını ölçmek amacıyla değerlendirdikleri bilinmektedir; bunun gibi, çocuk kliniğine başvuran anne babaların %76,3’ünün beyaz gömlekli hekimleri yeğledikleri
anlaşılmıştır (12). Genel olarak, yaşları ortanın üzerindeki
hekimlerin, genç hekimlere oranla daha çoğunun, geleneksel görünümü yeğledikleri de saptanmıştır (13).
Yukarıda değindiğimiz belirli nedenlerden kaynaklanan
8 Journal of Medical Sciences www.jms.yeniyuzyil.edu.tr

değişiklik isteklerine, girişimlere, uygulamalara bağlı olarak, günümüzde artık hekimler tarafından kullanım oranı
bazı ülkelerde azalmış olsa da (8), genelde, kültürel geleneklerin tıp topluluğunda hüküm sürmeye devam etmesi nedeniyle, beyaz gömlek, günümüzde de hekimlerin ve diğer tıp
çalışanlarının uluslararası sembolü olarak kalmaya devam
etmektedir.
Hekimlerin beyaz önlüğü (gömleği) ile ilgili araştırmaların
bulgularına dayanan olumlu veya olumsuz görüşlerin yer
aldığı yurdumuza özgü yayınlar bulmanın kolay olmadığını
vurgulamak isterim.
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Özet
Besin destekleri; vitaminler, mineraller, karbonhidratlar, amino asitler, lif, esansiyel yağ asitleri, çeşitli bitkiler, besleyici veya
fizyolojik etkileri bulunan bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin ekstreleri gibi
konsantre besin kaynaklarıdır. Kapsül, tablet, pastil, toz ya da
sıvı vb. farmasötik dozaj formlarında pazarlanmaktadır. Diyeti
desteklemek amacıyla kullanılırlar, ancak besin değildirler ve
hastalıkların tedavisi için de kullanılmazlar. Besin desteği üreticileri mevzuata uygun güvenli ürünler üretmekle yükümlüdürler. Ülkemizde, üretim onayı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının
yetkisindedir, teftiş ve denetimden ise Sağlık Bakanlığı sorumludur. Dünyada besin desteği kullananların sayısı sosyal medya
ve internetten pazarlamanın da etkisi ile son yirmi yılda artış
göstermiştir.
Besin destekleri, sağlık için yararlıdır, ancak reçeteli veya tezgah
üstü ilaçlarla etkileşebilirler. Bu farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşimler, ilacın emilimini azaltarak ya da klirensini
azaltarak veya artırarak farmakolojik etkisini değiştirebilir. Terapötik indeksi dar olan ilaçların kullanılması, ileri yaş, yetersiz
böbrek ve karaciğer fonksiyonu daha ciddi sonuçlara yol açan
risk faktörleridir.Bu etkileşimlerin önlenmesi için, hastalar hekim ve eczacılarına kullanmakta oldukları besin destekleri hakkında bilgi vermelidirler.
Bu makalede vitamin ve mineral desteklerinin fonksiyonları,
eksiklikleri, günlük ve tolere edilebilen dozları, toksik etkileri ve
yaygın ilaç etkileşimleri derlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Besin destekleri, mevzuat, vitaminler, mineraller, ilaç etkileşimleri.

Dietary Supplements and Their
Interactions with Drugs: Vitamins and
Minerals
Abstract
Dietary supplements are concentrated sources of nutrients such
as vitamins, minerals, carbohydrates, amino acids, fibre, essential fatty acids, various plants, materials of herbal and animal origin, extracts of bioactive or similar materials with a nutritional
and physiological effect.They are marketed in pharmaceutical
dosage forms such as capsules, tablets, pastilles, powders or
liquids etc.They are used to supply one's diet but they are not
considered as food and not used to treat or prevent diseases
also. Manufacturers of dietary supplements are responsible for
manufacturing safe products that meet all the requirements of
regulations. In Turkey, approval of dietary supplement production is under the competency of The Ministry of Agriculture
and Forests, although Ministry of Health is responsible for controlling marketed products.The number of people using dietary
supplements has increased over the last twenty years worldwide with the help of social media and online marketing.
Dietary supplements are beneficial for health, however they
can interact with prescribed or over the counter medications.
These pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions
may alter pharmacologic effects of drugs, by decreasing their
absorption, inhibiting or inducing their clearance. The use of
medications with narrow therapeutic indexes, older age and
inadequate kidney or liver function are risk factors for more
serious consequences. In order to prevent these interactions,
patients should inform their physicians and pharmacists about
supplements they are using.
In this article, functions, deficiencies, daily and tolerable doses,
toxic effects and common drug interactions of vitamin and mineral supplements are discussed.
Key words: Dietary supplements, regulations, vitamins,
minerals, drug interactions.
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GİRİŞ
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
kullanımı gittikçe yaygınlaşan besin destekleri “normal
beslenmeyi takviye etmek amacıyla, vitamin, mineral,
protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi besin
öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik
etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı
maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin
konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının
kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul,
damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda
hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş ürünler” olarak
tanımlanmaktadır (1).
Tekli ya da çoklu bileşenlerden oluşan bu ürünler, bileşim ve
karakteristikleri yönünden oldukça farklı olabilmektedirler.
Özellikle, bitkisel kaynaklı besin desteklerinin içerikleri,
bitkinin kaynağı, hasat mevsimi ve ekstraksiyon yöntemine
bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
Mevzuat
Ülkemizde gıda takviyeleri ile ilgili ilk düzenleme 1923 yılında
yayınlanan gıda ve gıda takviyeleri mevzuatı ile yapılmıştır.
1930 da 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu’nda denetim
ile ilgili maddeler yer almıştır. 1923-1983 döneminde sağlık
yönünden kontrollar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının
teftiş ve denetimine, kalite ve teknolojik kontrolları Tarım
Bakanlığına, dış ticaret kontrolleri ise Sanayi ve Ticaret
Bakanlığına verilmiş, 1983-1995 döneminde yetkiler
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığında toplanmıştır.1995-2004
döneminde ruhsatlandırma ve tüm denetim yetkileri Sağlık
Bakanlığı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca paylaşılmış
(2,3), 2004 tarihli 5179 (4) ve 2010 tarihli 5996 sayılı (5)
kanunlar ile takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat
ve denetimine ilişki usul ve esasların Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığınca belirleneceği hükme bağlanmıştır. Mayıs 2013
te çıkan takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi
ve piyasaya arzına ilişkin yönetmelik (6) ile takviye edici
gıda komisyonu kurulmuş ve Bakanlıkça belirlenen
bitki listesinde pozitif olarak belirtilen ve tek bir bitkiden
oluşan veya ilgili mevzuatında limitleri belirlenmiş olan
tek bir bileşenden oluşan takviye edici gıdaların dışında
ithal edilecek, üretilecek, işleme tabi tutulacak ve ilgili
mevzuatında kullanımına izin verilen bileşenlerden oluşan
ürünün takviye edici gıda olup olmadığının kararını vermek
ve risk değerlendirmesini yaparak değerlendirme sonucunu
Bakanlığa sunmak ile görevlendirilmiştir. Ağustos 2013 te
yayınlanan 2013/49 no.lu Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici
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Gıdalar Tebliği’nde (7) takviye edici gıdalarda kullanılan
vitaminler ve minerallerin listesi, kullanılmasına izin verilen
formları ve 4-10 yaş ve 11 yaş ve üzeri için günlük maksimum
limitleri belirtilmiştir. Bu tebliğde besin desteklerinin
üzerinde bulunması zorunlu olan “ilaç değildir” ifadesinin
en az 3 mm punto ile yazılması ve “vitamin ve mineral
içeren takviye edici gıdalarda; üretici tarafından tüketilmesi
tavsiye edilen ürünün günlük porsiyonundaki her bir besin
öğesinin etikette belirtilen miktarı, 11 yaş ve üzeri bireyler
için beslenme referans değerinin minimum %15’i olur”
maddeleri yer almaktadır. Ekim 2014 ve mayıs 2015 te iki
adet takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi işlenmesi ve
piyasaya arzına ilişkin uygulama talimatı yayınlanmıştır
(8,9). Kasım 2015 te yayınlanan 2013/49 no.lu tebliğ’de
değişiklik yapılmasına dair 2015/44 no.lu tebliğ’de piyasa
kontrollerinde uygulanacak olan sapma oranlarının, etiket
beyanının yüzdesi cinsinden vitaminler için -%20 ila
+%50, mineraller için -%20 ila +%45, diğer maddeler için
-%20 ila +%20 arasında olacağı belirtilmiş, ayrıca 2-4 veya
4-10 yaş grubuna yönelik ürünlerin etiketlenmesine ilişkin
düzenlemeler getirilmiştir (10). 18/06/2018 tarihli takviye
edici gıdaların onay işlemleri uygulama talimatı ile piyasaya
arz edilecek her bir takviye edici gıda için alınması zorunlu
olan onay ile ilgili açıklamalar yayınlanmıştır (11).
Besin destek ürünlerini oluşturan başlıca gruplar; vitaminler,
mineraller ve bitkisel ürünlerdir. Bu makalede vitamin ve
mineraller ele alınmıştır.
Vitaminler
Vitaminler, multivitamin-multimineral destek ürünlerinde
genellikle günlük alınması gereken miktarları kadar
bulunmaktadır. Ayrıca bazı vitaminleri bu dozun çok
üzerinde içeren tekli preparatlar da destek ürünü olarak
tüketilmektedir.Üründe bulunan miktarın, günlük alınması
gereken miktarın yüzde kaçı olduğunu gösteren beslenme
referans değeri (%BRD) bilgisi de verilmektedir.
Vitamin A
Yağda çözünen bir vitamindir. Vücuttaki etkisini aktif metabolitleri olan retinoik asit ve retinol ile gösteren vitamin A,
görme, bağışıklık fonksiyonu, üreme ve hücreler arası iletişimde aktiftir. Günlük gereksinim yaş aralıklarına göre retinol eşdeğeri olarak 300 mcg (1-3 yaş) ile 900 mcg arasında
değişir. A vitamini, yağda çözünen bir vitamin olduğundan
karaciğerde birikir ve toksisitesi önemlidir (12-15). Multivitamin-multimineral besin destek ürünlerinde retinol ve
beta-karoten formlarında retinol eşdeğeri olarak 800 mcg
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kadar bulunur. Ayrıca daha yüksek miktarlarda bulunduğu
tekli ürünler de pazarlanmaktadır.
A vitamini antikoagülan ve antitrombotik ilaçlarla etkileşerek
kanama riskinin artmasına sebep olur. Sentetik retinoid
yapısında ilaçlarla eş zamanlı kullanıldığında vitamin A
toksisitesi oluşabilir. Antilipidemik ilaçlarla ya da yağların
sindirim sisteminde emilimini önleyen zayıflama ilaçları ile
birlikte kullanıldığında A vitamini eksikliği görülür (16).
Neomisin de vitamin A’nın emilimini azaltır (17).
Tiamin (Vitamin B1)
Suda çözünen vitaminlerdendir. Enerji metabolizmasının düzenlenmesinde önemli etkisi olan tiamin gelişme, büyüme ve
hücre fonksiyonlarında da etkilidir. Vücutta etkin olan şekli
tiamin difosfattır. Günlük gereksinimi artan karbonhidrat tüketimi ile artmakla birlikte, çocuklarda 0,2-0,9 mg, yetişkinlerde 1,0-1,2 mg’dır (18-20). Tiamin, multivitamin-multimineral
besin destek ürünlerinde monohidrat veya hidroklorür olarak
1,1 mg, B-kompleks vitamin destek ürünlerinde 50-100 mg
kadar bulunmaktadır.
Tiaminin ilaçlarla etkileşimi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.
Ancak, bazı ilaçların tiaminin kandaki düzeyini etkilediği
bilinmektedir. Furosemid ve diğer diüretiklerin idrarla tiamin
atılımını artırarak tiamin yetersizliğine sebep olabildiği, fenitoin
kullanan bazı hastalarda kanda tiamin düzeyinin azaldığı,
digoksin kullanan hastalarda ise kalp hücrelerine tiamin
emiliminin azaldığı bildirilmektedir. Kemoterapi tedavisinde
kullanılan florourasilin ise, tiamin metabolizasyonunu artırdığı
ve aktif formu olan tiamin difosfatın oluşumunu engellediği
bildirilmektedir (19,21).
Riboflavin (Vitamin B2)
Suda çözünen riboflavin, yapısında bulunan flavin
mononükleotid ve flavin adenin nükleotid adı verilen
koenzimler ile enerji üretiminde rol oynar. Ayrıca antioksidan
özelliği vardır.Günlük gereksinimi çocuklarda 0,3-0,9 mg,
yetişkinlerde 1,3-1,6 mg’dır, artan karbonhidrat tüketimi ile
artar(20) . Serbest riboflavin olarak multivitamin-multimineral
besin destek ürünlerinde 1,4 mg, B-kompleks vitamin destek
ürünlerinde 50-100 mg kadar bulunmaktadır.
Riboflavinin ilaçlarla etkileşimi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.
Niasin (Vitamin B3, Vitamin PP)
Karbonhidrat, protein ve yağların enerjiye dönüşmesinde
etkilidir.Suda çözünür.Dokularda nikotinamid adenin
nükleotid ve nikotinamid adenin di nükleotid fosfat şeklinde

bulunmaktadır. Günlük gereksinimi çocuklarda 2-12 mg,
yetişkinlerde 16 mg’dır, artan karbonhidrat tüketimi ile
artar (18,20,22). Nikotin amid veya nikotinik asit şeklinde
niasin eşdeğeri olarak, multivitamin-multimineral besin
destek ürünlerinde 16 mg, B-kompleks vitamin destek
ürünlerinde 50-100 mg kadar bulunmaktadır. Niasin
eksikliğinin sebep olduğu pellegra hastalığını önleyici
etkisinden dolayı PP vitamini olarak da adlandırılmaktadır
Niasin, statinlerle birlikte alındığında miyopati ya da
rabdomiyoliz riskinin arttığı, kolestamin veya kolestipol ile
eşzamanlı alındığında emiliminin azaldığı bilinmektedir.
Ayrıca, niasinin, gut hastalığında kullanılan probenesid
ve sulfinpirazon ile etkileşerek etkilerini inhibe ettiği
bildirilmiştir (16, 20, 22).
Pantotenik Asid (Vitamin B5)
İnsan organizmasında koenzim A ve fosfopantoteinin
yapısında bulunur. Diğer B vitaminleri gibi protein, yağ ve
karbonhidrat metabolizması için gereklidir. Hayvansal ve
bitkisel besinlerde doğal olarak bulunan pantotenik asidin
günlük gereksinimi çocuklarda 1,7-4,0; yetişkinlerde
6 mg’dır (18, 20). Sodyum veya kalsiyum tuzu ya da
pantotenol şeklinde multivitamin-multimineral besin
destek ürünlerinde 6-10 mg, B-kompleks vitamin destek
ürünlerinde 50-130 mg kadar bulunmaktadır.
Oral kontraseptiflerin pantotenik asid düzeylerinin
azalmasına sebep olduğu bildirilmiştir (23). Bunun dışında
pantotenik asidin klinik olarak kanıtlanmış ilaç etkileşimi
bilinmemektedir.
Piridoksin (Vitamin B6)
Vücudumuzda aktif şekilleri olan piridoksal 5’ fosfat
ve piridoksamin 5’ fosfat halinde ince barsaktan emilir.
Besin desteklerinde tek başına ya da B kompleks vitamin
ürünlerinde çoğunlukla piridoksin hidroklorür halinde
bulunur. Protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında
önemli rolü vardır, sinir sisteminin düzenli çalışmasına
katkıda bulunur. Günlük gereksinim küçük çocuklarda
0,1-0,6 ; dokuz yaş sonrasında 1,3-1,7 mg’dır (20).
Multivitamin-multimineral besin destek ürünlerinde 1,43,3 mg, B-kompleks vitamin destek ürünlerinde 5-25 mg
kadar bulunmaktadır.
Piridoksin, oral kontraseptifler ile ya da antitüberküloz
ilaçlarla eşzamanlı kullanıldığında aktivitesinde azalma
meydana gelir ve organizmanın piridoksin gereksinimi
artar. Levodopa, fenitoin ve fosfenitoin ile etkileşimi ise
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tersine bu ilaçların etkinliğinin azalması ile sonuçlanır
(16,24).
Biotin (Vitamin B7)
Diğer B vitaminleri gibi protein, yağ ve karbonhidrat
metabolizması için önemlidir. Günlük gereksinimi
çocuklarda 5-20, yetişkinlerde 25-30 mcg’dir (20).
Multivitamin-multimineral besin destek ürünlerinde
50 , B-kompleks vitamin destek ürünlerinde 300, tekli
ürünlerde 5000 mikrograma kadar bulunmaktadır.
Antikonvülsan ilaçlarla eşzamanlı alındığında biotin
gereksiniminin arttığı bildirilmiştir (25). Bunun dışında
bir etkileşim bilgisine rastlanmamıştır.
Folik Asid (Vitamin B9)
Besinlerde doğal olarak folat şeklinde bulunan folik
asid, organizmada nükleik asit sentezinde koenzim veya
substrat olarak işlev görür. Kırmızı kan hücrelerinin ve
sinir dokularının oluşumda rol oynamaktadır. Anne
karnındaki bebeğin sağlıklı gelişimi için de önemlidir.
Günlük gereksinimi çocuklarda 65-300 mcg; yetişkinlerde
400 mcg’dir (20). Besin desteği olarak ürünlerde folik asit
formunda 100-400 mcg bulunmaktadır.
Bazı ilaçların uzun süreli kullanımı ile folat eksilmesi
nedeniyle megaloblastik anemi oluştuğu bilinmektedir.
Aspirin, asetaminofen ve ibuprofen gibi nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar yüksek terapötik dozda alındığında
antifolat aktivite gösterirler. Metotreksat ve folat
antagonisti olan trimetoprim, triamteren ve primetamin
gibi diğer da ilaçlar, folat yetersizliğine sebep olabilir.
Antikonvulsan etkili fenitoin ve fenobarbital folatın
etkinliğini azaltmaktadır.Yüksek dozda östrojen içeren
oral kontraseptiflerin serum folat düzeyini etkilediği
bildirilmiştir (26-30).
Kobalamin (Vitamin B12)
Organizmadaki aktif şekilleri metilkobalamin ve
5-deoksiadenosilkobalamin olan B12 vitamini kırmızı kan
hücrelerinin oluşması, sinirsel iletim ve DNA sentezi için
gereklidir. Besin destek ürünlerinde tek başına veya vitamin
komplekslerinin içinde bulunur. Günlük gereksinimi
çocuklarda 0,4-1,8 mcg; yetişkinlerde 1,8 mcg’dir (20,31).
Multivitamin-multimineral destek ürünlerinde 2,5-3,0 ,
B-kompleks vitamin destek ürünlerinde 1000 mikrograma
kadar bulunmaktadır .
Emilimi asidik ortamda gerçekleşmektedir, bu nedenle
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H2 reseptör antagonistleri, proton pompa inhibitörleri
ve antasidler ile eşzamanlı kullanıldığında emilimi
azalır. Metforminin de kobalamin emilimini azalttığı
bildirilmiştir (31-33).
Askorbik Asid (Vitamin C)
Suda çözünen bir vitamindir. Önemli fizyolojik bir
antioksidan olan C vitamini, kolajen, L-karnitin ve
bazı nörotransmitterlerin sentezinde rol oynamakta
ve serbest radikallerin zararlı etkilerini önlemektedir.
Vücutta sentezlenmez, besinlerle alınması gerekir.
Günlük gereksinimi 13 yaşa kadar 40-45 mg, 14 yaş üstü
75-90 mg’dır. Sigara kullanan bireylerde bu değer 125
mg’a yükselir (34) Multivitamin-multimineral destek
ürünlerinde 60-120 mg , tekli preparatlarında 1000 mg
bulunur.
Aşırı dozda alınan askorbik asit, amigdalinin
metabolizasyonunu artırarak vücuttaki sistein miktarının
azalmasına sebep olabilir. Askorbik asidin, kobalamin ve
indinavir ile etkileşerek kan düzeylerinde azalmaya sebep
olduğu da bildirilmiştir (16,35).
Vitamin D
Vücutta güneş ışınlarının etkisi ile üretilen vitamin D,
yağda çözünen bir vitamindir. Kalsiyum ve fosfor dengesini
sağlayarak kemik mineralizasyonunu korur. Bunun
yanında hücre büyümesi ve bağışıklık fonksiyonlarında da
rol oynamaktadır. Günlük gereksinim 1 yaşa kadar 10 mcg,
1-70 yaş aralığında 15 mcg, 70 yaş üstünde 20 mcg’dir (36).
Multivitamin-multimineral ürünlerinde 5-10 mcg (200400 IU) , tekli preparatlarında 1000 IU bulunur.
Hipolipidemik kolestipol ve kolestiraminin, vücutta D
vitamini azalmasına sebep olduğu bildirilmiştir. Lipaz
inhibitörü orlistat; antitüberküloz etkili rifampisilin;
antiepileptik fenobarbital ve fenitoin; prednizon,
hidrokortizon ve deksametazon gibi glukokortikoitler;
siklosporin ve takrolimus gibi immünosupresif ilaçlar;
CYP3A4 ile metabolize olan etopozid, siklofosfamid vb.
kemoterapötik ilaçlar ve statinler vitamin D de azalma
oluşturma riski olan diğer ilaçlardır (36,37).
Vitamin E
Besinlerde α-, β-, γ- ve δ-tokoferol ve α-, β-, γ- ve
δ-tokotrienol olarak 8 farklı formda bulunan E vitamini,
kanda büyük oranda α-tokoferol halinde bulunur.Yağda
çözünen vitaminlerdendir. İnsan vücudunda antioksidan
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olarak serbest radikallerin olumsuz etkilerini önler. Ayrıca,
bağışıklık sistemi üzerinde de olumlu etkileri vardır. Günlük
gereksinim, 8 yaşa kadar 7 mg, 9-13 yaş 11 mg, 14 yaş üzeri
için 12-15 mg’dır. Günlük tolere edilebilir dozu, yetişkinler
için 1000-1500 mg’dır, günlük doz aşıldığında kanama riski
bulunduğu bildirilmiştir (38). Multivitamin-multimineral
destek ürünlerinde 10-12 mg kadar bulunmaktadır.
Vitamin E’nin vitamin K’nın etkilerini antagonize ettiği
ve ayrıca yüksek dozda vitamin E ile varfarinin birlikte
alınmasının kanama riski oluşturabileceği bildirilmiştir.
Simvastin ve niasin kombinasyonu ile tedavi edilen koroner
hastalarının aynı zamanda vitamin C gibi diğer bir antioksidan
vitamin ile vitamin E’yi de birlikte kullanmasının tedaviye
olumsuz etki yaptığı belirlenmiştir. Kolestiramin, kolestipol,
oral kontraseptifler, kortikosteroidler, orlistat ve lup diüretikleri
vitamin E eksikliğine yol açan ilaçlardır (39-41).
Vitamin K
Pıhtılaşma faktörü protrombin proteininin ve aynı zamanda
kemik metabolizmasına katılan proteinlerin sentezi için
gerekli olan vitamin K, besinlerden doğal olarak alınır.
Yağda çözünür. Günlük gereksinim 18 yaşa kadar 2-75
mcg, yetişkinler için 80 mcg’dir. Yüksek dozlarda toksik etki
göstermediği bildirilmiştir(12). Multivitamin-multimineral
destek ürünlerinde 25-80 mcg kadar bulunur.
Varfarin ve asenokumarol gibi antikoagülanlar vitamin K’nın
aktivitesini antagonize ederler(42). Kolestiramin ve kolestipol
gibi safra asidi sekestranları ise vitamin K’nın emilimini
azaltırlar(43). Lipaz inhibitörü orlistat, vitamin D’de olduğu
gibi yağda çözünen vitamin K’nın da emilimini azaltmaktadır
(44). Antibiyotikler barsakta bulunan ve vitamin K oluşturan
bakterileri yok ederler. Bu durum özellikle sefalosporin
grubu antibiotikler için çok belirgindir, çünkü bunlar ayrıca
vitamin K’nın etkisini inhibe ederler (45).
MİNERALLER
İki ya da daha yüksek değerli katyonik mineraller oral yolla
alınan ilaçlarla kelat oluşumu ya da adsorpsiyon ile ilacın
etkinliğini azaltabilir. Bu olaydan en fazla etkilenen ilaçlar,
florokinonlar, tetrasiklin, doksisiklin ve penisilamindir (46).
Bakır
Vücutta demirin oksidasyonunda ve emiliminde aktif rol
oynayan bakır, kan damarları, sinirler, bağışıklık sistemi ve
kemik sağlığının korunmasında da önemlidir. Besinlerde
yaygın olarak bulunmaktadır. Günlük gereksinimi, 14

yaşa kadar 200-700 mcg, 14 yaş üstü 900 mcg’dir (12).
Multivitamin-multimineral destek ürünlerinde 1-2 mg
kadar bulunur.
Penisilamin, zidovudin, valproik asid ve allopurinol
serum bakır düzeylerini düşürürler. Çinko tuzları,
bakır emilimini azaltır. Bakır emilimi mide asidinin
varlığında daha kolay gerçekleştiği için H2 reseptör
bloker ilaçların uzun süreli kullanımı da bu emilimi
azaltır. Oral kontraseptifler ve postmenopozal kadınlarda
östrojen replasmanı çinko, kalsiyum ve magnezyum
gibi bakır kan düzeylerinin de azalmasına sebep olur
(47). Bakır, siproloksazin gibi florokinolon türevi
ilaçların emilimini azaltır. Bu etkileşim bakırdan başka
mineraller için de söz konusudur. Bu nedenle mineralli
besin desteğinin siprofloksazin almadan en az iki saat
önce alınması gerekir. Bakır desteği kullanmak NSAID
ilaçlarının ülserojenik etkisini azaltarak anti-inlamatuar
etkisini artırır (48). Bakır ve demir ACE inhibitörlerinin
bağlanma noktalarını değiştirerek emilimini azaltır
(47,49)
Çinko
Enzimatik reaksiyonlarda katalitik etkisi dolayısıyla
önemli bir mineral olan çinko bağışıklık fonksiyonu,
protein sentezi, yaraların iyileşmesi, DNA sentezi ve
hücre bölünmesinde de aktif rol oynamaktadır. Günlük
gereksinimi, 14 yaşa kadar 2-8 mg, 14 yaş üstü kadınlarda
8-9 mg, erkeklerde 11 mg’dır. Tolere edilebilen en yüksek
miktarı, 9 yaşa kadar 4-12 mg, 9-13 yaş için 23 mg, 1418 yaş için 34 mg, 19 yaş üstü 40 mg’dır. Multivitaminmultimineral destek ürünlerinde 10 mg kadar
bulunmaktadır.Akut çinko toksisitesinde mide bulantısı,
kusma, iştahsızlık, mide krampları, diyare ve baş ağrısı
belirtileri görülür (12,50). Vitamin D’nin emiliminin
azalması diğer bazı minerallerle birlikte çinko dengesinin
de olumsuz etkilenmesine yol açar (51).
Çinko, çok sayıda ilacın gastrointestinal emilimini veya
aktivitesini etkiler. Kinolon antibiyotikleri ve tetrasiklin
antibiyotiklerinin çinko ile gastrointestinal kanaldaki
etkileşimleri hem çinkonun hem de antibiyotiklerin
emiliminde azalma ile sonuçlanır (52,53). Çinkonun,
penisilamin ve sefaleksin gibi ilaçlarla etkileşiminin etkisi
aktiviteyi azaltıcı yöndedir (47) İnterferon ise çinko ile
eşzamanlı kullanıldığında etkisi artan ilaçlara örnek
olarak gösterilebilir (54) .Klortalidon ve hidroklorotiazid
gibi diüretikler, çinko atılımını büyük oranda artırırlar
(55). Kaptopril ve enalapril gibi ACE inhibitörlerinin
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uzun süreli kullanımının da çinko eksikliğine sebep olma
riski taşıdığı bildirilmiştir (56).
Demir
Hemoglobinin önemli bir bileşeni olmanın yanısıra demir,
büyüme ve gelişme için gereklidir. Günlük gereksinimi,
0-6 ay için 0,27 mg, diğer yaşlar için 7-18 mg’dır. Tolere
edilebilen en yüksek miktar, 14 yaşa kadar 40 mg, 14 yaş
üstü 45 mg’dır. Besin desteklerinde genellikle 14 mg demire
eşdeğer miktarda demir (II) sülfat ya da glukonat veya
demir (III) sülfat ya da sitrat şeklinde bulunur (12,57).
Demir, kinolin ve tetrasiklin grubu antibiyotikler ile
eşzamanlı kullanıldığında etkinliklerini azaltır (16). Demir
destek ürünlerinin sağlıklı bireylerde levodopa emilimini
azalttığı bildirilmiştir (58). Levotiroksin, demir ile eşzamanlı
kullanıldığında etkinliğinde azalma olabilir (59). Demirin
emilimi için mide asidinin varlığı gerekli olduğu için proton
pompası inhibitötü ilaçların uzun süreli kullanımı bu
emilimi azaltabilir (60,61).
Florür
Diş elementi olarak kabul edilen florür, kan dolaşımına
girdikten sonra kemik ve diş dokusuna katılır. Diş sağlığı
için önemlidir, ancak aşırı tüketildiğinde 5 mg/ kg vücut
ağırlığı dozunda toksisite başlar, ölümcül doz 15 mg/ kg
vücut ağırlığıdır. Günlük gereksinim, 12 aya kadar 0,010,5 mg, 14 yaşa kadar 0,7-2,0 mg, 14 yaş sonrası için 3-4
mg’dır (62). Florür, içme sularına 0,3-0,6 ppm florür iyonu
katılarak, besin destekleri ile ya da topikal ürünlerle alınır.
Monoflorofosfat formunda östrojen ile birlikte alınan florür,
kemik kütlesi üzerinde sinerjik etki yapar. Diğer yandan,
insan deneylerine dayanmamakla birlikte sodyum benzoat
ve çayda bulunan tanen, kateşin ve kafein gibi maddelerin
florür ile kombinasyonunun diş çürüklerini azaltabileceği
ileri sürülmektedir (63) Genel olarak ilaçların florür emilimi
ile etkileşim yapmadığı bildirilmektedir (47).
Fosfor
İnsan vücudundaki hücre zarının ve DNA yapısında
bulunan nükleik asitlerin temel yapı taşı olan fosfor, kemik
mineralizasyonu, enerji üretimi, hücreler arası sinyal
iletimi ve vücutta asit baz dengesinin düzenlenmesinde
de rol oynamaktadır. Büyük çoğunluğu iskelette, geri
kalanı da yumuşak dokuda bulunur. Günlük gereksinim
; çocuklarda 500, 9-18 yaş arası 1250, yetişkinlerde 700 mg/
gün’dür. Tolere edilebilen miktar ise 9 yaşa kadar 3, sonraki
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yaşlar için günde 4 gramdır. Besinlerden yeterli miktarda
alınabilen fosforun yetersizliğine çok nadir rastlanır (62, 64).
Aşırı fosfor alımının, kardiovasküler hastalıkların ve kronik
böbrek rahatsızlığı ile ilgili olduğu bildirilmiştir (65,66).
Magnezyum, ve alüminyum hidroksit içeren antasidlerin
uzun süre kullanımı hipofosfatemi ile sonuçlanabilir. Proton
pompası inhibitörleri ile mide asitliğinin azaltılması böbrek
yetmezliği olan hastaların fosfat bağlama tedavisine olumsuz
etki yaptığı belirlenmiştir (67). Vitamin D’nin aktif formu
olan 1,25-dihidroksivitamin D ya da analoglarının aşırı dozu
hiperfosfatemi ile sonuçlanabilir. Potasyum destekleri ya da
potasyum koruyucu diüretikler fosfor destekleri ile birlikte
alınırsa hiperkalemiye neden olabilir (63). Multivitaminmultimineral destek ürünlerinde bulunan miktarı 125 mg dır.
İyot
İyot, tiroid hormonlarının bileşeni olan bir eser elementtir.
Bunun yanında bebeklerde merkezi sinir sistemi ve iskelet
gelişimi için de gereklidir. Çok büyük bir bölümü tiroid
bezinde toplanır (47). İyot eksikliği hamilelik ve çocukluk
döneminde büyüme ve gelişme üzerinde geri dönüşsüz
olumsuz etkilere neden olmaktadır. Çocuklarda zeka
düzeyinin düşmesine, dikkat eksikliğine neden olmaktadır.
Bunun yanında kronik iyot eksikliği guatr ve tiroit kanseri
riskini arttırır. Günlük gereksinim, 12 aya kadar 110-130
mcg, 14 yaşa kadar 120 mcg, 14 yaş sonrası için 150 mcg’dir.
Tolere edilebilir miktarları ise 1-3 yaşta 200 mcg’dir, 19
yaşa kadar artar, 19 yaş üstü 1100 mcg’ye ulaşır. Yüksek
miktarda iyot alımı guatr’a ve kandaki tiroid seviyelerinin
yükselmesine neden olabilir (12). Besin desteklerindeki
miktarı 150 mcg kadardır.
Antiaritmik amiodaron, yüksek iyot içeriği nedeniyle
tirotoksikozis riskini artırır (68) .Psikiyatrik rahatsızlıklarda
kullanılan lityumun, tiroid hormonunun salgılanmasını
inhibe ettiği bildilmiştir (69). Metimazol ve propiltiyourasil
gibi antitiroid ilaçların iyot ürünleri ile birlikte kullanılması
aditif hipotiroid etkisi oluşturabilir (47).
Kalsiyum
Kalsiyum insan vücudunda en fazla bulunan iki değerli katyondur. Toplam vücut ağırlığının ortalama %1,5 i kadardır
(47). Sinir iletimi, damarların kasılması ve gevşemesi, kas
fonksiyonu için gerekli bir mineraldir. Emilimi iyonik şekli
ile gerçekleşir. Bu sebeple çözünmeyen tuzları halinde bulunduğu besinlerden ve besin desteklerinden iyonik kalsiyumun oluşması gerekir ki bu da genellikle asidik mide ortamında gerçekleşir. Günlük kalsiyum gereksinimi 12 aya ka-
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dar 200-260 mg, 1-3 yaş arasında 700 mg, 4 yaştan sonra 10001300 mg’dır. Tolere edilebilen günlük miktarları ise 6 aya kadar
1000 mg, 7-12 ay arasında 1500 mg, 1-8 yaş için 2500 mg, 9-18
yaş 3000 mg, 19-50 yaş 2500, 51 yaştan sonra 2000 mg’dır (70).
Vitamin D, kalsiyumun barsaklardan emilimini artırmaktadır.
Kalsiyum eksikliği özellikle ileri yaşlarda osteoporoz ve kırılma riskleri taşır. Besin destekleri ile yüksek miktarda alınan
kalsiyumun böbrek taşı oluşumu ve kardiyovasküler hastalık
risklerini artırabildiği, buna karşın besinlerle alınan yüksek
miktarda kalsiyumun semptomatik böbrek taşı riskini azalttığı
bildirilmiştir (71,72). Multivitamin-multimineral desteklerinde 100-15- mg, tekli preparatlarında 200-600 mg bulunur.
Diüretiklerin, hiperkalsiüri ve dolayısıyla böbrek taşları oluşumuna, fenobarbital ve fenitoin gibi antiepileptikler ile kolestiramin gibi hipolipidemiklerin ve obezite ilaçlarının ise D
vitamini yetersizliğine yol açarak kalsiyum emiliminin azalmasına sebep olabildikleri belirlenmiştir (47). Proton pompası
inhibitörleri de kalsiyum fosfat ve kalsiyum karbonat ile eşzamanlı kullanıldıklarında kalsiyum emilimini azaltmaktadırlar
(73). Siklosporin de kalsiyumu bağlayarak serum düzeyini
düşürebilir. Diğer yandan kalsiyum karbonatın, antibiyotikler,
NSAID ilaçlar ve bazı beta blokerleri absorplayarak emilimlerini azalttığı bildirilmiştir (47).
Krom
Trivalent krom, biyolojik olarak aktiftir, besinlerde bulunur.
Heksavalent krom ise toksiktir, endüstriyel kirlilikten kaynaklanır. Trivalent krom, insan vücudunda eser miktarda bulunur, insülin hormonunun reseptöre bağlanmasında kofaktör
olarak görev yapar. Ayrıca, karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasında da doğrudan yer alır. Günlük gereksinimi, 6 aya
kadar 0,2 mcg, 7-12 ay’da 5,5 mcg’dir. Bir yaştan sonra giderek
artar, 9 yaştan sonra 25-35 mcg’ye ulaşır(12,74). Multivitamin
besin desteklerinde 25-200 mcg , tekli preparatlarda 200 mcg
kroma eşdeğer miktarda klorür, nikotinat, pikolinate ve sitrat
formunda bulunur.
Antasidler, kortikosteroidler, H2 reseptör blokerleri ve proton
pompası inhibitörlerinin mide asidliğini değiştirerek krom
emilimini azaltabildiği ya da atılımını artırabildiği bildirilmiştir. Beta blokerler, kortikosteroidler, insülin, nikotinik asid,
NSAID ilaçları ve prostaglandin inhibitörleri krom ile eş zamanlı alındığında da ya bu ilaçların etkisi ya da kromun emilimi artmaktadır (47,74).
Magnezyum
Magnezyum insan vücudunda protein sentezi, kas ve sinir
fonksiyonu, kan şekerinin ve kan basıncının düzenlenmesi

gibi biyokimyasal olaylarda gerekli enzimlerin kofaktörü
olarak görev yapar. Kemiklerin yapısal gelişimine katkıda
bulunur ve enerji üretimi için gereklidir. Magnezyum
eksikliği kaslarda kasılma, el ve ayaklarda uyuşma ve
karıncalanmaya sebep olur, ancak, besinlerde ve içme
sularında doğal olarak bulunduğu için çok rastlanmaz.
Günlük gereksinimi 6 aya kadar 30 mg, 3 yaşa kadar 7580 mg, 4-8 yaş 130 mg, 9-13 yaş 240 mg, 14 yaş üstü 400420 mg’dır. Günlük 5000 mg toksisite sınırıdır (75,76).
Multivitamin destek ürünlerinde 60-100 mg bulunur.
Lup diüretikleri ve tiyazid diüretikleri magnezyumun
idrarla atılımını artırarak eksikliğine sebep olurlar, buna
karşın potasyum koruyucu diüretikler magnezyum
atılımını azaltırlar (77, 78). Tetrasiklin ve kinolon grubu
antibiyotikler, magnezyum ile çözünmeyen kompleksler
oluşturarak emilimini azaltırlar, bu sebeple bu ilaçların
magnezyum desteğini almadan en az 2 saat önce ya da 4-6
saat sonra alınması önerilmektedir (79). Proton pompası
inhibitörlerinin uzun süreli kullanımı da hipomagnezemiye
sebep olabilir. Magnezyum yönünden zengin ilaçlar ya
da desteklerin osteoporoz tedavisinde kullanılan oral
bifosfonatların emilimini azalttığı belirtilmektedir (47,75).
Potasyum
İntraselüler sıvının ana katyonu olan potasyum, kasların
kasılması ve sinir dokusunun uyarılmasında ve ayrıca
elektrolit ve pH dengesinin sürdürülmesinde önemli
role sahiptir. Günlük gereksinimi 6 aya kadar 400 mg,
1-3 yaşta 3000 mg, 14 yaş sonrası 4500 mg’dır. En zengin
potasyum kaynakları patates başta olmak üzere meyve ve
sebzelerdir. Hiperkalemi, kalpte aritmi ve ani kalp duruşu
gibi ciddi olaylara sebep olabilir. Diyetle alınan potasyum
yeterli olduğu için hiperkalemiye söz konusu değildir,
ancak kronik böbrek yetersizliği veya diyabet sorunu olan
bireylerde hiper kalemi riski bulunmaktadır (80,81).
Potasyum eksikliğine yol açan yaygın ilaçlar lup ve tiyazid
diüretikleri ile laksatiflerdir. Buna karşın, ACE inhibitörleri,
anjiyotensin reseptör blokerleri, beta blokerler, nonsteroid
anti-inflamatuvar ilaçlar ve potasyum tutucu diüretikler
gibi çok sayıda ilacın farklı mekanizmalarla hiperkalemi
oluşturduğu bildirilmiştir (82).
Selenyum
Selenyum, insanlar için esansiyel elementtir. Bu eser
element, çok sayıda selenoproteinin bileşeni olarak üreme,
tiroid hormonu metabolizması, DNA sentezi, oksidatif
hasar ve enfeksiyonlardan korunma gibi birçok biyolojik
www.jms.yeniyuzyil.edu.tr
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süreçte kritik role sahiptir (83,84) . Günlük gereksinimi 6 aya
kadar 15 mcg’dir, artan yaş ile birlikte 55 mcg’ye ulaşır. Deniz
ürünleri ve organ etleri başta olmak üzere birçok besinde
doğal olarak bulunur. Selenyumun gerekli ve tolere edilebilen
günlük dozları birbirine yakındır. Toksik dozu yaklaşık
olarak günlük gereksiniminin 3-7 katı kadardır (85,86).
2008 de bazı kişilerin üretim hatası nedeniyle yüksek dozda
selenyum içeren tezgah üstü ürünü kullanmasının akut
toksisite ile sonuçlandığı bildirilmiştir (87). Selenyum içeriği
yüksek besinlerin fazla tüketilmesi de toksisite oluşmasıyla
sonuçlanabilir (88). Besin desteklerinde sodyum selenit ya
da sodyum selenat gibi inorganik veya selenometionin ya da
selenyumca zengin maya olarak 25-100 mcg bulunmaktadır.
Klozapin ve valproik asit kullanımının selenyumun kan
düzeylerinin düşmesine sebep olduğu ile ilgili raporlar
bildirilmiştir, ancak klinik kanıtlar yeterli değildir (47). Oral
kortikosteroidlerin de selenyumun idrarla atılımını artırdığı
belirlenmiştir (89).
Tartışma ve Sonuç
Besin destekleri, beslenmenin yeterli olmadığı durumlarda
uzman önerisi ile kullanılması gereken ürünlerdir.
Oysa tüm Dünyada çok yaygın ve kontrolsüz olarak
kullanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde %
50 civarında olan kullanım yaygınlığı ülkemizde %13
kadardır (90,91). 2012 verilerine göre 150-200 milyon $
olan Türkiye pazarının 2020 de 205 milyon €’ya ulaşması
öngörülmektedir (92). Ülkemizde en fazla kullanılan besin
destekleri vitamin ve minerallerdir. Bu grubu fonksiyonel
besinler, bitkisel besinler ve sporcu besinleri izlemektedir.
Ürün bazında ise B12, C ve D vitaminleri, omega-3 ve yeşil
çay başta gelmektedir (91).
Besin destek ürünlerinin satış öncesi etkinlik ve güvenlik
kontrolları reçeteli ilaçlar kadar sıkı değildir, klinik
araştırma fazlarından geçmeksizin satışa sunulmaktadır.
Bu ürünlerin türü ve içeriği, üretici tarafından
belirlenmektedir.
Kullanıcılar etiketinde bildirilmiş
olan bilgi ile yetinmektedir. Dolayısıyla güvenirlikleri
hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır (93). Bu ürünlerin
pazarlamasında mevzuata aykırı sağlık beyanlarının
kullanılması ve büyük ölçüde internetten pazarlanması,
kontrolu daha da güçleştirmektedir. Aslında tedavi için
önerilmemesi gereken ve bir hekim ya da beslenme
uzmanı kontrolunda veya eczacıya danışarak kullanılması
gereken bu ürünler doğal ve zararsız tedavi edici olarak
pazarlandığı için bilinçsizce kullanılabilmekte, özellikle
bitkisel kaynaklı destek ürünlerinde daha güvenli olduğu
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düşüncesi ile, önerilen kullanım dozunun da aşılabilmesi
ciddi sonuçlara yol açabilmektedir (94). Besin destekleri
ile ilgili en önemli sorunlardan biri de merdiven altı
üretim ve kaçak yollardan ülkemize girişi yapılan ve satışa
sunulan ürünlerdir. Bu ürünlere sağlığa tehdit oluşturan
sibutramin ve sildenafil gibi zayıflatıcı ya da performans
artırıcı ilaç etkin maddeleri katılabilmektedir (95,96).
İnternetten satışı yapılan bu ürünler çok ciddi sonuçlara
yol açmaktadır.
Ülkemizde reçetesiz serbestçe satın alınabilen bu
ürünlere Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı tarafından
ruhsat verilmekte, denetimleri ise Sağlık Bakanlığınca
yapılmaktadır. Bu durum, Avrupa Birliğinde ve Amerika
Birleşik Devletlerinde de aynı olmakla birlikte bir
olumsuzluk durumunda yaptırımların çok daha büyük
olması caydırıcı etki yapmaktadır. Ülkemizde ise, Sağlık
bakanlığı zaman zaman yaptığı denetim ve analizlerde
olumsuzluk belirlediği ürünleri piyasadan toplamakta,
satışını yasaklamakta, ancak aynı ürünler farklı bir isimle
kısa sürede tekrar satışa sürülmektedir. Bu sebeple, ruhsat
yetkisinin de Sağlık Bakanlığında olması ve satışlarının
eczanelerde reçete ile yapılması bilinçli olarak kullanılması
yönünde katkı sağlayacaktır.
Besin destekleri ile ilgili olarak özen gösterilmesi gereken
önemli bir konu da bu ürünlerin reçeteli ya da tezgah
üstü ilaçlarla etkileşim potansiyelidir. Besin desteklerinin
bu ilaçlarla eşzamanlı olarak kullanılması farmakokinetik
ya da farmakodinamik etkileşimlere sebep olabilir (97).
Farmakodinamik etkileşim riski farmakokinetik etkileşime
oranla daha düşüktür. Besin desteğine ve ilaç maddesine
olduğu kadar kullanan kişiye de bağlı olan bu etkileşimler
sonucunda besin desteklerinin etkisi ile ilaç maddesinin
etkinliğinde azalma ya da artma veya bazı yan etkiler
oluşabileceği gibi ilaç maddesinin etkisiyle besin desteğinin
etkinliğinde de farklılık oluşabilir (16). Kronik hastalığı
olan yetişkinler, özellikle de yaşlı bireylerin önemli bir
bölümü sürekli olarak hem reçeteli ilaç kullanmakta ve hem
de besin desteği almaktadır. İleri yaş, böbrek ve karaciğer
yetmezliği, fazla sayıda ve özellikle terapötik aralığı dar olan
ilaçlar ile besin desteklerinin bir arada kullanımı etkileşim
potansiyelinin artmasına sebep olan risk faktörleridir
(90).Bu nedenle hastaların hekimlerine kullanmakta
oldukları besin destekleri hakkında bilgi vermeleri çok
önemlidir. Besin desteklerinin nasıl kullanıldığı, advers
etkileri ve herbirinin ilaçlarla etkileşimlerini iyi bilen
sağlık mensupları olarak eczacılar da danışmanlık yaparak
ve hastanın durumuna göre farklı seçenekler üreterek halk
sağlığına önemli katkı sağlamalıdırlar.

Besin Destek Ürünleri ve İlaçlarla Etkileşimleri: Vitamin ve Mineraller

Besin destekleri ile ilaçlar arasındaki etkileşimlerin
incelenmesi için yapılmış olan çalışmalar büyük ölçüde
in vitro olan çalışmalardır. Bu çalışmaların sonuçlarını
doğrulayan klinik çalışmalar alanındaki araştırmalar devam
etmektedir.
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Efüzyonlu Otitis Media: Güncel Tanı ve
Tedavi Yaklaşımları
Ahmet Hamdi KEPEKÇİ
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu,
Odyometri Programı, İstanbul, Türkiye
Meltem Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
Özet
Efüzyonlu otitis media (EOM) akut enflamasyon veya enfeksiyon olmaksızın orta kulaktaki seröz sıvının varlığı ile karakterize
edilir. EOM en yaygın en yaygın çocukluk çağı bozukluklarında
birisidir. EOM ile ilişkili semptomlar genellikle hafif olmakla
birlikte ana şikayet işitme kaybıdır. Okul öncesi yıllarda açık ve
etkileyici bir dil bozukluğu ortaya çıkabilir. EOM; bazen timpanik membrandan gaz-sıvı seviyesi, hava kabarcıkları görülebilir
(Şekil 2). timpanometri orta kulak durumunun değerlendirilmesinde ve orta kulak iltihabının izlenmesinde önemli bir yardımcıdır. EOM için koruyucu, farmakolojik veya cerrahi tedavi
stratejileri olabilir. Cerrahinin daha az uygun olduğu durumlarda alternatif olarak işitme cihazları sunulmalıdır.
Anahtar sözcükler: Efüzyonlu otitis media; iletim
tipi işitme kaybı, odyogram, timpanogram

Otitis Media with Effusion: Current
Diagnosis and Treatment Approaches
Abstract
Effusion otitis media (EOM) is characterized by the presence
of serous fluid in the middle ear without acute inflammation or
infection. EOM is one of the most common childhood disorders.
Although the symptoms associated with EOM are usually mild,
the main complaint is hearing loss. In preschool years, a clear
and impressive language disorder may occur. Sometimes gasliquid level or air bubbles may be seen through the tympanic
membrane with otoscopy examination in EOM. Tympanometry
is an excellent aid in the assessment of middle ear status and
management of middle ear inflammation. Treatment strategies
for EOM can be protective, pharmacological, or surgical. Where
surgery is less appropriate, hearing aids should be offered as an
alternative.
Key words: Audiogram, conductive hearing loss, otitis media
with effusion, tympanogram

Giriş
EOM, akut enflamasyon veya enfeksiyon olmaksızın
orta kulaktaki seröz sıvının varlığı ile karakterizedir
ve yaygın olarak glue ear olarak adlandırılır (1).
Genellikle akut otitis media’yı takiben ortaya çıkarlar.
Orta kulaktaki sıvı timpanik membran ve orta kulak
fonksiyonlarını etkileyerek iletim tipi işitme kaybına,
kulakta dolgunluk hissine ’’fullness’’ ve bazen de basınç değişikliklerine bağlı olarak ağrıya yol açabilir.
EOM en yaygın çocukluk çağı işitme bozukluklarında
birisidir. Orta kulak boşluğu içinde akut enfeksiyon
sonrası oluşan kalıcı efüzyon iletim tipi işitme kaybına neden olarak konuşma ve dil gelişimini engelleyebilir. ABD’de ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL yük
getirdiği tahmin edilmektedir (2).
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EOM 1 ila 5 yaş arası çocuklarda en fazla sıklıkta
görülür, 8 yaşından sonra daha az görülmektedir.
EOM'li çocuklarda akut semptomların eksikliği doğru insidans tahminini zorlaştırır, ancak çoğu çocuk
okula başlamadan önce en az bir kez EOM geçirmiştir (3).
EOM'de orta kulak mukozasında mukus bezlerinin
ve goblet hücrelerini çoğalır. Vasküler proliferasyon
sonucu lenfosit ve plazma hücresi sızıntısı meydana
gelir.
Trombosit dağılım genişliği ve EOM arasındaki ilişkiyi değerlendiren çalışmalar yapılmaktadır. Klinik
ve laboratuvar bulgularına göre rutin hemogram
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testinden türetilmiş yeni inflamatuar belirteçler kullanılabileceğine dair iddialar vardır (4). Orta kulak
efüzyonlarında vakaların kendi kendine iyileşme potansiyeline sahiptir. Orta kulak efüzyonlarında vakaların % 40'ı 7 gün içinde iyileşir (5).
EOM bildirilen az sayıda semptomu olmasına rağmen
önemli sekellere yol açabilir. Çocukluk çağı edinilmiş
işitme kaybının en yaygın nedenidir (6).
Disfonksiyonel bir östaki borusu varlığında orta
kulak basıncı retraksiyon cebi (zarda çökme) ile sonuçlanır ve daha sonra skuamöz epitelyum birikimi
sonucu kolesteatom ve kronik gibi diğer kulak hastalıklarına öncülük edebilir (7).
EOM'nin inatçı olduğu ve timpanostomi tüplerinin
uzun süreli kullanılması gereken yarık damaklı çocuklarda tedavi işitme cihazlarıyla da yapılabilir.
Bu derlemede EOM'nın tanı ve tedavisi konusunda
klinisyenlere yol gösteren literatür bilgileri gözden
geçirilerek tartışılmıştır.
Etyoloji
Orta kulak, kulak zarının arkasında bulunan bir boşluktur. İçindeki basınç sürekli değişerek zarın dış
kulak yoluna bakan tarafıyla eşitlenir. Zarın her iki
tarafındaki basınç eşitlendiğinde zar tam esnek hale
gelir ve işitme normal şartlarda gerçekleşir. Ancak
orta kulağın içindeki basınç düşerse sorunlar oluşur.
EOM’nın bilinen risk faktörleri; küçük yaş, erkek cinsiyet, biberonla beslenme, otitis media’lı kardeş varlığı, kalabalık yaşam şartları (çok çocuklu gündüz bakımevleri gibi), evde sigara içilmesi, kalıtım, ırk, eşlik
eden yarık damak, immün yetmezlik, silier diskinezi,
Down sendromu ve kistik fibrozis gibi durumlardır
(8).
EOM genellikle iki taraflı olarak görülmektedir. Tek
taraflı EOM'lerde altta yatan farklı sebepler olabilir.
Tek taraflı efüzyonlu otitis medianın baş ve boyun
maligniteleri ile ilişkili olabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır (9). Tek taraflı otitis media bulunan çocuklarda altta yatan kolesteatom gösterilmiştir (10). Tek
taraflı EOM'lu hastaların daha dikkatli araştırılması
erken teşhise ve daha iyi tedaviye yol açacaktır.
Orta kulak sıvısının nasıl ve neden geliştiği konusunda farklı teoriler vardır. Eski vakum teorisi, disfonksiyonel bir östaki borusunun orta kulakta düşük basınca neden olduğunu ve orta kulak mukozasının sıvı

üretmesine neden olduğunu göstermektedir. (11, 12)
İnflamasyon teorisi, viral veya bakteriyel bir enfeksiyon sırasında orta kulak mukozasında meydana
gelen inflamatuvar değişikliklerin, müsin üreten
genlerin ve dolayısıyla sıvı üretiminin artmasına yol
açtığını göstermektedir. (13, 14)
Biyofilm teorisi, orta kulakta, sıvı üretimine yol
açan, inflamatuar bir tepkiye neden olan bakteriyel
biyofilm olduğunu öne sürmektedir. Bir biyofilm, bir
polimerik matris içine alınmış bir bakteri topluluğudur(15). Adenoid sıklıkla biyofilmleri barındırır, bu
da EOM’nın kalıcı vakalarında adenoidektominin
yararlı etkisini açıklayabilir.
Klinik
EOM semptomları, işitme azlığı, tinnitus ve geceleri
artan aralıklı kulak ağrısı vardır. EOM’lu çocuklarda
işitme kaybı gelişeceği için televizyonu yakından izleler, sorulara karşı ilgisiz davranırlar. Aile bireyleri
tarafından, okula gidiyorsa öğretmenler tarafından
çocuktaki işitme kaybı tespit edilebilirler (16). EOM
ile ilişkili semptomlar genellikle hafif olmakla birlikte ana şikayet, işitme kaybıdır.
Araştırmalar OME’nin işitme kaybının artması ile
hafif ve orta derecede bozulmuş işitme kayıplarına
neden olabileceğini bildirmiştir (17).
EOM'li bazı çocukların elektronistagmografi ve
posturografi ile ölçülen vestibüler disfonksiyonları
olduğu görülmüştür. Bu disfonksiyonun, EOM'nin
ventilasyon tüpleri tatbikinden sonra iyileştiği gösterilmiştir (18).
EOM tanısı timpanik membranın incelenmesini ve
hareketliliğinin değerlendirilmesini gerektirir.
Otoskopik incelemede belirti ve bulguların varlığı
veya yokluğu farklı otitis media tiplerinin teşhisi için
temel oluşturur. Timpanik zar tipik olarak, normalden daha hafif, opak ve açıkça görülebilen kan damarları ile geri çekilir. Timpanik membranın arkasındaki sıvı ya seröz veya mukoid olabilir.
Efüzyonlu otitis mediada normal kulak zarı otoskopisinden (Şekil 1) farklı olarak, bazen timpanik
membrandan gaz-sıvı seviyesi veya hava kabarcıkları
görülebilir (Şekil 2).
Efüzyonlu otitis media orta kulaktaki sıvı nedeniyle,
pnömatik inceleme veya timpanometri ile gösterilebilen timpanik membranın hareketliliği azalır.
www.jms.yeniyuzyil.edu.tr
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Şekil 1: Normal kulak zarı

Şekil 2: Timpanik membrandan görülen orta kulaktaki
hava kabarcıkları

Odyolojik Teşhis:

belgelenmesi değerlidir.

Timpanometri: 6 aylıktan büyük çocuklarda kulak hastalığının değerlendirilmesinde çok yararlı olabilir. İmmitans testi, orta kulak durumunun değerlendirilmesinde ve orta kulak iltihabının yönetiminde mükemmel
bir yardımcıdır. Okul taramalarında da etkin olarak
kullanılmaktadır. Aynı zamanda kontrol muayenelerinde orta kulak durumunun karşılaştırılması açısından

Timpanogram, orta kulaktaki - 400 ila +200 daPa (dekapaskallar) aralığında değişen bir basıncın bir fonksiyonu olarak orta kulağın basınç emilimini (yansıyan tonun akustik enerjisi) çizerek elde edilir. Tip B: Belirgin
tepe noktası vermeyen (statik esneklik 0. 10 cc’den az)
timpanogramdır. Seroz otit’in tipik bulgusudur. Tepe
noktası olmayan düz eğri şeklindedir (Şekil: 3)

Şekil 3: Tip B Timpanogram
22 Journal of Medical Sciences www.jms.yeniyuzyil.edu.tr
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Şekil 4: İletim tipi işitme kaybı görülen odyogram
Odyometri:
EOM genellikle hafif veya orta iletim tipi işitme kaybı ile
görülmektedir (10 ila 40 dB). En belirgin olarak düşük
frekanslarda işitme kaybı bulunmaktadır (Şekil 4).
Konuşmanın değerlendirilmesi çok önemlidir. Çünkü
işitme bozukluğu, etkilenen çocuğu konuşma ve dil gelişiminde gecikmelere yol açabilir ve daha sonra okul performansını etkileyebilir.
Yaşa göre değişen testler vardır.
Davranışsal odyometri, çocuğun muayene ile işbirliğini
gerektirir ve test, çocuğun yaşına uyarlanır. Görsel takviye odyometrisi, 6 ay ile 2 yaş arasındaki çocuklar için
kullanılır ve çocuğun koşullu kafa dönüşü tepkisinin gözlemlenmesiyle ilgilidir.
Oyun odyometrisi, 24 aydan daha büyük çocuklar için
kullanılan test yöntemidir. Test yapılan çocuktan akustik
uyarını duyduğu zaman sepete küp atması, resim parçalarını düzenlemesi şeklinde cevaplar istenir.
Saf ses odyometrisi 5 yaşından itibaren olan yaş gruplarına yapılır. Bir kulaklıktan kulağa saf bir ton verilerek
ölçüm yapılır.
Tedavi:
EOM için tedavi stratejileri koruyucu, farmakolojik veya
cerrahi olabilir (19). Östaki borusunun daha iyi açılmasını amaçlayan girişimler, uzun zamandır EOM'yi tedavi
etmenin bir yolu olarak düşünülmüştür.
Hasta tedavi sürecinde İşitme kaybı açısından, düzenli

olarak odyolojik gözetim altında tutulmalıdır. Hastalığın süresi ve semptomların işitme kaybı derecesi
tedavi şeklinin belirlenmesinde önemlidir.
Down sendromu gibi komorbidite faktörleri olan çocuklar, yarık damaklı çocuklar ve öğrenme veya konuşma bozuklukları olan çocukların kendiliğinden
iyileşme olasılığı daha azdır; bu nedenle daha aktif
tedavi edilmeli ve izlenmelidir. Miringotomi EOM'de
tek başına önerilen bir tedavi değildir. Ventilasyon
tüpleri veya grommetler genellikle birkaç ay içinde
timpanik zardan kendiliğinden atılırlar. Adenoidektomi, adenoidin büyüklüğüne bakılmaksızın sıvı rezistansında belirgin bir etkiye sahiptir, adenoid küçük
olsa bile cerrahi olarak alınmalıdır. Ancak tedaviden
sonra EOM nüksleri görülebilmektedir.
İşitme cihazları
Cerrahinin tercih edilmediği durumlarda alternatif
olarak sunulmalıdır. Bu çocuklar erken amplifikasyondan yararlanabilirler. Bazı merkezler, çocuklar ve
bebekler için özel olarak tasarlanmıştır ve implanta
henüz hazır olmayan çocuklar için dış kulak yolundan
ziyade kemik iletiminden yararlanan kulağın arkasındaki amplifikatörle giyilen işitme cihazlarını tercih
etmektedir.
EOM'deki işitme bozukluğu iletim tipi olduğu için,
işitme cihazları iyileştirme açısından iyi bir fırsat sunar (20).
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Sonuç:
İşitme kaybı süresi ve derecesi EOM'nin tedavi protokolunubelirlemektedir. EOM’lı hastada altta yatan sebebe yönelik uygun bir tedavi yaklaşımı sergilenmelidir. Erken tanı ve uygun tedavi hastanın konuşma ve
dil gelişimine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.
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Araştırma Makalesi

Hematoloji Hastalarının Depresyon,
Umutsuzluk ve Yaşam Kalitelerinin
Değerlendirilmesi*
Behice Belkıs ÇALIŞKAN
Beykent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet
Amaç; Bu araştırma tanımlayıcı tipte bir araştırma olup, hematoloji hastalarının depresyon, umutsuzluk ve yaşam kalitelerini
değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Yöntem; Araştırma Ankara ilinde bulunan Atatürk Eğitim ve
Araştırma, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Üniversitesi ve Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nin hematoloji kliniklerinde tedavi görmekte olan 109 hasta
ile Aralık 2014-Haziran 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Hastalara sosyo-demografik veri toplama formu, Beck Depresyon
Ölçeği(BDÖ), Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) ve Yaşam Kalitesi Ölçeği (EORTC QLQ-C30) uygulanmıştır.
Bulgu; Araştırmada hematoloji hastalarının %19.3’ü 18-25 yaş
gurubunda ve %58.7’si lösemi tanısı ile izlendikleri saptanmıştır.
Hematoloji hastalarının yaşları ile bedensel kaygılar alt ölçeği,
gelecekle ,ilgili beklentiler alt ölçeği, motivasyon kaybı alt ölçeği,
fonksiyonel durum alt ölçeği, BUÖ puan ortancaları ve EORTC
QLQ-C30 genel ölçek puan ortancaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Katılımcıların eğitim durumları
ile umutsuzluk ve suçluluk duygusu alt ölçeği; tedavi görülen
kurum puan ortancası ile kendine yönelik olumsuz duygular
alt ölçeği puan ortancaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. BDÖ genel puan ortancası ile BDÖ alt ölçeği
olan umutsuzluk arasında güçlü, pozitif yönlü ve doğrusal; BDÖ
ile BUÖ genel puan ortancaları arasında orta, pozitif yönlü ve
doğrusal bir ilişki olduğu bulunmuştur. Çalışmada kullanılan
BUÖ ile EORTC QLQ-C30 genel puan ortancaları arasında pozitif yönlü, bir ilişki olduğu bulunmuştur.
Sonuç; Hematoloji hastalarının tedavi sürecinde depresyona
yatkın oldukları, umutsuzluk yaşadıkları ve bu doğrultuda ise
yaşam kalitelerinin olumsuz etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır.
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Evaluation of Depression, Quality of Life and
Hopelessness Levels of Hematologic Patients*
Abstract
Aim: This research is a descriptive study and it was conducted to
evaluate the depression, hopelessness and quality of life of hematology patients.
Method: The study was carried out between December 2014 and
June 2015 with 109 patients being treated at hematology clinics of
Ankara Atatürk Education and Research, Gazi University, Hacettepe University, Ankara University and Ankara Numune Education and Research Hospitals in Ankara. Socio-demographic data
collection form, Beck Depression Inventory (BDI), Beck Hopelessness Scale (BDI) and Quality of Life Scale (EORTC QLQ-C30)
were applied to the patients.
Findings: In the study, 19.3% of the hematology patients were
in the 18-25 age group and 58.7% of them has leukemia diagnosis. The difference between hematology patients’ age and physical
anxiety which is the BDI subscale, future expectations, motivation loss which are the BHS subscales, functional status which is
the EORTC QLQ-C30 subscale, BDI score median and EORTC
QLQ-C30 general scale score median were statistically significant.
In addition, the difference between the participants' educational
level and hopelessness and guilt sense subscale; the median score of the institution receiving treatment and the negative emotion
subscale score median were statistically significant.
There is a strong, positive, linear relationship between the BDI
general score and hopelessness which is the BDI subscale. There
is a medium positive linear relationship between the BDI and the
BHS overall score points. BHS andEORTC QLQ-C30 scales has a
positive relationship between their general score averages.
Conclusion: Hematology patients were found to be susceptible
to depression, despair, and in this way the quality of life was adversely affected.
Key words: Hematologic diseases, depression, hopeless,
quality of life.
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GİRİŞ
Günlük dilde “kanser”; savaşmak, mücadele etmek ve
ıstırap çekmek gibi terimlerle ilişkilendirilmektedir.
Kanserle başa çıkmak; tanı, tedavi, semptomlara karşı
büyük ve kanserin iyileştirilemeyeceğini kabullenmek
büyük bir meydan okumadır (1,2).
Kanser olgusu, tıbbi-fiziksel bir hastalık olduğu gibi,
ruhsal ve psikososyal bileşkeleri de olan bir sorun haline
gelmektedir. Kişi gerçeği kabul edip başarılı baş etme
yöntemleri geliştirmeye mecbur olduğu bir dönem
yaşamaktadır (2-4).
Kanserin bir çeşidi olan hematoloji hastalarının
birçoğunda en sık ortaya çıkan psikiyatrik morbidite,
depresif sendromdur. Kanser tanısı almış olmak, tedavi
uygulamaları ve bunların anlamı, hastada şiddetli
kaygı, çaresizlik gibi duygu ve düşünceleri beraberinde
getirmektedir. Kanser ve depresyon arasındaki ilişki
ele alındığında kanser tanısına normal yanıt, endişe,
gerginlik, kaybedilen sağlık için keder ve üzüntüden
dolayı hastalığın önemini yadsıma, bu süreci bir savaş
gibi algılama ya da kaderci bir kabullenmeye kadar
değişmektedir (5-8).
Depresyon kanser hastalarında ikinci sıklıkla
görülen psikiyatrik bozukluktur. Krebber ve Buffart
(2014) kanser hastalarında depresif semptomların
prevelansını derledikleri bir çalışmada %8-24 oranında
görüldüğünü bildirmişlerdir (9). Kansere bağlı ortaya
çıkan depresyonda hastalar daha sık uyku bozukluğu,
iştahsızlık, kilo kaybı, anksiyete, çaresizlik ve gelecekle
ilgili kaygılar yaşamaktadırlar (3).
Hastaların depresyon açısından başlıca risk faktörleri
psikiyatrik hastalık öyküsü, benlik saygısının düşüklüğü,
tanı sırasında duygusal stres ve yetersiz sosyal destek,
fonksiyonel kapasite düşüklüğü, kötü fiziksel şartlar,
eş veya yakın akraba kaybı, hastalığın ilerlemiş olması,
yetersiz ağrı kontrolü, eşlik eden fiziksel hastalıklar ve
bazı kemoterapötik ajanların yan etkileridir. Kısaca,
klinik süreçler ve uygulanan tedavi depresyonu
tetikleyebilmektedir (10).
Yaşam kalitesi, hematoloji hastalarının tedavi ve sonrası
süreçte değerlendirilmesi gereken faktörlerden biridir.
Çoğu kanser tedavisi, hastanın yaşam kalitesinden çok
hastalığa odaklanarak uygulanmaktadır. Tanı ve tedavi
sürecine bağlı semptom ve bulguların verdiği fiziksel
ve sosyal rahatsızlık yaşam kalitesinin bozulmasına
neden olan faktörlerdir. Yaşam kalitesi, kişi için önemli
olan yaşamsal olaylarla ilgili memnuniyet durumu,
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iyi olma hissi, sosyal ilişkilerin devamlılığı ve yaşamı
her yönüyle etkileyen belirli belirsiz durumlar olarak
tanımlanmaktadır. Laarhoven’in tanımına göre yaşam
kalitesi, genel olarak fiziksel ve ruhsal iyi olma hali
olarak açıklanmaktadır Bu tanımlar; sağlık alanı, sosyoekonomik alan, psikolojik alan ve aile alanı gibi yaşamın
tüm aşamalarını kapsayan çok boyutlu bir içerikle ortaya
çıkmaktadır (2,11).
Hastalar, hastalığın semptomlarının yanı sıra tedavinin
yan etkilerine yoğun bir şekilde maruz kalmaktadırlar.
Bu durum hastaların yaşam kaliteleri üzerinde olumsuz
etkilere neden olduğu gibi tedaviyi de zorlaştırmaktadır.
Aynı zamanda tedaviye bağlı olarak ciddi enfeksiyon,
kanama ve anemi, halsizlik, yorgunluk, bulantı ve
kusma, saçlarda dökülme ve ağızda yara yaşam kalitesini
olumsuz yönde etkilemektedir (12-15). Yaşam kalitesini,
psikososyal durum, anksiyete, benden imajı, depresyon,
umutsuzluk ve sosyal destek gibi faktörler olumsuz
etkilemektedir (16,17).
Hematoloji hastalarını etkileyen bir diğer olumsuz
durum ise umutsuz olmalarıdır. Umutsuzluk, kişinin
kendisini olumsuz özellikler ile tanımlaması, gelecek ile
ilgili olarak olumsuz beklentiler içinde olması, olumsuz
yaşantılarını değişmez şeklinde, Beck ve ark. tarafından
geleceğe ilişkin olumsuz beklentilerin varlığı ile
karakterize olan motivasyonel/bilişsel bir durum olarak
tanımlanmaktadır. Umutsuzluk kavramının, çaresizlik
ve karamsarlık gibi durumların sosyal yeterlilik ve ruhsal
iyilik hali ile yakından ilişkili oldukları düşünülmektedir.
Böyle kişiler olumsuz yaşam olayları ile karşılaştıklarında
psikopatoloji belirtileri geliştirmeye daha yatkın
olmaktadırlar (1,2,4,7,18).
Umutsuzluk,
hematoloji
hastalarının
tedaviye
uyumlarını, çaba göstermelerini, istekli olmalarını ve
baş etmelerini etkileyen bir depresyon belirtisi olması
açısından, üzerinde durulması gereken konulardan
birdir. Umutsuzluk yaşayan hastanın özelliklerini,
kişisel niteliklerini, iç ve dış kaynaklarını ve umut
düzeyini artıracak faktörleri tanımlayarak belirlemek
gerekmektedir (19).
Ele aldığımız bu üç kavramın birbirleriyle ilişkisi göz ardı
edilmemelidir. Depresyon ve umutsuzluk ortak paydada
buluşmaktadır. Geleceğe ilişkin olumsuz beklentiler
olarak tanımlanan umutsuzluk depresyonla yakından
ilişkili olarak tanımlanmaktadır (20).
Laarhoven (2011) ve arkadaşlarının 59 hasta ile yaptıkları
bir çalışmada, baş etme becerilerinin güçlendirilmesi
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ile hastalığı kabul etme davranışlarının yaşam kalitesini
artırdığı, depresyon ve umutsuzluk düzeyini düşürdüğü
bildirilmiştir (2).
Hastaların geleceğe olumsuz bakmaları, değersizlik
duygusu yaşamaları, mutsuzluk ve karasızlık, umutsuzluğu
ve depresyonu tetikleyen unsurlardır. Umutsuzluk
düzeyinin yüksek olması, hematoloji hastalarında
yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Özelikle
de umutsuzluğun beraberinde görülen depresyonun
da hastanın tedaviye uyumunu zorlaştırmakta, tedavi
sürecinde oluşan komplikasyonları tetikleyerek artırmakta
ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. (1,2,3,8).

Hastalara Hasta Bilgi Formu, Beck Depresyon Ölçeği
(BDÖ), Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) ve Yaşam
Kalitesi Ölçeğinin (EORTC QLQ-C30) uygulanmıştır.
Anketlerin uygulanması yaklaşık 10-12 dakika
sürmüştür.
Hasta Bilgi Formu; Araştırmacı tarafından
geliştirilen sosyo-demografik veri toplama formu,
hastaların tanıtıcı özellikleri, tedavi görülen kurumu,
hastanın aldığı tanıyı ve tanıyı ne zaman aldıklarını
sorgulamaktadır.

•

Hematoloji kliniğinde tedavi görüyor olmak,

•

18-45 üstü yaş aralığında olmak,

•

2001-2015 yılları arasında tanı almış olmak,

Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ); Bireylerin depresif
semptomlarının değerlendirilmesi için 1961 yılında
Beck tarafından geliştirilmiş olup ülkemizde geçerlilik
ve güvenilirlik çalışması Hisli (1989) tarafından
yapılmıştır. Ölçek 21 belirti kategorisini içeren
bir “kendini değerlendirme” ölçeğidir. 21 belirti
kategorisinin her birinde 4 seçenek bulunmaktadır. Her
madde 0 ile 3 arasında puan almaktadır. Bu puanların
toplanmasıyla depresyon puanı elde edilmektedir.
Alınacak en yüksek puan 63’tür. Toplam puanın yüksek
oluşu depresyon şiddetinin yüksekliğini göstermektedir.
Ölçekte yer alan 21 sorudan 11’i biliş, 2’si duygu, 2’si
açıkça görülen davranış, 1’i kişilerarası sorunlar, 5’i
somatik semptomları ölçmektedir. Hisli, yapmış olduğu
geçerlilik güvenilirlik çalışmasında kesme noktasını
17 olarak belirlemiş, 17 ve üstündeki Beck Depresyon
Ölçeği puanlarının sağaltım gerektirecek şiddetteki
depresyonu %90 doğrulukla ayırt edebileceğini
bildirmiştir. Güvenilirlik çalışmasında Croanbach alfa
katsayısı α= 0.80 olarak bulunmuştur. Yarıya bölme
güvenilirliğinde r=0.74 olarak belirlenmiştir. Birlikte
geçerlilik yönteminde BDÖ ile birlikte MMPI (MMPI:
Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) depresyon alt
ölçeği uygulanmıştır ve aralarındaki korelâsyon r=0.50
olarak elde edilmiştir. Yapı geçerliliği için faktör analizi
uygulanmış ve 6 faktör elde edilmiştir. Bunlardan
4 tanesinin yorumlanabilir olduğu belirtilmiştir. 1.
faktörde umutsuzluk, 2. faktörde kişinin kendine
yönelik olumsuz duyguları, 3. faktörde bedensel
kaygılar ve 4. faktörde suçluluk duygulanımları yer
almaktadır. Alt gruplar sırasıyla;

•

Terminal dönemde bakım alıyor olmamak,

1.

Umutsuzluk; 1,2,4,9,11,12,13,15,17

•

Kemik iliği nakli yapılıyor, yapılmış olmamak,

2.

Kişinin Kendine Yönelik Olumsuz Duyguları; 3,7

•

Yeni tanı almış olmamak,

3.

Bedensel Kaygılar; 14,20

•

Kemoterapi alıyor olmak,

4.

Suçluluk Duygusu; 5,6,8,13 (22,23)

•

Remisyon döneminde semptomlara yönelik tedavi
görüyor olmak.

Bizim çalışmamızda ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek
için yapılan Cronbach Alpha güvenirlik kat sayısı

Sonuç olarak hematoloji hastalarında depresyon, yaşam
kalitesini bozabilecek bir faktördür, umutsuzluk, çaresizlik
ve hastalığa karşı olumsuz tutum sergilendiğinde depresyon
söz konusu olmaktadır ve bu duruma bağlı olarak hastanın
yaşam kalitesi olumsuz etkilenmektedir (21,22). Hematoloji
hastalarında umutsuzluk sonucu oluşan depresyon ve
depresyon sonucu oluşan olumsuz yaşam algıları, yaşam
kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir.
Bu çalışmada, özel bir alan olan hematoloji kliniklerinde
tedavi gören hastaların depresyon, umutsuzluk ve yaşam
kalitelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Araştırma, hematoloji hastalarının yaşadıkları depresyon,
umutsuzluk ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi
amacıyla tanımlayıcı türde kesitsel bir çalışmadır.
Bu araştırma, Ankara’da hizmet vermekte olan 3 üniversite,
2 eğitim ve araştırma hastanesinde yapılmıştır.
Çalışmanın evreni belirlenen hastanelerin yatak doluluk
oranları tespit edilerek belirlenmiş ve 120 olarak bulunmuş
ve çalışma Aralık 2014-Haziran 2015 tarihlerinde
yapılmıştır, evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir.
Çalışmaya katılmayı toplam 109 hasta kabul etmiştir.
Hastaların Çalışmaya dahil edilme kriterleri;
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α=0.86 olarak bulunmuştur. Beck Depresyon Ölçeği’nin
alt başlıklarının güvenirlik kat sayıları; umutsuzluk
α=0.78, kendine yönelik olumsuz kaygılar α=0.58,
bedensel kaygılar α=028 ve suçluluk duyguları α=0.70
olarak hesaplanmıştır.
Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ); Beck Umutsuzluk
Ölçeği (HopelessnessScale) (BUÖ) bireyin geleceğe
yönelik olumsuz beklentilerini belirlemek amacıyla
A.T. Beck, D. Lester ve L. Trexler (1974) tarafından
geliştirilmiş, Durak ve Palabıyıkoğlu (1994) tarafından
Türkçe’ye uyarlanmıştır.
Ergen ve yetişkinlere
uygulanabilen, zaman sınırlaması olmayan, bireylerin
kendi kendilerine cevaplandırabilecekleri, uygulanışı
kolay, 20 maddeden oluşan, 0-20 arasında puanlanan
bir ölçektir. Bireyden kendisi için uygun gelen ifadeleri
“Evet”, uygun olmayanları ise “Hayır” olarak işaretlenmesi
istenmektedir. Maddelerin 11 tanesinde “doğru”, 9
tanesinde ise “yanlış” yanıtı içeren ölçek anahtarına
göre, her uyumlu yanıt için 1 puan, uyumsuz yanıt için
0 puan verilmektedir. Elde edilen aritmetik toplam
umutsuzluk puanını oluşturmaktadır. 1,3,6,8,10,13,15.
ve 19. sorularda “Hayır”, 2,4,7,9,11,12,14,16,17,18. ve 20.
sorulara ise “Evet” yanıtı için birer puan verilir, alınacak
en yüksek puan 20’dir. Toplam puanın yüksek olması
bireydeki umutsuzluğun yüksek olduğunu gösterir.
Cronbach Alfa ve güvenirlik katsayısı α=0.85, test-tekrar
güvenilirliği 0.74’tür. Ölçek üzerinde gerçekleştirilen
Faktör Analizi sonunda ölçeğin;
1.

Gelecek ile ilgili duygular ve beklentiler;1,3,7,11,18
(α=0.78)

2.

Motivasyon kaybı; 2,4,9,12,14,16,17,20 (α=0.72)

3.

Umut; 5,6,8,10,13,15,19 (α=0.72)olmak üzere üç
faktörden oluştuğu belirtilmektedir (24).

Bizim çalışmamızda Beck Umutsuzluk Ölçeği’nin
ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek için yapılan Cronbach
Alpha güvenirlik kat sayısı α=0.86 olarak bulunmuştur.
Alt ölçeklerine ait iç tutarlılık kat sayıları, gelecekle İlgili
duygular ve beklentiler α=0.78, motivasyon kaybı α=0.56
ve umut α=0.81 olarak hesaplanmıştır.
Yaşam Kalitesi Skalası (EORTC QLQ-C30);
EORTC QLQ-C30 version 3.0 (European Organization
for the Research and Treatment of Cancer Quality
of Life Questionnaire - Avrupa Kanser Araştırma ve
Tedavi Organizasyonu Yaşam Kalitesi Ölçeği), kanser
hastalarında kullanılan ve güvenilirliği, uygulanabilirliği
ve geçerliliği 12 farklı ülkede geniş hasta popülasyonunda
28 Journal of Medical Sciences www.jms.yeniyuzyil.edu.tr
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denenmiş bir değerlendirme aracıdır (33). 30 sorudan
oluşan 4'ü likert tipi ölçek genel sağlık durumu ölçeği,
fonksiyonel ölçekler, semptom ölçekleri/maddeleri
olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
Ölçek sorularının ilk 28’i dörtlü likert tipidir. Verilen
cevaplar; hiç (1puan), biraz (2 puan), oldukça (3 puan),
çok (4 puan) olarak değerlendirilmektedir. İlk 28 sorudan
alınan en yüksek puanlar yaşam kalitesinin düşük
olduğunu, düşük puanlar ise yaşam kalitesinin yüksek
olduğunu göstermektedir. Ölçeğin 29. ve 30. soruları
genel yaşam kalitesi alanını oluşturan sorulardır. Ölçeğin
29. sorusunda hastadan geçen haftaki genel sağlığını ve
30. sorusunda geçen haftaki yaşam kalitesini 1’den 7’ye
kadar verilmiş olan puanlar çok kötü (1 puan), çok iyi (7
puan) ile değerlendirmesi istenmektedir. Bu bölümden
alınan en düşük puanlar yaşam kalitesinin düşük,
yüksek puanlar ise yaşam kalitesinin yüksek olduğunu
ifade etmektedir. Ölçekte yer alan sorulardan; fiziksel
fonksiyonları 21, 22, 23 ve 24; bilişsel fonksiyonları 20 ve
25; sosyal fonksiyonları 26 ve 27; genel yaşam kalitesini
29 ve 30 sorular değerlendirmektedir. Semptom
skalasında, yorgunluk 10, 12 ve 18; bulantı/ kusma 14 ve
15; ağrı 9 ve 19; dispne 8; uykusuzluk 11; iştahsızlık 13;
konstipasyon 16; diyare 17; maddi zorluk 28 maddelerde
değerlendirilmektedir (25).
Ölçeğin puanları EORTC yönergesi kullanılarak
hesaplandı. Fonksiyonel skorlar (FS) hesaplanırken
hastanın her bir skalayı oluşturan sorulardan aldığı
toplam puan, skaladaki toplam soru sayısına bölünerek
ham skor (HS) hesaplanır. Cevaplara verilen en yüksek
puan ve en düşük puan arasındaki fark aralık değerini
verir. Bu değerler kullanılarak; FS={1-(HS-1)/aralık}
x100 formülü ile hesaplanır. Semptom skoru (SS)
hesaplanırken her bir skalayı oluşturan sorulardan
alınan toplam puan, skaladaki toplam soru sayısına
bölünerek ham skor (HS) hesaplanır. Cevaplara verilen
en yüksek puan ve en düşük puan arasındaki fark, aralık
değerini verir. Bu değerler kullanılarak; SK={(HS-1)/
aralık}x100 formülü ile hesaplanır. Genel Sağlık Skoru
(GSS) hesaplanırken son iki sorudan alınan toplam
puan, toplam soru sayısına (2) bölünerek ham skor (HS)
hesaplanır, bu iki sorudaki en yüksek puan (7) ve en
düşük puan (1) arasındaki fark (6) aralık değerini verir.
Bu değerler ile; GSS={(HS-1)/aralık}x100 formülü ile
hesaplanır (34).
EORTC QLQ-C30 ölçeği Güzelant ve arkadaşları

Hematoloji Hastalarının Depresyon, Umutsuzluk ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi

Şekil 1. EORTC QLQ C-30 Yaşam Kalitesi Ölçeği skorlaması
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EORTC QLQ-C30 ölçeği Güzelant ve arkadaşları tarafından Türkçe’ye uyarlanmış ölçeğin
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Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi
ünitelerinde tedavi gören, terminal dönemde olan ve palyatif bakım gören hastalara
arasında korelasyon analizi yapılarak spearman rho ilişki
Bu bölümde araştırmaya katılan hematoloji hastalarının
katsayısı verilmiştir.çalışmanın sonuçlarını etkileyeceği düşünülerek uygulama yapılmamıştır. Bu nedenlerden
tanıtıcı özelliklerine ilişkin Beck Depresyon Ölçeği
dolayı uygulamaya katılan hasta sayısı düşük olmuştur.
Araştırmanın Sınırlılıkları
(BDÖ), Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ), Yaşam Kalitesi
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dağılımına ilişkin bulgular yer almaktadır.
klinikte kemoterapi alan hastalar dahil edilmiştir. Kök hücre
nakli ünitelerinde tedavi gören, terminal dönemde olan ve
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Tablo 1. Hematoloji hastalarının tanıtıcı özelliklerine göre dağılımı (n=109)
Tablo 1. Hematoloji hastalarının tanıtıcı özelliklerine göre dağılımı (n=109)
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Çalışmaya 109 hematoloji hastası katılmıştır. Tablo1’de,
hastaların %53.3’ünün 46 yaş ve üstü, %77.1’inin evli,
%51.4’ünün ilköğretim mezunu, %53.2’sinin SGK’dan
sigortalı olduğu, %58.7’sinin Lösemi tanısı ile izlendiği,

%36.7’sinin B Hastanesinde tedavi gördüğü, %96.3’ünün
2012-2015 yılları arasında tanı aldığı saptanmıştır
(Tablo 1).

Çalışmaya 109 hematoloji hastası katılmıştır. Tablo1’de, hastaların %53.3’ünün 46 yaş ve
üstü, %77.1’inin evli, %51.4’ünün ilköğretim mezunu, %53.2’sinin SGK’dan sigortalı olduğu,
%58.7’sinin Lösemi tanısı ile izlendiği, %36.7’sinin B Hastanesinde tedavi gördüğü,
%96.3’ünün 2012-2015 yılları arasında tanı aldığı saptanmıştır (Tablo 1).

Tablo 2. Hematoloji hastalarının BDÖ, BUÖ ve EORTC QLQ-C30
Tablo 2. Hematoloji hastalarının BDÖ, BUÖ ve EORTC QLQ-C30

puan ortancalarının dağılımı (n=109)
puan ortancalarının dağılımı (n=109)
Ortanca

Min.-

Ölçek Min.-

(ÇAG)

Max.

Max

12.00 (9.50)
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0- 19
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0-5

0-6
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0-6

0-6

Suçluluk Duyguları
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0-10

0-12

Beck Umutsuzluk Ölçeği

5.40 ± 4.33 18.79 (4.50)

1-18

0-20

0.92 ± 1.41 0.00 (1.00)

0-5

0-5

3.19 ± 1.71 3.00 (2.00)

0-7

0-8

1.28 ± 1.85 0.00 (2.00)

0-7

0-7

32.00 (24.50)

2-101

30-126

10.00 (6.00)

2-14

2-14

19.00 (17.50)

1-42

15-60

15.00 (11.50)

0-64

13-52

Ölçek Puanları
Beck Depresyon Ölçeği
Umutsuzluk
Kendine Yönelik Olumsuz
Duygular

Gelecekle İlgili Duygular ve
Beklentiler
Motivasyon Kaybı
Umut

X±SS
13.76 ±
8.71

33.97 ±
Yaşam Kalitesi Ölçeği

17.68
10.00

Genel İyilik Hali

±3.49
19.00 ±

Fonksiyonel İyilik Hali

10.57
15.82 ±

Semptom Kontrolü

9.65

ÇAĞ; Çeyreklikler arası genişlik
Ölçekler ve alt boyutlarına ait tanımlayıcı istatistikler verilmiştir
Tablo 2’ye göre Beck Depresyon Ölçeği’nin puan ortancası 12, Beck Umutsuzluk Ölçeği’nin
puan ortancası 18 ve Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin puan ortancası ise 32 olarak saptanmıştır
(Tablo 2).

Tablo 2’ye göre Beck Depresyon Ölçeği’nin puan ortancası
12, Beck Umutsuzluk Ölçeği’nin puan ortancası 18 ve
Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin puan ortancası ise 32 olarak
	
  
saptanmıştır (Tablo 2).
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Tablo 3. Hematoloji hastalarının tanıtıcı özelliklerine göre BDÖ genel ve alt
ölçek puan ortancalarının dağılımının karşılaştırılması (n=109)

(n=109)*Kruskal Wallis non - parametrik testi ile Mann Whitney U non - parametrik testi
uygulanmıştır

Tablo 3’de görüldüğü gibi, hematoloji hastalarının yaşları
ile BDÖ alt ölçeği olan bedensel kaygılar (p=0.001),
eğitim durumları ile BDÖ alt ölçeği olan umutsuzluk
(p=0.039) ve suçluluk duygusu (p=0.042), tedavi görülen
kurum puan ortancası ile BDÖ alt ölçeği olan kendine

32 Journal of Medical Sciences www.jms.yeniyuzyil.edu.tr

yönelik olumsuz duygular (p=0.018) puan ortancaları
arasında fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Bu farklılıkların hangi guruplardan kaynaklandığını
belirlemek amacıyla anlamlı çıkan değişkenlere yönelik
yapılan post - hoc testi sonucuna göre, 18-25 yaş, 46

Hematoloji Hastalarının Depresyon, Umutsuzluk ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi

Tablo 3'ün devamı

yaş ve üstü (p=0.001), 36-45 yaş, 46 yaş ve üstü (p=0.012)
gurupları ile BDÖ alt ölçeği olan bedensel kaygılar
boyutunun, D ve E hastanesi (p=0.042) ile BDÖ alt ölçeği
olan kendine yönelik olumsuz duygular boyutunun
farklılık yarattığı saptanmıştır. Fakat eğitim durumları

ile ilgili yapılan ileri analizlerde farkın anlamsız
çıktığı saptanmıştır. Hematoloji hastalarının medeni
durumları ile BDÖ (p=0.566) arasında fark istatistiksel
olarak anlamsız çıkmıştır (Tablo 3).
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Tablo 4. Hematoloji hastalarının tanıtıcı özelliklerine göre BUÖ genel ve alt
ölçek puan ortancalarının dağılımının karşılaştırılması (n=109)
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Tablo 4'ün devamı

Tablo 4’de görüldüğü gibi, hematoloji hastalarının yaşları
ile BUÖ alt ölçekleri olan gelecekle ilgili duygular ile
beklentiler (p=0.012), motivasyon kaybı (p=0.001) ve
BUÖ puan ortancaları (p=0.007) arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Yapılan
post-hoc testine göre bu farklılıkların 26-35 ve 46 ve üzeri
yaş guruplarından (p=0.039), 18-25 ve 46 ve üzeri yaş
guruplarından (p=0.002), 18-25 ve 26-35 yaş guruplarından
(p=0.028) kaynaklandığı saptanmıştır.

Hematoloji hastalarının eğitim durumları (p=0.383),
medeni durumları (p=0.616), tedavi oldukları
hastaneler (p=0.433), tanıları (p=0.654) ve tanı aldıkları
tarihler (p=0.622) bazında BUÖ ve alt ölçekleri
istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir
(Tablo 4).
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Tablo 5. Hematoloji hastalarının tanıtıcı özelliklerine göre EORTC QLQ-C30
genel ve alt ölçek puan ortancalarının dağılımının karşılaştırılması (n=109)
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Tablo 5'in devamı

Tablo 5’de Hematoloji hastalarının tanıtıcı özelliklerine göre
EORTC QLQ-C30 genel ve alt ölçek puan ortancalarının
dağılımının karşılaştırılması yer almaktadır.
Tablo 5’de görüldüğü gibi hematoloji hastalarının yaş
grupları ile EORTC QLQ-C30 alt ölçeği olan fonksiyonel
durum arasında (p=0.020) ve EORTC QLQ-C30 genel
ölçek puan ortancaları arasında (p=0.043) fark istatistiksel

olarak anlamlı bulunmuştur. Fakat farklılığın hangi
yaş grubundan kaynaklandığına bakıldığında grup içi
ikili karşılaştırmalarda farklılık saptanmamıştır. Fakat
hematoloji hastalarının medeni durumları (p=0.283)
ve eğitim durumları (p=0.889) ile EORTC QLQ-C30
arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (Tablo 5).
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Tablo 6. Hastaların BDÖ, BUÖ ve EORTC QLQ-C30 ölçekleri arasındaki
korelasyon analizi

TARTIŞMA
Hematoloji hastalarında genel olarak psikiyatrik sorunların
görülebileceği üzerinde durulmaktadır. Bizim çalışmamıza
katılan hematoloji hastalarının BDÖ genel puan ortancası 12,
BUÖ genel puan ortancası 18, EORTC QLQ-C30 genel puan
ortancası 32 olarak hesaplanmıştır.
Kanser hastalarında psikiyatrik morbidite de artış olduğu ve
psikiyatrik hastalıkların yaygınlığının %9-60 gibi oldukça
geniş bir aralıkta değişen oranlarda saptandığı bildirilmektedir.
Hastaların büyük çoğunluğunda (%90) psikiyatrik bozukluk
hastalığa ya da tedaviye tepki olarak ortaya çıkarken yalnızca
%10’unda kişilik ya da anksiyete bozuklukları gibi kanser
öncesinde de görüldüğü belirtilmiştir (26).
En sık görülen psikopatolojinin depresyon olduğu,
depresyonun kanser hastalarında dikkat edilmesi gereken
önemli bir psikiyatrik hastalık olup hastanın yaşam
kalitesini, tedaviye uyumunu, hastalığın şiddetini ve tedaviye
yanıtını olumsuz yönden etkilediği bir başka çalışmada
vurgulanmıştır (10).
Çalışmada hastaların demografik özellikleri ile ölçekler
karşılaştırıldığında, hastaların yaşı ile BDÖ’nin alt ölçeği
olan bedensel kaygılar puan ortancası arasındaki fark
istatistiksel olarak anlamlı bulunarak farkın genç yetişkin
(18-25 yaş) (p=0.001), 46 yaş ve üstü (p=0.012) bireylerden
kaynaklandığı saptanmıştır. Hastaların eğitim durumları ile
umutsuzluk ve suçluluk duygusu alt ölçek puan ortancaları
arasında fark istatistiksel olarak anlamlılık göstermektedir
(p=0.039, p=0.042) fakat ileri analiz test sonuçlarına
göre farkın hangi gruptan kaynaklandığına dair anlamlı
bir sonuç saptanmamıştır. Madani ve Pourmemari’nin
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(2018) (p=0.209), İzci ve Sarsanov’un (2018) (p=0.062)
çalışmalarında da hastaların eğitim durumları ile umutsuzluk
düzeyleri arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır
(27,28). Bir başka çalışmada (2011) kanserli hastaların yaşı
ve eğitim durumlarının depresyon ile karşılaştırıldığında
anlamsız çıktığı görülmüştür (p>0.05) (35). Vodermaier
ve arkadaşlarının bir çalışmasında ise (2011) kanser olan
genç yetişkinlerin depresyona yatkın oldukları belirtilmiştir
(P<0.001) (36). Sonuç olarak, genç ve ileri yaş yetişkin
guruplarının kanserin neden olduğu depresyona daha
yatkın olabilecekleri, bunun yaş dönem özelliklerinden
kaynaklanabileceği söylenebilir. Bununla beraber hastaların
eğitim durumlarına bağlı olarak bilgi düzeyinde artış olması,
araştırma yapma ve hastalıkla ilgili bilgiye ulaşma ihtimalleri
de düşünüldüğünde, eğitim seviyesindeki artışın depresyona
olan yatkınlığı etkileyebileceği söylenebilir.
Yapılan literatür çalışmalarına göre, umutsuzluk ya da
umudun olmayışı kişinin sağlığı ve iyilik hali üzerindeki ciddi
bazen de zarar verici etkilerinin olabileceğini göstermektedir
(19).
Umutsuzluk 1986 yılında Kuzey Amerika Hemşirelik
Tanılama Derneği tarafından bir hemşirelik tanısı olarak
onaylanmış ve “bireyin sınırlı ya da hiç alternatif göremediği
veya kişisel seçenekler bulamadığı ve kendi yararı için enerji
sarf edemediği bir durum olarak tanımlanmaktadır (20).
Çalışmada, hematoloji hastalarının yaşları ile BUÖ alt
ölçekleri olan gelecekle ilgili duygular ile beklentiler
(p=0.012), motivasyon kaybı (p=0.001) ve BUÖ puan
ortancaları (p=0.007) arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir ilişki olduğu saptanmıştır. Yapılan ileri analiz testlerinde
fakın tüm yetişkin gruplardan kaynaklandığı saptanmıştır.
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İzci ve arkadaşlarının (2018) (p=0.886), Aslan ve Sekmen’in
(2007) (p=0.175) çalışmalarında kanser hastalarının yaşları ile
umutsuzluk düzeyleri arasında bir ilişki saptanmamıştır (28,
29). Gil ve Gilbar (2001) ise yaş ortalaması 55.2 olan bireylerle
yaptıkları bir çalışmada umutsuzluk ile yaş ortalamasının
anlamlı (p < .0001) olduğu sonucuna ulaşmışlardır (37). Sonuç
olarak kanser olan ileri yaş gurubu hastaların umutsuzluk
yaşayabilecekleri söylenebilir.
Yaşam kalitesi, kişinin içinde yaşadığı sosyokültürel ortamda
kendi sağlığını bireysel olarak algılayışını tanımlamaktadır.
Çalışmada hematoloji hastalarının yaş grupları ile EORTC
QLQ-C30 alt ölçeği olan fonksiyonel durum arasında (p=0.020)
ve EORTC QLQ-C30 genel ölçek puan ortancaları arasında
(p=0.043) fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Fakat
farklılığın hangi yaş grubundan kaynaklandığına bakıldığında
farklılık saptanmamıştır. Çalışkan ve arkadaşlarının (2015),
Heydarnejad’ın (2011), Gökgöz ve arkadaşlarının (2011),
Yavuzsen ve Karadibak’ın (2012) çalışmalarında yaş ve
yaşam kaliteleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır (p>0.05) (30, 38, 39, 40). Bu sonuçlara göre kanser
hastalarının yaş dönem özelliklerine göre yaşam kalitelerinin
etkilenebileceği, yaş özellikleri ile yaşam kalitelerinin
değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir.
Çalışmadaki bir diğer bulgu olan BDÖ ve BUÖ arasındaki
ilişkiye göre, BDÖ ile BUÖ genel puan ortancaları arasında
(p<0.001) orta, pozitif yönlü ve doğrusal olduğu saptanmıştır.
Bizim çalışmamızla paralel olarak Mitchell ve Pössel (2016), İzci
ve Sarsanov (2018) çalışmalarında depresyon ve umutsuzluğun
kanser hastaları için iç içe geçmiş kavramlar olduğunu
(p<0.001) vurgulamaktadırlar (28,31).
İki bulgunun da paralel olması umutsuzluk ve depresyon
kavramlarının iç içe olduğu sonucunu belirtmektedir.
Depresyon ve umutsuzluk kavramları birbirleri ile paralellik
gösteren kavramlardır, umutsuzluk, çaresizlik ve gelecek ile ilgili
endişe duymak gibi düşünce ve duygu yoğunluğu sonucunda
birçok kanser hastasında depresyon görülme olasılığı yüksektir.

kaliteli bir yaşam sürmelerini engellediği düşünülebilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Hematoloji hastaları kanser tanısını ilk aldıkları andan
itibaren birçok psikolojik ve sosyal sorunla yüz yüze
gelmektedirler. Hastaların umutsuzluk, çaresizlik, keder
yaşamaları ilerleyen dönemlerde ciddi mental sorunlara
yol açmaktadır. Daha çok tedaviye bağlı olarak ortaya çıkan
semptomlar da hastaların günlük yaşam aktivitelerini,
fonksiyonel durumlarını ve hastalık sürecini algılayışlarını
olumsuz etkilemektedir. Hastaların tanı, tedavi ve
tedavi sonrası süreçte yaşadıkları psikososyal sorunların
belirlenmesi, değerlendirilmesi ve bu sorunlara yönelik
girişimlerin planlanarak uygulanması, sonuçların yeniden
değerlendirilmesi hemşirelik bakım sürecinin önemli bir
parçası haline gelmelidir.
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Acinetobacter baumannii 'nin
Etken Olduğu Bakteriyemiler İçin Risk
Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Derya Bayırlı TURAN
İYYÜ, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Özet
Amaç:Acinetobacter baumannii hastanede yatan hastalarda
başta bakteriyemi olmak üzere çeşitli çoğul dirençli infeksiyonlara neden olan önemli nozokomiyal bir patojendir. Son yıllarda
bu infeksiyonların sıklığında artışlar bildirilmektedir. Enfeksiyon kontrol önlemlerinin belirlenmesi, ve uygulanması bu enfeksiyonlarını ve artan direnci de önleyebilir. Çalışmamızda A.
baumannii ile gelişen nozokomiyal bakteriyemilerin risk faktörlerini belirleyerek bu konuda alınabilecek tedbirleri belirlemeyi
amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya vaka-kontrol olarak en az 48
saat hastanede yatan erişkin hastalar alındı. Vaka grubunda A.
baumannii‘nin etken olduğu nozokomiyal bakteriyemi infeksiyon geçirdiği tespit edilen 23 hasta mevcuttu. Kontrol grubu olarak A. baumannii ile infekte olmayan 85 hasta çalışmaya alındı.
Bulgular: A. baumannii infeksiyonu için tek değişkenli analizde üç ve daha fazla hastayla aynı odayı paylaşmak, santral
venöz kateter ve hemodiyaliz risk faktörü olarak saptandı. Çok
değişkenli analizde ise üç ve daha fazla hastayla aynı odayı
paylaşmak, santral venöz kateterizasyon, son on gün içinde A.
baumannii dışında başka bir bakteriyel infeksiyon geçirmek,
invaziv girişime maruziyet, total parenteral nütrisyon, yüksek
APACHE II skoru ve hemodiyaliz uygulanması bağımsız risk
faktörü olarak bulundu. A. baumannii bakteriyemisi için ise tek
değişkenli analizde üç ve daha fazla hastayla aynı odayı paylaşmak,, santral venöz kateterizasyon ve hemodiyaliz uygulanması
bağımsız risk faktörü olarak bulundu.
Sonuç: A. baumannii infeksiyonunun sıklığında ve çoğul dirençli A. baumannii izolasyonundaki artış ülkemizide tehdit eden önemli global bir problemdir. Çalışmamızda
diğer araştırmalardan farklı olarak üç ve daha fazla hastayla aynı odayı paylaşmak ve yüksek APACHE II skoru risk
faktörü olarak tespit edilmiştir. A. baumannii infeksiyonları için risk faktörleri belirlenerek, saptanan risk faktörlerine yönelik alınacak etkili infeksiyon kontrol önlemleri
ile A. baumannii’ye bağlı infeksiyonlar sınırlandırılabilir.
Anahtar sözcükler: A. baumannii, bakteriyemi, risk
faktörleri
Sorumlu Yazar: Derya Bayırlı Turan
E-posta: deryabturan@gmail.com

Evulation of risk factors for Acinetobacter
baumannii bacteremia
Abstract
Aim: Acinetobacter baumannii is an important nosocomial
pathogen which causes various multidrug resistance infection
such as bacteremia for the patients staying at hospital. There
has been an increase in the frequency of such as these infections
and outbreaks. Identification and implementation of infection
control measures can also prevent these infections and increased
resistance. In our study we aimed to determine the risk factors of
nosocomial bacteremia caused by A. baumannii and to determine
the problems to be take care.
Material and Methods: In this study this case-control study
inclueded the adults patients who stayed in hospital for at least 48
hours. The case group included 23 patients who had nosocomial
bacteremia caused by A. baumannii. The control group included
85 patients who had not been infected with A. baumannii.
Results: Sharing the same room with three or more than three
patients, central venous catheter, having had a bacterial infection
except for A. baumannii over the past ten days, exposure to
invasive practice, total parenteral nutrition, high of APACHE II
score and hemodialysis were found as independent risk factors
in multivariate analysis for A. baumannii bacteremia. Sharing
the same room with three or more than three patients, central
venous catheter and hemodialysis were found as independent risk
factors in multivariate analysis. high of APACHE II score were
determined as the risk factors in univariate analysis
Conclusion: The increas in the frequency of A. baumannii
infection and the isolation of multidrug resistance A. baumannii is
an important global problem which poses a threat to our country
as well. As opposed to the other studies, sharing the same room
with three or more than three patients, and high APACHE II score
were detected as risk factors. The infections due to A. baumannii
can be limited by determing the risk factors for A. baumannii
infections and taking efficent infection control measures for the
determined risk factors.
Key words: A. baumannii, bacteriemia, risk factors.
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Giriş ve Amaç
Acinetobacter baumannii nonfermentatif Gram olumsuz
önemli, fırsatçı nozokomiyal bir patojendir. Acinetobacter’ler ortam koşullarına ve dezenfektanlara dirençli, çevrede rahatlıkla çoğalabilen insanda deri florasının normal
üyelerindendir. Risk faktörlerinin varlığında özellikle hastanede yatan hastalarda kolonizasyon sonrasında A. baumannii ile ilişkili enfeksiyonlara neden olmaktadırlar. Başta
ventilatör ile ilişkili pnömoni olmak üzere, nozokomiyal
bakteriyemi, kateter enfeksiyonun yanında her vücut bölgesinde hastane enfeksiyonuna neden olabilmektedir. Bakteriyemiler sıklıkla katatere bağlı ortaya çıkmaktadır (1,2).
Bu enfeksiyonlar tek bir hastada ortaya çıkabildiği gibi
serviste yatan diğer hastalara kolaylıkla bulaşarak salgınlar
şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Acinetobacter türlerinin pek çok antibiyotiğe genel olarak yoğun ve yaygın direnç göstermeleri neden oldukları enfeksiyonların tedavisini zorlaştırmaktadır. A. baumannii’ye bağlı enfeksiyonların
ve çoğul direncin zamanla giderek artması araştırmacıları
A. baumannii ile gelişen enfeksiyonlarda risk faktörlerinin
araştırılmasına yöneltmiştir. Çünkü risk faktörlerinin belirlenmesi, saptanan risk faktörlerine yönelik alınacak enfeksiyon kontrol önlemleri ile A. baumannii’ye bağlı enfeksiyonlar sınırlandırılabilir (2,3).
Hastanelerde, hastalığın şiddetinin belirlenmesinde ve
hastaların risk klasifikasyonu için risk skorlamaları kullanılmaktadır. Bu skorlamalarda çok sayıda fizyolojik değişkenin değerlendirmesi yapılarak enfeksiyon ciddiyeti
belirlenmektedir (4-6). Hastanede yatan hastalarda ortaya
çıkan Acinetobacter’lerin neden olduğu bakteriyemilerin
mortalite ve morbitidesi azaltılabilir; enfeksiyon kontrol
önlemlerinin alınması nedeniyle kolaylıkla diğer hastalara bulaşma önlenebilir. Bu kontrol önlemleri el hijyeninin
ve çevre temizliğinin arttırılması gibi basit önlemler olup
salgınların eradikasyonuna katkı sağladığı gösterilmiştir
(1,7). Enfeksiyon kontrol önlemlerinin belirlenmesi, her
hastanenin kendi önlemlerini sıkı bir şekilde yürütmesi A.
baumannii enfeksiyonlarını ve artan direnci de önleyebilir
(1,3). Çalışmamızda A. Baumannii’nin etken olduğu nozokomiyal enfeksiyonlardaki risk faktörlerini belirleyerek bu
konuda alınabilecek önlemlerin neler olduğunu, hangisinin daha değerli olduğunu belirlemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem
Çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde erişkin hastaların izlendiği ünitelerde yapılmıştır.
Hastane 900 yataklı olup, üçüncü basamak tanı ve tedavi
hizmeti verilmektedir.
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Vaka ve kontrol grubunun seçilmesi
Çalışmamızda kan kültüründe A. baumannii üremesi saptanan ve nozokomiyal A. baumannii bakteriyemisi tanısı
alan 28 hasta vaka grubu olarak seçilmiştir. Kan kültüründe A. baumannii üremesi olmayan, diğer vücut bölgelerinden alınan kültürlerde A. baumannii üreyen 32 hasta
ve A. baumannii ile enfekte olmayan 53 hasta olmak üzere
toplam 85 hasta kontrol grubu olarak seçilmiştir.
Vaka grubunda hastane enfeksiyonu tanı kriterleri için
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kriterleri kullanılmıştır. Kontrol grubu ise vaka grubundaki
hastalarla aynı süre içinde ve benzer ünitede yatan hastalar
arasından seçilmiştir.
Bakterilerin identifikasyonu
A. baumannii suşları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi Merkez Laboratuvarında tanımlanmıştır.
Verilerin toplanması
Hasta verileri için hazırlanan formlarda hastaların demografik özellikleri (yaş ve cinsiyet), hastaneye kabul ve
takip özelliklerinden primer yatış tanısı (genel vücut travması (GVT), malignite ve diğer), hastaneye yatışındaki
servis dağılımı ve serviste kaldıkları odadaki hasta sayısı
ile refakatçi varlığı değerlendirilmiştir.
Hastaların semptomları ve aktiviteleri Eastern Cooperative Oncology Group Score (ECOG skoru) ile (8), risk skorlamaları Multi Organ Disfonction Score (MODS), New
Simplified Acute Physiology Score II (SAPS II) ve Acute
Physiological and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) Score ile hesaplanmıştır (4-6).
İstatistik
Risk faktörleri kategorik veriler için, relatif risk (odds ratio,
OR) ve %95 güven aralığı (%95 CI) ki-kare testi ve Fisher’in kesin ki-kare testleri ile hesaplandı. Kategorik olmayan veriler için ise Student t test veya Mann-Whitney U
testleri uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık için p≤ 0.05
anlamlı olarak kabul edildi. Tek değişkenli analizde A. baumannii bakteriyemisi için anlamlı olarak saptanan risk
faktörleri lojistik regresyon analizine alınmıştır. Bağımsız
risk faktörleri hesaplandı. İstatistiksel analizler SPSS 10.0
versiyonu programı kullanılarak yapılmıştır.
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Bulgular
Vaka grubundaki hastalarının 18’i(%64.3) erkek, 10’u(%35.7)
kadın, kontrol grubunun 46’sı(%54.1) erkek 39’u(%45.9) kadın hasta idi. Vaka grubunda ortalama yaş 51.1(±16.17 SD)
ve kontrol grubunda ise 51.6 (±17.94 SD) idi (p>0.05). Has-

Komorbid hastalıklardan herhangi birinin varlığının risk
oluşturması, vaka ve kontrol gruplarında istatistiksel fark
bulunamamıştır. Hastaların son on gün içinde A. baumannii

talar cerrahi ve dahiliye servisinde takip edilen hastalardan
oluşmaktaydı. Vakaların üç ve daha fazla hastanın yattığı
odada kalıyor olması vaka ve kontrol grubu arasında A. baumannii bakteriyemisi için istatistiki olarak anlamlı fark mevcuttu (p=0.031) (Tablo 1).

dışında başka bir bakteriyel enfeksiyon geçirmesi ise A. baumannii bakteriyemisi için risk faktörü olarak saptanmıştır
(p=0.035) (Tablo 2).
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Hastalara yapılan invaziv girşimler, santral venöz kateterizasyon (p=0.0001) ve hemodiyaliz uygulaması (p=0.026)
risk faktörü olarak belirlenmiştir. Diğer invaziv işlemler için
vaka ve kontrol grupları arasında anlamlı fark saptanma-

mıştır. İnvaziv girişim uygulanması vaka grubundaki sekiz
ve kontrol grubundaki dokuz hastada mevcuttu. Bakteriyemi için istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=
0.021) (Tablo 3).

Tablo 3: A. baumannii bakteriyemisi için uygulanan invaziv işlem ve girişimler.
Vaka
(n=28)
12 (%42.9)

Kontrol
(n=85)
40 (%47.1)

p

OR

%95 CI

>0.05

-

-

1 (%3.6)

7 (%8.2)

>0.05

-

-

İnternal sonda

24 (%85.7)

63 (%74.1)

>0.05

-

-

Santral venöz
kataterizasyon
Nazogastrik tüp*

23 (%82.1)

36 (%42.4)

0.0001

6.26

2.17-18.04

12 (%42.9)

45 (%52.9)

>0.05

-

-

Ventriküler drenaj

3 (%10.7)

10 (%11.9)

>0.05

-

-

Göğüs tüpü

4 (%14.3)

9 (%10.6)

>0.05

-

-

Dren varlığı

4 (%14.3)

10 (%11.8)

>0.05

-

-

Mekanik ventilasyon
Trakeostomi

girişim**
(%28.6)
Hastalara verilen tedaviler veİnvaziv
NG tüp
ile beslenme8bakteriye-

9 hasta
(%10.6)için

3.38 bakteriyemisi
1.15-9.86
A.0.021
baumannii

için fark istatistiksel
5 (%17.9)
(%4.7)
0.026
4.40
1.09-17.74
mi riski için vaka ve kontrolHemodiyaliz
grupları arasında istatiksel
ola- 4olarak
anlamlı
bulunmuştur
(p=0.007) (Tablo 4).
*NG tüp ile beslenme yapılmaksızın NG tüp varlığı, ** Bronkoskopi, endoskopi,
rak anlamlı bir fark saptanmamıştır.
Sadece TPN
alangibi
dokuz
yatak başı debritman
ve drenaj
invaziv girişimler, n:Hasta sayısı.
Tablo 4: A. baumannii bakteriyemisi ve verilen tedaviler ile ilişkisi.
Kontrol
(n=85)
71 (%83.5)

p

OR

%95 CI

Mide koruyucu ilaç*

Vaka
(n=28)
22 (%78.6)

>0.05

-

-

Steroid**

9 (%32.1)

29 (%34.1)

>0.05

-

-

Vitamin

10 (%35.7)

24 (%28.2)

>0.05

-

-

Eser element***

1 (%3.6)

6 (%7.11)

>0.05

-

-

NSAİİ****

7 (%25)

16 (%18.8)

>0.05

-

-

8 (%28.6)

26 (%30.6)

>0.05

-

-

NG tüp ile beslenme
TPN tedavisi*****

9 (%32.1)

9 (%10.6)

0.007

4.00

1.39-11.45

Kan ve kan bileşeni
transfüzyonu
Antibiyotik kullanımı******

16 (%57.1)

31 (%36.5)

>0.05

-

-

Profilaktik amaçlı

8 (%28.6)

22 (%25.9)

>0.05

-

-

Tedavi amaçlı

24 (%85.7)

63 (%75)

>0.05

-

-

*Sükralfat, antiasit, H2 reseptör blokörü ve proton pompa inhibitöründen bir veya bir
kaçının bir arada en az 72 saat kullanımı** En az 96 saat süre ile düzenli steroid tedavisi.
***Her biri için en az 72 saattir kullanma kriteri arandı**** Nonsteroidal antiinflamatuar ilaç,
*****Total parenteral nütrisyon tedavisi ******Son 14 gün içinde profilaktik veya tedavi
amaçlı herhangi bir antibiyotik kullanımı, n:Hasta sayısı.

Vaka ve kontrol gruplarında risk skorları hesaplanmıştır,
MODS SAPS II ve ECOG için vaka ve kontrol grupları arasında anlamlı fark saptanmazken, APACHE II için istatiksel
anlamlı fark bulunmuştur (p=0.006) (Tablo 5).
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A. baumannii bakteriyemisi için tek değişkenli analizde saptanan risk faktörleri lojistik regresyon analizine alınarak bağımsız risk faktörü varlığı için araştırılmıştır. Üç ve daha fazla
hastayla aynı odayı paylaşma, santral venöz kateterizasyon ve

Acinetobacter baumannii ‘nin Etken Olduğu Bakteriyemiler İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

hemodiyaliz uygulanması bağımsız risk faktörü olarak bulunmuştur. Tablo 6’da A. baumannii bakteriyemisi için saptanan
bağımsız risk faktörleri gösterilmiştir.
Tartışma
Pek çok antibiyotiğe doğal dirençli olan ve diğer antibiyotiklere
kolayca direnç geliştirebilen Acinetobacter‘lerin neden olduğu
bakteriyemilerin tedavisi zordur. Bu bakteriler ülkemizde iki
ila yedinci sıklık arasında değişen sıklıkta nozokomiyal kan
dolaşımı etkeni olarak bildirilmektedir. Bir hastada bakteriyemi gelişmesi halinde hastanede yatan diğer hastalar pek çok
nedenden dolayı risk altındadır. Hastanelerde olası risk faktörlerine göre gerekli enfeksiyon önlemlerinin alınması ile mortalite ve morbititenin azaltılmasında en etkili yöntemdir (1,2,9).
Son yıllarda A. baumannii bakteriyemisinde risk faktörlerini
inceleyen ve çeşitli risk faktörlerinin bulunduğu çok sayıda
çalışma yayınlanmıştır. Bu çalışmaların bulguları arasında bazı
farklılıklar bulunmaktadır. Çalışmamız bakteriyemiye neden
olan Acinetobacter‘lerin neden olduğu enfeksiyonlarda olası
risk faktrölerini tek değişkenli ve çok değişkenli olarak irdeleyen bunlar arasında bağımsız risk faktörlerini ortaya koyan bir
çalışmadır.
Garcia-Garmendia ve arkadaşları A. baumannii kaynaklı
nozokomiyal kan dolaşımı enfeksiyonları için risk faktörleri
olarak invaziv işlemlerden mekanik ventilasyon, nazogastrik tüp, üriner kateter uygulamalarını, solunum yetersizliği,
daha önce sepsis geçirilmesi, daha önce antimikrobial tedavi
alınması ve immunsupresyon olmasını tespit etmişlerdir (10).
Çalışmamızda nozokomiyal A. baumannii bakteriyemisi için
tek değişkenli analizde risk faktörü olarak araştırdığımız para-

metrelerden odada üç ve daha fazla hasta olması, son on gün
içinde başka bir bakteriyel enfeksiyon geçirilmesi, santral venöz kateterizasyon, hemodiyaliz uygulanması, invaziv girişim
yapılması, TPN tedavisi ve yüksek APACHE II skoru varlığı
risk faktörü olarak tespit edildi. Çok değişkenli analizde ise bu
bulgulardan sadece odada üç ve daha fazla hasta olması, santral venöz kateterizasyon varlığı ve hemodiyaliz uygulanması
çok değişkenli risk faktörü olarak saptanmıştır.
Hastanede yatan hastaların hastalıklarının ağırlığı, uygulanan invaziv girişimlerin sayısındaki artış ve konak savunma
sisteminin bozulması gibi sebepler A. baumannii bakteriyemilerine karşı yatkınlık oluşturmaktadır (1,7,11). Kalabalık
koğuş tipi odalarda bilinçli veya bilinçsiz olarak hasta teması
ve ortak kullanılan aletler olmaktadır. Bu durum A. baumannii’nin yüzeyleri ve hastaları yoğun bir şekilde kolonize edebildiği göz önüne alınırsa, el hijyenine dikkat edilmemesinin A.
baumannii enfeksiyonunun gelişimine zemin oluşturması ile
açıklanabilir (1,2,9,12). Kolonize hasta ile aynı odada kalmanın
yanında, çevrenin ve hastaların yoğun kolonizasyonu neticesinde kros-kontaminasyonun A. baumannii enfeksiyonlarındaki rolü önemlidir. Çünkü kalabalık odalar özellikle hastalar
arasında yapılan muayene ve girişimlerde el hijyenine dikkat
edilememesi ihtimalini arttırarak A. baumannii enfeksiyonları
için risk faktörü teşkil eder (2,12,13).
Hastalarda var olan komorbid hastalıklar hastanede kalış süresini uzatır, invaziv girişim ve işlem sıklığını arttırır. Çeşitli
komplikasyonlara sebep olabilir. Ayrıca nozokomiyal enfeksiyon oranında artış ve artan geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı ihtiyacı ile A. baumannii enfeksiyonu gelişimi için risk
oluştururlar (2,12). Hal böyleyken çalışamamızda A. baumannii bakteriyemileri için komorbid hastalık varlığı risk faktörü
www.jms.yeniyuzyil.edu.tr
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olarak gösterilememiştir. Bunun nedeni çalışmaya aldığımız
hasta grupların sayısının az olmasından kaynaklanmış olabilir.
Buna rağmen hastalarımızda A. baumannii bakterimisinden
önce son on gün içinde başka bir bakteriyel enfeksiyon geçirmeleri A. baumannii bakteriyemisi için risk faktörü olarak
belirlenmiştir. Çalışmalarda geçirilen bakteriyel enfeksiyon A.
baumannii bakteriyemisi riskini yaklaşık üç kat arttırdığı belirtilmiştir (A. baumannii bakteriyemisi için p= 0.035) Daha
önceden başka bir enfeksiyonun geçirilmesini risk faktörü ve
bağımsız risk faktörü olarak tespit eden çalışmalarla bu sonuç
uyumludur (10,14).
Çalışmamızda ayrıca uygulanan invaziv girişimler ve santral
venöz kateterizasyon A. baumannii bakteriyemisi için risk
faktörü olarak bulunmuştur. (A. baumannii bakteriyemisi için
p=0.021 ve OR 3.38, p=0,0001 ve OR 6,26) Bu uygulamalar
hastaların performansını bozar. Gelişebilecek nozokomiyal
enfeksiyonlar ile antibiyotik kullanımına neden olur. Komplikasyonlara neden olarak ve hastanede kalış süresini uzatmak
sureti ile A. baumannii enfeksiyonlarının gelişiminde risk oluşturabilir (2). A. baumannii salgınında invaziv girişim ve geçirilen cerrahinin risk faktörü olduğu gösterilmiştir (1,15). Damar
içi kateterlerin başta YBÜ’leri olmak üzere hastanedeki tüm
birimlerde yoğun olarak kullanılması, kateter enfeksiyonu sıklığında da artışa sebep olur (16). A. baumannii bakteriyemisi
için santral venöz kateterizasyon uygulanması risk faktörü olarak belirlenmiştir. Bu durum A. baumannii’nin sahip olduğu
polisakkarit kapsülü ile kataterlere yapışma ve kolonize etme
yeteneğinden kaynaklanabilir (1,17,18). Santral venöz kateterin uygulanması ve takiben kateter bakımı için gerekli tedbirlerin alınması santral venöz kateterizasyona bağlı enfeksiyonları
önleyebilir.
Hemodiyaliz uygulanan hastalarda mortalite ve morbiditenin
önemli nedenlerinden biride enfeksiyonlardır. Üremik hastalarda hücresel immünitede baskılanma ve konak savunmasında bozulma mevcuttur (19). Dolayısıyla hastaların enfeksiyona
eğilimleri fazladır. Hemodiyaliz hastalarındaki enfeksiyonların
ilk sıradaki kaynağı intravasküler girişimlerdir. Geçici yada kalıcı kateterizasyonlar enfeksiyon riskini arttırır. Arteriyo-venöz
fistül varlığı, yetersiz mukokutanöz bariyer ve sık vasküler girişimler enfeksiyona sebep olabilir. İnvaziv girişimlere maruziyet
nozokomiyal enfeksiyon ihtimalini de yükseltir (19, 20). Daha
az sıklıkta görülmekle beraber diyaliz sıvısının yada diyaliz
makinesinin, kullanılan suyun mikroorganizmalarla kontaminasyonu, filtrelerin özellikle gram negatif bakterilerle kolonizasyonu sonucu infeksiyöz komplikasyonlarda gelişebilir (20,
21). Yapılan bir çalışmada hemodiyaliz uygulanan hastalarda
uygulanmayanlara göre hastane enfeksiyonu gelişme riskini
arttırdığı gösterilmiştir (22). Çalışmamızda hemodiyaliz uygu-
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lanması A. baumannii bakteriyemisi için bağımsız risk faktörü
olarak saptanmış olup, A. baumannii bakteriyemisi riskini en
az dört kat arttırdığı tespit edilmiştir. (p=0.026)
Geniş spektrumlu antimikrobiyallerin uzun süreli kullanımı
normal florayı ortadan kaldırmakta ve Acinetobacter gibi dirençli mikroorganizmaların seleksiyonuna neden olmaktadır.
Profilaktik veya tedavi amaçlı antibiyotik kullanımı özellikle
çoğul dirençli suşlarla gelişen A. baumannii enfeksiyonları için
risk faktörü olarak bildirilmektedir (23). Çalışmamızda profilaktik ve tedavi amaçlı antibiyotik kullanımı risk faktörü olarak
saptanmamıştır. Son yapılan çalışmalarda mide koruyucu ilaç
alımının nozokomiyal enfeksiyonlarda risk faktörü olduğu
gösterilememiştir (24). Bunun yanında hastanelerde el hijyenine dikkat edilmeksizin yapılan aspirasyonlar, endotrakeal tüp
manipülasyonları ve mekanik ventilasyon uygulamaları bakteriyemide risk faktörü olarak belirtilmektedir (25). Çalışmamızda da kontrol grubuyla karşılaştırıldığında bu işlemlerin
risk faktörleri arasında saptanmamış olması vaka grubuna dahil edilen hastalarımızın azlığı ve bu konuda hijyen kurallarına
dikkat edildiğinden olabilir.
Ancak TPN tedavisi alan santral kateterli 1134 hastanın değerlendirildiği bir çalışmada TPN tedavisinin kateter enfeksiyonu
için risk faktörü olduğu saptanmıştır (26). Çalışmamızda benzer olarak TPN A. baumannii bakteriyemisi için risk faktörü
olarak bulunmuştur. TPN uygulanması A. baumannii enfeksiyon riskini dört kat arttırmaktadır. (p=0.007) TPN tedavisinin genellikle santral venöz kateterizasyon ile yapılması bunun
temel sebebi olabilir. Özellikle lipid içeren TPN solusyonları
bakteriyel üreme için uygun ortam sağlar. Ayrıca TPN solüsyonlarının hazırlanma aşamasında bakteriyel kontaminasyon
olabilir (1,13,16).
Çalışmamızda hastalığın şiddetinin belirlenmesinde ve hastaların risk klasifikasyonu için kullanılan risk skorlamaları içinde
sadece APACHE II için anlamlı risk saptandı (p=0.006). Yapılan çalışmalarda yüksek APACHE II skorunun A. baumannii
enfeksiyonları için risk oluşturduğu belirlenmiştir (14). Çalışmamızda A. baumannii bakteriyemisi için ise ortalama 16
olarak yüksek saptanmıştır. Bu sonuçlar APACHE II skorunun
15 ve üzerinde olmasının hasta için temel bir risk faktörü olabileceği görüşünü desteklemektedir. ECOG, MODS ve SAPS
II skorları benzer sonuç vermiş olup bağımsız bir risk faktörü
olarak bakteriyemi tespitinde anlamlı bir sonuç göstermemiştir. (4,5). Bu sonuç risk skorlamalarından bakteriyemi risk faktörlerini değerlendirmede sadece APACHE II tek başına risk
klasifikasyonu için kullanılabileceğini göstermektedir.
Çalışmamızda son yıllarda A. baumannii bakteriyemisinde
risk faktörlerini inceleyen çalışmalardan farklı olarak üç ve

Acinetobacter baumannii ‘nin Etken Olduğu Bakteriyemiler İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

daha fazla hastayla aynı odayı paylaşmak ve yüksek APACHE
II skoru risk faktörü olarak tespit edilmiştir. Saptadığımız risk
faktörlerinin çoğu etkili enfeksiyon kontrol tedbirleri ile önlenebilir. Bu sebeplerle A. baumannii’nin neden olduğu bakteriyemilerin risk faktörlerinin saptanması ve risk faktörlerine yönelik alınacak enfeksiyon kontrol önlemleri hem A. baumannii
enfeksiyonlarının, bunun yanında artan antimikrobiyal direnci sınırlandırabilir.
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Özet
Giriş: Birçok çalışmada, infertilitenin kadınlar için erkeklere
göre daha stres verici olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada infertilite tanısı alan ve tedavi sürecinde olan kadınlarda, infertilitenin psikolojik etkileri, evlilik ilişkisi ve cinsel ilişki üzerindeki
etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı İnfertilite polikliniğine
infertilite değerlendirmeleri için için başvuran 50 kadın hasta ve
TC. Sağlık Bakanlığı 2 No’lu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezindeki 40 sağlıklı kadın kontrol grubu çalışmaya
alındı. Yarı yapılandırılmış görüşme formu, Beck Depresyon
Ölçeği, Durumluk- Sürekli Kaygı Ölçeği, Belirti Tarama Listesi,
Maudsley Evlilik Anketi uygulandı. Çalışmanın istatiksel değerlendirmesi SPSS 9.0 istatistik programı kullanılarak yapıldı.
Bulgular: İnfertil olgularda depresyon puanları, ruhsal belirti
şiddeti kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. İki grup arasında evlilik ilişkisi ve cinsel ilişki açısından
anlamlı bir fark saptanmamıştır. Yaş, eğitim durumu, ekonomik
durum, çalışma durumu ile depresyon puanları arsında anlamlı
ilişkiler bulunmuştur. İnfertilite süresi, infertilite tedavi süresi ve
evlilik süresi uzadığında majör depresyon ve SCL-90R genel belirti düzeylerinde artama olduğu saptanmıştır.
Sonuç: İnfertiliteye karşı geliştirilen psikolojik reaksiyonlarda
yaş, ekonomik durum, çalışma durumu, eğitim durumu gibi
sosyodemografik faktörlerin yanı sıra infertilitenin süresi, tedavi süresi gibi değişkenlerin önemi dikkat çekicidir. Yardımcı
üreme teknikleri uygulamalarındaki farklılıkların hasta popülasyonlarını farklı şekillerde etkilediği dikkate alınarak, bu
uygulamaların psikolojik etkilerinin anlaşılması için daha fazla
araştırmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar sözcükler: İnfertilite, kadın, psikiyatrik problemler, evlilik ilişkisi
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Psychiatric Effects of Infertility and Duration
of Treatment on Women
Abstract
Introduction: The aim of this study was to investigate the effects
of infertility on the psychological effects of infertility, marital
relationship and sexual intercourse in women diagnosed with
infertility.
Materials and Methods: 50 female patients who applied for
infertility assessments in Infertility outpatient clinic of Istanbul
University Medical Faculty, Obstetrics and Gynecology
Department and TC. The study included 40 healthy female
control groups in the Ministry of Health No. 2 Mother and Child
Health and Family Planning Center. Semi-structured interview
form, Beck Depression Inventory, State-Trait Anxiety Scale,
Symptom Check List, Maudsley Marriage Questionnaire were
applied. Statistical evaluation of the study was performed using
SPSS 9.0 statistical program.
Results: Depression scores, anxiety levels, and severity of
psychological symptoms were significantly higher in infertile
patients than the control group. No significant difference was
found between the two groups in terms of marital relationship
and sexual intercourse. Significant relationships were found
between age, educational status, economic status, working status
and depression scores. The duration of infertility, duration of
infertility treatment and length of marriage were found to be
increased in major depression and general symptom levels of
SCL-90R.
Conclusion: The importance of variables such as age, economic
status, working status, educational status, duration of infertility
and duration of treatment are important for psychological
reactions against infertility. Considering that the differences
in the applications of assisted reproductive techniques affect
patient populations in different ways, more research is needed to
understand the psychological effects of these applications.
Key words: Infertility, women, psychiatric problems, marital
relationship

İnfertilite ve Tedavi Süresinin Kadınlar Üzerinde Psikiyatrik Etkileri

GİRİŞ
Yaşam amacı olarak üreme, sosyalizasyon sürecindeki
erken gelişimsel evrede canlının kendi türünü tanımasını
sağlayan doğal bir eylem haline gelebilir. Üreyebilme
(fertilite), bireysel cinsel kimliğin gerçekleştirilmesi
ile yakından ilgilidir. Üreme konusundaki yetersizlik
sıklıkla sosyal bir stigma yaratır ve utanç verici bir yetersizlik olarak algılanır (1).
Genellikle bu tanıyla ilk karşılaşmada sürpriz, şok,
inanmama duyguları yaşanmakta (2), uzun bir zaman
sürecine yayılan tedavi arayışları sosyal ilişkiler, evlilik
ilişkisini ve parasal kaynakları zorlayarak bir yaşam
krizi oluşturmaktadır (3). İnfertilite yetersizlik, eksiklik duyguları, gerginlik, engellenme, öfke, suçluluk
duyguları, öz beğenide azalma, depresyon, anksiyete,
kayıp duygusu hatta yas reaksiyonlarına neden olabilmektedir (4,5,6).
İnfertilite sorunu olan çiftler arasında bazı emosyonel
tepkilerin geliştiği pek çok çalışmada gösterilmiştir.
Evlilik uyumuna ait algılar bu çiftlerde infertilite
araştırmalarının sonucu ve süresi, bu geçiş sırasındaki
kararları ve infertiliteye eşlik eden distres gibi çeşitli
faktörlerden etkilenir. Evlilik ilişkisinin olumlu yönde
etkilendiğini (7) bildiren çalışmaların yanı sıra olumsuz
etkileri (8) olduğunu ileri süren çalışmalar da vardır.
İnfertiliye karşı gelişen psikolojik tepkilerde, kadın
ve erkek arasında bazı farklar var gibi görünmektedir.
Kadınların erkeklere göre daha yaygın edişe yaşadıkları,
daha fazla suçluluk duyguları taşıdıkları (9,10)
gösterilmiştir. Bir çalışmada, kadınların eşlerinden daha
fazla stres yaşadığı ve çocuksuz yaşamı eşlerine göre
daha az kabullenme eğiliminde oldukları belirlenmiştir
(6). 130 infertil kadının sağlıklı kontrol grubuyla
karşılaştırıldığı bir çalışmada, infertil kadınlarda psikiyatrik belirtilerin yaygınlığı anlamlı olarak daha yüksek
bulunmuştur (11).
GEREÇ VE YÖNTEM
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Anabilim Dalı İnfertilite polikliniğine infertilite değerlendirmeleri için için başvuran 50 kadın hasta
ve TC. sağlık Bakanlığı 2 No’lu Ana Çocuk Sağlığı ve
Aile Planlaması Merkezindeki 40 sağlıklı kadın kontrol
grubu çalışmaya alındı. Yarı yapılandırılmış görüşme
formu, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), DurumlukSürekli Kaygı Ölçeği (D-SKE), Belirti Tarama Listesi
(SCL-90R), Maudsley Evlilik Anketi(MEA) uygulandı.

Tanısı kesinleşerek tedavi sürecine başlanan hastalarda ve kontrol deneklerinde araştırmanın amaçları ve
yapılış biçimleri anlatılarak onayları alındı.
İnfertil hasta grubu için çalışmaya kabul edilme ölçütleri içinde; 1. Türkçe konuşuyor olma, 2. Çalışmaya
katılma konusunda gönüllü olma, 3. Jinekolojik
değerlendirme sonucunda kadından kaynaklanan
primer infertilite tanısı almış olma, 4. Cinsel olarak aktif yaşta olma, 5. Gebe kalmak için tedavi arayışında
olma, 6. En az 1 yıllık infertilite tedavi öyküsü olma,
7. Tedavi öyküsünde ovulasyon indüksiyonu ve suni
inseminasyon yöntemlerinden en az birinin olması, 8.
Evli olma yer aldı.
Çalışmadan dışlanma kriterleri içinde; 1. Okuma
yazma bilmeme, 2. Türkçe konuşamıyor olma, 3.
Sekonder infertilite tanısı olması, 4, Primer infertilitenin sadece erkek kaynaklı olduğu durumlar, 5. Tanı
aşamasında olma ve 1 yıldan daha az tedavi öyküsü, 6.
Tedavi öyküsünde IVF olması yer aldı.
Kontrol grubu olarak TC. sağlık Bakanlığı 2 No’lu
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezine 0-6
yaş arası sağlıklı bebeklerini rutin kontrollere getiren sağlıklı kadınlar alındı. Okuma yazma bilen,
çalışma için gönüllü olan, çocuk sahibi olan, cinsel
aktif yaşta olan, gebe kalmak için herhangi bir çabası
olmayan, doğal yollardan çocuk sahibi olan, herhangi
bir jinekolojik hastalık için tedavi almayan 40 sağlıklı
kadın bu çalışmaya alındı.
Hasta ve kontrol grubunun her ikisine de görüşmeci
tarafından ruhsal durum muayenesi yapılarak
deneklerle birlikte doldurulan Yarı Yapılandırılmış
Görüşme Çizelgesi uygulandıktan sonra Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Durumluk- Sürekli Kaygı Ölçeği
(D-SKE), Belirti Tarama Listesi (SCL-90R) ve Maudsley Evlilik Anketi(MEA) denekler tarafından dolduruldu.
Çalışmanın istatiksel değerlendirmesi SPSS for Windows 9.0 istatistik programı kullanılarak yapıldı.
İki grubun karşılaştırılmasında sayısal örnekler için
“bağımsız örneklem T testi” (independent-samples T
test) ve Mann-Whitney U testi, nominal değişkenler
için ki kare testi, gerekli olduğunda Fisher kesinlik testi (fisher’ Exact Test) kullanıldı. Ayrıca iki ordinal değişken, biri sayısal biri ordinal iki değişken
arasındaki ya da dağılımı basık sayısal değişkenler
arasındaki doğrusal bağıntı analizi Spearman bağıntısı
kullanıldı.
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erkekten kaynaklanan idiyopatik infertilite ve 3’ü (%6)
hem kadın hem erkekten kaynaklanan organik nedenli
infertilite olgularıydı.

Hasta grubunun yaş ortalaması 28,7 (SS=4,58); kontrol
grubunun 29,7 (SS=3,76) idi. Hasta grubunun 21’i (%42)
ilkokul, 6’sı (%12) ortaokul, 12’si (%24) lise, 11’i (%22)
Hasta grubunun depresyon puan ortalamaları BDÖ’ye
yüksek okul mezunu idi. Kontrol grubunda ise 8 kişi
göre 9,16 (SS=6,38) bulundu. Kontrol grubunun depre(%20) ilkokul, 10 kişi (25) ortaokul, 16 kişi (%40) lise ve 6
syon puan ortalamaları ise 5,93 (SS=5,30) bulundu. İki
(%15) yüksek okul mezunu idi. İki grup arasında eğitim
grup arasında depresyon puan ortalamaları açısından
düzeyleri açısından anlamlı bir fark saptanmadı (p: 0,05).
anlamlı fark saptandı (p=0,01). Hasta grubunda depreHer iki grupta çalışan kadınların oranı eşitti (%30). İki
syon puanları daha yüksekti ve BDÖ’ye göre Majör
grup arasında en uzun süre yaşanılan yer (p:0,37), geDepresyon tanısı alan 9 kişi (%18) vardı. Kontrol grubunlir durumu (p:0,64), sosyal destek (p: 0,80), aile biçimi
da ise depresyon puanları daha düşüktü ve BDÖ’ye göre
(p:0,13) arasında anlamlı bir fark yoktu. Hasta grubunda
Majör Depresyon tanısı alan 2 kişi (%5) vardı (Tablo 1).
ortalama evlilik süresi 6,38 yıl (SS= 4,26) idi. Kontrol
Hasta grubunun D-SKE’ye göre durumluk anksiyete
38. Anna	
  idi.
Czyżkowska,	
  
Katarzyna	
  
Awruk,	
  Mpuan
.Sc.,	
  and	
  
Konrad	
  Janowski,	
  
Ph.D.	
  	
  Sexual	
   ve sürekli anksiyete
grubunda 7,57 yıl (SS=3,67)
İki grupPh.D,	
  
arasında
evlilik
ortalamaları
57,84(SS=6,61)
süresi açısından anlamlı bir
fark saptanmadı.
Satisfaction	
  
and	
  Sexual	
  Reactivity	
  in	
  Infertile	
  puan
Women:	
  
The	
  Contribution	
  
of	
  T(SS=10,11)idi.
he	
  Dyadic	
  
ortalamaları
30,66
Kontrol grubuHasta grubunun infertilite
süresiand	
  
ortalaması
6,38 Int	
  
yılJ	
  Fertil	
  nun
D-SKE’ye
göre9durumluk
Functioning	
  
Clinical	
  Variables.	
  
Steril.	
  
2016	
  Jan-‐Mar;	
  
(4):	
  465–476	
  anksiyete puan ortalamalrı
(SS=4,23) idi. İnfertilite
tedavi
süresi
ortalama
4,56
58,17
(SS=6,10)
ve
anksiyete
39. Shahnooshi	
  M,	
  Karimi	
  Z.	
  Sociological	
  impact	
  of	
  infertility	
  upon	
  family	
  sürekli
in	
  Isfahan	
  
province.	
  J	
  puan ortalamaları
yıl (SS=3,75) idi. İnfertilite nedeni 38’i (%76) organik
29,97 (SS=5,58) idi. İki grup arasında D-SKE durumluk
Soc	
  Sci.	
  2010;11(4):171–198.	
  
nedenli kadın infertilitesi, 8’i (%16) idiyopatik (nedeni
ve D-SKE sürekli anksiyete puan ortalamaları açısından
bilinmeyen) kadın	
   infertilitesi, 1’i (%2) hem kadın hem
anlamlı fark saptanmadı (Tablo 1).
	
  
Tablo	
  1:	
  Hasta	
  ve	
  kontrol	
  grubu	
  BDÖ,	
  D-‐SKE	
  ve	
  SCL-‐90	
  R	
  Karşılaştırmaları	
  
	
  

Hasta	
  Grubu	
  

Kontrol	
  Grubu	
  

	
  

	
  
p	
  

Ort	
  ±SS	
  

Ort	
  ±	
  SS	
  

BDÖ	
  

9,16	
  ±	
  6,38	
  

5,92	
  ±	
  5,30	
  

0,01	
  

D-‐SKE	
  durumluk	
  

57,84	
  ±	
  6,61	
  

58,17	
  ±6,10	
  

0,84	
  

D-‐SKE	
  sürekli	
  

30,66	
  ±	
  10,11	
  

29,97	
  ±	
  5,58	
  

0,96	
  

	
  

	
  

	
  

Somatizasyon	
  

0,55	
  ±	
  0,54	
  

0,31	
  ±	
  0,40	
  

0,05	
  

Obsesyon	
  Kompulsiyon	
  

0,56	
  ±	
  0,58	
  

0,29	
  ±	
  0,37	
  

0,01	
  

Kişilerarası	
  Duyarlılık	
  

0,32	
  ±0,53	
  

0,15	
  ±0,36	
  

0,04	
  

Depresyon	
  

0,61	
  ±	
  0,6	
  

0,29	
  ±	
  0,33	
  

0,005	
  

Anksiyete	
  

0,42	
  ±0,44	
  

0,19	
  ±	
  0,21	
  

0,004	
  

Öfke	
  –	
  düşmanlık	
  

0,35	
  ±	
  0,51	
  

0,15	
  ±	
  0,16	
  

0,02	
  

Fobik	
  anksiyete	
  

0,54	
  ±	
  1,9	
  

0,14	
  ±	
  0,18	
  

0,37	
  

Paranoid	
  düşünce	
  

0,24	
  ±	
  0,53	
  

0,19	
  ±	
  0,20	
  

0,24	
  

Psikotiklik	
  

0,10	
  ±0,34	
  

0,25	
  ±	
  0,58	
  

0,47	
  

SCL-‐90	
  R	
  

SCL-‐90	
  R	
  

	
  

	
  

	
  

GSI	
  

0,40	
  ±	
  0,41	
  

0,18	
  ±	
  0,16	
  

0,002	
  

PST	
  

22,76	
  ±	
  17,03	
  

14,60	
  ±	
  11,71	
  

0,02	
  

PSDI	
  

1,41	
  ±	
  0,52	
  

1.01	
  ±	
  0,31	
  

0,00	
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SCL-90R De GSI (Ort±SS=0,40 ±0,41, p=0,002)
PST
(Ort±22,76±17,03,p=0,02)
ve
PSDI
(Ort±SS=1,41±0,52,p=0,00) puanları hasta grubunda
anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Aynı Ölçeğin
alt ölçek puanlarına bakıldığında somatizasyon
(Ort±SS=0,55±0,54, p=0,05), obsesyon kompulsiyon (ort±SS=0,56±0,58, p=0,01), kişilerarası duyarlık
(Ort±SS=0,32±0,53,p=0,04, depresyon (Ort±SS=0,61±0,6,
p=0,005), anksiyete (Ort±SS=0,42±0,44,p=0,004) ve
öfke-düşmanlık (Ort±SS=0,35±0,51, p=0,02) puanlarının
da hasta grubunda anlamlı olarak daha yüksek olduğu
dikkati çekti (Tablo 1).

Hasta grubunda yaş ve Beck puanları arsında anlamlı
bir ilişki saptanmadı. Ancak Beck 17’nin üzerinde puanlara sahip olma ile yaş arasında pozitif yönde anlamlı
ilişki saptandı (r= ,32,p<0,05). Kontrol grubunda ise
yaş ile BDÖ puanları arasında anlamlı ilişki saptandı
(r= ,32,p<0,05). Yani yaş arttıkça depresyon skorları
da artıyordu. Ancak yaşla Majör depresyon tanısı alma
arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (Tablo 4).
Hasta grubunda eğitim düzeyi ile BDÖ puanları arasında
zayıf-orta derecede ilişki saptandı (r=-,43,p<0,01). Eğitim
düzeyi arttıkça BDÖ puanlarında azalma olduğu şeklinde
yorumlandı. Kontrol grubunda ise eğitim düzeyi ve BDÖ
puanları arasında herhangi bir ilişki saptanmadı (Tablo 2).

	
  

Tablo	
  2:	
  Yaş,	
  yaşanılan	
  yer,	
  eğitim	
  düzeyi,	
  çalışma	
  durumu,	
  gelir	
  durumu	
  ile	
  ölçekler	
  arasındaki	
  ilişki	
  
	
  

	
  

yaş	
  

Yaşadığı	
  yer	
   Eğitim	
  

Çalışma	
  

Gelir	
  

düzeyi	
  

durumu	
  

durumu	
  

,22	
  

,13	
  

,35*	
  

	
  
	
  

D-‐SKE	
  

	
  

Durumluk	
  

	
  

D-‐SKE	
  Sürekli	
  

,13	
  

,03	
  

,19	
  

,22	
  

,16	
  

Hasta	
  

BDÖ	
  

,18	
  

-‐,19	
  

-‐,43*	
  

-‐,34*	
  

-‐,39**	
  

grubu	
  

BDÖ	
  	
  

,32*	
  

,02	
  

-‐,27	
  

-‐,08	
  

-‐,15	
  

GSI	
  

,11	
  

-‐,18	
  

-‐,21	
  

-‐,12	
  

-‐,37	
  

PST	
  

,21	
  

-‐,19	
  

-‐,22	
  

-‐,19	
  

-‐,37**	
  

PSDI	
  

-‐,03	
  

-‐,20	
  

-‐,03	
  

-‐,03	
  

-‐,11	
  

	
  

D-‐SKE	
  

-‐,11	
  

,05	
  

-‐,01	
  

,31	
  

,07	
  

	
  

Durumluk	
  

	
  

D-‐SKE	
  sürekli	
  

-‐,15	
  

-‐,03	
  

,12	
  

,06	
  

-‐,01	
  

	
  

BDÖ	
  

32*	
  

-‐,03	
  

,14	
  

,10	
  

,13	
  

Kontrol	
  

BDÖ	
  

-‐,20	
  

,12	
  

-‐,01	
  

,10	
  

,08	
  

grubu	
  

17	
  üstü	
  puan	
  
GSI	
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Hasta grubunda çalışma durumu ve BDÖ puanları
arasında zayıf-orta derecede ters yönde ilişki saptandı.
Çalışan kadınlar arasında BDÖ skorları daha azalıyor
şeklinde yorumlandı. Kontrol grubunda ise çalışma ve
BDÖ puanları arasında herhangi bir ilişki saptanmadı
(Tablo 2).
Hasta grubunda kontrol grubundan farklı olarak gelir
durumu ile DSK-E Durumluk arasında zayıf derecede
anlamlı ilişki saptandı (r=-,35,p<0,05). Gelir durumu
arttıkça durumluk anksiyete puanlarında artma olduğu
şeklinde yorumlandı. Gelir durumu ve BDÖ skorları
arasında ters yönde zayıf-orta derecede ilişki saptandı
(r=-,39, p<0,01). Yani gelir durumu azaldıkça BDÖ
puanları artmakta idi. Ayrıca gelir durumu ile SCL-90R
GSI(r=-,37, p<0,01) ve PST (r=-,37,p<0,01) puanları
arasında anlamlı ters yönde bir ilişki saptandı. Gelir durumu azaldıkça genel belirti düzeyi ve pozitif belirti toplam
puanlarında artış oluyor şeklinde yorumlandı (Tablo 2).
Spearman bağıntısı kullanıldığında infertilite süresi ve
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SCL-90 R Pozitif belirti toplamı (PST) alt ölçek puanları
(r=0,33, p<0,05) ve BDÖ arasında (r=0,35, p<0,05)
arasında zayıf derecede pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu
saptandı. İnfertilite tedavi süresi SCL- 90 R Genel belirti
düzeyi (GSI) (r=0,32, p<0,05), PST (r=0,36, p<0,05) ve
BDÖ (r=0,40, p<0,05) arasında zayıf derecede pozitif
yönde anlamlı ilişki olduğu saptandı. Sonuç olarak infertilite süresi ve tedavi süresi uzadığında ruhsal belirtilerde
ve depresyon puanlarında artış olduğu düşünüldü.
Yarı yapılandırılmış görüşme formunda infertilite ve tedavi sürecinin hastalar üzerindeki etkilerinin araştırıldığı
6 soruya hastaların yanıtı incelendiğinde; 33’ü (%66)
çocuklu ailelerle görüşürken rahatsızlık duyduğunu,
29’u (%58) çocuk yapma konusunda yakınlarından baskı
duyduğunu, 12’si (24) bir kadın olarak kendisini yetersiz
hissettiğini belirtmiştir. 33’ü (%66) cinsel yaşantısının
olumsuz etkilendiğini belirtm iştir (Tablo 3). İnfertilite
süresi ile –cinsel yaşantının etkilenmesi- arasında ters
yönde zayıf-orta derecede anlamlı ilişki (r=-,35, p<0,05)

İnfertilite ve Tedavi Süresinin Kadınlar Üzerinde Psikiyatrik Etkileri

ve infertilite tedavi süresi ile –cinsel yaşantının etkilenmesi –arasında ters yönde zayıf-orta derecede (r=,31,p<0,05)ilişki saptandı. Ayrıca evlat edinmeyi düşünüp
düşünmeme ile infertilite süresi (r=-,51,p<0,01) ve infertilite tedavi süresi (r=-,57,p<0,01) arasında iyi derecede
anlamlı ilişki saptandı. İnfertilite süresi ve infertilite tedavi süresi uzadığında evlat edinmeyi düşünmenin arttığı
şeklinde yorumlandı.
MEA Ölçeği her bir soru için ortalamalar alındığında iki
grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Ancak hasta
grubunda infertilite süresi ve MEA 9. Soru arasında
(r=0,39,p<0,05); infertilite tedavi süresi ile MEA 9. soru
arasında (r=0,44,p<0,05) arasında ve evlilik süresi MEA
9. Soru arasında (r=0,39,p <0,05) zayıf orta dercede pozitif yönde ilişki saptandı. İnfertilite süresi ve tedavi süresi
uzadığında “eşiniz evlilikle ilgili sorumluluklarını yerine
getiriyor mu” sorusuna verilen olumsuz yanıt cevabında
artış olduğu saptandı. Kontrrol grubunda ise evlilik süresi ile MEA’nın alt soruları arasında herhangi bir anlamlı
ilişki saptanmadı.
TARTIŞMA
Birçok çalışmada, infertilitenin kadınlar için erkeklere
göre daha stres verici olduğu belirlenmiştir (6,12).
Toplumsal cinsiyet, bireylerin infertiliteye karşı olan tepkilerini ve uyumlarını etkileyen bir faktördür. İnfertilite,
erkek infertilitesinin, çiftlerin infertilitesinden en az
yüzde elli kadar sorumlu olmasına rağmen, kadınsı bir
problem olarak kabul edilir (13). Üreme fonksiyonlarında
bozulma olan eşin infertiliteden etkilenmesinin, üreme
fonksiyonlarında bozulma olmayan eşe göre herhangi bir
farklılık olmadığını gösteren çalışmalar da vardır (14).
İnfertilitiye karşı geliştirilen tepkilerde cinsiyetler arası
farklar dikkate alınarak çalışmamızda nedenin sadece
kadından ya da hem erkek hem kadından kaynaklandığı
olgular araştırmaya alınmıştır. Ayrıca bu çalışmada infertilite tanısı alan grubun, sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması
amaçlandığından çiftler değerlendirilmemiş dolayısıyla
erkek faktörünün etkileri yeterince incelenemediğinden
böyle bir sınırlama uygun görülmüştür.
Spesifik tedavi tekniklerinin infertil bireyler üzerinde farklı etkileri olup olmadığı ile ilgili bilgiler yetersizdir (15). Bir çalışmada; erkek infertil hastalarda
farklı yardımcı üreme tekniklerinin depresyon üzerinde farklı risk faktörleri oluşturduğu gösterilmiştir (16).
Gungor ve arkadaşları İntra uterin inseminasyonun
(IUI) infertilite tedavisinin erken evrelerinde yapılan

bir işlem olmasına karşın IVF ise –son nokta tedavi
aşaması-olarak düşünülüp ileri aşamalarda uygulanan bir tedavi olduğunu; dolayısıyla, IVF prosedürü ile
karşılaştırıldığında, bir IUI döngüsünün başlatılması,
çift için daha az stresli olabileceğini ileri sürmüşlerdir
(17). Tedavi türünün psikolojik sonuçlardaki etkileri
olabileceği düşünülerek IVF gibi daha özgün tedavi yöntemlerinin söz konusu olduğu durumları çalışmamıza
almadık. Çalışmamıza tedavi öyküsünde ovulasyon indüksiyonu ve suni inseminasyon yöntemlerinden en az
biri uygulanmış olan infertil kadınlar alınmıştır.
Çalışmamızda, primer infertilite tanısı alan hasta grubumuzda kontrollere göre depresyon puanlarının daha yüksek olduğunu saptadık. Hasta grubunun %18’i, kontrol
grubunun ise %5’i majör depresyon tanısı almaktaydı.
Bulgularımız infertil kadınlarda sağlıklı kadınlara göre
daha yüksek depresif semptomlar olduğunu bildiren
çalışmalarla uyumludur (18,19).
Çalışmamızda infertil kadınlarda kontrollere göre SCL90R genel belirti düzeyi, pozitif belirti toplamı ve pozitif belirti düzeyi anlamlı olarak daha yüksekti. Aynı
ölçeğin alt ölçek puanlarına bakıldığında; somatizasyon,
obsesyon-kompulsiyon, kişiler arası duyarlık, depresyon, anksiyete, öfke-düşmanlık puanlarının da hasta
grubunda anlamlı olarak daha yüksek olduğu dikkati
çekti. Benzer bir çalışmada Bernstein ve arkadaşları (20)
30 infertil kadını 20 sağlıklı kontrolle SCL-90 R kullanarak karşılaştırdıkları çalışmalarında, infertil kadınlarda
depresyon, öfke-düşmanlık ve kişilerarası duyarlılıkta
hafif dercede artış olduğunu saptamışlardır. Noorbala
ve arkadşlarının çalışmasında da benzer olarak tedavi
amacıyla başvuran infertil kadınlarda SCL 90-R depresyon ve kişilerarası duyarlık alt ölçek puanları kontrol
grubuna göre yüksek bulunmuştur (21).
Çalışmamızda, infertil hasta grubu ve kontrol grubu
arasında D-SKE durumluk ve sürekli kaygı puanları
arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Bu durum daha
önceki yayınların çoğunda belirtildiğinin aksine, infertil kadınlarda anksiyetenin yükseldiğini işaret eden bulgularla uyumlu değildi (22,23). Ancak sonuçlarımıza
benzer olarak Danimarka’da yapılan bir çalışmada infertilite tedavisi ve anksiyete bozukluğu arasında bir ilişki
bulunamamıştır (24).
Hasta grubunda yaş ve Beck puanları arsında anlamlı
bir ilişki saptanmadı. Ancak yaşla birlikte Majör Depresyon tanısının infertil kadınlarda arttığı görüldü. 100
infertil kadında depresyon araştırmasının yapıldığı bir
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çalışmada; infertil kadınlar arasında depresyon prevalansı
özellikle 26 yaş ve üstü infertil kadınlarda daha yüksek
bulunmuştur (25).
Çalışmamızda eğitim düzeyi yükseldikçe BDÖ depresyon puanlarının azaldığı dikkati çekmekteydi. Alhassan ve arkadaşlarının çalışmasında benzer olarak eğitim
düzeyi azaldıkça depresyon prevalansında artma olduğu
gösterilmiştir (26).
Çalışmamızda gelir durumu arttıkça D-SKE durumluk
puanlarında artış olduğu, gelir düzeyi azaldıkça genel belirti düzeyi ve depresyon puanlarının artma eğiliminde
olduğu saptandı. Tedavi maliyeti ve çok sayıdaki test
ve tedavilerin stresle anlamlı olarak ilişkisini gösteren
çalışmalar vardır (27). Suudi Arabistan’daki infertil erkek
ve kadınlar arasında yapılan bir çalışmada, özellikle
depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik bozuklukların
yaygınlığının daha düşük gelir düzeyi ile ilişkili olduğunu
gösterilmiştir (28). Ayrıca çalışan kadınlarda depresyon
puanlarının azalma eğiliminde olması dikkati çekmiştir.
Sonuçlarımız Ramezanzadeh ve arkadaşlarının , bir işe
sahip olmanın infertil kadınlarda depresyon ile ters ilişkili
olduğunu gösterdikleri çalışmalarıyla uyumludur (29).
Çalışmamızda MEA Ölçeği her bir soru için ortalamalar
alındığında iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı.
Yalnızca İnfertilite süresi ve tedavi süresi uzadığında
“eşiniz evlilikle ilgili sorumluluklarını yerine getiriyor
mu” sorusuna verilen olumsuz yanıt cevabında artış
olduğu saptandı. İnfertilitenin çift düzeydeki etkileriyle
ilgili olarak yapılan çalışmalar, infertil çiftlerin daha düşük
düzeyde evlilik memnuniyeti olduğunu ortaya koymuştur
(30). Ancak bunun tersini işaret eden çalışmalar da vardır
(31).
Yarı yapılandırılmış görüşme formunda infertilite ve tedavi sürecinin hastalar üzerindeki etkilerinin araştırıldığı
6 soruya hastaların yanıtı incelendiğinde; hastaların
özellikle çocuklu ailelerle görüşmekten rahatsızlık
duydukları, yakınlarından baskı hissetiklerini ve cinsel
yaşantılarının olumsuz etkilendiğini belirttikleri dikkati çekmiştir. Bulgularımız literatürde belirtilen çocuklu
ailelerle görüşmekten rahatsızlık duyma, yakınlarından
çocuk sahibi olma konusunda baskı hissetme (32,33)
gibi tepkilerle uyumludur. Kültürel, etnik ya da dinsel
faktörlerin infertiliteye karşı gelişen tepkilerde etkileri
olduğu düşünülebilir. Yunanlı çiftlerde infertilitenin
psikolojik risklerinin araştırıldığı bir çalışmada geleneksel tarzın kırsal kesimden gelen bireylerde özgün
bir yük etkisi yaptığı sonucuna varılmıştır (4). Bizim
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çalışmamızda infertiliteye karşı geliştirilen tepkilerde
belki de Türk kültürüne özgü değişkenlerin etkileri
vardır. Ayrıca sonuçlarımıza uygun olarak infertilite tedavisine alınan 59 kadınının rutin jinekolojik kontrollere
gelen kadınlarla karşılaştırıldığı bir çalışmada eşle olan
ilişkiden memnuniyet ve cinsel işlevler açısında anlamlı
bir fark saptanmamış olduğu bildirilmiştir. Fakat infertil
kadınlar, infertilitenin cinsel yaşantılarında bozucu etkileri olduğunu bildirmişlerdir (34). Bulgularımızdan farklı
olarak infertil kadınlarda cinsel işlevlerin bozulduğuna
ilişkin çalışmalar vardır (35).
Çalışmamızda infertilite süresi, evlilik süresi ve tedavi
süresi uzun olan hastalarda depresyon ve genel psikopatoloji geliştirme düzeylerinde artış olduğunu saptadık.
Çalışmamızla uyumlu psikolojik sonuçların gelişmesinde
infertilite süresi ve infertilite tedavi süresinin zaman içinde
farklı etkiler yaratabileceğini destekleyen araştırmalar
vardır (15,36,37).
Çalışmamızda, infertilite süresi ve cinsel yaşantının etkilenmesiyle ilgili yarı yapılandırılmış görüşme çizelgesinde verilen cevaplar arasında anlamlı ilişki saptandı.
İnfertilite süresi ve tedavi süresi uzadığında cinsel
yaşantının daha olumsuz etkilendiği sonucuna varıldı.
Sonuçlarımıza benzer olarak infertilite süresi uzadığında
düşük cinsel tatmin olduğuna ilişkin verilerle uyumludur
(38).
Ayrıca infertilite ve tedavi süresi uzadığında evlat edinmeyi düşünme oranlarının anlamlı olarak arttığı belirlendi. Bir çalışmada benzer olarak, infertilite ile bir çocuğun
evlat edinilmesi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu
gösterilmiştir(39).
SONUÇ
İnfertiliteye karşı geliştirilen psikolojik reaksiyonlarda
yaş, ekonomik durum, çalışma durumu, eğitim durumu
gibi sosyodemografik faktörlerin yanı sıra infertilitenin
süresi, tedavi süresi gibi değişkenlerin önemini göstermektedir. Ayrıca son yıllarda infertilite tedavisinde yardımcı
üreme teknikleri uygulamalarında tek embriyo transferi (SET) ve donmuş çözülmüş embriyoların kullanımı
gibi yeni tekniklerin kullanımının arttığı dikkati çekmektedir. Yardımcı üreme teknikleri uygulamalarındaki
farklılıkların hasta popülasyonlarını farklı şekillerde
etkilediği dikkate alınarak, bu uygulamaların psikolojik
etkilerinin anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç
vardır.
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The Role of Combination of ThreePhase Bone, Labeled Leukocyte and
Bone Marrow Scintigraphy in the
Diagnosis of Periprosthetic Infections
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Medicine, Gaziosmanpasa Hospital, Istanbul, Turkey.
Abstract
Aim: Many methods are available in the differential diagnosis of infection and relaxation in hip and knee prosthesis. Moreover,
many radiopharmaceuticals have been examined in nuclear medicine. The present study investigated the efficacy of the combination of three-phase bone, labeled leukocyte and bone marrow scintigraphy for detecting infections in hip and knee prostheses.
Matarials abd Methods: This study included 89 patients with pre-diagnosed prosthetic infections. The patients were divided into
two groups, namely, hip arthroplasty group (group I: 40 women and 16 men) and knee arthroplasty group (group II: 25 women and
8 men). All the patients underwent Tc-99m MDP three-phase bone scintigraphy, Tc-99m HMPAO-labelled leukocyte scintigraphy
and Tc-99m sulphide colloid bone marrow scintigraphy at a minimum of 2-day intervals and were followed up for 6 months to 2.5
years. In all, 33 (39%) patients underwent an operation after the scintigraphies. Sensitivity, specificity and accuracy of the methods
were calculated by considering the results of the surgery and findings of the clinical follow-up as the gold standard. Agreement
among the methods was analysed using Kappa values, and p < 0.001 was considered to be statistically significant.
Results: Sensitivity, specificity and accuracy of the combined diagnostic approach were 85%, 97% and 94%, respectively, in the hip
arthroplasty group and 75%, 100% and 96%, respectively, in the knee arthroplasty group.
Conclusion: These results indicate that the combination of the three-phase bone, labelled leukocyte and bone marrow scintigraphy
was the best choice based on the results of all cases suspected of all prosthetic infections.
Keywords: Prosthesis infection, whole-body bone scintigraphy, labeled leukocyte scintigraphy, three-phase bone scintigraphy

Introduction and Aim
Many methods are available in the differential diagnosis
of infection and relaxation in hip and knee prosthesis.
The biochemical tests used for this purpose have high
sensitivity but low specificity (1-2). On the other hand,
radiographic methods such as computed tomography,
magnetic resonance imaging and ultrasonography
cannot be evaluated due to metal artifacts (3). Although
the very high sensitivity of bone scintigraphy which is
most commonly used in the evaluation of infection in
nuclear medicine, the specificity (41-61%) is low (3-5).
Normal findings in bone scintigraphy is very important
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in terms of ruling out infection, and its positiveness
requires the use of more specific methods. Therefore,
bone scintigraphy is used only for screening purposes
(2-5).
Ga-67 scintigraphy is a more specific method in
detection of inflammation, and provides more
information than bone scintigraphy alone. When
used with bone scintigraphy, its accuracy reaches
approximately 70-80% (4-6). However, since (i)
the physical properties of Ga-67 are not ideal for
gamma cameras, (ii) they cannot be found at hand
at all times due to being cyclotron products, and (iii)
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they are expensive, the methods that can be applied
with Tc-99m have been preferred (5,7). Labeled
leukocyte scintigraphy (LLs) is a sensitive method
for infection, but its involvement in bone marrow
also reduces its specificity and therefore requires the
evaluation of normal bone marrow dispersion using
bone marrow scintigraphy (BMs). It is claimed that
this combined technique has the highest specificity
and sensitivity among modern scintigraphic methods
(5-8). Differential diagnosis of prosthetic infections by
aseptic loosening is very important in terms of saving
the patients from unnecessary surgical intervention,
preventing possible severe surgical complications, and
avoiding from financial over cost. Despite there are
many clinical, laboratory and radiological methods
available for differential diagnosis, none of them
have high sensitivity and specificity. Moreover, many
radiopharmaceuticals have been examined in nuclear
medicine. The present study investigated the efficacy of
the combination of three-phase bone, labeled leukocyte
and bone marrow scintigraphy for detecting infections
in hip and knee prostheses.
Materials and Methods
Collection of patient data
This study included 89 patients with pre-diagnpsed
prosthetic infections who were referred to Istanbul
University Cerrahpasa Medical Faculty, Department
of Nuclear Medicine. The patients were divided into
two groups, namely, hip arthroplasty group (group I:
40 women and 16 men) and knee arthroplasty group
(group II: 25 women and 8 men) according to their
prosthesis region. Thirty-five (39%) of these patients
were operated following the scintigraphy shot, and
55 (61%) were followed-up for between 6 months
and 2.5 years (mean 18 ± 10.2 months). All the
patients underwent Tc-99m MDP three-phase bone
scintigraphy, Tc-99m HMPAO-labelled leukocyte
scintigraphy and Tc-99m sulphide colloid bone
marrow scintigraphy at a minimum of 2-day intervals
and were followed up for 6 months to 2.5 years. In all,
33 (39%) patients underwent an operation after the
scintigraphies.
Three-phase bone scintigraphy technique
After binding of MDP lyophilized ready kit with
Tc-99m pertechnetate, 740 MBq (20 mCi) Tc-99m
MDP was given as an intravenous bolus injection. A

one-minute blood pool image was taken following
60 one-second blood phase images. Late static and
whole body imaging was performed 2-4 hours after
injection. Images were performed on a dual-detector
gamma camera (Mediso, Nucline Spirit DH-V,
Hungary) equipped with low-energy high-resolution
collimators (LEHR). Whole body images took an
average of 12-15 minutes. At the fourth hour, 300-500
thousand counts of static images were taken from the
whole body, the regions with the prosthesis, and the
suspicious areas from all patients.
Labeled leukocyte scintigraphy technique
Approximately 40-50 ml blood was taken from the
patients, and added onto 2 cc acid citrate decstrosis
and 3 cc hydroxyethyl starch in 20 cc injectors for
HMPAO lyophilized ready kit marking. Bloodcollected injectors were kept at room temperature, and
plasma was separated with participating leukocytes.
370-740 MBq (10-20 mCi) of Tc-99m HMPAO
prepared 10-15 minutes ago was added onto the
precipitate at the bottom, and then centrifuged again
after mixing. After separation of free Tc-99m which
was not bound by leukocytes, it was diluted with 3-4
cc saline, and injected to the patient intravenously.
After the injection, static images were taken from the
related body part at the 1st and 3rd hours, and static
images of 500-700 thousand counts were taken from
the whole body and related body parts at the 24th
hour. The shots were performed on a dual-detector
gamma camera (Mediso, Nucline Spirit DH-V,
Hungary) equipped with low-energy high-resolution
collimators (LEHR).
Bone marrow scintigraphy technique
The colloidal tin ready kit was kept at room temperature
for 20 minutes after binding with a maximum of 3.7
GBq (100 mCi) Tc-99m pertechnetate to each kit
under sterile conditions. Whole body images were
taken at a rate of 10 cm/min after 30-45 minutes of
iv injection at varying doses of 370-555 MBq (10-15
mCi). Then, static images were taken from the body
parts. Images were made on a dual-detector gamma
camera (Mediso, Nucline Spirit DH-V, Hungary)
equipped with low-energy high-resolution collimators
(LEHR) in a ± 10% energy window at 140 keV power
peak.
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Evaluation
Three-phase bone scintigraphy was evaluated in two
stages: in dynamic images of blood and blood pool,
if there was a markedly increased vascularity on
the prosthetic side compared to symmetry, this was
considered significant in terms of infection and evaluated
as positive. Any increased activity of periprosthetic
on the prosthetic side of the whole body bone and late
static images was considered significant for prosthetic
infection, and was evaluated as positive. In addition,
bone scintigraphy images were used as a reference for
the determination of localization of the prosthesis when
evaluating images of labeled leukocyte and bone marrow
scintigraphy. Labeled leukocyte scintigraphy images
and bone marrow scintigraphy images were evaluated
together. In the labeled leukocyte scintigraphy images,
a focal area with significant leukocyte accumulation in
comparison to the symmetry on the prosthetic side was
considered significant for the infection, and was evaluated
as positive. In bone marrow scintigraphy images, it was
evaluated as positive if there was a significant increase
in the activity on the prosthetic side compared to the
symmetry.
The conditions that we considered positive for infection
If the focal area considered as positive in the labeled
leukocyte scintigraphy was observed as photopenic in
the bone marrow scintigraphy, that was considered to be
significant for infection, and the infection was localized
according to bone scintigraphy findings. Abnormalities
found in the bone scintigraphy were considered as a
prosthesis infection if it was around the prosthesis, and it
was considered as a soft tissue infection if the abnormalities
were in a region away. If the concentration of activity in
the labeled leukocyte scintigraphy was significantly higher
than the bone marrow scintigraphy, this was considered
positive for the infection, and the localization was
determined using bone scintigraphy images.
Conditions considered to be negative for infection
If the focus considered as positive in the labeled leukocyte
scintigraphy is not photopenic in the bone marrow
scintigraphy, and the intensity of the activity and the
distribution are similar, it was considered negative. If no
focuses of positive leukocyte scintigraphy were detected
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in the labeled leukocyte scintigraphy , the results of the
report were evaluated as negative regardless of presence
of asymmetrically increased activity in the bone marrow
scintigraphy and dynamic bone scintigraphy.
Statistical Analysis
Sensitivity, specificity and accuracy of the methods were
calculated by considering the results of the surgery and
findings of the clinical follow-up as the gold standard
(Table 1, Table 2). The results of the surgery and the
findings of the clinical follow-up for 6 months-2.5 years of
unoperated patients were accepted as the gold standard.
These results were obtained after the patients received
their reports or after long-term outpatient follow-up.
Agreement among the methods was analysed using
Kappa values (Table 3); and p<0.001 was considered to be
statistically significant, K>0.80 was considered complete
fit, K:0.61-0.80 was advanced compliance, K:0.41-0.60
moderate compliance, K:0.21-0.4 poor compliance, and
K: 0.0-0.20 was considered to be unsuitable.
Results
A total of 89 patients included in the study consisted of
patients with 56 hip arthroplasty (Group I), eight had
bilateral hip prosthesis, and 48 had right hip prosthesis
according to their prosthetic sites. Prosthetics were
plugged in patients for a duration between 3 months and
22 years. The age range of this group was between 30 and
90 years. Sixteen of these patients were male, and 40 were
female. Of the patients with 33 knee prostheses (Group
II), 11 had bilateral knee arthroplasty. The duration of
the prosthesis was between 2 months and 15 years. The
age range of this group was between 28 and 81 years
(Table 4).
Sensitivity, specificity and accuracy of the combined
diagnostic approach were 85%, 97% and 94%, respectively,
in the hip arthroplasty group (Table 1) and 75%, 100%
and 96%, respectively, in the knee arthroplasty group
(Table 2).
For Group I, DKs - Kis, Ks - Verified result, KIS Combined report result, use of KIS - Verified result
combinations were not statistically significant. The use of
DKs DK Kis, DKs – Ils, Ks - Ils and Ki - Ils combinations
were found to be statistically significant for Group II.
(Table 3)
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Discussion
The sensitivities of the history, physical examination,
biochemical, microbiological and radiological (USG, CT,
MRI) tests used in the diagnosis of infected orthopedic
prostheses are low (3). Although it is a very sensitive
method for detecting bone infections using bone
scintigraphy with Tc-99m diphosphonate compounds,
which is one of the most commonly used methods in
clinical applications, it is not equally specific. Specifically,
evaluating the prostheses during the 12 months after
implantation is quite troublesome. It is even more
problematic to evaluate total knee prostheses. This has
been shown to be due to the persistent periprosthetic
activity in 63% of the femoral component and 89% in
the tibial component until 12 months after implantation

(9,10). Baseline studies can be performed to obtain
maximum benefit from bone scintigraphy, but it is very
expensive for routine clinical applications (11). According
to the studies on this subject; the total accuracy of bone
scintigraphy in the evaluation of prosthetic joints is
around 50-70% (7,12-14). In the literature, it is stated
that three-phase bone scintigraphy contributes very little
to the accuracy rate of routine bone scintigraphy in the
evaluation of prosthetic infections (12,13,15). In our
study, it was observed that the accuracy rate was higher
than the late static images when the three-phase bone
scintigraphy dynamic images were taken alone. Dynamic
images increased the accuracy from 50% to 80% in cases
with hip prosthesis, and increased from 24% to 40% in
patients with knee prosthesis. This result supports that
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bone scintigraphy should be shot in three-phases if it
requires in assessing prosthesis infections. In addition,
the accuracy rate of approximately 50% was found to
be consistent with the literature (7,8,16-18). While the
sensitivity in knee prosthesis was found as 100%, it was
70-80% in hip prosthesis. On the contrary, the specificity
was around 70% in hip prostheses while it decreased to
about 22.5% in knee prosthesis. As we have mentioned
before, it is very difficult to evaluate knee prostheses
using bone scintigraphy. However, being so sensitive
60 Journal of Medical Sciences www.jms.yeniyuzyil.edu.tr
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shows that it can be used as a good screening method.
Concurrent bone scintigraphy and Ga-67 scintigraphy
provide very accurate results in the diagnosis of
prosthetic infections. However, Ga-67 scintigraphy
can be localized in septic or aseptic inflammation and
in any elevated osseous activity site. The total accuracy
of concurrent bone scintigraphy/Ga-67 scintigraphy
in the diagnosis of prosthetic infections is between 6080% (19-21). This combination was more successful
than bone scintigraphy alone but failed to achieve the
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desired success. Furthermore, Ga-67's being a cyclotron
product can cause it to be hold in hand at any time, to be
expensive, and to be very rarely used.
Labeled leukocyte scintigraphy can be considered as
the ideal method for at least theoretically identifying
infected prostheses. Because leukocytes are not usually
accumulated in the absence of infection, even if the bone
mineral cycle is increased (22). Many researchers have
shown that labeled leukocyte scintigraphy is successful
in acute skeletal system infections. However, it is claimed
that its success is low in chronic, low-grade infections (8).
While 100% sensitivity is reported in acute infections,
the sensitivity in chronic infections is around 50-60%
(23,24). Over time, the decrease in leukocyte activity
is not surprising. Generally, neutrophils-rich mixtures
are used during marking. It is expected to be more
useful in an event that requires neutrophil response
such as acute bacterial infection. Segura et al. found the
sensitivity of labeled leukocyte scintigraphy as 96%, and
the specificity as 30% in their study including 77 patients
with prostheses (48 hips, 29 knees). They considered the
reason of this low level of specificity as the reduction of
the neutrophilic response in the chronic phase, and as
the difficulties due to the bone marrow displacement
associated with the prosthesis (25). In their study
including 73 patients with prostheses, Esper et al. (26)
reported that labeled leukocyte scintigraphy should be
used with other scintigraphic agents in order to increase
the specificity, and stated that use of antibiotics did not
reduce the sensitivity of labeled leukocyte scintigraphy.
In our study, we found the sensitivity, specificity and
accuracy in the hip prosthesis group as 85% for each,
and as 100%, 45%, and 50% in the knee prosthesis
group, respectively. The low specificity of knee prosthesis
might be due to the more intense bone marrow activity
in comparison to hip prostheses. For the same reason,
the sensitivity was found very high. The most important
disadvantage of labeled leukocyte scintigraphy is in vitro
marking. When marking, sterility is required. Working
with blood requires personnel to be more careful in terms
of blood-borne diseases (HIV, HBV). Under optimal
conditions, the marking process takes 2-2.5 hours. A
positive labeled leukocyte scintigraphy is directly related
to polymorphonuclear leukocyte migration. In chronic
infections, migration of mononuclear cells, lymphocytes
and fibroblasts is observed. The use of a mixed cell
population during injection partially eliminates this
problem. Because of the co-occurrence of leukocytosis

in acute infections, there is no problem in marking. In
chronic infections, the absence of leukocytosis results
in the absence of the desired level of binding (27,28).
In order to increase the specificity of labeled leukocyte
scintigraphy, some researchers have recommended BsLLs, BMs-LLs combinations. Bs-LLs is very difficult to
evaluate together because (i) bone marrow is seen in
labeled leukocyte scintigraphy, (ii) bone is seen in Tc99m MDP, and (iii) changes in bone marrow and bone
are different in some special cases such as radiotherapy.
In a study on this issue, Labeled leukocyte scintigraphy
and bone scintigraphy compatibility were analyzed
using Kappa analysis, and a low degree of compatibility
was found. In that study, 22 of 73 patients could not be
evaluated. In the same study, there was a 91% accuracy
and complete compliance with labeled leukocyte
scintigraphy and bone marrow scintigraphy (26).
Both labeled leukocyte scintigraphy and bone marrow
scintigraphy images reflect the mononuclear phagocytic
system. The distribution of bone marrow activity is the
same in both. This is also true for those with bone marrow
pathology as in normal. The only exception to this
compatibility is infection. In the osteomyelitis, although
leukocyte activity is high, there is no involvement seen
in the colloid images because of suppression of bone
marrow by leukocyte migration at the infection site
(29). In this combination (LLs-BMs) studies, 90-100%
sensitivity and 89-98% specificity were shown (3,30). In
our study, since we compiled a combined report from
three scintigraphy, we made the calculations of LLsBMs-Bs combination, but the basis of the report was the
LLs-BMs combination. Bone scintigraphy was mostly
used to detect prosthesis localization. The sensitivity,
specificity and accuracy of this combined technique in
the hip prostheses were 85%, 97% and 94%, respectively,
and were 75%, 100% and 96% in the knee prostheses,
respectively. These values were found to be compatible
with the literature and in our opinion, this combination
(LLs-BMs-Bs) constitutes the best choice in today's
scintigraphic techniques in the evaluation of prosthetic
infections. The most important problem limiting the
use of this combined technique is the prosthesis patients
who have difficulty in moving. Because this procedure is
performed under optimal conditions, the patient needs
four days to come to the nuclear medicine unit. Shooting
takes two days for LLs since the imaging at the 24th hour
is also taken, and it takes a total of two days for Bs and
BMs. It is estimated that if there are a minimum of two
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days of breaks between each scintigraphy, the total time
can reach up to about two weeks. In order for the report
to be evaluated correctly, the procedures of these patients
should be followed carefully. However, as mentioned
before, the detection of infection before revision surgery
is very important. Therefore, we consider that the best
choice is the combination of LLs-BMs-Bs in the detection
of prosthetic infections in today's conditions until a
better option is found despite these disadvantages.
Tc-99m-HIG can be applied in every nuclear medicine
laboratory because it is in its kit-form, is easy to prepare,
can be applied in vivo and in high dose, has lack of side
effects and extremely low bone marrow involvement, has
low dose of radiation due to known physical properties
of Tc-99m, and it can be rapidly positive. In addition,
leukocyte count is not important for Ig-G scintigraphy,
and the risk of human anti mouse antibody (HAMA)
development has not been demonstrated (31). However,
the low specificity reported in some studies suggests
that it is not sufficient for the detection of prosthetic
infections alone (23,24,26).
In the first studies conducted with F-18 FDG-PET,
sensitivity and specificity were reported as 90.5% and
81.1%, respectively (32). Vanquickenborne et al. (33)
reported that F-18 FDG-PET alone had similar sensitivity
to the combination of Bs-LLs, but the specificity was very
low. Palestro et al. (34) identified four different criteria
for F-18 FDG-PET in terms of infection, and compared
each of these criteria with LLs-BMs combination. They
found the sensitivity, specificity, and accuracy of LLsBMs as 100%, 91% and 95%, respectively, whereas F-18
FDG-PET had a very low specificity and accuracy in
all criteria. These researchers stated that F-18 FDGPET could not replace LLs-BMs combination in the
detection of prosthetic infections. They showed that
F-18 FDG-PET is not an infection-specific agent that is
associated with general inflammation. Delank et al. (35),
provided similar results, and considered that F-18 FDGPET cannot differentiate septic-aseptic inflammation.
However, because it has a very high sensitivity, revision is
not required in cases with negative results. Dumarey et al.
(36) reported a F-18 FDG labeled leukocyte scintigraphy
in a small series of 21 patients on PET\CT, and reported
a high sensitivity and specificity in the diagnosis of
infection. There is a need for further and larger studies
in this series.
Initial studies of 99mTc-Ciprofloxacin scintigraphy
are promising. Sarda et al. (37), reported sensitivity,
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specificity and accuracy as 100%, 37.5%, and 63%,
respectively, in their study including 27 prostheses. As
a result, it has been concluded that this method cannot
differentiate aseptic and septic diseases due to the low
specificity. Studies on new radiopharmaceuticals such
as chemotactic peptides, liposomes, streptavidin-biotin,
interleukin-1 (IL-1), selectin E, leukotriene B4 have
been conducted, while radiopharmaceuticals such as Tc99m (V) DMSA, 111-indium-DTPA-IgG have also been
tested in detection and follow-up of infection (38-40).
In conclusion, this study suggests that the best choice
is LLs-BMS-Bs until a better choice is found in the
detection of prosthetic infections.
Acknowledge: I thank Prof. Çetin Önsel very much for
help ing me during the study time.
References
1.

Love C, Marwin SE,Tomas MB,Krauss ES,Tronco GG,Bhargava KK,Nichols KJ, Palestro CJ.Diagnosing infection in the failed joint replacement: a comparison of coincidence detection 18F-FDG and 111In-labeled leukocyte/99mTc-sulfur colloid marrow imaging.

J Nucl Med.

2004;45(11):1864-71.
2.

Palestro CJ, Love C, Tronco GG, Tomas MB.Role of radionuclide imaging in
the diagnosis of postoperative infection. Radiographics. 2000;20(6):164960.

3.

Boubaker A, Delaloye AB, Blanc CH, Dutoit M, Leyvraz PF, Delaloye B.
Immunoscintigraphy with antigranulocyte monoclonalantibodies for
the diagnonsis of septic loosening of hip prostheses. Eur J Nucl Med.
1995;22:139-147.

4.

Palestro CJ. Nuclear medicine and the failed joint replacement: Past, present, and future. World Radio.2014;28;6(7): 446-58.

5.

Ell P J, Gamabhir SS, Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment, third edition. 2004;1:679-691.

6.

El-Maghraby TAF., Moustafa HM., Pauwels EK. Nuclear Medicine Methods for Evaluation of Skletetal Infection Among Other Diagnostic Modalities. Q J Nucl Med Mol Imaging. 2006;50:167-192.

7.

Davina K. Hughes, B.App.Sci. (MRS-Nuc Med) Nuclear Medicine and
Infection Detection: The Relative Effectiveness of Imaging with 111InOxine-,99mTc-HMPAO-, and 99mTc-Stannous Fluoride Colloid-Labeled
Leukocytes and with 67Ga-Citrate. Journal of Nuclear Medicine Technology. 2003;31(4):196-201.

8.

Thrall J, Ziessman H A, O'Malley J. Nuclear Medicine. The Requisites 4th
Edition Saunders 2013;167-192.

9.

Rosenthall L, Lepanto L, Raymond F, Radiophosphate uptake in asymptomatic knee arthroplasty. J Nucl Med. 1987;28:1546-1549.

The Role of Combination of Three-Phase Bone, Labeled Leukocyte and Bone Marrow
Scintigraphy in the Diagnosis of Periprosthetic Infections
10.

Hofmann A A, Wyatt R W B, Daniels A U, Armstrong L, Alazraki N, Tay-

scintigraphy combined with In-111 leucocyte scintigraphy in prosthetic

lor Jr A Bone scans after total knee arthroplasty in asymptomatic patients.

joint infection. Nucl Med Comm. 2004;25(2):171-175.

Clin Orthop. 1990;251: 183-188.
11.

27.

Mountford P J, Hall F M, Wells C P, Coakley A J Tc-99m MDP, Ga-67
citrate and In-111-leucocytes for detecting prosthetic hip infection. Nucl

sent, and future. World J Radiol 2014;28;6(7):446-58.
28.

Med Commun. 1986;7:113-129.
12.

13.

Palestro C J, Swyer A J, Kim C K, Goldsmith S J Infected knee prosthesis:

16.

17.

18.

19.

22.

marow scan in the diagnosis of the orthopedic infection. Clin Nucl Med.
2004;29:469-474.

24.

infection: an intraindividual comparison of leukocyte, leukocyte/bone and
leukocyte/marrow imaging. Eur J Nucl Med. 2002;29:104.
31.

Maderazo EG, Judson S, Pasternak H. Late infections of total joint pro-

Peters AM.The Use of Nuclear Medicine in Infections. Br J Radiol.

theses. A review and recommendations for preventions. Clin Orthop.

1998;71(843):252-61.

1988:229:131-142.

Love C, Tomas M B, Marwin S E , Puliese P V, Palestro C J Role of nuclear

32.

Love C, Tronco G G, Palestro C J Imaging of infection and inflammation

medicine in diagnosis of the infected joint replacement. Radiographics.

with Tc-99m-fanolesomab. J Nuc Med and Mol Imagıng. 2006;50:2:113-

2001;21:1229-1238.

120.

El-Maghraby T.A.F., Moustafa H.M., Pauwels E.K. Nuclear Medicine Met-

33.

Vanquickenborne B, Maes A, Nuyts J, Acker VF, Stuyck J, Mulier M, et al.

hods for Evaluation of Skletetal Infection Among Other Diagnostic Moda-

The value of F18-FDG-PET for the detection of infected hip prosthesis.

lities. Q J Nucl Med. Mol Imaging 2006;50:167-192.

Eur Jour Nucl Med and Mol İmaging. 2003; 30(5):705-15.

Ell PJ, Gamabhir SS, Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treat-

34.

Palestro C J, Love C, Tronco G G, Maria B T Role of radionuclıde imaging

ment, third edition 2004;1:679-691.

in the diagnosis of postoperative infection. Radiographics. 2000;20:1649-

Oyen WJG, Lemmens JAM, Classens RAMJ, Van Horn JR, Sloof JJH, Cors-

1660.
35.

Delank K-St, Schmidt M, Michael JW-P, Dietlein M, Schicha H, Eysel P

procedure for diagnosis of total hip prosthesis loosening. J Nucl Med.

The implications of F18-FDG-PET for the diagnosing of endoprosthetic

1996;37:62-70.

loosening and infection in hip and knee arthroplasty: results from a pros-

Spanghel MJ, Masri BA, O’Connell JX, Duncan CP. Prospective analysis of

pective, blinded study. BMC Musculoskelet Disord. 2006;3:7-20.
36.

Dumarey N, Egrise D, Blocklet D, Stallenberg B, Remmelink M, Marmol

on at the sites of two hundred and two revision total hip arthroplasties. J

Vdel, et al. Imaging Infection with 18F-FDG–Labeled Leukocyte PET/CT:

Bone Joint Surg. 1999;81-A:672-683.

Initial Experience in 21 Patients. J of Nucl Med. 2006;47(4):625-632.

Tobin EH. Prosthetic Joint infections: controversies and clues. Lancet.

37.

Sarda L, Crémieux AC, Lebellec Y, Meulemans A, Lebtahi R, Hayem G, et al.

1999;353:770-771.

Inability of 99mTc-Ciprofloxacin Scintigraphy to Discriminate Between Septic

Spanghel MJ, Younger AS, Masri BA, Duncan CP. Diagnosis of infection

and Sterile Osteoarticular Diseases. J of Nucl Med. 2003;44(6):920-926.
38.

Van Eerd JE, Rennen HJ, Oyen WJ, Harris TD, Edwards DS, Corstens

Palestro CJ. Semin Nucl Med Radionuclide imaging of osteomyelitis.

FH, Boerman OC.Scintigraphic detection of pulmonary aspergillosis

2015;45(1):32-46.

in rabbits with a radiolabeled leukotriene b4 antagonist. J Nucl Med.
2004;45(10):1747-53.

Love C,Palestro CJ. Nuclear medicine imaging of bone infections. Clin Ra39.

hy in the diagnosis of infected joint prostheses. Nucl Med Comm. 2004;
25(5):527-532.
Esper IE, Blondet C, Moullart V, Saidi L, Havet E, Mertl P, Canarelli B, Schmitt J-L, Meyer M-E, The usefulness of Tc-99m sulfur colloid bone marrow

Okarvi SM. Recent developments in 99Tcm-labelled peptide-based radiopharmaceuticals: an overview. Nucl Med Commun. 1999;20(12):1093-

Segura AB, Munoz A, Brulles YR, Hernandez Hermoso JA, Diaz MC,

112.

Bajen Lazaro MT, Martin-Comin J. What is the role of bone scintigrap-

26.

Love C, Tomas MB, Marwin SE, Palestro CJ. Diagnosing prosthetic hip

rams, radiographic arthrograms, and sequential plain radiographs in the

diol. 2016; 71(7):632-46.
25.

30.

Miniaci A, Bailey WH, Bourne RB et al Analysis of radinuclide arthrog-

following total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg. 1997;79-A:1578-1588.
23.

Dutton J A E, Bird N J, Skehan S J, Peters A M, Evaluation of a 3-hour indi-

Love C, and Palestro CJ. Radionuclide Imaging of Infection. J of Nucl Medi

preoperative and intraoperative investigations for the diagnosis of infecti-

21.

29.

um-111 leukocyte image as a surrogate for a technetium-99m nanocolloid

tens FHM Nuclear Artrography:combined scintigraphic and radiographic

20.

1990;31(12):1955-7.

imaging. Radiology. 1991; 179: 645-648.

assesment of painful hiparthroplasty. J Arthroplasty. 1990;5:143-149.
15.

Alazraki NP. Diagnosing prosthetic joint infection. J Nucl Med

diagnosis with In-111 leukocyte, Tc-99m sulfur colloid, and Tc-99m MDP

Techno. 2004;32:2;47-57.
14.

Palestro CJ1.Nuclear medicine and the failed joint replacement: Past, pre-

40.

Laverman P, Dams ET, Oyen WJ, Storm G, Koenders EB, Prevost R, van
der Meer JW, Corstens FH, Boerman OC. A novel method to label liposomes with 99mTc by the hydrazino nicotinyl derivative. J Nucl Med.
1999;40(1):192-7.

www.jms.yeniyuzyil.edu.tr

Journal of Medical Sciences 63

Olgu Sunumu

Journal of Medical Sciences

Kriyoprezerve Blastokist Transferi
Sonrasında Rüptüre Olmamış Bilateral
Ektopik Gebelik – Olgu Sunumu
Ziya ÇEBİ1, Akın USTA2, Erkan ERDEM1, Murat ULUG1, Meriç KARACAN3
Ota-Jinemed Hastanesi, Istanbul, Turkiye
Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Balıkesir, Türkiye
3
IYYÜ, Tıp Fakültesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, İstanbul,
Turkiye
1
2

Özet
Vitrifikasyon yöntemiyle kriyoprezerve edilmiş ve ardından
çözülerek transfer edilmiş blastokistlerle oluşan ve rüptüre olmadan teşhis edilmiş bilateral ektopik gebelik olgusu sunumu
yapılmıştır. Oligospermiye bağlı infertilite nedeniyle in vitro
fertilizasyon- embriyo transferi programına alınmış 36 yaşında
hastada ilk siklusda taze embriyolar transfer edilmiş ve gebelik
elde edilememiştir. İkinci siklusda kriyoprezerve edilmiş iki adet
blastokist çözülerek uterus içine transfer edilmiştir. Transfer
sonrası, kanda β hCG ölçümü ve vaginal ultrasonografi yardımıyla ektopik gebelik tanısı konulmuştur. Yapılan laparoskopide
rüptüre olmamış bilateral ektopik gebelik saptanmış ve bilateral
salpengektomi uygulanmıştır. Tubaların patolojik incelemesinde koriyonik villus saptanarak teşhis teyit edilmiştir. Bilateral ektopik gebelik kriyoprezerve edilmiş/çözülmüş embriyo transferi
sonrasında çok nadir olarak görülen bir komplikasyondur. Kanda saptanan β hCG düzeyi ile vaginal ultrasonografi arasında
bir uyumsuzluk olduğunda mutlaka ektopik gebelikten şüphelenilmeli, bu olguların bilateral olabileceği de unutulmamalıdır.

Unruptured bilateral tubal ectopic pregnancy
as a complication of the transfer of cryopreserved blastocysts – A case report
Abstract
To report a case of bilateral ectopic pregnancy after the transfer
of frozen-thawed blastocysts. A 36-year-old multigravida
who underwent ICSI for male factor infertility was diagnosed
with bilateral tubal pregnancy. Unruptured ampullary ectopic
pregnancies were detected in both the right and the left
Fallopian tubes, and bilateral salpingectomy was performed
with laparoscopy. Pathologic examination confirmed placental
villi in both tubes. Bilateral ectopic pregnancy is an extremely
rare complication of frozen-thawed blastocyst transfer but
high index of suspicion in the presence of discordance between
β hCG level and the findings at vaginal sonogram, and the
meticulous inspection of contralateral tube can be supportive in
the diagnosis.
Key words: Ectopic pregnancy, in vitro fertilization

Anahtar kelimeler: Ektopik gebelik, in vitro fertilizasyon

Giriş
Ektopik gebelik üreme çağındaki kadınlarda eğer tanıda gecikilirse yaşamı tehdit edebilecek bir sorundur.
Spontan gebelikler içinde %1.5-2, in vitro fertilizasyon
(IVF) uygulamalarında ise %1.4-9.4 arasında görüldüğü bildirilmiştir (1-3). IVF uygulamalarında ektopik
gebelik riski, altında yatan temel nedenler bilinmesede, normal ilişki sonrası oluşan gebeliklere göre 2 kat
daha fazladır. Ovulasyon indüksiyonu sırasında yükselen steroid hormon düzeyleri, infertil kadınlarda sıkça
görülen tubal patolojiler ve embriyo transferi işlemi
sırasında istenmeden embriyoların tubalara transfer
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edilmesi IVF işlemlerinde ektopik gebeliğin daha fazla olmasının nedenleri olabilir. Bilateral tubal gebelik
200.000 gebelikte bir gözükür (4) ve IVF işlemi sonrası
taze embriyo transferi sonrasında 3 olgu bildirilmiştir
(5-7). Dondurulmuş/çözülmüş embriyo transferi sonrasında bildirilen bir olgu literatürde bulunamamıştır.
Bu olgu sunumunda, kriyoprezerve edilmiş ve çözülerek transfer edilmiş blastokistler ile ortaya çıkan bilateral tubal ektopik gebelik sunulmuş ve ilgili literatür
değerlendirilmiştir.
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Daha önceki gebeliğinden yaşayan 7 yaşında bir çocuğu olan 36 yaşındaki kadın hasta ikinci evliliğinde 2
yıllık infertilite nedeniyle hastaneye başvurdu. Sperm
analizinde ağır oligoastenoteratozoospermi saptandı ve erkek faktörü endikasyonuyla IVF programına
alındı. Tubalar ve uterin kavite histerosalpingografi ile
değerlendirildi ve uterin kavite normal, bilateral Fallop
tüpleri açık olarak gözlendi. Over rezervini gösteren
testler uygulandığında FSH 6.6 IU/L, antral folikül sayısı 11 bulundu. TSH düzeyi 2.1 IU/L olarak normal
sınırlar içindeydi.
Hastaya siklusun 3. Günü günde 225 IU rekombinant
FSH (Gonal F, Merck) ve siklusun 6. Günü, günlük
GnRH antagonist (Cetrotide 250 ug, Merck) injeksiyonları başlandı. Üç folikül çapları 17 mm ve daha
fazla olunca rekombinant hCG (Ovitrelle 250 ug,
Merck) uygulandı ve 35 saat sonra oosit toplama işlemi
gerçekleştirildi. Toplam 12 oosit elde edildi, 9 matür
bulundu ve bunlara 3 saat sonra mikroinjeksiyon
işlemi yapıldı. Toplam 4 embriyo blastokist dönemine
kadar gelişti ve 1 blastokist transfer edilerek diğer 3
blastokist donduruldu. Embriyo transferinden 12 gün
sonra kanda yapılan B-hCG testi negatif geldi.
Hastaya 2 ay sonra dondurulmuş olan blastokistlerin
çözülerek transfer edilmesi planlandı. Siklusun 2. Günü
estradiol hemihidrat (Estrofem tb, NovoNordisk) günde 6 mg olarak başlandı ve endometrium kalınlığı 8
mm e ulaştığında progesterone (Crine gel, %8 günde
iki kez) başlandı ve 6 gün sonra 2 blastokist transfer
edildi. Embriyo transferi Cook Kateter (Indiana, USA)
ile mesane dolu iken abdominal ultrasonografi yardımıyla yapıldı. Önce dış kateter istmik bölgeden geçirilerek beklendi ve daha sonra embriyoların yüklenmiş
olduğu iç kateter uterin kavite içine sokuldu. Kateterin
ucu mid-kaviter bölgeye yerleştirildi (fundustan 1.5-2
cm aşağıya) ve iki blastokist 20 ul transfer mediumu
(G2 Vitrolife, Sweden) içinde verildi. Deneyimli bir hekim tarafından yapılan transfer işlemi sonrasında 10 sn
beklendikten sonra yavaşça kateter çıkartıldı. İlk olarak
transferden 10 gün sonra kanda ölçülen β hCG düzeyi
72.5 IU/L ve iki gün sonra 284.6 IU/L bulundu. Transferden bir hafta sonra değer 1527 IU/L olarak saptandı
ve vaginal ultrasonografik incelemede gestasyonel sac
görülmedi. Hasta iki gün sonra tekrar kontrole geldi β
hCG düzeyi 3100 idi, herhangi bir şikayeti yoktu ve intrauterin gestasyonel sac yine görülmedi. Aynı gün va-

ginal ultrasonografide sağ adneksiyal kitle 25x20 mm
boyutlarında saptandı ve ektopik gebelik ön tanısı konuldu. Hastaya metotreksat IM uygulaması ve takip
önerildi ancak hasta medikal tedaviyi reddetti daha
sonraki ektopik gebelik riskini elimine etmek için laparoskopik müdahale yapılmasını istedi. Hastaya aynı
gün laparoskopi uygulandı ve inspeksiyonda bilateral
rüptüre olmamış 3x2 cm boyutlarında sağda ve 1.5X1
cm boyutlarında solda ampuller bölgede ektopik gebelik keseleri saptandı. Bilateral salpingektomi uygulandı ve hasta 6 saat sonra taburcu edildi. Çıkarılan
tüplerin patolojik incelemesinde her iki tüpte de koriyonik villusler saptandı. Hasta 1 hafta sonra kontrole
geldiğinde β hCG düzeyi 24 IU/L ve 3 hafta sonra <5
IU/L bulundu.
Tartışma
IVF uygulaması ve taze embriyo transferi sonrası bilateral ektopik gebelik çok nadir görülen bir durumdur
ve şimdiye kadar literatürde sadece 3 olgu bildirilmiştir (5-7). Bu sunum predispozan faktörü olmayan bir
hastada dondurulmuş/çözülmüş blastokist transferi
sonrası bilateral ektopik gebelik saptanan literatürdeki ilk olgudur.
IVF uygulamasına katılan hastalarda ektopik gebeliğe eğilim sağlayan faktörler araştırılmıştır. Bunlardan
biri, embriyoları içeren transfer mediumun intrakaviter alana hızla injekte edilmesiyle (sprey etkisi) embriyoların tubalara kaçarak orada implante olmasıdır.
Embriyo transferinde implantasyon olasılığını arttırmak ve ektopik gebelik riskini en aza indirmek için
çeşitli teknikler denenmektedir, ancak hangi tekniğin
en iyi olduğu net değildir. Transfer sonrası kateterin
hemen çıkartılmasıyla 20 sn bekleyerek çıkartılmasını
karşılaştıran bir çalışmada gebelik ve ektopik gebelik
oranları benzer bulunmuştur (8). Embriyo transferinin fundusdan uzak yapılmasının ektopik gebeliğin
önlenmesi açısından yararalı olacağı saptanmıştır.
Fundustan uzaklık arttıkça ektopik gebelik oranının
düştüğü bildirilmiştir (9).
Transfer mediumunun yüksek miktarda kullanılması
sıvı içinde embriyoların hareketini arttırarak tubalara
kaçışı kolaylaştırabilir. Bu nedenle transfer mediumun düşük volümde kullanılması ektopik gebelik riskini düşürebilir (2). Sunulan bu olguda 20 uL transfer
mediumu kullanılmış ve transferden sonra 10 sn beklendikten sonra kateter dışarıya çıkartılmıştır.
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Kateterin ucunun nerede durması gerektiği konusunda
yapılan bir çalışmada fundusun 2 cm aşağısında lokalize
edilmesi ile mid-kaviter transfer arasında ektopik gebelik oranları benzer bulunmuştur (10). Kullanılan kültür
mediumlarını karşılaştıran bir çalışmada ise G5 plus
(%3.9) ve Global grup (%4.0) kullanılanlarda G5 grubuna göre (%3.0) ektopik gebelik oranları daha yüksek
bulunmuştur (11).
Tubal patolojisi olan kadınlarda IVF-ET işlemleri sırasında ektopik gebelik riskinin daha fazla olduğu bildirilmiştir (2,12). Bu olgularda tubalara giden embriyoların
fizyolojik şartlarda tekrar kavite içine dönmesi gerekirken dönememesi ve tubalarda takılarak yerleşmesinin
ektopik gebelik gelişmesinde rol oynadığı düşünülmektedir.
Ovulasyon indüksiyonu sırasında artmış olan steroid
hormon düzeylerinin tubal motiliteyi etkilediği bilinmektedir (1). Bu nedenle taze embriyo transferi sikluslarına göre dondurulmuş embriyo transferi sikluslarında
ektopik gebelik oranları daha düşük bulunmuştur (1315). Ovaryan stimulasyon yapılan hastalarda ektopik gebelik oranları dondurulmuş embriyo transfer sikluslarına göre daha yüksek bildirilmiştir (12). Bazı çalışmalarda ise ektopik gebelik oranları donmuş embriyo transferi
siklusları ile taze embriyo transferi sikluslarında benzer
bulunmuştur (3,16,17).
Blastokist transferi olgularında uterus kontraktilitesinin
3. Gün transferlerine göre daha azalmış olacağı ve blastokistin çapının da 8 hücreli embriyodan daha büyük
olduğu için ektopik gebelik riskinin daha düşük olacağı
bildirilmiştir (18,19). Buna karşın bölünme dönemindeki embriyolara göre blastokistin implantasyon potansiyelinin daha yüksek olması ektopik gebeliği arttıran bir
risk faktörü olabilir (2). Ayrıca bir çalışmada dondurulmuş iki blastokist transferinin bir embryo transferine göre ektopik gebelik oranını daha arttırdığı (%4.4 e
karşın %1.2) bildirilmiştir (20). Bazı çalışmalarda 3. Gün
embriyo transferi ile blastokist transferi karşılaştırılmış
ve ektopik gebelik oranları benzer bulunmuştur (21,22).
Endometrial kalınlık ile ektopik gebeliği karşılaştıran bir
çalışmada endometriumun 9 mm den daha ince olduğu
olgularda, 12 mm den daha fazla olan olgulara göre ektopik gebelik riskinin 4 kat daha fazla arttığı bildirilmiştir
(23). Endometrium kalınlığı arttıkça fundustan servikse
doğru peristaltizm artmakta bu da ektopik gebelik riskini düşürürken plasenta previa riskini arttırmaktadır.
Ektopik gebelik erken teşhis edildiğinde medikal olarak
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da tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle sunulan olguda
hastaya önce medikal tedavi önerilmiştir. Medikal tedavi
sonrası ektopik gebelik oranı Fallop tüpünün korunduğu
cerrahi yaklaşıma göre ektopik gebelik tekrarlama riskini
1.6 kat artırmaktadır (24).
Embriyo transferi dolu mesane altında yapılmaktadır ve
bunun da kavite içine transfer edilen sıvının tüplere gidişini kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Dolu mesane ile
yapılan embriyo transferinin normal mesane ile yapılanlara göre ektopik gebelik riskini arttırdığı bildirilmiştir
(3).
Son yıllarda yapılan bir çalışmada daha önce sezaryen
ameliyatı olmanın, aşırı over yanıtının, konvansiyonel in
vitro fertilizasyonunun (ICSI ye göre) ve GnRH-agonist
ile oosit maturasyonunun ektopik gebelik için bağımsız risk faktörleri olduğu bildirilmiştir (25). Bu nedenle
ovaryan hiperstimulasyon nedeniyle GnRH-agonist ile
tetiklenen hastalarda ektopik gebelik riski göz önünde
bulundurulmalıdır.
Sonuç
Kriyoprezerve embriyo transfer sikluslarında bilateral
ektopik gebelik çok nadir rastlanan bir komplikasyondur. Kanda saptanan β hCG düzeyi ile vaginal ultrasonografi arasında bir uyumsuzluk olduğunda mutlaka
ektopik gebelik ekarte edilmeli, bu olguların bilateral
olabileceği de unutulmamalıdır.
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Sringomyelinin eşlik ettiği Akut
Transverse Myelit ve Lumbar Ponksiyon
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Özet
Giriş: Akut transvers miyelit (ATM) spinal kordda fokal inflamasyon sonucu meydana gelen demiyelinizasyon ve nöronal
hasara bağlı olarak gelişen motor, duyusal ve otonomik disfonksiyon ile karakterize bir durumdur.
Sringomyelinin eşlik ettiği akut transverse myelit olgusunu, nadir görülmesi ve gelişen komplikasyonlara dikkat çekmek için,
tanı ve tedaviye yaklaşım açısından sunmak istedik.
Olgu Sunumu: 42 yaşında kadın hastada nörolojik semptomlarla başvurduğu dış merkezde kontrastlı kranial ve servikal Manyetik Rezonans Görüntüleme(MRG) sonuçlarına ATM düşünülmüş olup, MRG’de C2-C5’de en geniş yerinde 5*8 mm olarak
ölçülen, konrast tutulumu göstermeyen, syringohidromiyelik
kavite izlenmiştir. Hasta nöroloji servisinde oda havasında takip
edilirken, tanı amaçlı lumbal ponksiyon (LP) yapılmış, ponksiyondan hemen sonra oksijenizasyonu bozulan hastada solunum
arresti gelişmiştir. Acil olarak orotrakeal entübasyon uygulanan
hasta tarafımıza sevk edilmiştir. Yoğunbakım ünitemize alınan
hastanın pupillerinin unizokorik olması, solunumunun LP
sonrası hızla bozulması nedeniyle ATM ve LP’ye bağlı serebral
herniasyon düşünülmüştür. Semptomlarında düzelme gözlenen
hasta yatışının 8.gününde ekstübe edilerek kendi spontan solunumunda takip edilmeye başlanmıştır. Yatışının 13.gününde
nöroloji servisine drene edilmiştir.
Tartışma-Sonuç: Lumbal ponksiyon (LP) yapılan hastalarda
ventriküler sistemin tıkanması veya birlikteki lezyonların kitle
etkisi sonucu artmış intrakraniyal basınç herniasyona ve ölüme
neden olabilir.
Demiyelizan hastalıkların, malign seyredebilmelerine rağmen,
uygun destek ve etyolojiye yönelik tedavilerle sekelsiz iyileşebilmeleri tanı ve tedavi aşamalarında hekimlerin sorumluluğunu
artırır. Servikal MRG'de syringohidromiyelisi olan hastalarda
kistik kavite olan syringomiyelinin kitle etkisi yaparak intrakraniyal basınç artışına ve herniasyona sebep olabileceğinin, tanı
amaçlı yapılabilecek LP uygulamaları öncesi dikkate alınması
gerektiği unutulmamalıdır.
Anahtar kelimeler: demiyelizan hastalıklar, intrakraniyal
basınç, lumbal ponksiyon, serebral herniasyon, syringohidromiyeli
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Acute Transverse myelitis accompanied by
syringomyelia and Lumbar puncture
Abstract
Introduction: Acute transverse myelitis (ATM) is a condition
characterized by motor, sensory, and autonomic dysfunction
due to demyelination and neuronal damage caused by focal
inflammation in the spinal cord.
This study presents a case of Acute Transverse myelitis
accompanied by syringomyelia, drawing attention to the rarity
of the disease and its complications.
Case Report: A 42-year-old female patient presented with
neurological symptoms and the center was thought to be based
on contrast-enhanced cranial and cervical magnetic resonance
imaging (MRI). MRI showed a cavity with a syringohydromyelia
at the widest part of the C2-C5, measured at 5 * 8 mm, without
constructive involvement. The patient was followed up in
the room air at the neurology service, and lumbar puncture
(LP) was performed for diagnostic purposes. The patient's
oxygenation deteriorated immediately after the puncture and
respiratory arrest developed. The patient was referred to us with
orotracheal intubation. Cerebral herniation due to ATM and
LP was considered because the pupils of the patient who was
taken to our Intensive Care Unit were unizochoric and their
respiration deteriorated rapidly after LP.
The patient showed improvement in her symptoms and was
extubated on the 8th day of her admission. On the 13th day of
his admission, she was drained into the neurology ward.
Discussion-Conclusion: Although demyelinizing diseases
may be malignant, they can recover without sequelae with
appropriate support and treatments for etiology and increase the
responsibility of physicians in diagnosis and treatment stages.
In cervical MRI, it should be kept in mind that syringomyelia
with cystic cavity may cause intracranial pressure increase and
herniation by cystic cavity in patients with syringohidromyelia.
Key words: cerebral herniation, demyelinating diseases,
intracranial pressure, lumbar puncture, syringohydromyelia

Sringomyelinin eşlik ettiği Akut Transverse Myelit ve Lumbar Ponksiyon

Giriş
Akut transvers miyelit (ATM) spinal kordda fokal
inflamasyon sonucu meydana gelen demiyelinizasyon ve nöronal hasara bağlı olarak gelişen motor,
duyusal ve otonomik disfonksiyon ile karakterize
bir durumdur. En sık 2. ve 4. dekadda görülür. Görülme sıklığında cinsiyet farkı ya da ailesel eğilim
gözlemlenmemiştir. (1, 2) Medulla spinaliste belli
bir segment boyunca motor ve duyusal traktuslar etkilenmiştir. Genellikle fokal tutulum olmakla beraber nadiren spinal kordu segmental olarak tutabilir.
Segmental tutulumda en sık torakal segmentlerin etkilendiği gözlemlenmiştir. Patogenezi tam bilinmemekle birlikte, T hücre aracılı oto immunite sorumlu tutulmaktadır. (1, 3)
ATM tanı kriterleri: Medulla spinalis kökenli duysal,
motor ve otonomik fonksiyon bozukluğu, bilateral
belirti ve bulgular (simetrik olması koşul değil), seviye veren duyu kaybı, nöro görüntüleme ile ekstra
aksiyal bası yapabilecek nedenlerin dışlanması (Spinal MRG veya myelografi ile), beyin omurilik sıvısında (BOS) da pleositoz, yüksek IgG indeksi veya
postkontrast parlaklaşma ile medulla spinaliste inflamasyonun gösterilmesi (Semptomların görülmesine rağmen bu bulgular tespit edilemezse, 2-7 gün
içinde PL ve MRG incelemesi tekrarlanmalıdır. Tabloya sonradan eklenecek bulgular da tanıyı destekler) semptomların başlangıcından itibaren 4 saat ve
21 gün içinde ilerleme olmasıdır. (1, 2)
Yüksek doz metilprednizolon ATM başlangıç tedavisinde günümüzde standart haline gelmiştir. Ağır demiyelinizasyon bulguları olan olgularda veya yüksek
doz metilprednizolon tedavisini tolere edemeyecek
olgularda plazmaferez, IVIG ya da diğer immunsüpresif tedavilerin uygulanabileceği bildirilmiştir. (4,
5)
Sringomyelinin eşlik ettiği ATM olgusunu, nadir görülmesi ve gelişen komplikasyonlara dikkat çekmek
için sunmak istedik.
Çalışmanın amacı hakkında hastaya kısaca bilgi verilerek yayın için hastadan izin alındı.
Olgu Sunumu
42 yaşında hikayesinde bilinen kronik hastalığı,
travma hikayesi olmayan kadın hasta üst solunum yolu enfeksiyonundan yaklaşık 3 hafta sonra

başlayan ve 3 gündür devam eden baş dönmesi,
dengesizlik, el ve ayaklarda uyuşma ve güçsüzlük
yakınmaları ile dış merkeze başvurmuş, yapılan
kontrastlı kranial ve servikal Manyetik Rezonans
Görüntüleme (MRG) sonuçlarına göre ATM düşünülmüş, MRG’de C2-C5’de en geniş yerinde 5*8
mm olarak ölçülen, konrast tutulumu göstermeyen,
syringohidromiyelik kavite izlenmiş, hasta nöroloji servisinde oda havasında takip edilirken, tanı
amaçlı lumbal ponksiyon(LP) yapılmış, ponksiyondan hemen sonra oksijenizasyonu bozulan hastada
solunum arresti gelişmiş ve acil olarak orotrakeal
entübasyon uygulanan hasta tarafımıza sevk edilmiştir. Yoğunbakım ünitemize (YBÜ) alınan hastanın pupillerinin unizokorik olması, solunumunun
LP sonrası hızla bozulması nedeniyle ATM ve LP’ye
bağlı serebral herniasyon düşünüldü. PCV modunda mekanik ventilatör ile takip edilmeye başlandı.
YBÜ’de ilk nörolojik muayanesi, sedasyon ve yapılan kas gevşetici etkisinde olduğu için yapılamadı.
Yatışının 2. gününde hastanın fizik muayene bulguları: Bilinç açık, oryante, koopere, ense sertliği (+),
meninks irritasyon bulguları( +), kraniyal alanda
belirgin bakış parazisi yoktu. Vurucu nistagmus
aşağı bakışta – , yukarı bakışta + , dışa bakışta +.
Pupiller izokorik. Direkt ışık refleksi: +/+. Belirgin
fasial asimetrisi yoktu. Gag refleksi yoktu. Kas gücü
üst eksremitede 2/5, alt eksremitede 3/5 olarak
değerlendirildi. Sağda C2 seviyesinde duyu kusuru varken, solda belirgin bir seviye kusuru yoktu.
Trigemino-kardiyak refleks bilateral zayıftı. Karın
cildi refleksi ve anal refleks alınamadı. İdrar inkontinansı mevcuttu. Orotrakeal entübe olan hastanın
spontan solunumu yetersiz olduğundan mekanik
ventilatöre bağlı olarak PCV modunda takip ediliyordu. Dış merkezde yapılan beyin omurilik sıvısı
(BOS) incelemesinde pleositoz mevcut (30 adet/
mm3, protein 66 mg/dl). Diğer biyokimya, hemogram, seroloji, koagülasyon parametreleri normal
sınırlardaydı.
Hastaya 1000 mg/gün metilprednizolon pulse steroid tedavisi ve double filtrasyon plazmaferez uygulandı. YBÜ’indeki 5. yatış gününden double filtrasyon plazmaferez (DFP) uygulamasına başlandı.
İntravenöz metilprednizolon tedavisi ise 5. günden
itibaren doz azaltımına gidilerek 12. gününde kesildi. Hastanın fizyoterapisi düzenli olarak uygulandı.
5. günde başlanan DFP ise 10 kez uygulandı.
www.jms.yeniyuzyil.edu.tr

Journal of Medical Sciences 69

Olgu Sunumu
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Semptomlarında düzelme gözlenen hasta yatışının
8.gününde ekstübe edilerek kendi spontan solunumunda takip edilmeye başlandı. Yatışının 13.gününde
nöroloji servisine drene edildi.
13. gününde oral kortikosteroid tedavisi başlanarak
hastanın nöroloji servisinde takibi, 24. gününde eve
taburculuğu uygun bulundu.
Taburculuğu sonrasında da fizyoterapisine devam
edilen hastanın, 1. ayının sonunda sadece tonik kasılmaları mevcuttu. Karbamazepin başlanan hastanın bu
yakınmaları da tamamen düzeldi. Nöroloji polikliniğince günlük 3x16 miligram dozlarda oral kortikosteroid tedavisine devam edilen hastanın, kontrollerinde
doz azaltımına gidilerek 6. ayda kortikosteroid tedavisi kesildi. 3 ayda bir kontrastlı kraniyal ve servikal
MRG tetkikleri ile kontrolü planlandı.
Son nörolojik muayenesinde taraf veren nörolojik defisiter bulgusu bulunmayan hasta, nöroloji poliklinik
kontrolleri ile takip edilmektedir.

lerinin özü, immün kompleksler, proteine bağlı toksinler, oto antikorlar ve yüksek molekül ağırlıklı solütler ile proteine bağlı solütlerin uzaklaştırılmasına dayanır. Alternatif tedavi yaklaşımı olan immünsupresif
tedavisine göre, DFP ile solütlerin uzaklaştırmasının
klinik etkisi genellikle daha hızlıdır. (8)
DFP uygulaması ile immunglobulin ve kompleman
plazma düzeylerinde anlamlı azalmalar gösterilmiştir.
(9)
DFP esnasında herhangi bir replasman solüsyonuna
(taze donmuş plazma, albümin) ihtiyaç duyulmaması
büyük bir avantajdır. Bu sayede, replasman solüsyonlarından kaynaklanan enfeksiyon ve alerji gibi muhtemel riskler engellenmiş ve normal plazmafereze göre
düşük maliyet sağlanmış olur. DFP ile serumdaki immünoglobülinler otolog ve yarı seçici olarak temizlenebilirken, normal plazmaferezde immünoglobülinler
seçici olmadan temizlenmektedir. (10)
Sonuç

Tartışma
LP yapılan hastalarda ventriküler sistemin tıkanması veya birlikteki lezyonların kitle etkisiyle artmış
intrakraniyal basınç herniasyona ve ölüme neden
olabilir. (6) Artmış intrakranial basınç semptomları olanlarda dural ponksiyon uygulanması foramen
magnumda dokuların kompresyonuna neden olabilmektedir. Hastamızda LP uygulamasının serebrospinal sıvının akışında düzensizliklere neden olabilen
syringohidromiyelinin kranial herniasyonuna yol
açtığı kanaatindeyiz. Teorik olarak intrakranial basınç bulguları mevcut semptomatik hastalarda dural
ponksiyon uygulaması sonrasında foramen magnum
seviyesinde dokuların kompresyonu oluşabilmektedir.
(7) Dışmerkezde pulse kortikosteroid tedavisine başlanıldığı sırada oda havasında takip edilen hastada solunum sıkıntısının gelişmesinde, tanı amaçlı yapılan
LP uygulamasının C2 - C5 seviyesindeki serebrospinal
sıvının akışında düzensizliklere neden olan omurilik
kistik kavite olan syringohidromiyelinin kranial herniasyonuna yol açarak etkisi olduğu kanaatindeyiz.
Bu ihtimali göz önüne alarak anti ödem etkinliği olan
Metilprednizolon pulse tedavisine devam edilmiştir.
Plazmaferez tedavi yöntemleri 80 yılı aşkın süredir
kullanılmaktadır. Ancak her geçen gün farklı teknik
ve uygulamalarla güncellenen bir tedavi şeklidir. Yöntemler değişse de, plazmafereze dayalı tedavi yöntem-
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Demiyelizan hastalıkların, malign seyredebilmelerine
rağmen, uygun destek ve etyolojiye yönelik tedavilerle sekelsiz iyileşebilmeleri tanı ve tedavi aşamalarında biz hekimlerin sorumluluğunu artırır. Servikal
MRG'de syringohidromiyelisi olan hastalarda kistik
kavite olan syringomiyelinin kitle etkisi yaparak intrakraniyal basınç artışına ve herniasyona sebep olabileceğinin, tanı amaçlı yapılabilecek LP uygulamaları
öncesi dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır.
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• Sorumlu yazarın açık adresi, e-mail adresi bu sayfanın sonunda yer almalı ve yazarlar listesinde belirtildiği şekilde olmalıdır.

Ana metin sayfaları, metin çeşidine göre bölümlendirilmelidir.

kısımlarını içermelidir.
• Olgu sunumu amacın belirtildiği kısa bir girişten
sonra detaylı olgu ve tartışmadan oluşmalıdır.
• Derlemelerde önce kısa bir giriş yapılmalıdır ve ardından derlemenin konusuna uygun oluşturulmuş
bölümler bulunmalıdır.
Metin türleri ile ilgili sayı kuralları aşağıdaki tabloda
yer aldığı şekilde olmalıdır.
• Metinde “Arial” yazı karakteri 11 punto olarak kullanılmalıdır.
• Satır aralığı 1,5 olarak ayarlanmalıdır.
• Sayfa numarası sağ alt köşeye eklenmelidir.
• Metinde verilen ölçümleri uluslararası birimler sistemine uygun olarak verilmelidir.
• Ölçü birimleri dışında kısaltma kullanılacak ise önce
açık şekilde arkasından kısaltması
belirtilmelidir.
• İlaç isimlerinde jenerik isimler (INN) kullanılmalıdır. Araştırmalarda tescilli markalar kullanıldığında,
metodlar bölümündeki jenerik ismin ilk sayısından
www.jms.yeniyuzyil.edu.tr

Journal of Medical Sciences 73

Yazar Rehberi

Journal of Medical Sciences
sonra markanın adını ve üreticinin adının parantez
içinde belirtilmesi gereklidir.
Metin

Ana

Anahtar

Özetin

Türü		

metin

kelime

kelime

kelime

sayısı		

sayısı

		

		sayısı

Tartışma
• Elde edilen bulguların yorumlanması ve benzer
çalışmalarla karşılaştırması şeklinde yazılmalıdır.

Sonuç
• Çalışmanın amacı doğrultusunda sonuca bağlanmalı varsa öneriler sunulmalıdır.

(maks.)
Özgün

Tablolar:

Araştırma
Makalesi

-

3-6

250- 350

Derleme

-

3-6

En fazla 250

Olgu Sunumu

-

3-6

En fazla 250

500

-

Editöre
Mektup

-

• Tablolara metin içinde geçiş sırasına göre ve ardışık olarak numara verilir. Ayrıca her tabloya metin
içinde atıf yapılmalıdır.
• Tablonun dipnotunda p değeri belirtilmelidir.
• Tablo ve grafiklerde verilen bulgular metinde tekrar edilmemelidir.
• Tablolarda başlıklar kısa ve açıklayıcı olmalıdır.
• Tablo başlığı tablonun üst kısmına yazılmalıdır.

Giriş:
Araştırmanın gerekçesini, amacını ortaya koymalıdır. İlgili referanslarla desteklenmeli; bulgu ve sonuç
içermemelidir.

Şekiller/Fotoğraflar
• Makale fotoğraflarının dijital görüntüleri baskı
yayını için uygun bir biçimde sunulmalıdır,
makale yüklendikten sonra fotoğrafların çözünürlüğü kontrol edilmelidir.

Yöntem ve Gereç:

• Şekillerin / fotoğrafların üzerindeki harfler, sayılar ve semboller açıkça görünür olmalıdır.

• Bu bölümde araştırma için kullanılan yöntem/metot açık bir şekilde belirtilmelidir.

• Şekillerin / fotoğrafların başlığı görüntünün alt
kısmına yazılmalıdır.

• Bu kısımda çalışmanın niteliğine ve tasarımına
göre alt başlıklar halinde bilgi verilebilir (Deneklerin seçimi, çalışma gruplarının tasarımı, deney
prosedürü, istatistiksel analiz vb). Özgün araştırma
makalelerinde örneklemin büyüklüğü, deney gruplarının tasarımı açıklanmalıdır.

Ölçüm birimleri
•Uzunluk, yükseklik, ağırlık ve hacim ölçümleri
metrik birimler (metre, kilogram veya litre)
veya ondalık katları olarak bildirilmelidir.

• Kullanılan istatistik analiz yöntemi belirtilmelidir.

• Sıcaklıklar santigrat derece olmalıdır.

• İstatistiksel anlamlılık değeri olarak p değeri verilmelidir.

Çıkar Çatışması:

Bulgular:
• Çalışmaya ait bulgular sunulmalıdır. Rakamlar virgülden sonra 2 basamağa kadar verilmelidir. Tablo,
resim, grafik kullanılabilir.

• Araştırma yapılırken; veri toplanması, sonuçların
yorumlanması ve makalenin yazılması aşamalarında herhangi bir çıkar çatışması alanının bulunup /
bulunmadığı açık bir şekilde belirtilmelidir.
• Eğer her hangi bir çıkar çatışması bulunmuyorsa bu kısımda “Çıkar çatışması bulunmamaktadır”
şeklinde belirtilmelidir.
• Çıkar çatışması olması durumunda yazarlar ile
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ilişkisinin “Çıkar Çatışması Bildirimi” formunda belirtilmesi gerekmektedir.

uyulmalıdır.

Etik Kurul

• Görsel ve işitsel medya; CD ROM, DVD veya disk
üzerinde materyal ve internetteki

Özgün araştırma makalelerinde araştırmaların, deneysel hayvan araştırmaları kapsamında ise
ilgili Hayvan Deneyleri Etik Kurul tarafından ve İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar
için de Klinik Araştırmalar Etik Kurul tarafından
onaylanmış olması ve ilgili onaya ait tarih ve
sayı numarasının metin içinde yer alması gerekmektedir. Etik kurul onayı editörlerin ya da
yayın kurulunun yazarlardan istenebilir.

Destek ve Teşekkür
• Çalışma herhangi bir kurum tarafından desteklenmişse yazarın isteğiyle belirtilebilir.
• Ayrıca teşekkür, mevcut ise, teşekkür edilecek kişinin izninin ve onayının olup olmaması
yazarın sorumluluğundadır.

Referanslar:
• Referanslar metin içinde geçiş sırasına göre ardışık
olarak numaralandırılmalıdır.
• Metin içinde referanslar gösterilirken parantez
içinde Arap rakamları (1,2,3…) ile belirtilmelidir.
• Referanslar geçiş sırasına göre sunulmalıdır.
• Mümkün olduğu kadar ana kaynak referans olarak
kullanılmalıdır.
• Kabul edilen ancak henüz yayımlanmamış makalelere yapılan atıflarda “Baskıda” diye
belirtilmelidir.
• Gönderilen ancak kabul edilmemiş makaleler gelen bilgiler, yazarın yazılı izni alınarak
“yayımlanmamış gözlemler” olarak metinde belirtilmelidir.
• Dergi başlıkları MEDLINE için kullanılan stilde
kısaltılmış olmalıdır.

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.

materyaller gibi yeni medyanın gelişmesine bağlı
artan kaynak çeşitliliği ile ilgili kurallar için
web sayfasında ki güncellemeler takip edilmelidir.
Ayrıca sık kullanılan referans yazım
örnekleri aşağıda verilmiştir.

KAYNAK YAZIM ÖRNEKLERİ
DERGİ MAKALELERİ
1.Standart dergi makalesi
ÖRNEK: Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients.
N Engl J Med. 2002;347(4):284-7.
Eğer yazar sayısı altıdan fazla ise, altı yazar adından
sonra yabancı dildeki yayımlar için “et al.” Türkçe
yayımlar için “ve ark.”.
ÖRNEK: Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion
DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of
interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(12):40-6.
ÖRNEK: Cetinkaya Y, Dasdemir S, Gencer M, Bireller ES, Ozkok E, Aydin M, ve ark. DNA repair
gene variants in migraine. Genetic Testing and Molecular Biomarkers. 2014;18(8):568-573.

2.Ek sayı olan dergi
ÖRNEK: Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and
long-term use for treatment of migraine and in
comparison with sumatriptan. Headache. 2002;42
Suppl 2:S93-9.
ÖRNEK: Glauser TA. Integrating clinical trial data
into clinical practice. Neurology. 2002;58(12 Suppl
7):S6-12.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
• Kaynakların yazım stil ve formatında NLM’s International Committee of Medical Journal
Editors (ICMJE) tarafından belirtilen kurallara

3.Cilt numarası olmayan dergi
ÖRNEK: Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision total
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joint arthroplasty. Clin Orthop. 2002;(401):230-8.
ÖRNEK: Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002 :1-6.

KİTAP VE MONOGRAFLAR
4.Özel Yazar(lar)
ÖRNEK: Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS,
Pfaller MA. Medical Microbiology. 4th ed. St. Lou is:
Mosby; 2002, p.15-20.

sitesi, Ankara.

10. Patent
Buluş Yapan, A. (Yayın Yılı). Buluş Adı, Ülke Patent
No. Yayın Yeri: Yayınevi.
ÖRNEK: Kavur, K. H. (2006). Heart flowerpot, U.S.
Patent No. D518,755. Washington, DC: U.S. Patent
and Trademark Office.

ELEKTRONİK MATERYAL
5. Yazar(lar) ve Editör(ler)

11. İnternette Dergi Makalesi

ÖRNEK: Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent Pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services;
2001,p.65-79.

ÖRNEK: Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory
role. Am J Nurs [Internet]. 2002 [cited 2002 Aug
12];102(6).

6. Kitap Bölümü:
ÖRNEK: Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In:
Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The Genetic Basis
of Human Cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p.
93-113.

7. Konferans Proceedings
ÖRNEK: Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors.
Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ
Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds,
UK. New York: Springer; 2002.

8. Konferans Bildirisi
ÖRNEK: Christensen S, Oppacher F. An analysis
of Koza’s computational effort statistic for genetic
programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan
C, Tettamanzi AG, editors. Genetic program ming.
EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European
Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5;
Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

9.Tez
Yazar, A. (Yayın Yılı). Tez Adı. Yüksek lisans/Doktora/Sanatta yeterlik tezi, Üniversite Adı, Yer.
ÖRNEK: Özbaş, Z. Y. (1991). Acıdophilus’lu Yoğurt
Üretim Teknikleri. Doktora tezi, Hacettepe Üniver76 Journal of Medical Sciences www.jms.yeniyuzyil.edu.tr

Digital Object Identifier / dijital cisim belirteci
(DOI) numarası olan yayın:
ÖRNEK: Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and
repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study.
BMJ. 2009; 338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752.

12. Elektronik yayımlanmış Makale
ÖRNEK: Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK.
Immortalization of yolk sac-derived precursor cells. Blood. 2002 Nov 15;100(10):3828-31. Epub 2002
Jul 5.

13. İnternette Monograf
ÖRNEK: Foley KM, Gelband H, editors. Improving
palliative care for cancer [Internet]. Washington:
National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9].
Available from:
http s : / / w w w. n ap. e du / c at a l o g / 1 0 1 4 9 / i mpro ving-palliative-care-for-cancer.

MAKALE GÖNDERİM SÜRECİ
Başvuru
Sadece on-line ilgili sitede tanımlanan başvurular
kabul edilir.
Başvurularda, tüm yazarların adları ve adresleri,
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açık olarak yazıldığı bir başlık sayfası bulunmalıdır.
Ayrıca, yazının tüm yazarlar tarafından onaylandığını ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığını
ve teklif hakkının dergiye bırakılacağını belirten ve

tüm yazarlar tarafından imzalanmış web sayfasındaki belgenin (Copyright-Telif) on-line olarak (ıslak imzalı taranmış) ve takiben orjinallerinin posta
ile aşağıdaki adrese gönderilmesi zorunludur.
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