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Değerli meslektaşlarımız,
“Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences”’ın ikinci sayısını siz
değerli okuyuculara paylaşıyoruz. Bu sayımızda davetli derlememizi Prof. Dr. Selçuk Erez kaleme aldı. “Sağlığın Bir İnsan
Hakkı Olarak Benimsenmesinin Koşulları” konusunu kendine özgü üslubu ile bizlere aktarıyor. Bu sayımızdaki araştırma
makalelerimiz eczacılık, kadın hastalıkları ve doğum, iş sağlığı ve güvenliği, medikal genetik ve hemşirelik disiplinlerinden
geldi. Ayrıca kadın hastalıkları ve doğum ile diş hekimliğinden gelen iki adet çok ilginç olgu sunumunu ilgi ile okuyacağınıza inanıyoruz.

Bilimsel bir derginin yaşaması, üretilen yayınların
nitelik ve niceliğine, ayrıca danışma ve yayın kurullarında görev alan meslektaşlarımızın hızlı ve özverili
çalışmalarına bağlıdır. Bu yönde yoğun çabalarını esirgemeyen meslektaşlarımızın ve sizlere ulaşmasında
emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Gençlerimizin mesleki kimlik ve gelişimine katkısını
yadsıyamayacağımız bu uğraşa desteğinizi sürdürmenizi ümit ediyoruz.
Bu sayımızı da zevkle okumanızı diler saygılarımızı
sunarız.
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Sağlığın Bir İnsan Hakkı Olarak
Benimsenmesinin Koşulları
Selçuk EREZ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’na göre en yüksek düzeyde
ve ulaşılabilir bir sağlık düzeninden yararlanmak her insanın
temel hakkıdır; kişiler arasında sağlık hakkından yararlanmada, ‘ırk, din, siyasal düşünce, ekonomik ve sosyal durum’
nedeniyle ayrımcılık yapılamaz (1).

Genel Sağlık Sigortası yasası ikinci beş yıllık planda yer
almasına rağmen yasalaşamamıştır (2).

Öyleyse, sağlık hakkı, insanların sağlık hizmetlerinden ekonomik ve sosyal durumlarına vb. bakılmazsızın eşit şekilde
faydalanmasına olanak tanıyan bir sağlık sistemine ve buna
elveren bir düzene sahip olmayı gerektirmektedir.

Bu kapsamda kamuda çalışan hekimlerin tam gün çalışması için özel muayenehane açmaları yasaklanmıştı.
Programa göre sağlık alanında sosyalleşme, 1981 yılına
kadar tamamlanacaktı.

Bu güne kadar Türkiye’de bu amaca ulaşmak için bazı girişimlerde bulunulmuşsa da olumlu bir sonuca varılamamıştır.
Bu makalemizde Türkiye’yi, bu alanda başarılı olmuş bir ülke
olan Norveç ile karşılaştırarak Türkiye vatandaşlarının bu
haklara sahip olma konusunda neden gecikmiş olduklarını
irdelemeye çalışacağız.
***
Türkiyede sağlık olanaklarından yararlanma hakkının herkesi
kapsaması için yapılmış olan girişimler ve akıbetleri şu şekilde
özetlenebilir:
1. 1960 Anayasasında sağlık ve sosyal güvenlik devletin temel
görevi olarak tanımlanmıştır (Madde 48 ve 49).
2. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Nusret Fişek’in hazırladığı
“Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun”1961 yılında yürürlüğe girdi. Bu yasanın hükümleri arasında şunlar yer almaktaydı:
a) Herkesin sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanması.
Köylü ve kentliler, Doğu ve Batı illerinde yaşayan vatandaşlar
eşit derecede sağlık hizmeti alacaktır.
b) Sağlıkta sosyalizasyon dönemi 1963 yılında Muş ilinden
başlamıştı,
c) Ancak, tasarlanmış olan bu sistemden kısa bir süre sonra
sapmalar başlamış, sistemi desteklemek amacıyla hazırlanan
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d) Türkiye’de 1978 yılında iktidara gelen Ecevit hükümeti, sağlık alanında sosyalizasyonu sağlamak için Tam Gün
Yasası’nı kabul etmişti.

e) Ancak, 1980 askeri darbesi le oluşturulan hükümet, hekimlere muayenehane açma serbestisi getiren düzenlemeler yaptı (3).
Bu tarihten günümüze kadar Türk halkının sosyal ve
ekonomik durumuna bakılmaksızın düzeyli sağlık olanaklarından yararlanabileceği bir sistem kurulamadı. Bu
eksikliğin giderilmesi için, gecikmede önemli rol oynamış
olan sosyal, kültürel nedenlerin irdelenmesi gerektiğine
inanmaktayız.
Norveç'te halkın sosyal eşitliğe yol açan düşünce yapısını kavramak için kamuoyunda inançları, tutumları ile
önemli boyutlarda çelişmiş olan iki önde gelen ve belirgin kişinin; Edward Munch’un ve Knut Hamsun’un
yaşam öykülerine ve Norveç toplumunun bu insanlara
yönelik tepkilerine göz atmak yararlı olur. Bu örneklerin
ve onlarla karşılaştırılacağımız Türklerin seçilmesinin
bir nedeni de bu kişilerin yaşam öykülerinin ayrıntılarının iyi bilinmesidir.
a. Edward Munch
1863'te doğmuş olan Munch’un çocukluğu, yakınlarının
önemli bir bölümünün veremden öldüklerine şahit olduğu bir zamanı kapsar. Aile fertlerinin bir kısmı akıl hastalıkları nedeniyle tedavi görmekteydiler.
Munch, genç yaşta bu ortamın ve belki de kalıtımın ruh-

Sağlığın Bir İnsan Hakkı Olarak Benimsenmesinin Koşulları

sal dengesine etkisini yansıtabilecek davranışları sıkça sergilemeye başlamış, devamlı içmiş ve nihilist olarak tanımlanabilecek olan Hans Jaeger adlı birinin başını çektiği bir gruba
katılmıştı: Bu grubun o tarihlerde Norveç’te geçerli moral ve
dini değerleri reddedici tutumu her şeyden önce Hans Jaeger’e
-ve belli boyutlarda da grubun Munch gibi üyelerine– yönelik olumsuz bir bakışın belirmesine yol açmaktaydı: Jaeger,
1886'da Fra Kristiana-bohemen başlıklı kitabında serbest aşkı
vb. savunarak toplumun ahlakıyla çeliştiği ve kutsal değerlere
karşı geldiği ileri sürülerek 60 gün süreyle hapsedilmişti. Bu
kimse, sonra daha uzun süreler hapse mahkûm olunca memleketinden kaçmıştı.
Munch'un yaşam öyküsünü incelemiş olanlar arasında onun
bir bipolar psikoz vakası olduğuna inananlar vardır: Bu araştırıcılara göre yaşamı boyunca tutmuş olduğu günlükleri, görsel ve işitsel halüsinasyonlarının varlığını yansıtmaktadır. Bir
defasında sol elinin parmaklarına ateş etmesi de bu tanı ile
açıklanmaktadır. 1908'de işitsel halüsinasyonların, depresyonun ve intihar dürtüsünün yoğunlaşması nedeniyle psikiyatri
hastanesinde tedavi görmüştü (4).
Ancak, Munch’a yönelik bu olumsuz tepkiler, o zamanlar fakir
bir ülke olan Norveç’te onun genç yaşlarda kendini belli eden
resim yeteneğinin kavranılıp kendini bu açıdan geliştirmesi
için burslarla, hibelerle sürekli olarak desteklenmesini, Fansa’da ve Almanya’da eğitim görmesi, sanat görgüsünü pekiştirmesi için imkânlar sağlanmasını engellememişti (5).
1884'te Schaffer Bequest Fon’u ona bir bağışta bulunmuştu.
1885 te Frists Thaulow’un verdiği burs ile Paris’e gidip üç hafta
kalmış, müzeleri, sergileri gezmişti.
1889'da bir hükümet bursu, onun Paris’e giderek Leon Bonnats Sanat Okulu'na yazılabilmesini sağlamıştı (6).
Bu tarihten sonra sergiler açan, başarılarıyla belirginleşen
Munch, 1944'te öldü.
Edward Munch’un yaşam öyküsü, kendisinin ciddi kişilik ve
ruhsal sorunlarına ragmen ve ülkesinde geçerli değerler sistemiyle çelişen davranışlarına rağmen toplumu tarafından
yeteneğinin geliştirilmesi için sürekli olarak desteklendiğini,
bu şekilde Norveç’in 19.-20. yüzyıl resim sanatı alanında dünya çapında bir ressama sahip olmasının sağlanmış olduğunu
yansıtmaktadır.
b. Knut Hamsun:
1859'da doğmuş olan Knut Hamsun, geliri kısıtlı bir ailenin
çocuğuydu. Genç yaşlarından itibaren ufak tefek işler yaparak geçinmeye çalışmış, çok sıkıntı çekmiş, zaman zaman aç
kalmıştı.

Hamsun tüm sıkıntılarına rağmen, sürekli olarak edebiyat
eserleri okumuş ve bu birikimleri, onun roman yazmasına
yol açmıştı: Hemingway’in Hamsun’un romanlarını, Scott
Fitzgerard’a tavsiye etmiş olması, Andre Gide’in onu Dostoyevski ile karşılaştırıp “Belki de Dostoyevski’den daha
ustadır” demesi edebiyatta ne kadar önemsenmiş olduğunu yansıtır (7).
Hamsun, Açlık başlıklı romanı ile 1920'de Nobel Edebiyat
ödülünü kazanmıştı.
Ancak Hamsun, Norveç 2. Dünya Savaşı'nda Almanya’nın
işgaline uğradığında Nazi sempatizanı oldu: 1940'ta vatandaşlarına Alman işgalcilere karşı gelmemelerini, Nazilerle işbirliği yapmalarını önerdi. Gitti Almanya’da Hitler
ve Göbels ile görüştü.
1930'ların ortasında Nazi karşıtı bir Alman yazarı olan
Carl von Ossietsky’ye Nobel Barış Ödülü'nün verilmesini
kınamıştı.
1933'te Norveçte Faşist Ulusal Birlik Partisi’ni kuran ve
işgalci Almanlarla işbirliği yapan Vidkun Quisling'i desteklemişti.
Norveç 1945 Mayısında Alman işgalinden kurtuldu.
Quisling ve diğer Ulusal Birlik Partisi liderleri kurşuna
dizildiler. Hamsun 86 yaşındaydı. Vatana ihanetle suçlanarak yargılandı.
O sırada psikiyatri uzmanlarından bir heyet, onun zihnen
kısıtlı olduğuna karar verdi. Hamsun, önce bir bakım evine, sonra bir akıl hastanesine yatırıldı.
Bu ara yazmış olduğu Üstünde Ot Bitmiş Yollar başlıklı kitabı, o sıralarda aklının öyle ileri sürüldüğü kadar tükenmiş olmadığını yansıtır.
Hamsun’un yaşam öyküsü de bu önemli yazarın, memleketi olan Norveç’te vatana hiyanet olarak yorumlanabilecek tutumuna rağmen –o ülkede bu yolu tutmuş olan
bazı politikacılar gibi- kurşuna dizilmemesi için özel çaba
gösterilmiş olduğunu, sıradışı yollar bulunarak bu akıbetten kurtarıldığını göstermektedir.
***
Şimdi Türkiye’de Edward Munch ve Knut Hamsun gibi
yaşadıkları devirde toplumda geçerli olan normlarla çelişmiş olan iki yazarın, Nazım Hikmet’in ve Sabahattin
Ali’nin yaşam öykülerine bir göz atmak uygun olacaktır.
Nazım Hikmet
Nâzım Hikmet (1902-1963) en önemli çağdaş Türk şair-
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lerindendir. Yapıtları çok sayıda yabancı dile çevrilmiştir.
Bu dünyaca bilinen Türk şairi, siyasal düşünceleri yani komünistliği benimsemiş ve bunu çeşitli şekillerde belirtmiş
olduğundan defalarca tutuklanmış ve yaşamının büyük bir
bölümünü hapishanelerde geçirmiştir.
Şiirleri yasaklanan, yasaklı olduğu yıllarda Orhan Selim,
Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Er gibi adlar
kullanmak zorunda kalmış olan bu önemli şair (8) yazdıkları nedeniyle 11 ayrı davadan yargılanmış, İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yıldan fazla kalmış,
sonuçta öldürüleceğini düşünerek yurt dışına kaçmıştı.
Sabahattin Ali
Sabahattin Ali, 1907'de doğdu. Öğretmen okullarında okuduktan sonra yabancı dil öğretmeni olabilmesi amacıyla
Almanya’ya gönderildi. Burada öğrenmiş olduğu Marksizm’den etkilendi, politik düşünceleri bu yönde gelişti.
1931'de Aydın Ortaokulu’nda görevliyken komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı ve bir süre Aydın
Hapishanesi’nde tutuklu kaldı. Ardından Konya Ortaokulu’na atandı. Konya’da bir toplantıda okuduğu hicviyesinde memleket büyüklerini aşağıladığı iddiasıyla tutuklandı
(1932) ve Sinop Hapishanesi’ne gönderildi. Cumhuriyet’in
10. yılında çıkan af kapsamında tahliye edildi, ancak “eski
zihniyet ve ruhî hâletini değiştirdiği sabit olmadıkça” kendisine yeni bir görev verilmeyeceği bildirildi.
Sabahattin Ali, Paşakapısı Cezaevi’nde kendisini ziyaret
eden Sabiha Sertel’e “Bunlar beni, Nazım Hikmet gibi hapishanelerde çürütecekler” demişti (9).
Sabahattin Ali’nin bu konudaki endişeleri giderek ağırlaşmış, Zekeriya Serter, onun “Hani bir tane, iki tane olsa, bir
yıl, iki yıl, beş yıl her ne verseler, bilirim ki yatıp çıkacağım.
Ama durum öyle değil, birinin ardından bir daha, onun
arkasından bir kez daha; soluk aldırmıyorlar, bunlar beni
hapisten çıkartmamak için bilerek tertipler yapıyorlar” dediğini anlatmıştır (10).
1948'de doğum yeri olan Bulgaristan’a kaçmak için anlaştığı
biri tarafından hudutta öldürüldü. Katilin emniyetle ilkişkisi olduğuna inananlar vardır (11).
Bu iki edebiyatçının yaşam öyküleri, Türkiye’de geçerli siyasal, sosyal tutum ve düşünme tarzı ile çelişmiş olan kimselerin Norveç'teki örneklerden farklı olarak ciddi boyutlarda
cezalandırıldırılmış olduklarını yansıtmaktadır.
Norveç’te yürürlükte bulunan siyasal ve sosyal normlardan
sapmış olmanın, bazı değerlere sahip olunduğunda ödüllendirilmeye engel olmaması, Türkiye’de ise benzer değerle8 Journal of Medical Sciences www.jms.yeniyuzyil.edu.tr

re sahip olunsa bile bunlar nedeniyle ödüllendirilmek şöyle
dursun, ağır şekilde cezalandırılması şunu ifade eder: Birinci şıkta “farkı olanın", “yadırgananın” da toplumun olanaklarından yararlanması gerektiği inancı geçerlidir. İkinci
şıkta ise olanaklardan yararlandırmamak gerektiğine inanç
ağır basmaktadır.
Şimdi Norveç'te geçerli olan bu “imkânlardan eşit yararlanma" inancının kaynaklarını anlamaya çalışalım.
Norveç’in sağlık sistemi
Norveç bir soyal refah devletidir. Bu, devletin ve yerel yönetimlerin, ülkede yaşayanlara eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçları sağlamakla yükümlü olduğunu, orada çalışamayacak durumda olanlara da gelir ve sosyal güvenlik sağlamanın devletin görevi olduğu anlamına gelir. Sosyal devlette
bu olanaklardan fakir-zengin tüm vatandaşlar eşit olarak
yararlanırlar.
Tarihsel gelişim
Stein Kuhnle Sven E. O. Hort'ın Birleşmiş Milletler’e sunmuş oldukları rapor bu konuyu aydınlatmaktadır:
19. yüzyılın ilk bölümünde Danimarka, Norveç ve İsveç, o
sıralarda büyümekte olan dünya kapitalist sisteminin kenarında kalmışlardı. /…/ Skandinav ülkelerinde çağdaş demokrasinin nisbeten kavgasız, sakin bir gelişme göstermesi,
köylülerin endüstri öncesi evredeki nisbi güçlü durumlarıyla ve ziraate dayanan ticaretin gelişmesiyle açıklanabilir.
Skandinav ülkelerinde 17. ve 18. yüzyıllarda daha büyük
arazilere sahip olan insanlar vardı ama 19 yüzyıl ortalarına varıldığında Norveç’te köylülerden çoğu kendi küçük
arazisinin sahibi olmuştu. Bu küçük aile çiftlikleri asal üretim yerleriydi. Norveç’te yoğun bir endüstrileşme gerçekleşmediğinden köylüler köylerinde kaldılar (yani kentlere
göçmek zorunda kalmadılar) ve bağımsız köylüler bir sınıf
oluşturdular. Oysa Britanya’da büyük arazilerde yapılan çiftçilik ağır basmaktaydı. Aynı sürelerde Doğu Avrupa’da da
durum farklıydı: Büyük arazi sahipleri vardı, bunların köylülerle yarı-feodal ilişkileri sürüyordu.
20 yüzyılın ilk yirmi yılı içinde bu ülkelerde köylü partileri
kuruldu. 1930'larda köylü partileriyle sosyal demokrat partilerin uzlaşması, yani tarımdan kaynaklanan çıkarlarla endüstriden kaynaklananların bağdaştırılması, bunun yanında sağcı partilerin zayıf kalması sosyal refah devletlerinin
oluşumuna yol açtı (12).
Bu gün Norveç kültürünün etik ve politik eğilimini “barış
ve doğa” olarak ifade edilen güçlü bir mem simgeler. Halkın
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benimsemiş olduğu bu ilke, Norveç’in peri masallarında bile
bu kendini gösterir: Çocuk masallarının kahramanlarından
Askeladden konusunda anlatılanlar, çocuklara bu ilkenin benimsetilmesine katkıda bulunmuştur.
Askeladden, öykülerde alçak gönüllü bir köylüdür; ekolojik
olarak tanımlanabilecek davranışlarıyla krallığın yarısını ele
geçirmiş ve de prensesin gönlünü kazanmıştır. Askeladden
kendini asla zorlamaz, zayıfa, ihtiyacı olana daima yardım
eder, doğaya kulak verir ve şansının iyiliğine güvenir.
Askeladden öykülerinin çoğunda üç kardeşin en gencidir.
Öykülerin başında Askaledden’in kardeşlerinin ondan üstün
oldukları sanılır: Biri çok okumuştur, diğeri bir konuda uzmanlaşmıştır; Askaledden ise biraz sersemdir, aylaktır, pek bir
işe yaramaz gibi görünür (13).
Ancak eninde sonunda sorunları alışılagelmiş düşüncelerle
çözmeye çalışan ağabeyleri değil, başkalarının ihtiyaçlarını
hesaba katarak, yol seçiminde daha düşünceli davranarak
daha yaratıcı çözümler bulan Askaledden başarır.
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Özet
Son yıllarda bitkisel besin destek ürünlerinin kullanımı tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşmıştır. Bu ürünlerin güvenirliğinin ve etkinliğinin pazarlama öncesi kontrolü zorunlu değildir. Bu yüzden içerdikleri etkin bileşenlerin miktarları standart olmayabilir. Genellikle “tamamen doğal” olarak tanıtılan ve reçetesiz satılan bu ürünlerin ambalajlarında güvenirlik
uyarıları yer almamaktadır. Bu sebeple, kullanıcılar tarafından
güvenilir ve etkin oldukları var sayılmaktadır. Aslında, bitkisel
kaynaklı olsalar da bileşimlerinde ilaçlarla etkileşen çok sayıda
kimyasal içerirler. Bu etkileşimler, ilaçların etkisini azaltmak ya
da artırmakla birlikte, bazen de ciddi, hatta ölümcül sonuçlara
yol açabilirler. Etkileşim mekanizmaları oldukça karmaşıktır, bu
konudaki veriler ise genellikle bireysel olgu raporlarına dayanmaktadır. Ne yazık ki, klinik denemelerle ilgili dokümanların
yeterli olduğu söylenemez. Hekimler, düzenli olarak hastalarının kullandığı besin desteklerini sorgulamalı, onları bu ürünlerin güvenirliği, etkinliği ve riskleri konusunda bilgilendirmeli,
hastalar ise bu ürünleri hekim ya da eczacılarına danışmaksızın
kullanmamalıdır.
Bu derlemenin konusu, bitkisel besin destek ürünlerinin kimyasal bileşimleri, farmakolojik etkileri, kullanım amaçları ve
ilaçlarla etkileşimleridir. Derlemede, yaygın olarak kullanılan;
sarı kantaron, altın mühür, kava, sarımsak, ginkgo, ekinezya,
ginseng, deve dikeni, meyan kökü, kedi otu, kara yılan otu, turna yemişi, cüce palmiye, aloe vera, alıç, kedi pençesi, Çin melek
otu, dahurian
Anahtar sözcükler: Şifalı Bitkiler, diyet takviyeleri, ilaç
etkileşimleri

Giriş
Toplumda korunma ya da tedavi amaçlı olarak kullanımı giderek yaygınlaşan, ulaşımı çok kolay olan
besin destek ürünleri içinde bitkisel kaynaklı destek
ürünleri önemli yer tutmaktadır. Bu ürünlerin birço-
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Herbal Dietary Supplements and Their
Interaction With Drugs
Abstract
Recently, the use of herbal dietary supplements has extensively
increased in the World and in our country as well. Before
marketing, they are are not obligatorily controlled in terms of
safety and efficacy. Thus, their content of active ingredients
may not be standard. These products are generally labeled
as “ all natural “ without safety warnings and purchased as
“over the counter” . For this reason, the consumers generally
consider them as safe and effective. In fact, eventhough are
originated from herbs, they probably contain many chemicals
concomitantly interacting with drugs. These interactions may
decrease or increase the effect of drugs sometimes causing
severe, even lethal results. Mechanism of these interactions are
highly complex and existing data are based mostly on individual
case reports. Unfortunately, documents concerning with clinical
trials are not satisfactory. The physicians should routinely ask
patients about their use of dietary supplements and inform them
in terms of safety, effectiveness and risks of these products. As
for the patients, they should not use these products without
consulting their physician or pharmacist.
This
review
summarizes,
chemical
composition,
pharmacological effects, intended use and drug interactions of
commonly used herbal dietary supplements, namely St. John’s
wort, golden seal, kava, garlic, ginkgo, echinacea, ginseng, milk
thistle, licorice, valerian, black cohosh, cranberry, saw palmetto,
aloe vera, hawthorn, cat’s claw, dong quai, bai zhi, Chinese salvia.
Key words: Herbs, dietary supplements, drug interactions

ğu, elde edildiği bitkinin kaynağı, hasat mevsimi ve
ekstraksiyon yöntemine göre değişebilen miktarlarda olmak üzere çok sayıda bileşen içerirler. Ürünün,
özellikle etkin bileşen içeriğinin standardize edilmiş
olması önemlidir. Uzun geçmişine rağmen tıbbi bit-
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kilerin farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri
ile ilgili bilgiler çok sınırlıdır. Ülkemizde takviye edici
gıdalar mevzuatının, besin destek ürünlerinin,Tarım
ve Orman Bakanlığından analiz zorunluluğu olmaksızın beyana dayanan esasa göre ruhsat alınarak klinik araştırma fazlarından geçmeksizin satışa sunulmasına izin vermesi, satış öncesi etkinlik ve güvenlik
kontrollerinin reçeteli ilaçlar kadar ciddi olmaması,
ancak ürün satışa sürüldükten sonra Sağlık Bakanlığınca yapılan denetlemelerde uygun olmayan ürünler
saptadığında müdahale edebilebilmesi, bu ürünlerin
güvenirliği konusunda bazı sorunların yaşanması ile
sonuçlanmaktadır.
Vitamin ve mineral desteklerinde olduğu gibi (1),
bitkisel kaynaklı besin destek ürünleri de eş zamanlı
kullanılan reçeteli ya da tezgâh üstü (OTC) ilaçlarla
farmakokinetik ya da farmakodinamik etkileşim riski taşırlar. Hatta bitkisel kaynaklı ürünlerde bu riskin
daha yüksek olduğu ifade edilebilir (2-6). Farmakokinetik etkileşimler ile emilim, dağılım, metabolizma
ve atılımda oluşan farklılıklar ya da farmakodinamik
etkileşimler ile ortaya çıkan sinerjizm ya da antagonizma, ilaçların etkinliğinin azalması ve başarısız
tedavi ile sonuçlanabilleceği gibi toksisite veya doz
sorunlarına da yol açabilir. Bu sorunlar, özellikle varfarin, digoksin ve bazı kanser kemoterapi ilaçları gibi
terapötik aralığı dar olan ilaçlar durumunda yaşamı
tehdit edecek boyutlara ulaşma riski taşımaktadır. Diğer önemli bir sorun da bitkisel besin desteklerinin
başta immünolojik testler olmak üzere tanı amaçlı
olarak uygulanan testlerin sonuçlarında karışıklıklara yol açabilme riskini taşımasıdır (7). Bütün bu sorunların yanı sıra etkisinin artırılması amacı ile ilaç
etken maddelerinin ilave edildiği bitkisel ürünler de
yasal olmayan yollardan pazarlanarak toplum sağlığı
yönünden büyük risk oluşturmaktadır.
Güncel bilimsel verilere göre sarı kantaron, altın mühür ve kava, ilaç etkileşimleri yönünden en riskli bitkilerdir. Sarımsak ginkgo, ekinezya, ve Asya ginsengi
az sayıda ilaç ile etkileşir, çoğu ilaca karşı güvenlidir.
Diğerleri ise en az riskli olarak kabul edilmektedir. En
güçlü etkileşimler antikoagülanlar, kardiyovasküler
sistem ilaçları, oral hipoglisemik ilaçlar, santral sinir
sistemi ilaçları ve antiretroviral ilaçlarla ortaya çıkmaktadır (8). Bazı bitkiler, non steroid antiinflamatuvar (NSAİ ) ilaçlar, heparin ve diğer antikoagülan
etkili reçeteli ilaçların etkisini artırma potansiyeline
sahiptir. Operasyonlar sırasında kardiyovasküler sta-

bilite, elektrolit dengesinde bozukluk, koagülasyon
sorunları, hormonal etkiler, hepatotoksisite ve böbrek yetmezliği gibi risklere karşı önlem olarak operasyondan 1-2 hafta önce bitkisel destek ürünleri
kullanılımına son verilmesi önerilmektedir (9,10).
Toplumun, besin desteklerinin kullanımı ve ilaçlarla
etkileşimleri konusunda bilinçlendirilmesi ve rastgele kullanımların önlenmesi çok önemlidir. Özellikle
doğal kaynaklı olması nedeniyle daha güvenilir olduğu düşünülen bitkisel ürünler konusunda gerekli
uyarının yapılmasında, sağlık otoritelerine, özellikle
birinci sağlık danışmanı olan eczacılara büyük görev
düşmektedir.
SARI KANTARON (Hypericum perforatum,
St. John’s Wort)
Çiçekleri ve yaprakları güçlü antidepresan etkiye
sahip bileşenler içeren bu bitki, anksiyete, depresyon, obsesif konpülsif bozuklukların tedavisinde
kullanılmaktadır. Flavonoidler ve ksantonların da
içinde bulunduğu fenolik bileşikler yönünden çok
zengindir. Majör etkin bileşeni hiperisindir. Ürünleri hiperisin içeriği esasına göre standardize edilir.
Farmakolojik etkisine hiperisinin türevi ya da metaboliti olan hiperforin, klorojenik asit, kersetin gibi
bileşenlerin de katkısı vardır (11,12). Birçok ilaç
maddesinin atılımında rol oynayan intestinal P-glukoprotein (13), ayrıca çok sayıda ilaç maddesinin
metabolizasyonundan sorumlu olan CYP3A4, CYP2E1 ve CYP2C19 enzimlerini indükler (14,15). İlaç
etkileşimleri yönünden en fazla çalışma yapılmıştır
ve en yaygın etkili besin desteği olarak kabul edilmektedir (12,6). Antidepresanlar, kontraseptifler,
kardiyovasküler, antiretroviral ve antikanser ilaçlar,
merkezi sinir sistemi ilaçları, sindirim ve solunum
sistemi ilaçları, hipoglisemikler, antimikrobial ve
antimigren ilaçlar ile etkileştiği klinik olarak gösterilmiştir. Bu çalışmalarda araştırmacılar; imatinib,
indinavir, ivabradin, kuazepam, midazolam, neviapin, nifedipin, oral kontraseptifler, verapamil, zolpidem ile etkileşimlerini CYP3A4 enzimi üzerindeki
indüksiyon etkisi ile; klorzoksazon ile etkileşimini
CYP2E1 enzimine olan inhibisyon etkisi ile; mefenitoin, omeprazol ve vorikonazol ile etkileşimlerini
CYP2C19 enzimi üzerindeki indüksiyon etkisi ile,
amitriptilin, atorvastatin, eritromisin, metadon, siklosporin, simvastatin ve takrolimus ile etkileşimle-
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rini CYP3A4 ve/veya p-glukoprotein indüksiyonu ile;
varfarin ve fenprokumon ile etkileşimlerini CYP3A4
ya da diğer CYP enzimleri indüksiyonu ile; digoksin,
feksofenadin ve tanilolol etkileşimlerini p-glukoprotein
indüksiyonu ile ilişkilendirmiş; bupropion, buspiron,
eletriptan, nefazodon, paroksetin, sertralin, triptofan ve
venlafaksin etkileşimlerini farmakodinamik etkileşim
olarak yorumlamıştır. Alprazolam, lamuvidin, efedrin,
fenilefrin, gliklazid, loperamid, teofilin ve tibolon ile
etkileşimlerinin mekanizması hakkında net bilgi verilmemiştir (5,6,16) Bu etkileşimlerden selektif serotonin
geri alım inhibitörleri ile ortaya çıkan serotonin sendromuna (17) ve varfarin ile eşzamanlı kullanıldığında
INR (uluslararası normalleştirilmiş oran) değerindeki
azalmaya (18) özellikle dikkat çekilmektedir.
ALTIN MÜHÜR (Hydrastis canadensis, Golden seal)
Gastrointestinal sorunlar, üriner sistem hastalıkları ve
çeşitli enfeksiyonlar için halk arasında kullanılagelmiş
bir bitkidir. Berberin, kanadin ve hidrastin gibi izokinolin alkaloidleri içerir. Klinik çalışmalar, altın mühür
bitkisinin CYP3A4 veya CYP2D6 enzimlerini güçlü
olarak inhibe ettiğini (19-21) ortaya koyduğu için bu
enzimler ile metabolize olan ilaçlarla eş zamanlı olarak
kullanılmasının sakıncalı olduğu bildirilmiştir. Özellikle CYP3A4 çok fazla sayıda ilaç maddesinin metabolizmasından sorumlu olduğu için ilaç etkileşimi yönünden riskli bir bitkisel destek olarak bilinmektedir.
Ancak yapılmış olan klinik çalışmaların sayısı oldukça
azdır. Altın mühür ile p-glukoprotein arasında bir etkileşim olmadığı bildirilmiştir (22).
KAVA (Piper Methysticum, Kava kava, kava biberi)
Başlıca biyoaktif bileşenleri yangonin, desmetoksiyangonin, kavain, 7,8 dihidroksikavin, metistisin, 7,8 dihidrometistisin gibi kavalaktonlardır. Yağda çözünen
kava ekstresinde ve kava reçinesinde bulunan bu kava
laktonlar, sedatif etkiye sahiptir ve anksiyete, stres ve
uykusuzluk tedavisinde yararlanılmaktadır (23-25).
Kava merkezi sinir sistemi depresanları ile aditif etki
yapabilir (26). Kava laktonlarının sitokrom P450 enzimlerinden CYP2E1 üzerinde inhibisyon etkisi olduğu klinik çalışma ile gösterilmiştir (19). Bir in vitro
çalışmanın sonuçları, CYP3A4, CYP2C9, CYP2C219
ve CYP2D6 enzimleri üzerinde de inhibisyon etkisi
potansiyeli taşıdığını göstermiş (27), ancak klinik çalış-
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ma sonuçları bunu doğrulamamıştır (20,21). Bazı olgu
raporları, kava kullanımının dopamin düzeyi ve parkinson ile de ilişkili olabileceği ve antiparkinson ilaçlar
üzerinde antagonizma etkisi olabileceğini yönündedir
(28,29). Toksikolojik ve klinik çalışmalar (30) ile bir
olgu raporu (31) kavanın sürekli kullanımının karaciğer toksisitesine sebep olabileceğini göstermiş, FDA’in
bu konuda uyarı yaptığı (32) bildirilmiştir.
SARIMSAK (Allium sativum, Garlic)
Allisin ve allin gibi kükürt içeren bileşikler ile flavonoid ve izoflavonoidler başta olmak üzere çok sayıda bileşik içeren sarımsak, antihipertansif, antihiperlipidemik, antiplatelet, antikanser ve antimikrobial etkileri
olan bir tıbbi bitkidir (11,33). Ekstresi, yağı, tozu ve jel
süspansiyonu formunda ürünleri kolesterol düzeyini
ve kan basıncını düşürmek amacıyla kullanılmaktadır. Sarımsağın CYP 3A4, 2C9 ve CYP 2D6 enzimleri
üzerindeki etkisi ile ilgili in vitro ve klinik çalışmaların bulguları çelişkilidir (34,35). Buna karşın CYP
2E1 enziminin aktivitesini önemli ölçüde azalttığı, bu
inhibisyonun klorzoksazon metabolizmasını etkilediği (14,36) klinik çalışmalarla gösterilmiştir. Çeşitli
sarımsak ürünleri ile yapılan bir in vitro çalışmanın
sonuçları, sarımsağın p-glukoprotein ile zayıf-orta
derecede etkileşerek bununla taşınan ilaçların seviyesinin düşmesine sebep olduğunu ortaya koymuştur (37). Sakuinavir tedavisi alan hastaların sarımsak
tüketimi konusunda uyarılması gerekmektedir, çünkü tedavi ile eş zamanlı sarımsak tüketimi sakinavirin biyoyararlanımının azalmasına sebep olmaktadır
(38,39). Ayrıca, sarımsak kullanmakta olan hastaların
ritonavir tedavisine başlaması ile ritonavirin, sarımsağın bileşenlerinin metabolizmasına etkisi sonunda
geliştiğinin düşünüldüğü gastrointestinal toksisite
oluştuğu bildirilmiştir (40) Sarımsakta bulunan bazı
bileşenler antikoagülan etkiye sahiptir. Sarımsak ekstresinin varfarin ve fluindion gibi antikoagülanlarla
eşzamanlı kullanımının pıhtılaşma süresi ve INR nin
yükselmesine sebep olduğunu düşündüren olgular rapor edilmiştir (39). Sarımsak kullanımının operasyon
sonrası kanama riski taşıdığı da bir olguya dayanarak
bildirilmiştir (41). Bazı olgu raporları, başta aspirin
olmak üzere NSAİ ilaçlarla da etkileştiğini göstermektedir (42). Sarımsağın antihiperglisemik etkisi bulunduğu bir in vivo çalışma ile belirlenmiştir (43).
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GİNKGO (Gingko biloba, Mabet ağacı, Maidenhair)

GİNSENG

Aktif bileşenleri flavonoidler ve terpenoidlerdir. Kurutulmuş yaprakları aseton/su ile ekstraksiyonu ile hazırlanan ginkgo ürünleri %24-27 flavonid glikozidleri
ve %6-7 terpen laktonları içerir. Mental odaklanmayı
güçlendirmek, vasküler demans ve Alzheimer için ve
diabete bağlı dolaşım bozukluğuna karşı kullanılmaktadır (11,12).Bazı olgu raporları ginkgonun aspirin ve
ibuprofen ile etkileşme riski bulunduğunu, antiplatelet
aktivitesi olduğunu düşündürmüş (44-46), ancak klinik denemeler bunu doğrulamamıştır (47,48). Sitokrom
P450 enzimleri ile etkileşimi konusunda yapılan incelemelerde çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Bu çelişkinin, çalışmalarda bileşenlerin farklı derişimde olduğu
ginkgo örneklerinin kullanılmış olmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir (49,14,12). Ayrıca,
bir olgu, trazodonun aktif metaboliti olan m-klorofenillpiperazinin plazma seviyesini yükseltme riski taşıdığını göstermiş, antidepresan olarak trazodon kullanan bir
Alzheimer hastasının eşzamanlı olarak Ginkgo biloba
kullanması koma ile sonuçlanmıştır (50). Antikonvülsan valproik asit ve fenitoinin serum düzeylerini azaltmasının yol açtığı bir inme olgusu da bildirilmiştir (51).

En yaygın kullanılan bitkisel destektir. Ginsengin
Amerikan ginsengi (Panax quinquefolius), Asya ginsengi (Kore ginsengi, Panax ginseng) ve Sibirya ginsengi (Eluetherococcus senticosus) gibi türleri bulunmaktadır. İçerdikleri ginsenosidler yönünden biraz
farklıdırlar. Üçü de bağışıklık sistemi destekleyicisidir. Taze kök, alkol ekstesi, çay, kapsül gibi çok çeşitli
ürünleri halinde pazarlanmaktadır (12).

EKİNEZYA (Echinacea purpurea, Moench)
Çiçekli bir bitkidir. Aktif bileşenleri birbirinden farklı
olan 3 türü bilinir: Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia, Echinacea pallida. En etkili olan tür Echinacea
purpurea’dır. Soğuk algınlığı ve diğer üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılır. Ekinezya aynı zamanda
bir bağışıklık sistemi stimulanıdır, antiinflamatuar, topikal olarak yara iyileştirici etkiye sahiptir. Etkinliğinden sorumlu olan bileşenler lipofilik alkil amidler, polar
kafeik asit türevleri ve yüksek molekül kütleli polisakkaritlerdir (11). Ekinezyanın ilaç etkileşimleri yönünden
ciddi risk taşımadığı ifade edilebilir. In vitro ve klinik
çalışmalar, CYP 1A2 ve CYP 2C9 enzimleri ile intestinal CYP 3A4 üzerinde inhibisyon, hepatik CYP 3A4
enzimi üzerinde indüksiyon olmak üzere zayıf bir etkisi
olduğunu, kafein ve midazolam klirenslerinin bundan
etkilendiğini, buna karşın CYP 2D6 ya etkisiz olduğunu
göstermiştir (21,52-54). Ekinezyanın bir p-glukoprotein
substratı olan digoksinin farmakokinetiğini de etkilemediği belirlenmiştir (55).

Asya Ginsengi, antihipertansif, yorgunluk giderici,
antioksidatif, sinirleri koruyucu, hipolipidemik, antidiyabetik, antikanser ve bağışıklık ve kognitif güçlendirici etkileri olduğu düşünülerek oldukça yaygın
kullanılan bir bitkidir. Strese karşı destekleyici ve canlandırıcı olarak kullanılan bir adaptojendir. Bu etkilerden sorumlu olan majör bileşenler ginsenosidlerdir
(11). İnvitro ve in vivo hayvan deneyleri, bu ginsenosidlerin bazılarının CYP2E1, CYP3A4, CYP2D6,
CYP2C19 ve CYP2C9 enzimleri üzerinde zayıf inhibisyon bazılarının da CYP2C9 ve CYP3A4 enzimleri
üzerinde aktivasyon etkisi yaptığını göstermiştir (56).
Asya Ginsenginin alkol klirensini %30 oranında artırdığı bildirilmiştir (57). Asya Gingsenginin varfarinin
antikoagülan etkisini azalttığını gösteren olgu raporu
(58) varsa da klinik deneyler bunu doğrulamamıştır
(18,59,60). Antiplatelet etkisi olduğu da bildirilmektedir (61-63) Monoaminoksidaz inhibitörü fenelzinin
Asya ginsengi ile etkileşerek başağrısı, ürkeklik ve
manik davranışlar yaşandığını gösteren olgu raporları
vardır (64). Ayrıca, antikanser etkili imatinib ile ciddi
etkileşerek hepatotoksisiteye sebep olma riski bulunduğunu gösteren bir olgu bildirilmiştir (65). Amerikan Gingsenginin varfarinin etkisini ve INR değerini
azalttığını gösteren bir klinik çalışma (66) yayınlanmıştır. Ayrıca, hipoglisemik aktivitesi olduğu da bildirilmiştir (67)
Eleutheroccus senticosus bitkisinin kökleri olan Sibirya
Ginsengi, stresin etkilerine karşı direnç sağlayan bir
adaptojen olarak bilinmektedir. Etkisinden sorumlu
olan bileşikler lignan glikozitleridir (11). CYP2D6
ve CYP3A4 enzimleri üzerine anlamlı bir inhibisyon
veya aktivasyon etkisi bulunmadığı belirlenmiş olan
(68) Sibirya Ginsenginin, digoksin ile benzer bileşenler içermesi nedeniyle serum digoksin düzeylerinin
yüksek bulunmasına yol açtığını gösteren çalışmalar
bildirilmiştir (69,70).
Sonuç olarak, ginseng türleri önerilen dozda kullanıldığında güvenilir olarak kabul edilmektedir.
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DEVE DİKENİ (Silybum marianum, Meryem ana
dikeni, Milk thistle)
Çiçekli bitkinin tohumları kullanılır. Ekstresinin yüzde
70'i silimarin adı verilen flavonolignanlar karışımından
oluşmaktadır. Bu karışımın başlıca bileşeni silibindir.
Tarihsel olarak hepatotoksisite ve safra kesesi hastalıklarının tedavisinde kullanılmıştır (11). Yapılan bazı in
vitro incelemeler silimarinin, CYP3A4, CYP2C9 ve uridindifosfatglukuronosil transferaz enzimlerinin aktivitelerini azalttığını göstermiştir (71- 73).İki ayrı araştırma grubu tarafından yapılan klinik araştırma sonuçları
ise deve dikeninin CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1 veya
CYP3A4 ve UGT1A enzimleri üzerindeki etkisinin anlamlı ölçüde olmadığı yönündedir (74,75).
MEYAN KÖKÜ (Glycyrrhiza glabra, Licorice)
Glycyrrhiza glabra bitkisinin rizom ve kökleri olan meyan kökünün etkinliğinden sorumlu olan glisirizin,
glisirizik asidin potasyum ve kalsiyum tuzlarının karışımıdır. Şekerden 50-150 kez daha tatlı olan bir glikozittir. Diğer bileşenler arasında flavonoidler ve glukoz
ile sakkaroz bulunur. Kortikosteroidlere benzer etki
yaptığı bilinmektedir. Hafif antiinflamatuar ve mineralokortikoid etki gösterir. Ürünleri peptik ülser, üst
solunum yolları enfeksiyonları, romatoid artirit ve addison hastalığında kullanılır (11). Meyan kökü, oral ve
topikal kortikosteroidlerin etkisini artırır (76). Hipertansiyon, hipokalemi ve ödem oluşumuna sebep olabilir ve kardiak glikozitlerine duyarlığı artırarak konjestif
kalp yetmezliğine yol açabilir (77,78). Fazla miktarda
kullanıldığında sodyum ve su atımını azaltır. Diüretiklerin antihipertansif etkisine engel olabilir (79). Meyan
kökünün sulu ekstresinin CYP3A4 substratı olan midazolamın farmakokinetiğini etkilemediği, buna karşın glisirizin ve glisiretik asidin insanlarda CYP3A4’ü
indüklediği gösterilmiştir. Bu sebeple standardizasyon
datası olmadan 3A4 substratı ilaçlarla eş zamanlı alınması sakıncalıdır (80). Ayrıca, varfarinin etkisini artırarak kanama riski oluşturduğu bildirilmiştir (81).
KEDİ OTU (Valeriana officinalis, Valerian)
Bitkinin düşük sıcaklıkta kurutulan kökleri uykusuzluk, depresyon, anksiyeteye ve gastrointestinal spazmlara karşı kullanılır. Etkin bileşenlerinin çoğunluğunu
valtarat bileşiğinin oluşturduğu valepotriat adı verilen
epoksiiridoid esterleridir. Bitkinin sedatif etkisinin bu
14 Journal of Medical Sciences www.jms.yeniyuzyil.edu.tr
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ester türevlerinden ya da seskiterpen türevlerinden
kaynaklandığı tartışmalıdır (11). Genel olarak güvenli olduğu kabul edilir. Bir in vitro çalışmaya dayanarak
CYP3A4 üzerinde inhibisyon etkisi bulunduğu bildirilmiş (82), ancak daha sonra yapılan klinik çalışmalar
ile CYP1A2, CYP2D6,2E1 ve CYP3A4 enzimlerinin
etkinliği üzerine olan etkisinin klinik olarak anlamsız
olduğu gösterilmiştir (19,83). Buna karşın, merkezi
sinir sistemi depresanlarının etkisini artırdığı, lorazepam, pasiflora ve valerianı bir arada kullanan kişilerde
el titremesi, baş dönmesi, çarpıntı ve kas yorgunluğu
geliştiği rapor edilmiştir (84).
KARA YILAN OTU (Actaea racemosa, Black
Cohosh)
Bitkinin ürünlerinde kurutulmuş rizom ve köklerinden
hazırlanan etanol ekstresi kullanılır. Fitoöstrojen etkilerini taklit eder, menopoz öncesi döneminde şikâyetlere karşı hormon terapisine alternatif olarak kullanılır
(85). Hipotansif etkisi sebebiyle antihipertansif ilaçlarla
farmakodinamik etkileşimi olabilir. Salisilatlar, antikoagülanlar, metronidazol ve disulfram etkileşim riski
taşıyan diğer ilaçlardır. Kendisi, CYP2D6 enzimi ile
metabolize olur. CYP2D6 enzimini zayıf olarak inhibe
ettiğine işaret eden çalışmalar varsa da klinik olarak
anlamlı değildir (49). Çalışmalar genel olarak CYP enzimleri ve P-gp üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını
göstermiştir (86-88). Hepatotoksik olduğu ile ilgili bir
kanı olmakla birlikte hayvan ve insan denemeleri bunu
desteklememiştir (89,90).
TURNA YEMİŞİ (Vaccinium macrocarpon,
Cranberry)
İdrar yolları enfeksiyonlarına karşı ve böbrek taşı oluşumunu önlemek için kullanılan, antibakteriyel, antiinflamatuar etkileri de olduğu bildirilen yaban mersininin suyundan hazırlanan tablet ve kapsül formundaki
ürünleri bilinmektedir. Biyoaktif bileşenleri; proantosiyanidinler, antosiyanidinler, fenolik asitler, terpenler,
flavonoidlerdir (91).
Varfarin kullanmakta olan hastalar aynı zamanda turna
yemişi suyu içtiklerinde INR değerinde artış, bazılarında ise kanamalar olduğunu ifade eden olgu raporları bildirilmiştir (92-96). Bu olgular, turna yemişinin
varfarin ile etkileşerek antikoagülan etkisini artırdığını
düşündürmektedir. Ancak, bu etkileşimi destekleyen
kanıt bulunmamaktadır. Yapılan klinik araştırmalar
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turna yemişinin varfarin metabolizmasında etkili olan
CYP2C9 ve CYP3A4 enzimleri ile CYP1A2 enziminin
aktivitelerini etkilemediğini göstermiştir (97-99). Turna
yemişinin başka bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.
CÜCE PALMİYE (Serenoa repens, Saw palmetto)
Yüz yıl önce Amerikan yerlileri tarafından meyvaları erkeklerde üriner sistem sorunlarına karşı kullanılmış olan
bu bitkinin kurutulmuş meyvalarının heksan ya da etanol ekstresinden hazırlanan tablet ve kapsülleri iyi huylu
prostat büyümesi için kullanılmaktadır. CYP1A2, CYP2E1, CYP2D6,CYP3A4 enzimleri ile yapılan klinik incelemeler cüce palmiyenin bu enzimler üzerinde anlamlı
bir etkisi olmadığını göstermiştir (74,100). İlaç etkileşimleri yönünden güvenli olduğu kabul edilmektedir.

CYP3A4 enzimini inhibe ettiği ve dolayısıyla proteaz
inhibitörleri atazanavir, ritonavir ve sakinavirin plazma derişimlerini yükselttiği gösterilmiştir (108).
ÇİN MELEK OTU (Angelica sinensis, Danggui,
Dong Quai)
Geleneksel Çin tıbbında kullanılan bu bitkinin bileşenleri basit alkil ftalidler; fenilpropanoidler, benzenoidler ve doğal vitamin K antagonisti olan kumarinlerdir. Menopoz sendromları, menstrüasyon düzensizlikleri gibi jinekolojik sorunlar, kansızlık, kabızlık
ve kemik zedelenmelerinde kullanılır. İlaç etkileşimleri ile ilgili klinik veri çok azdır. İçerdiği kumarinlerin antikoagülan etkisi vardır, varfarin ile birlikte
farmakodinamik etki ile aşırı antikoagülan etki oluşur
(109,110). CYP 3A4 ve 1A enzimleri üzerine inhibisyon etkisi olduğu bilinmektedir (111).

ALOE VERA (Aloe vera)
Polisakkaritler ve başta antrakinonlar olmak üzere fenolik bileşikler içerir. Yara ve deri ülseri tedavisi ve laksatif olarak kullanılmaktadır. Ağızdan alındığında diyare,
hipokalemi, psödomelanoz, böbrek yetmezliği, fototoksisite gibi yan etkileri olduğu bildirilmiştir (101). Batıda
laksatif olarak ve kozmetik ürünlerde kullanılmaktadır.
ALIÇ (Crategus oxyacantha, Hawthorn)
Alıç bitkisinin meyveleri, çiçekleri ve yaprakları sindirim
sorunları, nefes darlığı, böbrek taşları ve kardiovasküler hastalıklar için kullanılır. Kapsül formunda ürünleri
bulunmaktadır. Hipotensif, antihiperlipidemik, antihiperglisemik, anksiyolitik, immünomodülatör ve antimutajenik etkileri olduğu bildirilmiştir (102). Bu etkileri
bileşiminde bulunan flavonoidlerden kaynaklanır (103).
P-glukoprotein substratı olan digoksinin farmakokinetiğini etkilemediği bildirilmiştir(104). Antihipertansif
etkisi nedeniyle antihipertansif ilaçlarla ya da fosfodiesteraz-5-inhibitörü ilaçlarla aynı zamanda kullanılması
hipotansiyona yol açabilir.
KEDİ PENÇESİ (Uncaria tomentosa, Cat’s claw)
İmmünostimulan ve antiviral aktiviteye sahiptir, Soğuk
algınlığı ve gribi önleyici, kronik yorgunluk sendromu
tedavisi için kullanılır (105). İmmünostimulan, antiviral aktivite etkilerinden dolayı romatoid artrit ve AIDS
hastaları için de kullanılmaktadır (106,107). Ekstesinden
hazırlanmış tablet ve kapsülleri bulunmaktadır.

DAHURİAN MELEĞİ (Angelica dahurica, Bai Zhi)
Geleneksel Çin tıbbında önemli yeri olan, analjezikve antipiretik etkisi olduğu kabul edilen bir bitkidir.
Köklerinden yaralanılmaktadır. Kapsül ve uçucu yağ
ekstresi gibi ürünleri pazarlanmaktadır. Majör biyoaktif bileşenleri furanokumarinler, kumarinler ve
skopoletindir. Anjelika ekstresinin CYP2E ve CYP3A
enzimlerini inhibe ettiği ve ayrıca benzodiazepin reseptörlerini etkilediği bildirilmiştir. Yüksek dozda ancelikanın tolbutamid ve diazepamın farmakokinetiğini değiştirdiği belirtilmektedir (112).
ÇİN ADA ÇAYI (Salvia miltiorrhiza, Danshen,
Chinese salvia, red salvia)
Geleneksel Çin tıbbının önemli bir bitkisi olan Çin
ada çayının, kök ve rizomlarından hazırlanan kapsül ve tabletleri, miyokard enfarktüs ve iskemik inme
gibi kardiovasküler sorunlara karşı kullanılmaktadır.
Başlıca etkin bileşenleri diterpen kinonlar yapısındaki
tanşinonların kardiyoprotektif, antiplatelet, antiinflamatuar, hepatoprotektif, nefroprotektif, antimutajenik ve anti-HIV etkileri olduğu belirtilmektedir (56).
İntestinal CYP3A4 ü indükleyici etkisi olduğu bilinmektedir(113). Varfarin ile etkileşerek etkisini artırır
(114,115)
TARTIŞMA ve SONUÇ
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gilerin henüz yeterli olduğu söylenemez. Olgu raporlarındaki verilerde, deneysel ve klinik çalışmalardan elde
edilen sonuçlarda çelişkilerin bulunduğunu gösteren
örneklere rastlanmaktadır: Kavanın CYP3A4, CYP2C9, CYP2C219 ve CYP2D6 enzimleri üzerinde inhibisyon etkisi potansiyeli taşıdığını gösteren bir invitro
çalışmaya (27) karşın, yapılan klinik çalışmalar bunu
doğrulamamıştır (20,21). Sarımsağın CYP 3A4, 2C9 ve
CYP 2D6 enzimleri üzerindeki etkisinin incelendiği in
vitro (34) ve klinik (35) iki çalışmanın sonuçları birbirine uymamaktadır. Ginkgonun antiplatelet aktivitesi olduğunu, aspirin ve ibuprofen ile etkileşme riski
bulunduğunu düşündüren olgu raporlarına (44-46)
karşın yapılan klinik denemeler bu etkileşmeyi doğrulamamıştır (47,48). Ayrıca, sitokrom P450 enzimleri ile etkileşimi konusunda yapılan incelemelerde de
çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Bu çelişkinin, çalışmalarda bileşenlerin farklı derişimde olduğu ginkgo
örneklerinin kullanılmış olmasından kaynaklanmış
olabileceği düşünülmektedir (49,14,12). Asya Gingsenginin varfarin ile etkileşimi konusunda da çelişkili
sonuçlar bulunduğu görülmektedir. Bu ürünün varfarinin antikoagülan etkisini azalttığını gösteren olgu
raporuna (58) karşın, yapılan klinik deneyler ginseng
ekstresinin varfarinin farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini değiştirmediğini göstermiştir
(18,59,60). Turna yemişi ile varfarin arasındaki etkileşim konusunda da farklı sonuçlar alınmıştır. Varfarin
kullanan hastalar aynı zamanda turna yemişi suyu içtiklerinde INR değerinde artış, bazılarında ise kanamalar olduğunu ifade eden olgu raporlarına (92-96)
karşın, yapılan klinik araştırmalar turna yemişinin
varfarin metabolizmasında etkili olan CYP2C9 ve CYP3A4 enzimleri ile CYP1A2 enziminin aktivitelerini
etkilemediğini göstermiştir (97-99).
Bitkisel kaynaklı ürünlerin ilaçlarla etkileşimleri, çok
sayıda bileşen içermesi ve özellikle etkin bileşen miktarı yönünden standardizasyonun gereken düzeyde
sağlanamaması nedeniyle çoğunlukla karmaşıktır. Bu
etkileşimler, kullanıcının yaşı, genetik yapısı ve mevcut
hastalıklarına bağlı olarak farklılıklar gösterebilmektedir. Özellikle ileri yaştaki kişiler, fazla sayıda reçeteli
ilaçlarla birlikte, hekim ya da eczacıya danışmaksızın
zararlı etkileri hakkında bilgi sahibi olmadığı destek
ürünlerini kullanmaktadır. Sağlık otoritelerinin, toplumu besin desteklerinin herhangi bir hastalığın tedavisi
için değil, sadece diyetle karşılanamayan besin öğelerini tamamlamak üzere kullanılması gerektiği konu16 Journal of Medical Sciences www.jms.yeniyuzyil.edu.tr

sunda bilinçlendirmesi, bu ürünlerin sağlık uzmanına
danışmaksızın rastgele kullanılmaması konusunda uyarması, hekimlerin hastalarına ilaç reçete ederken ya
da ameliyat öncesinde, kullandığı destek ürünleri hakkında bilgi alması, eczacıların da yeterli klinik çalışmalar yapılmadan sürekli yenileri piyasaya çıkan ürünler
konusunda kişileri bilgilendirmesi toplum sağlığı yönünden önemlidir. Ürünlerin daha güvenilir, etkin ve
standart şekilde topluma sunulabilmesi için de satış öncesi etkinlik ve güvenilirlik kontrollarının daha etkili
yapılabilmesine olanak sağlayacak yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ürünlerin pazarlanmasında da sorunlar yaşanmaktadır. Gerçeğe aykırı
sağlık beyanlarına güvenilmemesi, önerilen kullanım
dozlarının aşılmasına yol açabilen ve bitkisel kaynaklı
olması nedeniyle daha güvenilir olduğu düşüncesi gibi
yanlış kanıların düzeltilmesi, beyan edilmemiş bileşenler içeren ve ciddi sorunlara yol açan ürünlerin kullanılmaması için toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunulması gerekmektedir.
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Özet
Birçok nedeni bulunan infertilitenin erkek kaynaklı nedenleri
arasında azospermi olguları yaygın olarak görülmektedir. Azospermi olgularında mikroskobik testiküler sperm ekstraksiyonu
(m-TESE) ve konvansiyonel testiküler sperm ekstraksiyonu
(TESE) uygulamalarıyla sperm bulunarak gebelik elde edilebilmektedir. Çalışmamızda farklı sperm kaynakları kullanılarak
(ejekülat, m-TESE ve TESE) yapılan ICSI uygulamalarının canlı
doğum oranlarına etkisi incelenmiştir. Ovulasyon indüksiyonuna normal yanıt veren olguların dahil edildiği çalışmada gruplar
arasında yaş ve transfer edilen embriyo sayısı açısından fark bulunmamıştır. Canlı doğum oranları da ejekülat spermi, m-TESE
ve konvansiyonel TESE de bulunan motil spermlerle karşılaştırıldığında farklılık göstermemiştir.
Anahtar Kelimeler: İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu,
spermatozoa, sperm kaynağı, azoospermi, canlı doğum

GİRİŞ
Günümüzde oranı sürekli artış gösteren infertilitenin
%30 oranında erkek kaynaklı olduğu belirtilmektedir
(1,2). Dolayısıyla erkek infertilitesinin nedenleri ile altta
yatan sebepler ayrıntılı bir şekilde araştırılmaktadır. Erkek
infertilitesi değerlendirilirken fizik muayene, hasta öyküsü
ayrıntıları ile alınırken aynı zamanda semen analizleri ile
görüntüleme ve laboratuvar testleri de yapılmaktadır (3).
Spermatogenezi engelleyen ve sperm üretimini ve kalitesini
azaltan çeşitli durumlar azospermiye neden olabilir.
Azospermi sperm taşıyan kanallarda tıkanıklık sebebiyle
oluşmuşsa obstruktif azospermi (OA), sperm üretiminde
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Comparison of pregnancy rates through ICSIET with ejeculated sperm, testicular sperm
with microscopic testicular sperm sperm
extraction and with conventional sperm
extraction
Abstract
Infertility is defined as the situation in which the reproduced couple
do not pregnant despite having regular sexual intercourse for at
the least one year without using the birth control method at all.In
the many causes of infertility,the causes of male infertility. Embryo
formation can be achieved by using different sperm sources in malederived infertility. This study retrospectively evaluated live birth rates
following ICSI with ejaculated sperm and testicular sperm obtained
with microscopic testicular sperm extraction (m-TESE) and
conventional testicular sperm extraction (TESE). Clinical pregnancy
rates and live birth rates were found to be similar in all groups.
Key words: Intracytoplasmic sperm extraction, testicular sperm
extraction, live birth

sorunlardan kaynaklanıyorsa nonobstruktif azospermi
(NOA) olarak tanımlanmaktadır.
İnfertilitenin erkek kaynaklı olduğu çalışmalarda temel
sperm parametrelerinin büyük önem taşıdığı, özellikle
düşük sperm hareketliliğinin (astenozoopermi) erkek
infertilitesinin başlıca nedeni olduğu ifade edilmektedir.
Çünkü astenozoopermi’ye eşlik eden diğer anormal sperm
parametreleri infertilitenin daha şiddetli olmasına neden
olabilmektedir (4).
Modern tıbbın gelişmesi ile birlikte İnvitro Fertilizasyon
(IVF) ve İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyon
(ICSI) gibi yardımcı üreme teknikleri ile doğal
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uygulamada oluşamayan fertilizasyonun gerçekleşmesi
sağlanabilmektedir. ICSI uygulamasında Testiküler Sperm
Ekstraksiyonu (TESE) veya Mikroskopik Testiküler Sperm
Ekstraksiyonu (m-TESE) tekniği ile elde edilen spermler ile
kabul edilebilir düzeyde fertilizasyon, embriyo gelişimi ve
sağlıklı gebelikler oluşmaktadır (5).
ICSI uygulaması ile embriyo gelişiminin değerlendirilmesi
için belli aralıklar ile zigot değerlendirmesi, bölünme
hızı, pH değişiklikleri ve sıcaklık kontrolleri yapılarak
embriyonun sağlıklı bir şekilde gelişimi ve transferinin
yapılabilmesi sağlanmaktadır (6).
Bu retrospektif çalışmada, ejekülat spermi ile, azoospermik
hastalarda TESE veya m-TESE yöntemi ile elde edilen
spermler ICSI sonrası embriyo gelişimi ve canlı doğum
oranları açısından karşılaştırıldı.
GEREÇ ve YÖNTEM
Bu çalışmada 2012-2015 yılları arasında OTA & Jinemed
Hastanesi’nde ICSI uygulanan 349 çift değerlendirilmiştir.
Kadın yaşı 40 ve altında bulunan, polikistik over sendromu,
endometriosis ve zayıf yanıt veren olgular dışındaki hastalar
seçilmiştir. Semen analizi değerlendirmesi WHO 2010
standartlarına göre yapılmıştır (7). Ejakulatta canlı sperm
belirlendiği zaman silika gradyanı (iki katmanlı,%90 ve
%50, Supra Sperm®, Origio®) üzerinde sperm hazırlığı
yapıldı. Hastalara iki ardışık semen analizi yapıldıktan sonra
azoospermi tanısı konuldu. NOA veya OA tanısı tıbbi öykü,
fizik muayene, hormonal durum, genetik çalışma ve testis
hacimleri değerlendirilerek tanımlandı. NOA olgularında
TESE açık biyopsi prosedürüyle (konvansiyonel TESE) ya
da m-TESE olarak yapıldı. m-TESE prosedürü daha önce
yayınlandığı şekilde yapıldı (8). Testiküler biopsi sonucu
elde edilen hücre süspansiyonu dansite gradient yöntemi
ile ayrıştırıldı ve seçilen spermler sperm yıkama solüsyonu
ile santrifüjlenerek ICSI uygulaması için hazırlandı.
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Testis canlı sperm elde etmek için doku hafifçe ezildi.
Hücresel süspansiyon %40 silika gradyen süspansiyonu
üzerine yüklendi ve 15 dakika boyunca 2000 devir/
dak'da santrifüje tabi tutuldu. Silika tabakası içinde ve/
veya süpernatant içindeki pellette motil spermler IVF
mediumunda yeniden süspansiyon haline getirildi ve
ICSI uygulaması gerçekleştirildi. ICSI için sadece matur ve
motilite saptanan spermler kullanıldı. İmmatür spermler
uygulamaya alınmadı.
Kadınlarda ovulasyon indüksiyonu antagonist protokolü
ile yapıldı. Rekombinant insan koryonik gonadotropin
(hCG) hormonu, çapı ≥17 mm olan üç veya daha fazla
folikül taşıyan hastalara uygulandı, 34 ila 36 saat sonra
oositler toplandı, ICSI uygulaması matür M2 oositlerine
uygulandı.
Enjekte edilen oositler daha sonra steril kültür ortamında
teker teker mikrodamlacıklara yerleştirilerek inkübatöre
yüklendi. Embriyo kültürü 37 ° C'de düşük oksijen basıncı
(% 5 O2,% 6 CO2) ile kontrollü bir atmosfer ortamında
yapıldı. Fertilizasyon, erken klivaj, 2. ve 3. Gün embriyo
morfolojileri her gün izlenerek not edildi. Bölünme evresi
embriyo transferi (3. gün) tüm olgularda uygulandı.
Embriyo transferi yapıldıktan 12 gün sonra gebelik testi
yapıldı ve eğer pozitifse, klinik gebelik ultrasonografiyle
gebelik kesesi varlığı olarak doğrulandı. Hastalar canlı
doğuma kadar takip edildi. ICSI işleminden sonraki bütün
adımlar detaylı bir şekilde süreleri ile not edildi. Sperm
orijinine göre gruplar arasında farklılıklar karşılaştırıldı.
Ayrıca kadında siklusun 3. Günü ölçülen bazal estradiol
(E2) değerinin canlı doğum açısından prediktif değeri
incelendi.
İstatistiksel analiz SPSS (sürüm 20) ile yapıldı. Temel
karşılaştırmalar için, Student2s t test veya Wilcoxon'un
testleri; sürekli değişkenler için, χ2 veya Fischer'in nitel
değişkenler testi uygulandı. P değerleri ≤0.05 anlamlı bir
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olarak kabul edildi.
BULGULAR
Ejekülat spermi, m-TESE ve TESE uygulaması sonrası elde
edilen spermler ile yapılan ICSI uygulamaları ile embriyo
gelişimi, gebelik ve canlı doğum oranları retrospektif olarak
incelendi. Grupların demografik özellikleri incelendiğinde
kadın ve erkek yaşı, bazal FSH, LH değerleri açısından fark
saptanmadı (Tablo 1).
Grupların toplanan oosit ve embriyo gelişimi incelendiğinde
toplam oosit ve toplam fertilize oosit sayılarının m-TESE
grubunda diğer gruplara kıyasla daha düşük olduğu saptandı
(p<0.05) (Tablo 2). Ek olarak 2. gün ve 3. gün embriyo sayıları
m-TESE grubunda diğer gruplara göre anlamlı olarak düşük
bulundu (p<0.05). Toplam Grade 1 embriyo sayısı her grupta
benzer sayıda bulundu.
Grupların transfer edilen ortalama embriyo sayısı, klinik
gebelik, abortus ve canlı doğum oranları karşılaştırıldığında

üç grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı (Tablo 3).
TARTIŞMA
Ejakulatta hiç sperm bulunmaması şeklinde tanımlanan
azoospermi erkek infertil bireylerin yaklaşık %1’inde bütün
erkek kaynaklı infertil olguların ise ortalama %15’inde
görülmektedir. Azosperminin en fazla görülmesinin nedeni
sperm taşıyıcı kanallar açık olduğu halde olgun olarak yeteri
derecede sperm üretilememesinden kaynaklanmaktadır (9).
Tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi olarak tanımlanan bu
durum testisin kendi morfolojik yapısındaki hatalara ya da
testisleri sperm üretimi için tetikleyen hipofizden salgılanan
hormonlara ait yetersizliğe bağlı olabilmektedir. Azospermi
olgularının tedavisinde en önemli basamak spermatogenezin
sürdüğü küçük odakların tespit edilerek, bu odaklardaki
matür sperm hücrelerinin elde edilmesidir (10).
Bu çalışmada sperm kaynağı farklı olan ejakulat spermi,
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TESE ve m-TESE olgularında ICSI yöntemi kullanarak
embriyo gelişimi ve canlı doğum oranları retrospektif olarak
araştırılmıştır. Çalışma grupları arasında canlı doğum oranları
TESE olgularında %26,5, m-TESE de %26,3 iken ejakulat
sperminde bu oranın %24.8 olduğu sonucu elde edilmiştir.
Buran ve ark. çalışmasında erkek infertilitesinde sperm
kaynağına göre ICSI işlemi ile elde edilen embriyoları sürekli
embriyo izleme sistemi ile retrospektif olarak değerlendirdiği
çalışmasını 20 normal spermli, 20 TESE ve 18 mikroskopik
epididimal sperm aspirasyonu (MESA) uygulaması ile
gerçekleştirmiş ve sonuç olarak ejekülat spermlerinde
blastokiste gidiş %70, MESA’da %27.8, TESE’de ise %35
bulmuştur. Ejakulat sperminde blastokist gelişiminin daha
fazla olduğu sonucuna ulaşmışlardır (11).
Weng ve ark. yaptıkları çalışmada MESA ve testiküler
sperm aspirasyonu (TESA) ile bulunan spermle elde edilen
embriyoların kromozom anomalilerini araştırdıkları
çalışmalarında ejakulat spermi, TESE ve m-TESE olgularında
döllenme ve gebelik oranları arasında fark bulunmadığını
ifade etmişlerdir (12). Ancak MESA grubunda yüksek
oranda kromozomal anomalisi olduğunu tespit etmişlerdir
(12). Ejakulat spermi, TESE veya m-TESE yöntemlerinde
fertilizasyon hasta grubuna göre değişiklik gösterebilmektedir.
Kimi grupta TESE de çok düşük başarı gözlenirken bir başka
grupta yüksek fertilizasyon gözlenebilir. Örneğin; nonmozaik Klinefelter sendromlu hastalarda m-TESE’nin başarı
oranı %69 iken (13) bir başka çalışmada TESE’nin başarısının
%22 olduğu belirtilmiştir (14). Literatürde testiküler spermin
ejekülat spermine kıyasla başarı oranları daha düşük ya
da benzer olarak yayımlanmışsa da çalışmamızda ejekülat
sperminin testis sperminine göre canlı doğum açısından
farklılık göstermediği saptanmıştır. Çalışmamızda sadece
matür ve motil testiküler spermin kullanılmış olması,
immatür spermlerle yapılan uygulamaların çalışmaya dahil
edilmemesi ve kromozom anomalisi bilinen erkeklerin
çalışmaya alınmaması sonuçlarımızı etkileyen faktörler
olabilir.
Bazal E2 değeri ideal ucuz ve kolay ölçülebilen, minimal
invazif, prediktif değeri vermekte olup over rezervini
gösteren belirteçlerden biridir. Bizim çalışmamızda TESE
olgularında gebe olan grupta bazal E2 değeri canlı doğum
yapan grupta gebe kalamayanlara göre anlamlı olarak
daha düşük olarak bulunmuştur (31,3±20,3 ve 54,8±30,6
pg/ml). Doğan ve ark.’nın ICSI uygulanan 39 yaş ve üzeri
infertil kadınlarda prognostik faktörlerin gebelik başarısına
etkilerini araştırdıkları çalışmada gebe olan grupta E2
değerini 58,2±63,5 pg/ml, olmayan grupta ise 64,2±54,7 pg/
ml olarak belirlemişlerdir (15). Kadınlarda yaş faktörü ile
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birlikte E2 değeri artış gösterdiği için gebe kalma oranı da
düşüş göstermektedir. Çalışmamızda ejekülat ve m-TESE
gruplarında bazal E2 değeri canlı doğum için belirleyici
bulunmamıştır. Bu durum gruplarda ortalama kadın yaşı
değerinin düşük olması ile açıklanabilir.
Çetinkaya ve ark.’nın ICSI uygulaması ile kadın yaşı ve over
rezervinin değerlendirilmesi konusunda NOA olgularında
m-TESE ile alınan dondurulmuş testis spermi ile ejakulat
spermi grubu karşılaştırılmış ve gruplar arasında bir farkın
olmadığı ifade edilmiştir (16).
Embriyo kalitesinde düşüş spermatogenezi bozuk ciddi
erkek infertilitesinde oldukça yaygın görülmektedir.
Bunun nedenlerinden biri sperm sentrozomunun erken
embriyo gelişiminde önemli bir rol oynamasıdır. Böylece
embriyonik bölünme, genomik aktivasyon ve blastosist
oluşumu üzerine babanın önemli etkisi bulunmaktadır (17).
Zaman atlamalı görüntüleme ve morfokinetik testler, testis
ve epididimisden ekstre edilmiş spermden elde edilen hasta
embriyolarındaki embriyonik gelişim modelini incelemede
önem kazanmaktadır (18). TESE yöntemini kullanarak
erken embriyo morfokinetiğini araştıran bir çalışmada
testis sperminden türetilmiş embriyolar, embriyonik genom
aktivasyonunun en erken morfolojik göstergelerinden biri
olan kompaksiyona kadar gelişimin erken evrelerinde önemli
gecikmeler göstermiş ancak blastokist aşamasında benzer
gelişim kaydedilmiştir (19). Bu durumda yüksek gebelik ve
canlı doğum sonuçları almada seçilen spermin önemi ortaya
çıkmaktadır (20).
Tüfekçi ve ark. cerrahi olarak alınmış sperm ile ejekülattta
bulunan spermatozoanın ICSI sonuçlarını karşılaştırdıkları
çalışmada gebe olan ve olmayan gruplar arasında embriyo
kalitesi yönü ile farklılık göstermediğini belirtmişlerdir
(21). Bizim sonuçlarımızda da testiküler sperm ve ejekülat
spermi ile ICSI uygun sperm seçildiği takdirde farklılık
göstermemiştir. Fark bulan çalışmaların nedeni kullanılan
sperm kalitesindeki farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir
(22,23).
Lammers ve ark.’nın taze elde edilmiş testiküler sperm ile
ejakulat sperminin embriyo kalitesi üzerinde etkilerinin olup
olmayacağını araştırdıkları çalışmalarında morfokinetik
analizler sonucunda taze boşalmış sperm ile cerrahi olarak
elde edilmiş sperm arasında bir fark olmadığını ifade
etmişlerdir (22). Çalışmada her ne kadar morfokinetik
farklılıklar gözlenmiş olsa da genel değerlendirmede her
iki şekilde elde edilmiş embriyolarda kalite ve morfokinetik
farklılığın olmadığı belirtilmiştir. Daha ileriki çalışmalar,
farklı sperm kaynakları ile blastosist evresine kadar embriyo
izleme yapılarak elde edilecek verilerin karşılaştırılmasını
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sağlayabilir.
Oehninger ve ark.'nın semen kalitesi kötü olgularda ICSI nin
IVF e oranla daha yüksek fertilizasyon başarısı gösterdiği
ve ağır infertilite olgularında dahi olumlu sonuçlar alındığı
belirtilmiştir (23). Çalışmamızda da erkek infertilitesinin söz
konusu olduğu durumlarda yardımcı üreme tekniği olarak
ICSI uygulanmıştır.
SONUÇ
Normal over yanıtı veren kadınlarda ICSI yapılarak elde
edilen canlı doğum oranları ejekülat spermi, konvansiyonel
TESE ile bulunan sperm ve m-TESE ile bulunan spermler
kullanıldığında benzer bulunmuştur.

(Sao Paulo) 2013; 68 (1): 35–8.
10.

Esteves SC. Clinical management of infertile men with nonobstructive azoospermia. Asian J Androl. 2015; 17(3):459-70. doi: 10.4103/1008-682X.148719.

11.

Buran A, Tulay P, Dayıoğlu N, Bakircioglu ME, Bahceci M, İrez T.Evaluation of the
morphokinetic parameters and development of pre-implantation embryos obtained by testicular, epididymal and ejaculate spermatozoa using time-lapse imaging
system.Andrologia. 2019 May;51(4):e13217. doi: 10.1111/and.13217. Epub 2018
Dec 19.PMID: 30569603

12.

Weng SP, Surrey MW, Danzer HC, Hill DL, Chen PC, Wu TC. Chromosome abnormalities in embryos derived from microsurgical epididymal sperm aspiration
and testicular sperm extraction.Taiwan J Obstet Gynecol. 2014 53(2):202-5. doi:
10.1016/j.tjog.2014.04.014

13.

Schiff JD, Palermo GD, Veeck LL, Goldstein M, Rosenwaks Z,Schlegel PN. Success
of testicular sperm extraction [corrected] and intracytoplasmic sperm injection in
men with Klinefelter syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:6263e7.

REFERANSLAR
1.

Jungwirth A, Diemer T, Dohle G R, Giwercman A, Kopa Z, Tournaye H & Kra-

14.

Conventional multiple or microdissection testicular sperm extraction: a compara-

usz C. Guidelines in male infertility. European Association of Urology 2012;62 (2):

tive study. Hum Reprod 2002;17:2924e9.

324-32.
2.

Krausz C, Mills C, Rogers S, Tan S L & Aitken R J. Stimulation of oxidant genera-

15.

injection. J Turk Soc Obstet Gynecol 2014;2:78-83

tionships with motility and fertilization in vitro. Fertility and Sterility 1994; 62(3):

3.

16.

zen-Thawed Testıcular Spermatozoa Retrıeved From Non-Obstructıve Azoospermıc Patıents. ASRM Abstracts 2016;. 106(3).

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2017.
Curi S M, Ariagno J I, Chenlo P H, Mendeluk G R, Pugliese M N, Sardi Segovia L

17.

2010;281(2):349-54.

tion. Archives of Andrology 2003;49(5): 343-349.
Schwarzer JU, Fiedler K, v Hertwig I, Krüsmann G, Würfel W, Schleyer M, Mühlen

18.

an analysis of 400 135 treatment cycles. Hum Reprod 2011;26(7):1768-74

spermatozoa injection with epididymal and testicular sperms. Urol Int. 2003;

6.

19.

20.

7.

Tüfekçi MA., Başar MM, Atayurt Z., Senel T., Kahraman S. A comparıson of ıvf
outcomes of ıntracytoplasmıc sperm ınjectıon usıng surgıcally retrıeved testıcular

ğerlendirilmesi, (Çeviri editörü: Günalp S), Tıp Teknik Kitabevi, 4. baskı, .Ankara

or frozen-thawed testıcular spermatozoa. The journal of urology_ 2016; 198 4S.
22.

Lammers J, Reignier A, Splingart C,, David L., Barriere P., Freour1 T. Does sperm

Karacan, F.A. Alwaeely, S. Erkan, Z. Cebi, M. Berberoglugil, M. Batukan, M. Ulug,

origin affect embryo morphokinetic parameters?. J Assist Reprod Genet 2015;

A. Arvas, T. Çamlıbel, "Outcome of Intracytoplasmic Sperm Injection cycles with

32:1325–1332

fresh testicular spermatozoa obtained on the day of or the day before oocyte col-

9.

21.

WHO Laboratuvar el kitabı, İnsan semeni ve sperm-servikal mukus etkileşimi de2002:76.

8.

Tiseo BC, Hayden RP, Tanrikut C.Surgical management of nonobstructive azoospermia. Asian Journal of Urology 2015; 2, 85e91.

ation with the differentialelimination of regulatory proteins from polarized domains. Hum. Reprod 1999; 14: 429-447

Gill PK, Desai N. Testıcular sperm can effect early embryo morphokınetıcs. PCRS
Abstracts 2016; 105(2).

Antczak, M. and Van Blerkom, J. Temporal and spatial aspects of fragmentation in
early human embryos: possible effects on developmental competence and associ-

Sunkara S, Rittenberg V, Raine-Fenning N, Bhattacharya S, Zamora J, Coomarasamy A. Association between the number of eggs and live birth in IVF treatment:

B, Pickl U, Löchner-Ernst D. Sperm retrieval procedures and intracytoplasmatic
70(2):119-23.

Yarali H, Bozdag G, Polat M, Esinler I, Tiras B. Intracytoplasmic sperm injection outcome of women over 39: an analysis of 668 cycles. Arch Gynecol Obstet

M, Repetto H E H & Blanco A M. Asthenozoospermia: analysis of a large popula-

5.

Çetinkaya PC., Yelke HK., Basar M., Kahraman S. Impact Of Female Age And
Ovarıan Reserve On The Outcomes Of Icsı Cycles Wıth Eıther Fresh Or Fro-

Candan H. Obstrüktif Ve Non Obstrüktif Azoospermi Hastalarından Elde Edilen
Sperm Örnekleri İle Embriyo Gelişimi Ve Gebelik Oranları, İstanbul Yeni Yüzyıl

4.

Doğan SS. Kovalı M., Doğan ÖE, Gülekli The effects of prognostic factors on pregnancy success among women 39 years or older having intracytoplasmic sperm

tion by human sperm suspensions using phorbol esters and formyl peptides: rela599-605.

Tsujimura A, Matsumiya K, Miyagawa Y, Tohda A, Miura H,Nishimura K, et al.

23.

Oehninger S, Chaturvedi S, Toner J, Morshedi M, Mayer J, Lanzendorf K. Mu-

lection and with cryopreserved testicular sperm in patients with azoospermia.",

asher S. Semen quality: is there a paternal effect on pregnancy outcome in in-vit-

Fertility and Sterility, 100;4, 975-980 pp., 2013

ro fertilization/intracytoplasmic sperm injection?.Human Reproduction 1998;

Aziz N. The importance of semen analysis in the context of azoospermia. Clinics

13(8).2161–2164.

www.jms.yeniyuzyil.edu.tr

Journal of Medical Sciences 25

Araştırma Makalesi

Journal of Medical Sciences

Cancer Attributable to Occupational
Exposures in Textile Industry
Bekir TURAN
T.C. Ministry of Health, Bakırköy District Health Director, İstanbul, Turkey

Tekstil Endüstrisinde Maruziyet Nedeni ile
Kanser Olguları
Özet
Mesleğe bağlı kanser oluşumu uluslararası anlamda ele alınması
gereken bir sağlık sorunudur. Meslek hastalıkları içerisinde kanserin, günümüzde olduğu kadar yakın gelecekte de bir problem
olarak süreceği öngörülmektedir.
Çalışmamızda, meslekleri nedeni ile karsenojene maruz kalmış kişilerin genel epidemiyolojik açıdan değerlendirilmesi,
ülkemizde tekstil sektöründe çalışan ve kanser hastası olan 944
olgunun incelenmesi, olanaklar ölçüsünde bilgi kaynaklarının
incelenmesi ve bu konuda bilimsel zorlukların belirlenmesi,
risk tayinlerinin yapılmasında kullanılan ve kullanılabilecek
modellerin tartışılması ve uluslararası alanda kullanılan önleme
stratejilerinin tartışılması ve konu ile ilgili bilgi boşluklarının
doldurulması amaçlanmıştır.
Çalışmadan elde edilecek verilerin iş sağlığı ve güvenliği alanında araştırma yapan bilim insanları, risk analizi yapan profesyoneller, ayrıca önleme stratejileri oluşturan her türlü paydaş için,
yararlı olabileceği düşüncesindeyiz.

Abstract
Occupational cancer is a health problem that needs to be
addressed internationally. Among occupational diseases, cancer is
a serious health problem and it is expected to be a problem in the
future as well.
In our study, the general epidemiological evaluation of the people
exposed to carcinogen due to their occupation is performed.
Specifically 944 cancer patients working in the textile sector in our
country were examined. The difficulty in reaching information
has been discussed as well as the determination of risk analysis
together with models used in the prevention strategies have been
evaluated with the primary aim of filling in the information gaps
on the subject.
We believe that the data that has been obtained from the study can
be useful for scientists, occupational health and safety researchers,
risk analysis professionals, and all stakeholders who create cancer
prevention strategies.
Key words: Occupational cancer, textile industry, epidemiology, carcenogenic substances

Anahtar sözcükler: Mesleğe bağlı kanser, tekstil endüstrisi,
epidemiyoloji, kanserojen maddeler

INTRODUCTION
The damage of our genetic material and cancer development
by environmental factors such as chemicals, viruses, tobacco
products, sunlight, is an important field of research. Many of
these factors are occupation correlated. The team established in
Europe, known as the Occupational Cancers Working Group
of the Nordic Countries, specifically monitors patients in this
category. The organization has already reviewed 15 million people, identified 2.8 million cancer cases and obtained their data
from national databases (1). The aim of their study is to define
the relationship between profession and cancer, to determine
and to characterize the causality of the risk related factors. As a
Corresponding
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result of their studies, relationship of 70 different cancer types and 54 occupational groups were determined and published scientifically (2). The kind of data obtained is very
important for the development of prevention strategies that
may be developed either by state or Non-Governmental
Organizations initiatives.
Systems used for surveillance of occupational cancers are
of great importance in determining national and regional
risks as well as in determining the legal aspect of the subject.
Another example of such systems is the French Scientific
Research Group (GISCOP). This research group evaluates
the data obtained from interviews with social security exa-

Cancer Attributable to Occupational Exposures in Textile Industry

minations of workers who have become cancer patients (3).
Finally, the Italian Occupational Cancer Monitoring (OCCAM) project continues to work on the exposure of cancer
workers (4).
In addition to those stated, various studies are carried out to
protect employees from chemical carcinogens. The International Labor Organization (ILO) recommends that country
management mechanisms cooperate on a wide range of issues in line with the treaties and recommendations. However,
there are very few countries that create audit and prevention strategies in line with the proposed packages (5). Exposure prevention activities require a coordinated action of all
workplace actors and cooperation between health care providers and workplace actors, including preventive services by
State. Strategies should target both women and men, as well
as those involved in temporary and part-time jobs. Given the
aging of the working population internationally, a strategy
should be developed to maintain good working conditions
and working capacity for everyone, including those affected
by chronic illnesses. Awareness of effective types of intervention and cooperation with public health stakeholders is essential (6). What is expected from all countries is to determine the effective lower dose limit if the full use of carcinogenic
substances used cannot be prohibited. In most countries, an
average of 5-10 cases per cancer type is extracted. Although
this is a general mean, it is wrong to simplify and limit this
issue to a few cases (7).
In addition, there are emerging risks requiring special attention at all levels, such as nanomaterials, endocrine disruptors,
and non-ionizing radiation. In order to increase data on the
use and exposure of nanomaterials, France established a
mandatory registration order; Similar plans are implemented
in Norway, Belgium, Denmark, Sweden and Italy (8). This
procedure is recommended for the whole of Europe (9).
Evidence indicates that the aetiology of cancers in textile
industry often results from occupational exposures to dust
(10). In this study we examined the relation of employment
in the textile and clothing industries and the risk of cancer by
obtaining data from a case-control study in Istanbul.
TEXTILE INDUSTRY AND CANCER
Textile is a very complex production that requires many processing steps (11). All processes such as obtaining fiber from
the raw material, obtaining fabric from the fiber, finishing the
fabric with chemical substances, adding suitable properties
for use, creating special effects before or after the garment
require high technology and are labor intensive (12). Today

the textile industry constitutes a huge activity area with 10
million employees worldwide. This industry played an important role in the development of countries in the 18th century and it continues to be a giant area today (13).There is a
series of chemicals (paints, adhesives, processing substances
) used in the production of textile and can be harmful to human health. During manufacturing, natural celluloses such
as cotton, wool, linen, silk, synthetic fibers such as polyester,
polyamide, polyurethane, regenerated cellulose fibers such as
viscose, rayon and mixtures of fibers are processed. The applied process varies according to each fiber type. Chemicals
used in textiles are divided into two groups as general chemicals and chemicals prepared for textiles produced. The first
group includes chemicals such as caustic, soda, acetic acid,
hydrogen peroxide and the like. The second group consists
of surfactants which are produced with a specific formula or
specially designed and used for a specific purpose in textile
production steps. Surfactants are used as washing, cleaning,
wetting, dispersing, emulsifying agent, defoamer, defoamer,
antibacterial, antimicrobial (14).
Some of them like, azo dyes, phthalates and perfluorinated
compounds are known to be carcinogenic. Carcinogenic
dyes are readily absorbed when they come in contact with the
skin (15). Formaldehyde is used in textiles to prevent the garments produced from shrinking, wrinkling, and protecting
the paint during use. During ironing, formaldehyde on the
heated fabric evaporates more easily. Thus workers breathe
the vapor of formaldehyde treated fabrics. This together with
the dust produced during manufacturing increases the risk of
developing lung and nasopharyngeal cancer (16).
The manufacturing of waterproof clothing is achieved by coating with waterproof materials which are composed of molten plastic diluted with various solvents. The solvents may
contain dimethylformamide, which is harmful to human
health and is known to cause cancer in humans (17).
In all processes from the cotton production stage to the production of woven garments, employees may be exposed to
cotton dust. In particular, the amount of dust produced in
yarn production, weaving and knitting processes is higher
than other production stages. Workers working at all stages
of cotton production may have to breathe cotton dust. Since
the textile products are very diverse, it is possible that each
job can cause different and unique damages to the employees
(18).
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MATERIAL AND METHODS

RESULTS

In our study, the data obtained from an Istanbul State Hospital
was evaluated. All of the cancer cases who applied to the hospital between 2012 and 2016 (n= 133208) were examined individually and cumulatively on the basis of years. Among these,
patients whose professions were determined were separated.
The people working in occupational groups related to the textile industry constituted the basic data analysis group and were
examined individually for this purpose.

The findings obtained from the data examined in the study
are presented in the tables below. The total number of cases
was 133,208. Only in 7536 (5.66%) cases the profession of
the patients was reported in the records. Out of these reported professions only the 12.5 % were related to the textile
industry (Table 1). These cases were evaluated by years and
tabulated. Housewives who had cancer but did not have a
profession were categorized and used as control. As for the
gender male patients are almost twice as many the female
patients (Figure 1).

The textile industry cancer incidence values were compared
with the cancar cases in all individuals with cancer that their
profession was identified.
In the stereotypes that worked in textile related professions,
were evaluated as a separate database. Basic statistical methods
in determining the significance of the data were used.

DISCUSSION
The main ingredient of the majority of textile products used
today is fiber which may be natural and synthetic. While

Table 1: Total number of applications registered between 2012-2016,
those that their profession is registered, those that their profession is
related to textile industry.

Table 2: Cases diagnosed with cancer working in
the textile industry

Figure 1: Percentage of women and men in cases where professions
are determined
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Table 4:
A series of cancer types that were diagnosed in people working in textile indusrty and those
working in other jobs and diagnosed with cancer for the time period studied.
Diagnosis

% in textile
industry

% in total
cases

BONE
CONNECTIVE TISSUE
CENTRAL NERVUS SYSTEM
BRAIN
KIDNEY
BRONCH AND LUNG
MOUTH
LEUKEMIA
LYMPHOMA
STOMACH
UTERUS / OVER
BREAST
LIVER
BLADDER
TESTIS
PROSTATE
OTHER

2,5
2,5
3,1
2,6
1,4
1,9
7,8
2,5
6,7
4,9
8,1
22,1
1,3
10,1
5,5
9,5
9,7

1,4
1,4
0,7
0,7
0,7
2,1
7
2,8
4,3
14,9
0,7
7,8
0,7
25,5
1,4
5,7
25,5

Those working in the finishing phase are generally exposed to wrinkle removal agents
containing fomaldehyde, non-flammable
agents containing organophosphate and organobrom, as well as antimicrobial agents.
During the dyeing, printing and finishing
processes, employees have to work with a
wide variety of materials. The International
Agency for Research on Cancer stated that the
relationship between thyroid cancer and liver
cancer has been mentioned in the workers of
the textile industry, oral cavity and pharynx
cancers, esophageal and stomach cancers, colorectal cancer, nasal cancer, laryngeal cancer,
lung cancer, bladder cancer, hematopoietic
malignancies.(19)
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Bu şeklilde değişecek
When the findings obtained in our study are
Table
3: A series of cancer types that were diagnosed in people
Figure 2 in textile indusrty and those working in other jobs and evaluated in this respect, they are consistent with
working
the results of international cancer research. In the
diagnosed
cancer
for the
time
period studied.
Canser typeswith
that are
seen in textile
industry
workers
primary possibility, we may be able to evaluate
breast cancer and uterine ovarian cancers together. Mutations in DNA loci mean cancer sus250	
  
200	
  
ceptibility and can affect both areas. Two gene
150	
  
mutations known as BRCA1 and BRCA2 are
100	
  
responsible for 80% of women in both types of
50	
  
0	
  
cancer. The same gene mutations are responsible for 76% of ovarian cancers (20).

The comparison of the total cancer cases and
those in textile industry show no significant difference between most of the cancer types (Table
7	
  
4) excluding the breast cancer and the bladder
	
  
cancer results. The breast cancer cases are much
higher in the textile industry patients compared
to the general results. On the other hand the
Figure 2: Canser types that are seen in textile industry workers
general results show much higher percetages
of bladder cancer compared to those in the textile
industry. The reasoning of this finding may be attnatural fibers are obtained from animals and plants, syntributed to the fact that textile industry has a high population
hetic fibers are artificially produced from petroleum and its
of female empolyees compared to other occupations, but this
derivatives and some chemicals . There is limited evidence
has to be verified at least by the time that the patients wothat workers in the textile manufacturing industry pose a
orked in the mentioned industry, an information that is not
carcinogenic risk. However, it is known that despite all trepresent in the records. Therefore we are not in a position to
aties, precautions and prohibitions to all the mentioned law
have a clear conclusion on that issue.
articles, those working in the textile sector are exposed to fabEspecially in the data obtained regarding bladder cancer seen
ric-related dust. In general, although there is exposure to chein the literature scans, it is seen at the highest rate after breast
micals in spinning, weaving, knitting stages, it does not occur
and uterine cancers. Essentially, the assessment is based on
to a large extent. However, during the dyeing and printing
findings from bladder cancer among workers working in the
stages, dyes, bleaches (decolorants), organic solvents, fixatidyeing process (possibly due to exposure to dyes) and betweves, benzidine and various acids and bases are affected.
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en the weavers (possibly due to exposure to dust from fibers
and threads) and cancer from the nasal cavity between the weavers (possibly from fibers and threads) (7).
In a study published by Jack Siemiatycki et al., the substances
that increase the probability of cancer by affecting various
organs in people who are occupied in the textile industry are
mentioned (21). In cotton production, very intensive pesticides
and pesticides are used. Although 2.4 percent of agricultural
land is used for cotton cultivation, 25 percent of total fertilizer
and pesticides and chemical fertilizers are used in cotton farming. Many chemicals are processed until the product. Especially chemicals used in the bleaching stage of cotton and sulfur
containing dyes leave residues on the product. In the processing phase, cotton fibers are added to flame retardants, bleaches, chemical softeners, synthetic wax and finally formaldehyde
spray (22).
Carcinogenic effective azo dyes, allergic fabric dyes and heavy
metal containing substances used in the process of obtaining
textile products from both synthetic fiber and cotton fiber affect
the organism (7). Our results show also that bladder cancer is
even seen much more in all other occupations when they are
evaluated as a total.
Considering the numerous factors that can cause illness and the
highly related situation regarding cancer risks that may develop
due to occupation, awareness is still not sufficiently developed.
However, occupational exposure data is the basis for assessing
risks, burden of diseases and other consequences of exposure,
identifying high-risk groups of workers, and setting prevention
priorities.
In order to obtain reliable data, it is essential to determine the
exposure level estimates, include information by gender, evaluate the uncertainty of the estimates and compare the data with
all EU and world countries. For this purpose, the following points should be taken into consideration:

In addition, there are new and emerging risks that stakeholders need to consider, and some of them are nanomaterials
classified by IARC (International agency for research on
cancer) as carcinogenic, endocrine disrupting compounds,
ionizing radiation (23). Sircadian deterioration and shift
work have been identified as potential contributors to the
onset of work-related cancer (24) Yet an intervention in relation to exposure assessment and prevention is not available nationally and internationally . In addition, there are
not enough studies on the effects of new study forms on
carcinogen exposure.
As it can be seen in our study, only 944 of 133208 people
who applied to hospitals gave information about their profession and it was not possible to reach information about
the professions of the rest of the people. However, all of the
suggestion package mentioned above can be realized as
a result of accurate and reliable data evaluation (25). Although 944 people can be evaluated as a high number, it is
quite small for the epidemiological study and essentially a
carefully filled out patient information form is strong in this
number. In addition, it would be possible to determine the
ratio of the data obtained to those working in the sector, if
people could know where they work. Currently, the available data is raw data and cannot reflect the real problem.
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Abstract
Magnesium (Mg) is one of the most abundant cation in cells and
it plays crucial roles in several metabolic processes including
synthesis and utilization of ATP. Magnesium-bound ATP activates a number of enzymes which regulate important cellular
functions such as DNA replication, RNA synthesis, glycolysis,
membrane transport, muscle contraction, generation of impulses. From a medical point of view, a disturbance of magnesium
homeostasis is linked to several diseases including diabetes. Sufficient supply of intracellular Mg is required for autophosphorylation of the insulin receptor tyrosine kinase (INSR) and subsequent activation of glucose transporters in response to insulin.
INSR exon 20 polymorphisms are shown to correlate with diabetes. In this study, we aimed to investigate the possible association between polymorphisms in the autophosphorylation
domain of INSR (exon 20) and hypomagnesemia. A total of 27
patients positively diagnosed for diabetes and 18 healthy individuals (control group) were included in the study. On the average, Mg levels were found to be 13,1% lower in diabetes patients
when compared to the control group (control: 2,06 (±0,09) mg/
dL, patients: 1,79 (±0,22) mg/dL). Correlation analysis revealed
a strong association between diabetes and reduced Mg levels in
blood serum (rpb= -0,6 ; P=0,0001). However, we were not able
to detect any INSR exon 20 polymorphisms in the samples obtained either from the control group or patients. Although, the
small number of samples used in this study seems to be a limitation, ethnic variations can also play a role in INSR gene polymorphisms. In this sense, exon 20 SNPs may not be common in
Turkish population. In summary, although, within normal reference range, reduced levels of Mg (≤ 1,79 mg/dL) in blood may
be an early sign for individuals who may be at risk for predisposition to diabetes. Thus, a closer control of these individuals by
their physicians may help detecting early signs of diabetes and
take preventative measures to avoid severe complications that
may arise in later years.
Key words: Magnesium deficiency, Diabetes mellitus,
Insulin receptor (INSR), exon 20 SNPs
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Magnezyum Eksikliği Diyabet Hastalığına
Yatkınlıkla İlişkili Bir İşaret Olabilir
Özet
Magnezyum (Mg) hücrelerde en bol bulunan katyonlardan olup
ATP sentezi ve kullanımı gibi çeşitli metabolik süreçlerde önemli
roller oynamaktadır. Magnezyum-bağlı ATP, DNA replikasyonu,
RNA sentezi, glikoliz, membran transportu, kas kasılması,
impulsların oluşturulması gibi önemli hücresel fonksiyonları
düzenleyen çok sayıda enzimi aktifleştirmektedir. Tıbbi bakımdan,
magnezyum dengesindeki bozukluklar diyabet de dahil olmak
üzere çeşitli hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. İnsuline yanıt olarak,
insulin reseptör tirozin kinazın (INSR) otofosforilasyonu ve
glukoz taşıyıcılarının aktifleşebilmesi için hücre içinde yeterli
miktarda magnezyum bulunması gereklidir. Daha önce literatürde
INSR ekson 20 polimorfizmlerinin diyabetle olan korelasyonu
gösterilmiştir. Bu çalışmada, INSR geninin otofosforilasyon
domenindeki (ekson 20) polimorfizmlerle hipomagnezemi
arasındaki olası ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Diyabet
tanısı konulan toplam 27 hasta ve 18 sağlıklı birey (kontrol grubu)
çalışmaya dahil edilmiştir. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında,
diyabet hastalarında serumdaki ortalama Mg değerinin %13,1
oranında daha düşük olduğu saptanmıştır (kontrol: 2,06 (±0,09)
mg/dL, hastalar: 1,79 (±0,22) mg/dL). Korelasyon analizi sonuçları
diyabet ile serumdaki düşük Mg düzeyleri arasında kuvvetli bir
korelasyon bulunduğunu göstermiştir (rpb=-0,6 ; P=0,0001). Ancak,
gerek hasta gerek kontrol grubundan elde edilen örneklerde yapılan
dizi analizlerinde INSR ekson 20 polimofizmi saptayamadık. Etnik
varyasyonların da INSR gen polimorfizmlerinde rol oynayabileceği
göz önünde bulundurulmalıdır. Örnek sayısı çok küçük olduğu
halde, ekson 20 SNP’lerinin Türk populasyonunda yaygın
olmayabileceği de düşünülebilir. Özet olarak, normal referans
aralığında bulunduğu halde, kandaki düşük Mg düzeyleri (≤
1,79 mg/dL) diyabete yatkınlık riski taşıyan bireyler için erken bir
işaret olabilir. Bu nedenle, bu bireylerin hekimler tarafından daha
yakından takip edilmesi diyabetin erken işaretlerinin saptanarak
koruyucu önlemlerin alınmasına ve ileriki yıllarda gelişebilecek bazı
ciddi komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Magnezyum eksikliği, Diabetes mellitus,
İnsulin reseptör (INSR), ekson 20 SNP
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INTRODUCTION
Magnesium is the fourth most common element in
the Earth which is an essential element in biological
systems. It is thought to be involved in almost 300 different biological reactions. For example, Magnesiumbound ATP activates a number of enzymes which regulate important cellular functions such as DNA replication, RNA synthesis, glycolysis, membrane transport,
muscle contraction, generation of impulses. Due to its’
versatile biological functions Mg compounds are also
widely used in pharmaceutical industry for production
of laxatives, antacids, spasm stabilizers, stimulants of the
nervous system etc. An alteration of magnesium levels
in blood is linked to several medical conditions including Alzheimer’s disease, hypertension, atherosclerosis,
diabetes and cardiovascular diseases (1). Intracellular
Mg is critical for autophosphorylation of tyrosin kinase
receptors and therefore, insulin receptor tyrosine kinase
(INSR) requires Mg for activation of glucose transporters in response to insulin. In this sense, magnesium deficiency may result in disorders of glucose utilization (2).
For example, greater amount of insulin is required to
metabolize the same amount of glucose if Mg2+ blood
levels are reduced. This situation increases the demand

for insulin and may result in insulin resistance (3). Indeed, hypomagnesemia is shown to correlate with Type
2 Diabetes mellitus (4).
Magnesium is also shown to play regulatory roles in
regulation of cardiovascular system. Mg can exert antiarrhythmic effects and may affect blood pressure levels
through modulation of vascular tone (1, 5). Magnesium
is required for activation of adenosine triphosphatases
(ATPases) which are the primary energy sources for
driving Na+–K+ pumps. Action potentials generated
in myocardial cells are mediated by voltage-dependent
Na+, K+, and Ca2+ channels. Magnesium can regulate
the movement of these ions through the channels and
alterations in the function of these channels can lead
to cardiac dysrhythmias (6). Magnesium deficiency is
often linked with hypokalemia, where hypomagnesemia can trigger increased levels of potassium secretion.
Hypokalemia is one of the most commonly seen electrolyte abnormalities in clinical cases (7). Therefore,
disturbances in magnesium bioavailability can also adversely affect cardiovascular functions (8). Association
between Mg levels and its’ effect on glucose metabolism
or cardiovascular functions has been summarized in
Figure 1 as a schematic representation.

Figure 1. Schematic representation of association between Mg and physiological functions.
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INSR gene
The insulin receptor is a transmembrane protein with
an intracellular tyrosine kinase domain. (9). Insulin
binding to the α-subunits of the receptor causes a conformational change which triggers autophosphorylation and activation of kinase activity (10). A single gene
codes for both the alpha and beta subunits that fold into
an active heterotetramer (11). The INSR gene has 22 exons and it is located on chromosome 19 (11). Optimal
levels of intracellular Mg is thought to be required for
autophosphorylation of the insulin receptor tyrosine kinase (INSR) and subsequent activation of glucose transporters in response to insulin. A number of single nucleotide polymorphisms (SNPs) in exon 20 of INSR gene
has been reported in different ethnical groups and these
polymorphisms have been linked to diabetes (12-18).
However, association between polymorphisms in the
autophasphorylation domain of INSR (exon 20) and hypomagnesemia has not been investigated. In this study
we aimed to investigate the possible association between
INSR exon 20 polymorphisms and blood magnesium
levels.
MATERIAL and METHODS
Ethics approval and study group
This study was performed in accordance with guidelines
of the Ethics Committee of “Zeynep Kamil Kadın ve
Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik
Araştırmalar Etik Kurulu” (Approval No: 20.03.2015/
040). A total of 45 individuals (27 patients positively
diagnosed for diabetes and 18 healthy individuals; control group) were included in the study. Study group was
selected among the Tip 2 diabetes mellitus patients presented to Istanbul Yeni Yüzyıl University Gaziosmanpaşa
Hospital internal medicine service. Patients with fasting
blood glucose levels above 125 mg/dL and HB1Ac values
above 6,5% were included in the study. Control group
consisted of healthy individuals with no suspected symptoms of diabetes mellitus and whose fasting blood glucose levels were below 100 mg/dL.
Sample collection
A total of 10 ml venous blood was collected into 2 different 5 ml tubes containing EDTA for DNA isolation and
NO determination via Griess assay. For Mg determination in serum, 5 ml of sample was collected into SST gel
tubes.
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Determination of magnesium levels in serum samples
Magnesium levels in serum were determined by Istanbul
Yeni Yüzyıl University Gaziosmanpaşa Hospital clinical
biochemistry laboratory via standard laboratory protocols.
Genomic DNA isolation from blood samples
A commercially available kit (Hibrigen, DNA isolation Kit
from Blood) was used for DNA isolation. The protocol was
as follows: 400µl of whole blood was transferred into a 1,5
ml centrifuge tube. 800µl of lysis buffer was added onto
the sample, vortexed and incubated for 2 minutes at room
temperature. Then, tubes were centrifuges at 7.500 rpm for
3 minutes. Pellet was resuspended in 200µl of denaturation
buffer and vortexed. 20 µl Proteinase-K and 220µl of binding
buffer was added on the mixture and incubated at 65 °C for
20 minutes. Next, 220 µl of ethanol (pure) was added on the
samples, vortexed and incubated for 2 minutes. The mixture
was transferred into filtered tubes and centrifuged at 12000
rpm for 2 minutes. The filtrate was discarded and the samples
were washed with 500 µl of wash solution. Following an additional centrifugation at 12000rpm for 2 minutes filters were
transferred into clean tubes and the filters were eluted with 50
µl of elution buffer. The quality and quantity of the samples
were determined by spectrophotometrical analysis.
PCR conditions
Reactions were carried out in 0,5 ml tubes containing 100
ng of DNA, 1 µM forward primer, 1 µM reverse primer
(sequences are provided below), 12,5 µl of master mix
and 9,5 µl nuclease free water (a total volume of 25 µl).
PCR conditions for the thermal cycler were as follows:
94°C

4 min

denaturation

94°C

45 sec

30 cycles

59°C

40 sec

30 cycles

72°C

20 sec

30 cycles

72°C

5 min

final extension

Primers:
forward: 5’-GTG TTG TCA GAC TTT GGA AT-3’
reverse: 5’-CAC AAC TCA CCA CAT GTC AG-3’
Electrophoretic analysis of PCR products
The PCR products were resolved in 1% agarose. 5 µl of
each sample was loaded on the gel and the samples were
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run at 100V for 30 minutes. The bands were visualized
with a transilluminator.
Sequencing and analysis of sequence data
PCR products were directly subjected to sequencing.
Bidirectional sequencing was performed with the same
forward and reverse primers that were used for PCR.
Sequencing was performed commercially by Macrogen®
and sequencing data was retrieved in “abi. file formatte”.
Chromas software was used to analyze the chromatograms and to convert the data into FASTA sequence
format. Then the sequence data was aligned against wild
type human INSR exon 20 sequence using NCBI BLAST
software.
Statistical analysis
Correlation analysis between the Mg levels and diabetes
was assessed by point biserial analysis method. Statistical calculations were performed using an online statistical analysis tool “VassarStats” developed by Richard
Lowry, Vassar College, NY USA: (http://vassarstats.
net) (https://www.socscistatistics.com/tests/biserial/
default.aspx).

RESULTS
In this study, we aimed to investigate whether there could
be a correlation between Type 2 diabetes and the levels of
Mg in serum samples.
Mg levels between the diabetes patients and the control group
In an effort to confirm the association between Mg levels
and diabetes we compared the serum Mg levels obtained
from the control group and diabetes patients (Table 1).
According to FDA blood serum chemistry report 1,8
– 3,6 mg/dL of Mg concentration in serum is considered to be in the normal range (https://www.fda.gov:
UCM135835). As seen in Table 1 majority of the values
were found to be within the range of normal reference
values. However, on the average Mg levels of the diabetes patients were within the lower limit of the reference
and the mean Mg levels were 13,1% lower in Diabetes
patients (control: 2,06 (±0,09) mg/dL , patients: 1,79
(±0,22) mg/dL) when compared to the control group
(Figure 2). In agreement with the previous reports, point
biserial analysis of the Mg values obtained from patients
and the control group showed a strong correlation (rpb=
-0,6 ; P=0,0001, two tailed) between diabetes and decreased Mg levels in serum.

Table 1. Distribution of magnesium levels in serum among the control group and the patients. Measurements
were performed as explained under Material and Methods section.
www.jms.yeniyuzyil.edu.tr
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Analysis of INSR exon 20 PCR products
A number of polymorphisms in exon 20 of INSR gene
has been previously reported by different groups and
INSR exon 20 polymorphisms were linked to diabetes
(12-18). In order to investigate the possible association
between INSR exon 20 polymorphisms and blood magnesium levels we amplified the exon 20 of INSR gene by
PCR as explained under Material and Methods section.
Electrophoretic analysis of the samples confirmed that
the PCR conditions worked optimally as 150bp exon 20
fragment was obtained as a single band. Representative
gel images are provided in Figure 3.a.
The quality of the peaks in the chromatograms was adequate to perform alignment analysis (Figure 3b). We
converted the data into FASTA sequence format using
Chromas software. Then the sequence data was compared to the wild type human INSR exon 20 sequence
using NCBI BLAST software. We did not detect any
polymorphisms in the exon 20 of INSR gene in the samples obtained either from the control group or patients.

Figure 2. a) Comparison of mean Mg levels in serum
samples between the control group and the patients,
b) point biserail correlation analysis for evaluating
the correlation between serum magnesium levels and
diabetes.

Figure 3. Analysis of PCR products. a). A representative image from electrophoretic analysis of PCR products.
The arrow points to an approximately 150bp band as estimated from the DNA ladder, b) representative
chromatogram showing the quality of the sequencing.
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DISCUSSION
Magnesium is one of the most abundant cation in cells
and it plays crucial roles in several metabolic processes
including synthesis and utilization of ATP. Magnesiumbound ATP activates a number of enzymes which regulate important cellular functions such as DNA replication, RNA synthesis, glycolysis, membrane transport,
muscle contraction, generation of impulses. A disturbance of magnesium homeostasis is linked to Alzheimer’s disease, hypertension, atherosclerosis, diabetes and
cardiovascular diseases.
Abnormal changes in magnesium levels in blood is
linked to several medical conditions(1). Essentially, intracellular Mg level is critical for proper function of tyrosin kinase receptors. In this sense, insulin receptor tyrosine kinase (INSR) requires Mg for activation of glucose
transporters in response to insulin. Thus, magnesium
deficiency is linked to disorders of glucose utilization.
(2). For example, greater amount of insulin is required
to metabolize the same amount of glucose when blood
Mg2+ levels are low. This results in an increased demand
for insulin which may in turn trigger insulin resistance
(3). Indeed, hypomagnesemia is shown to correlate with
Type 2 Diabetes mellitus (4).
Findings indicate that low Mg intake and an increased
Mg urinary loss may favor Mg depletion in patients with
type 2 diabetes (19). Therefore, monitoring the blood Mg
levels is critical both for diabetes patients and healthy individuals.
In a recent study performed in North India, 44% of the
diabetes mellitus patients were found to show signs
of hypomagnesemia. Post-Prandial blood sugar and
HbA1C levels were shown to be poorly controlled in
these patients. Suggesting that magnesium deficiency is
associated with increased risk of glycemic control (20).
Accordingly, our findings revealed that mean Mg levels
were 13.1% lower in diabetes patients when compared to
the control group (control: 2,06 mg/dL and patients: 1,79
mg/dL). More importantly, correlation analysis revealed
a strong association between diabetes and reduced Mg
levels in blood serum (r= -0,59911; P=0,00001). In
agreement with our observations, there have been a
number of reports on the relation between low Mg levels
and diabetes as reviewed by Mario Barbagallo and Ligia
J Dominguez (2015) (19).
Sufficient supply of intracellular Mg is required for autophosphorylation of the insulin receptor tyrosine kinase

(INSR) and subsequent activation of glucose transporters in response to insulin. In line with this hypothesis, a
number of single nucleotide polymorphisms (SNPs) in
exon 20 of INSR gene has been reported in different ethnical groups. Almost, all of these SNPS were linked to
diabetes (12-18). However, we could not find data on the
INSR exon 20 SNPs in Turkish populations. Therefore,
we sought to investigate the whether there could be an
association between Mg levels and INSR exon 20 SNPS.
We could not detect any INSR exon 20 polymorphisms
in the samples obtained either from the control group or
patients. The relatively small number of samples used
in this study is a major limitation. However, reports also
suggest that ethnic variations can play a role in gene
polymorphisms. In this sense, INSR exon 20 SNPs which
had not been previously tested in Turkish population,
may not be common in Turkish population. Indeed Tao
Huang et al. (2015) has drawn attention to genetic differences observed among different ethnic groups (21)
Currently, we are trying to increase our sample size for a
better evaluation of statistical tests and to cover a wider
section of the population. In summary, we report that,
reduced levels of Mg (≤ 1,79 mg/dL) in blood may be
an early sign for individuals who may be at risk for predisposition to diabetes. Thus, a closer control of these
individuals by their physicians may help detecting early
signs of diabetes and take preventative measures (such as
increased dietary Mg supply, periodic tests for blood glucose levels etc.) to avoid severe complications that may
arise in later years. In agreement with this notion, low
dietary Mg intake has been related to the development of
type 2 diabetes and metabolic syndrome (19).
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Hematoloji Kliniğinde Çalışan
Hemşirelerin İletişim ve Empati
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Özet
Amaç: Bu araştırma tanımlayıcı tipte olup, hematoloji hemşirelerinin iletişim ve empati becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma Ankara ilinde bulunan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Numune Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, Gazi Üniversitesi Hastanesi, Hacettepe
Üniversitesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi Hastanesi’nin hematoloji kliniklerinde yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini
toplam 76 hematoloji hemşiresi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında; hemşireler için sosyo-demografik veri toplama formu, İletişim Becerileri Ölçeği (İBÖ) ve Empatik Beceri Ölçeği
(EBÖ) kullanılmıştır.
Bulgular: Katılımcı hemşirelerin % 48.7’si 26-35 yaş gurubunda, %53.9 oranında bekâr olup, % 52.6’sı 1-4 yıl deneyim sahibi,
%75 oranında servis hemşiresi oluşturmaktadır. Hematoloji
hemşirelerine uygulanan İBÖ ve EBÖ arasında istatistiksel olarak pozitif yönlü, doğrusal bir ilişki olduğu saptanmamıştır.
Sonuç: Çalışma sonucuna göre, iletişim ve empati becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p=0.828). İncelenen literatürlerde iletişim ve
empati becerileri arasında bir ilişki olduğu desteklenir niteliktedir fakat bizim bulgularımız literatürü desteklememektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda hemşirelerin iletişim
ve empati becerilerinin daha etkili olması için yoğun eğitim
modüllerinin geliştirilmesi, uygulanması ve her hemşirenin
programlara katılımlarının sağlanması, ayrıca hemşirelerin iletişim ve empati becerilerine yönelik eğitimlerin birçok
alana özgü incelenmesi ve değerlendirilmesi önerilmektedir.
Anahtar sözcükler: Hemşire; empatik beceriler; hematolojik hastalıklar; iletişim becerileri

Evaluation of the Communication and
Empathy Skills of Nurses Who Work in
Hematology Clinics
Abstract
Aim: This research is a descriptive type and it was conducted to
evaluate the communication and empathy skills of hematology
nurses.
Methods: The research was conducted in the hematology clinics
of Atatürk Training and Research Hospital, Ankara Numune
Training and Research Hospital, Gazi University Hospital,
Hacettepe University Hospital and Ankara University Hospital in
Ankara. The sample of the study consists of 76 hematology nurses.
In the collection of data; For the nurses, socio-demographic
data collection form, Communication Skills Scale (CSAS) and
Empathic Skill Scale (ESAS) were used.
Results: 48.7% of the participating nurses were single in the
26-35 age group, 53.9% were single, 52.6% had 1-4 years of
experience and 75% were service nurses. There was no statistically
positive, linear relationship between CSAS and ESAS applied to
hematology nurses.
Conclusion: According to the results of the study, no statistically
significant relationship was found between communication
and empathy skills (p = 0.828). The relationship between
communication and empathy skills is supported in the literature
reviewed, but our findings do not support the literature. In line
with these results, it is recommended that intensive training
modules should be developed, implemented and provided for
each nurse to participate in the programs in order to make the
communication and empathy skills of nurses more effective, and
that the nurses' communication and empathy skills should be
examined and evaluated in many areas.
Key words: Nurse; empathic skills; hematological diseases;
communication skills
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GİRİŞ ve AMAÇ
İnsan sosyal bir varlıktır ve yaşamını sürdürebilmesi için
çevresiyle sürekli iletişim kurma ihtiyacı içerisindedir. İnsanın biyolojik bir varlıktan sosyal bir varlığa dönüşmesini
sağlayan en önemli unsurun iletişim olduğunu söylemek
mümkündür. Etkili ve sağlıklı iletişim, iletişimde bulunan
bireylerin birbirlerini doğru olarak anlayıp bunu birbirlerine iletmeleri, birbirlerine saygılı davranmaları, anladıklarını ve anlaşıldıklarını hissetmeleri ile olasıdır (1).
Etkin ve sağlıklı bir iletişim sürecinin kurulmasını engelleyen çok çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler fiziksel, teknik, psikolojik ya da sosyal ve örgütsel olarak sınıflandırılabilir. İletişim engellerini ortadan kaldırmanın en
etkili yolu, öncelikle engelin ne olduğunu saptamak ve daha
sonra bu engeli ortadan kaldırmak için yapıcı faaliyetlere
başvurmaktır (2).
Empatinin ise pek çok tanımı yapılmıştır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde empati; kendini duygu ve düşüncede bir
başkasının yerine koyabilmek olarak tanımlanmaktadır.
Dökmen empatiyi, bir insanın kendisini karşısındakinin
yerine koyarak onun duygularını, düşüncelerini doğru biçimde anlaması olarak tanımlamaktadır. Freud empatiyi,
başkasının ruhsal yaşamını kavramak değil, başka birisinin
deneyimleriyle düşünmek, araştırmak ve bulmak olarak
tanımlarken, Adler empatiyi başka bir insan gibi görmek/
duymak/hissetmek olarak tanımlamıştır. Goleman ise
empatiyi, kendi duygularını tanımak ve yönetmek, aynı
zamanda başkalarının duygu, istek ve ihtiyaçlarına karşı
gösterilen duyarlılık olarak tanımlamaktadır (3).
Sağlık çalışanlarının hastalar ile iletişim kurarken empati
becerilerini kullanması, iletişimin kalitesini ve verimliliğini
artırmaktadır. Bunun sonucu olarak hem sağlık çalışanlarının iş doyumu ve mesleki tatminleri, hem de hasta memnuniyeti ve tedavi başarı oranları artmaktadır (4).
Kanser ise, günümüzde sık görülen bir sağlık sorunu olmanın yanı sıra topluma getirdiği sosyal ve ekonomik
yüklerden dolayı bir toplum sorunu haline gelmektedir
(5). Dünya’da kanser tanısı alan hasta sayısı ve kanserden
kaynaklanan ölümler önceki tahminlere göre artış göstermektedir. World Cancer Report 2014 verilerine göre Dünya’da toplam 14,1 milyon yeni kanser vakası gelişmiş ve 8,2
milyon kansere bağlı ölüm olmuştur. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca hazırlanan Türkiye Kanser
İstatistikleri’ne göre ülkede kanser hızı erkeklerde yüz binde
269,7, kadınlarda ise yüz binde 173,3, kadın erkek ortalama
kanser görülme sıklığı ise yüz binde 221,5. Bu veriler doğrultusunda hematolojik kanserler tüm kanserlerin yaklaşık
40 Journal of Medical Sciences www.jms.yeniyuzyil.edu.tr
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olarak %10’unu oluşturmaktadır. Hematolojik kanser prevelansının Dünya ve Türkiye’de artması ile beraber, hastaların bakım gereksinimlerinin de artış gösterdiği üzerinde
durulmaktadır. Bu durum hastaların bakım yükünü artırmakta ve sağlık profesyonellerine de büyük sorumluluklar
yüklemektedir.
Hematolojik kanser tanısı ile izlenen hastaların bakım sürecinde hemşirelerin, hasta ve ailelerine yönelik verdikleri
bakım yükünün ve süresinin uzun olması, sürekli iletişim
kurmalarını gerektirmektedir ve bu durum hemşirelerin
hasta bakımında oldukça önemli bir konuma sahip oldukları sonucunu doğurmaktadır (6,7).
Hasta ile iletişim hemşirelik bakımının önemli bir parçası
haline gelerek, pozitif bir ilişkinin kurulmasına ve tedavi
süreçlerinin kolaylaştırılmasına yardımcı olmaktadır. Empati ise genel iletişim becerisinin önemli bir parçası kabul
edilerek, bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine
koyup onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak
anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi süreci
olarak tanımlanmaktadır. Empati, hasta merkezli bakımın
önemli bir parçasıdır. Hemşireler, empati becerilerini etkin kullanarak bakım sürecinde, hastaların sözlü ve sözsüz
mesajlarının gerisinde yatan anlamı açığa çıkarıp hastalara destek olabilmektedirler. Hasta merkezli iletişim kanser
bakımında hayati bir öneme sahiptir (8,9,10).
Pherson, Banerjee, Manna, Shen, Hammonds, Coyle ve
arkadaşlarının (2016) onkoloji hemşirelerinin empati ve
iletişim becerilerinin geliştirilmesi konusunda yaptıkları
bir çalışmada empatik iletişimin öneminden bahsederek
empati ve iletişim becerileri arasındaki ilişki üzerinde durmuşlardır. Bakım sürecinde empatik iletişimin hastalar ve
aileleri üzerindeki faydası ve hemşirelik bakımının temel
taşlarından olduğu vurgulanmıştır. Bu durum empati ve
iletişimin ayrılmaz bir bütün olduğunu göstermektedir.
Empatik iletişimin odak noktası, hemşirelerin hastaların
duygularını anlayarak bunu nasıl ifade ettikleri ve hastayı anladıklarını iletişim yoluyla nasıl gösterdikleri olarak
belirlenmiştir. Silverman, Kurtz ve Draper empatiyi iki
aşamada ele alarak, kişilerin hassas oldukları, kendilerini
çıkmazda hissettikleri duyguları anlamak, iletişim ile kişiyi anladığını gösteren geri bildirimler vererek onu desteklemek olduğunu belirtmişlerdir. Platt ve Keller klinik
süreçlerdeki empatiyi, duyguların anlaşıldığını gösteren
ve öğrenilmesi gereken bir süreç olarak tanımlamıştır. Çalışmada, empati ve iletişimin iç içe kavramlar olduğu belirtilerek, kanser hastalarına bakım veren hemşireler için
hazırlanan empatik iletişim eğitim modülünün, hemşire-
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lerin becerilerini geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır (10).
Hematolojik kanser tanısı alan ve tedavi gören hastalarla etkileşim sağlayabilmek için hemşirelerin iletişim ve empati becerileri büyük bir öneme sahip olmasına karşın hemşirelerin
bu konudaki becerilerinin düzeyi yeterince bilinmemektedir.
Hematoloji hastaları ile çalışan hemşirelerin iletişim ve empati becerilerini ortaya koyan sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmış olup bu çalışma ile bu alanda var olan bilgi eksiklerinin
azaltılmasına katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
Bu çalışma, hematoloji hemşirelerinin iletişim ve empati becerileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM
Araştırmanın Şekli; Araştırma, hematoloji hastalarına bakım
veren hemşirelerin, iletişim ve empati becerilerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı türde kesitsel bir çalışmadır.
Araştırmanın Yer ve Özellikleri; Bu araştırma, Atatürk Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, Gazi Üniversitesi Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi Hastanesi
ve Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hematoloji kliniklerinde yapılmıştır. Hastane yetkilileri, çalışma
sonuçları belirtilirken kurumlarının isimlerinin deşifre edilmemesini talep edilmişlerdir, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde hastanelerin isimleri A, B, C, D, E hastaneleri olarak
belirtilecektir.
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi; Çalışmanın evrenini,
çalışmanın yapılması planlanan hastanelerin hematoloji kliniklerinde çalışan 100 hematoloji hemşiresi oluşturmaktadır.
Bu hastaneler hematoloji hastalarına ayrı bir klinikte hizmet
verdikleri için seçilmiştir. Herhangi bir örnekleme yöntemi
kullanılmadan evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Fakat hematoloji kliniklerinde çalışan hemşirelerden
24’ünün araştırmaya katılmayı kabul etmemesi, izinli ve
raporlu olması nedeniyle toplam 76 hemşire (katılım oranı
%76) araştırma kapsamına alınmıştır. Etik kurul onayı alınan
beş hastanenin hematoloji kliniklerinde çalışan hemşirelere
ölçekler uygulanmıştır.
Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Formları; Hemşire Bilgi
Formu, İletişim Becerileri Ölçeği (İBÖ) ve Empatik Beceri
Ölçeği (EBÖ) uygulanmıştır.
İletişim Becerileri Ölçeği; İlk olarak Balcı (1996) tarafından
geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan ölçeğin ilk sürümünün madde sayısı 70’tir. Ölçek
daha sonra 500 üniversite öğrencisinden oluşan bir örnekleme uygulanmış ve yapılan faktör analizi sonucu madde sayısı
45’e indirilmiştir. Faktör analizi sonucunda maddelerin üç

boyut altında toplandığı görülmüştür ve bu boyutlar içerikleri dikkate alınarak; zihinsel, duygusal ve davranışsal iletişim
becerileri adını almıştır. Her bir boyutu ölçen 15 madde vardır. Boyutlara göre maddeler aşağıda verilmiştir:
1) Zihinsel Boyut: 1,3,6,12,15,17,18,20,24,28,30,33,37,43,45
2) Duygusal Boyut: 5,9,11,26,27,29,31,34,35,36,38,39,40,42,44
3) Davranışsal Boyut: 2,4,7,8,10,13,14,16,19,21,22,23,25,32,41
Boyutların kapsadığı beceriler incelendiğinde; zihinsel boyutta, empati yapabilme, bireylerin jest ve mimiklerini anlama; duygusal boyutta, duygularını ifade edebilme, davranışsal boyutta da etkin dinleme, etkili tepki verme ve öfke
kontrolünü sağlama gibi özellikleri ifade ettiği görülmektedir. Boyutlarda ve toplam iletişim becerisinde yüksek puan,
daha yüksek iletişim becerisine karşılık gelmektedir. Maddeler “her zaman (5)”, “genellikle (4)”, “bazen (3)”, “nadiren
(2)”, “hiçbir zaman (1)” olarak yanıtlanmaktadır. Ölçeğin genelinden alınabilecek en yüksek puan 225, en düşük puan ise
45'tir. Ölçeğin her bir alt boyutundan alınabilecek en yüksek
puan 75, en düşük puan ise 15' tir. Hangi alt ölçekteki puan
büyük ise bireyin iletişim becerisi açısından o alt boyutta
daha iyi olduğu söylenebilir. Ölçeğin tamamında puanların
yüksekliği, o bireyin iletişim beceri düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Balcı ve Ersanlı tarafından yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında envanterin güvenirliğini
ölçmek için yapı¬lan test yarılama analizinde r= 0.64 ve test
tekrar test sonucunda ise r= 0.68 bulunmuştur. Envanterin iç
tutarlılığını belirlemek amacıyla hesaplanan Cronbach Alpha
katsayısı α=0. 72’dir. Boyutlardan her biriyle toplam iletişim
becerileri puanı arasındaki korelasyonlar sırası ile α=0.83,
α=0.73 ve α=0.82’dir (94). Bu çalışmada ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek için yapılan Cronbach Alpha iç güvenirlik kat
sayısı α=0.649 olarak bulunmuştur. İletişim Becerileri Ölçeği’nin alt başlıklarına ait güvenirlik katsayıları; zihinsel boyut
α=0.441, duygusal boyut α=0.340, davranışsal boyut α=0.462
olarak hesaplanmıştır (12).
Empatik Beceri Ölçeği; Dökmen tarafından bireyin empati
kurma becerisini ölçmek amacı ile Aşamalı Empati Sınıflaması’na dayandırılarak 1988 yılında geliştirilmiştir. Empatik
Beceri Ölçeği A ve B formlarından oluşmaktadır. A formunda
ölçeğin değerlendirmesinin nasıl yapılacağı açıklanmaktadır.
B formunda ise günlük yaşam ile ilgili kısa paragraflarla ifade
edilmiş altı ayrı psikolojik sorun ve bu sorunların her biri için
birer cümlelik 12 farklı tepki bulunmaktadır. Tepkilerden bir
tanesi anlatılan psikolojik sorunla ilgisizdir ve araştırma kapsamına alınan kişilerin dikkatini kontrol etmek için konulmuştur. Ölçeğin uygulandığı kişiler, psikolojik sorunla ilgisiz
olan tepki cümlelerinden toplam 5 tanesini işaretlediğinde
tepki cümlelerini yeterince dikkatli okumadıkları gerekçewww.jms.yeniyuzyil.edu.tr
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siyle değerlendirme dışı bırakılmaktadırlar. Uygulayıcıdan,
ölçekteki kısa paragraflarla ifade edilen 6 psikolojik sorunun
her biri için dört empatik tepki cümlesini seçmesi istenerek
toplam olarak 24 tepki cümlesi elde edilmektedir. Seçilen her
bir empatik cümleye A formunda belirtilen standart puanlara bakılarak bir puan verilmektedir. Ölçekten, toplam olarak
en yüksek 219, en düşük 41 puan alınabilir ve yüksek puan
yüksek empati becerisini gösterirken, düşük puan düşük
empati becerisini göstermektedir. Prof. Dr. Üstün Dökmen
tarafından geliştirilen Empatik Beceri Ölçeğinin geçerlik ve
güvenirlik çalışması yine Dökmen tarafından 1988 yılında
yapılmış olup güvenilirlik katsayısı r = 91, geçerlilik kat sayısı
ise p<0.01 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada da güvenilirlik
katsayısı r = 91 bulunmuştur (13,14).
Araştırmanın Uygulanması; Araştırmanın veri toplama sürecine Aralık 2014 tarihinde başlanmış Haziran 2015 tarihinde
verilerin toplanması sona ermiştir. Kliniklere hafta içi perşembe ve cuma günleri, hafta sonu ise pazar günleri gidilerek
haftanın üç günü uygulama yapılmıştır. Her hastaneye toplam 5’er gün vakit ayrılmıştır. Hemşirelerin çalışma listeleri
dikkate alınarak hafta içi ve hafta sonu çalışan hemşireler
belirlenmiştir. Araştırmanın ön uygulaması toplam 8 hemşireye yapılmıştır ve örneklemden çıkarılmıştır. Ön uygulama
sonrası anket formunda gerekli değişiklikler yapılmıştır. Ölçeklerin doldurulması 7-10 dakika sürmüştür.
Araştırmanın İzni; Araştırmanın uygulanabilmesi için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etik Kurul biriminden araştırmanın etik açıdan uygun bulunduğuna dair 24.12.2014 tarih ve 2014-12 araştırma sıra numarası ile Etik Kurul Onay’ı
alınmıştır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü tarafından kurumlara gönderilen Etik Kurul
Onay’ı ile kurumlardan izin talep edilmiştir. Kurumlardan
çalışmanın kliniklerde yapılmasına uygun görüldüğüne
dair izinler alınmıştır.
Verilerin Değerlendirilmesi; Araştırmada elde edilen veriler
bilgisayar ortamında IBM SPSS Statistics 21.0 ve MS-Excel
2007 programları kullanılarak analiz edilmiştir. İstatistiksel
anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.
Araştırmanın Sınırlılıkları; Araştırma hematoloji hemşirelerini kapsamaktadır. Hemşirelerin iş yoğunluğunun fazla olması ve hemşirelere yönelik çalışmaların kliniklerde sık sık
yapılıyor olması, çalışmaya vakit ayırmalarında engel teşkil
etmesi nedeniyle hemşirelerin küçük bir kısmı çalışmaya
katılmayı kabul etmemiştir. Bu çalışma sınırlı bir örneklemi
kapsadığı için elde edilen sonuçları tüm hematoloji kliniklerinde çalışan hemşirelere genellenemez.
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Tablo 1: Hematoloji hemşirelerinin tanıtıcı ve
çalışma özelliklerine göre İBÖ genel ve alt ölçek
puan ortancalarının karşılaştırılması (n=76)
76
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BULGULAR
Hemşirelerin % 48.7’si 26-35 yaş gurubunda, %53.9’u evli ve %27.6’sı C Hastanesinde, %71.1’i hematoloji kliniğinde
12-36 ay boyunca, %61.8’i nöbet-vardiya sistemi ile ve %75’i servis hemşiresi olarak çalışmaktadır. Hemşirelerin,
%44.7’si çalıştıkları işten kısmen memnun olduklarını, %52.6’sı mezuniyet
sonrası iletişim ve empati becerilerine
yönelik herhangi bir eğitim almadıklarını, %51.3’ü iletişim becerilerini etkili bir
şekilde kullanmadıklarını, %60.5’i çalışma ekibi, %84.2’si yöneticiler ile etkili
iletişim kuramadıklarını ama %55.3’ü
günlük yaşamda etkili iletişim kurabildiklerini belirtilmişlerdir.
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Tablo 1’de görüldüğü gibi hematoloji hemşirelerinin yaşları
(p=0.017) ve toplam çalışma yılları (p=0.020) ile İBÖ alt ölçeği
olan zihinsel boyut arasında, ayrıca hematoloji hemşirelerinin
klinikteki görevleri ile İBÖ alt ölçeği olan duygusal boyut arasında (p=0.020) anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. 36 yaş
ve üzeri gurubun (p=0.013) diğer yandan servis sorumlu hemşirelerinin (p= 0.016) iletişim becerilerini daha etkili kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Hemşirelerin medeni durumları
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(p=0.540) ve hematoloji kliniğinde çalışma süreleri (p=0.771)
ile İBÖ puan arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.
Tablo 2’de görüldüğü gibi hematoloji hemşirelerinin çalıştıkları
kurumlar ile EBÖ alt ölçeği olan kişi-dost (p=0.047), hematoloji hemşirelerinin iş hayatlarından memnun olma durumları
ile EBÖ alt ölçeği olan kişi-kız arkadaş (p=0.022) ve kişi-dost
(p=0.003) puan ortancaları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İleri analiz testleri ile hangi gurubun fark yarattığına

Tablo 2: Hematoloji hemşirelerinin tanıtıcı ve çalışma özelliklerine göre
EBÖ genel ve alt ölçek puan ortancalarının karşılaştırılması (n=76)

76
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bakıldığında işinden kısmen memnun olanlar (p=0.002) ile
memnun olmayanların (p=0.038) empati becerilerini daha etkili kullandıkları sonucuna ulaşılmaktadır.
Fakat hemşirelerin yaş ortancaları (p=0.155), medeni
durumları (p=0.587) ve hemşire olarak çalışma yılları
(p=0.321) ile EBÖ puan ortancaları arasında anlamlı bir
ilişki saptanmamıştır.
İBÖ ve EBÖ’nin alt boyut ölçeklerinin korelasyon analizlerine
göre ise; duygusal alt boyutu ile kişi-kız arkadaş alt boyutu arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunarak (p=0.049),
zayıf pozitif yönlü olduğu saptanmıştır (spearman ilişki katsayı
= 0.309).
EBÖ’nin alt ölçeği olan kişi- ev hanımı ile İBÖ (p<0.001) ve
EBÖ’nin alt ölçeği olan kişi-arkadaş ile İBÖ (p<0.001) puan

ortancaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. EBÖ’nin alt ölçeği olan kişi- ev hanımı ile İBÖ
arasındaki ilişkinin orta-güçlü ve pozitif yönlü (spearman ilişki
katsayı = 0.683), EBÖ’nin alt ölçeği olan kişi-arkadaş ile İBÖ
arasındaki ilişkinin güçlü, doğrusal, pozitif yönlü (spearman
ilişki katsayı = 0.730) olduğu saptanmıştır.
İBÖ ve EBÖ puan arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
saptanmamıştır (p=0.828).
Çalışmada kullanılan ve hemşirelere uygulanan İBÖ ortalaması 112.75 ± 9.85, EBÖ ortalaması 148.07 ± 22.88’dir. EBÖ’ne ait
alt boyutlar ortalaması da 20.97 ±4.24 ile 28.51± 4.62 arasında
değişmektedir. İBÖ’ne ait alt boyutlardan olan Zihinsel Boyut
ortalaması 36.97 ± 4.96, Duygusal Boyut ortalaması 40.35 ±
4.83 ve Davranışsal Boyut ortalaması 36.26 ± 4.77’dir (Tablo 3).
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Tablo 3: Hemşirelere uygulanan İBÖ ve EBÖ ölçeklerine ait tanımlayıcı istatistikler (n=76)

Son olarak; İBÖ puanı ile EBÖ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p=0.828)

Tablo 4: İBÖ ve EBÖ puan ve alt boyut puan ortalamaları arasındaki korelasyon analizi (n=76)
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TARTIŞMA
Empati, bir kişinin kendisini başka bir kişinin yerine
koyarak onu anlamaya çalışması, iletişim ise insanların birbirleri ile etkileşerek ilişki kurması, sözlü ve
sözsüz mesajların iletilmesi olarak tanımlanmaktadır.
Empati ve iletişim becerileri, hemşire-hasta ilişkisinin
ayrılmaz bir parçasıdır ve hemşirelik bakım stratejisinde belirlenen temel değerlerden biridir (15,16).
Çalışmada hemşirelerin İBÖ puan ortalamasının
112.75±9.85, EBÖ puan ortalaması ise 148.07±22.8
olduğu saptanmıştır. Literatür incelendiğinde Özlü,
Eskici, Gümüş, Yayla, Aksoy ve arkadaşlarının (2016)
çalışmasında İBÖ ortalaması 77.25±10.21, Kaya’nın
(2011) hemşireler ile yaptığı çalışmada da 74.73±6.4
olduğu belirlenmiş; bizim çalışmamızda İBÖ ortalamasının daha yüksek olduğu görülmüştür. Şahin
ve Özdemir’in (2015) çalışmasında EBÖ ortalaması
188.53±5.96, Alan, Aslan ve Altınışık’ın (2018) çalışmasında 140.21±22.64 bulunmuştur; bizim çalışmamızla hemen hemen paralel olduğu görülmektedir.
Genel olarak hematoloji hemşirelerinin iletişim becerilerinin daha iyi olduğu, empati becerilerinin ise aynı
oranda olduğu söylenebilir (17,18,19,20).
Çalışmada hemşirelerin yaş ve zihinsel boyut
(p=0.017) arasında, toplam çalışma yılları ve zihinsel
boyut (p=0.020) arasında, klinikteki görev ve duygusal
boyut (p=0.020) arasında ve son olarak memnuniyet
ile dost (0.003) ve kız arkadaş (p=0.022) alt boyutlar
arasında anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Özcan
(2012), çalışmasında hemşirelerin çalışma yılları ve
memnuniyet durumları ve empatik becerileri arasında anlamlı fark bulmamıştır (21). Bizim çalışmamız
literatür ile paralellik göstermemektedir.
Hematoloji kliniklerinde çalışan hemşirelerin, has-

ta bakımını daha etkili yapabilmeleri için güçlü bir
empati ve iletişim becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Empati ve iletişim becerileri, hastaların
duygularını paylaşmak, onlara sosyal ve moral destek
sağlamak ve olumlu sağlık davranışları kazandırmak
amacıyla kullanılan, bir birleri ile iç içe olan etkili
davranışlardır. Etkili iletişim, empati ile ayrılmaz bir
bütündür, iyi danışmanlık hastalar ile iyi iletişim ve
empati yeteneğine dayanmaktadır (22).
Çalışmamızda iletişim ve empati becerileri istatistiksel olarak anlamlı olmadıkları halde alt ölçekleri arasında anlamlı sonuçlar çıkmıştır. Şahin ve Özdemir
(2015) bir çalışmalarında iletişim ve empati becerileri
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmiştir (19). Büyük ve arkadaşlarının (2015) yaptıkları bir çalışmada iletişim kurmakta zorlanan hemşirelerin empati becerileri oranının, iletişim kurmakta
zorluk yaşamayan hemşirelerin oranından daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (16). Hemşirelerin
empati kurabilme becerileri arttıkça iletişim becerileri
de artmaktadır.
Banerjee, Manna, Coyle, Shen, Pehrson, Zaider ve
arkadaşlarının (2016) onkoloji hemşirelerinin empati ve iletişim becerilerini inceledikleri bir çalışmada,
hemşirelerin, hastalar ve ailelerle empatik iletişim
kurmakta zorlandıkları altı neden üzerinde durmuştur. Bunlar; kanser hastalarına bakım verirken onların duygularını belirlemek ve kabul etmek, hasta ve
ailesinin iletişim ihtiyaçlarını öğrenmek ve değerlendirmek, iletişim ve empati kurarken hangi cümlelerin
kullanılması gerektiğini bilmek, zor hastalar ile iletişim kurmanın pratik yollarını bilmek ve öfkeli, sinirli,
agresif hasta ve yakınları ile empatik iletişim kurmak
olarak belirtilmiştir. (11).
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Maskor, Krauss, Muhammed ve Mahmood (2012) onkoloji hemşirelerinin iletişim becerilerini incelemek
amacıyla yaptıkları bir çalışmada etkili iletişim becerilerinin hemşirelerin birbirleri, hasta ve bakım veren
hemşireler arasında güven yarattığı sunucuna ulaşılmıştır. Etkili iletişimin kanser hastalarının tedavi sürecinde de önemli bir rol oynadığı, hasta ve ailelerine
moral destek sağladığı, hemşirelerin hastalar ile göz
temasında bulunması ve gülümsemeleri ile hastaların
kendilerini mutlu hissettikleri vurgulanmıştır (22).
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High Grade Vulvar Intraepithelial
Neoplasia in women under 30-year
old: Report of Two Cases
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30 Yaşın Altındaki Kadınlarda Yüksek
Dereceli Vulvar İntraepitelyal Neoplazi: İki
Olgu Sunumu
Özet
Vulvar intraepitelyal lezyonlar (VIN), vulvanın invazif kansere
ilerleyebilen lezyonlarıdır. VIN 3 lezyonları için ortalama görülme yaşı 35.8’tur. Tedavi yöntemi hastanın yaşına, lezyonun
boyut ve yaygınlığına ve cerrahi deneyime gore değişmektedir.
Imiquimod 5% lik krem vulvar intraepitelyal lezyonların tedavisinde umut verici bir ajandır. İyi tolere edilen, invazif olmayan,
hastanın kendi başına uygulayabildiği, ağrı ve kaşıntı bulgularını
da hafifletebilen bu ajanın, hayat kalitesi, vücud imajı ve cinsellik
üzerine olumsuz etkisi yoktur.
Biz burada 26 ve 27 yaşlarında VIN 3 tanısı alan ve lezyonları
lokal imiquimod tedavisi ile hızlıca regrese olan iki olguyu sunmayı amaçladık.

Abstract
Vulvar intraepithelial neoplasia (VIN) is a precancerous lesion
of the vulva that may progress to invasive carcinoma. The mean
age at presentation of the VIN 3 has fallen 35.8 years. Treatment
modality can be chosen according to patients’ age, size and broadness of the lesion and surgeon’s experience. Imiquimod 5%
cream is a promising agent for the treatment of vulvar intraepithelial neoplasia. It is well tolerated, less invasive, self-administered treatment, relieves itching and pain, , and does not influence
healthrelated quality of life, body image, or sexuality.
Here we reported two cases; at ages of 26 and 27, with VIN 3
who were treated with rapid regression time with using imiquimod.
Key words: vulvar intraepithelial neoplasia 3; young age;
imiquimod..

Anahtar kelimeler: vulvar intraepitelyal neoplazi 3;
genç yaş; imiquimod.

INTRODUCTION
Vulvar intraepithelial neoplasia (VIN) is a precancerous lesion
of the vulva that may progress to invasive carcinoma. VIN 3
is currently managed as excisional or ablative methods, topical
agents such as 5-fluorouracil or imiquimod or expectant
management especially asymptomatic young patients.
Treatment modality can be chosen according to patients’ age,
size and broadness of the lesion and surgeon’s experience.
Imiquimod 5% cream is a promising agent for the treatment of
vulvar intraepithelial neoplasia. It is well tolerated, less invasive,
self-administered treatment, relieves itching and pain, and
does not influence healthrelated quality of life, body image, or
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sexuality (1). Imiquimod binds to toll-like receptor 7, a cellsurface receptor on the immature plasmacytoid dendritic
cell and initiates a
intracellular signaling cascade that results in innate and
cell-mediated immune responses. Imiquimod promotes
maturation of antigen-presenting cells and secretion of
proinflammatory cytokines and initiates a shift to type 1
T-cell–mediated immunity (2).
Here we reported two cases with VIN 3 who were middle
of the third decade of their life were treated with rapid
regression time with using imiquimod.

High Grade Vulvar Intraepithelial Neoplasia in women under 30-year old: Report of Two Cases

Case 1
A 26- year old women, gravida 1, curretage 1. She is currently
smoker, healthy, without known immunocompromise. She
has been sexually active for 4 years. She was admitted for
routine gynecologic examination and cervical screening,
otherwise she denied additional complaint. Gynecologic
history included to ablation of external genital warts by
electrocautery 10 months ago. Vulvar examination showed
2x1 cm brownish, slightly elevated macular lesion with
irregular border at posterior fourchette. Punch biopsy under
local anesthesia was performed. Pathologic findings showed
severe dysplasia which involved full thickness of epithelium
(Figure 1). Pathologic diagnosis was confirmed by another
blinded pathologist. Topical Imiquimod treatment was started
with an application three times a week for 12 weeks. At 4th
months of the treatment, vulvar examination showed that
the size of the lesion was regressed and hyperpigmentation of
the lesion was resolved. A second biopsy was undertaken and
pathologic examination showed that dysplastic cells were seen
only lower epithelial lining (Figure 2). Patient was followed
without biopsy at 3-month intervals. Four years of the follow
up period no lesion was identified at vulvar examination.
Case 2
A 27- year old, healthy women, she was non-smoker and
without known immunocompromise. She denied previous
penetran sexuel intercourse. Patients noted the vulvar lesion

Figure 1. Severe dysplasia involved full thickness of
epithelium (Hematoxylin and Eosin staining; x200
magnification).

associated symptoms such as itching or pain on contact was
started two weeks ago. Vulvar inspection showed multiple
hyperpigmented plaques and papuls placed left side of
labia majora and clitoral body (Figure 3). Punch biopsy
under local anesthesia was done. Pathologic examination
was performed by two different blinded pathologists and
both pathologists agreed with diagnosis of VIN 3. Topical
imiquimod treatment was started with an application three
times a week for 12 weeks. At the 3th months of treatment
the no lesions were seen at the vulva (Figure 4). She has
been followed for 3 years no disease recurrence was
detected.
DISCUSSION
Before the 1980’s the mean age at presentation of the VIN
3 was 53.7 years and has fallen 35.8 years (3). Still, the peak
incidence of invasive carcinoma of the vulva occurs in the
sixth decade which may related that human papilloma
virus related preinvasive disease in the younger population
has a lower progression rates. The potential of VIN to
progress to vulvar carcinoma is clear; however, the rate of
progression of VIN 3/vulvar carcinoma in situ to invasive
cancer is not well documented as cervical intraepithelial
neoplasia 3. In a review, incidence of progression to
invasive carcinoma was reported 4.8% despite the different
treatment modalities (3).
A recent case series of 6 selected healthy women aged 20

Figure 2. Dysplastic changes were seen only at the lower
epithelial lining 4 months after the initiation of the
treatment.
www.jms.yeniyuzyil.edu.tr
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Figure 3. Multiple hyperpigmented plaques and papuls
placed on the left side of labia majora and clitoral body.

to 38 years reported the complete spontaneous resolution
of untreated VIN 2/3 (4). The later report concluded that
short-term follow-up with conservative management of
acute-onset VIN 3/vulvar carcinoma in situ in this young
patient population may prevent disfigurement, pain, and
complications associated with the current recommended
therapeutic modalities (4). However regression of the lesions
pretty various (6-20 weeks) and all patients of the reports
were low risk group for disease progression (non-smokers,
immunocompetence and young patients). We report of
two cases were newly diagnosed and immediate treated
with imiquimod. Both of the cases were diagnosed at very
young age and starting the sexual activity. Hyperpigmented
lesions warned us for biopsy and pathologic diagnosis. After
diagnosis topical treatment was started in both patients
and lesions were resolved right after the treatment and no
recurrence was detected in both patients.
Still there is no standard management modality and timing
of intervention for VIN 3 in the young patients. Ablative
and excisional treatment modalities should be avoided in
young age. Treatment and surveillance should be focused
around controlling symptoms and preventing progression
to invasive cancer but must be individualized to the patient.
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Figure 4. No lesion was seen on the vulva 3 months after
the initiation of the treatment.
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Özet
Avülsiyon ; travma sonucu dişin soketinden tamamen çıkması olarak tanımlanır. Avülsiyon yaralanmalarında; diş pulpası,
dişeti, periodontal lifler, alveoler kemik ve sement olmak üzere birçok doku beraber etkilenmektedir. Avülsiyon sonucunda
replante edilen dişin prognozu birkaç faktöre bağlıdır. Bunlardan en önemlileri dişin ağız dışında kaldığı süre ve saklandığı
ortamdır. Avülse olmuş daimi dişin uzun dönem prognozu hala
tartışmalı olmakla birlikte, en sık görülen komplikasyonu kök
rezorpsiyonudur.
Bu olgu sunumunda travmatik yaralanma sonucunda, sağ üst
santral dişinin avülse olması nedeniyle 1 saat sonra kliniğimize
başvuran 12 yaşındaki erkek hastaya yapılan replantasyon tekniği sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Avülsiyon, replantasyon, kök rezorpsiyonu.

Replantation of Avulsed Permanent Central
Tooth: Case Report
Abstract
Tooth avulsion is defined as complete displacement of a tooth
from the alveolar socket. In avulsion injuries; many tissues such
as dental pulp, gingiva, periodontal fibers, alveolar bone and
cement are affected together. The prognosis of the replanted
tooth depends on several factors. The most important of these
are time spent by the avulsed tooth outside of the mouth and the
storage media. As well as, the long-term prognosis of avulsed
permanent tooth is still controversial, the most common
complication is root resorption.
In this case report, a replantation technique which was
performed on a 12-year-old male patient who consulted to our
clinic one hour after his right upper central tooth was avulsed as
a result of a traumatic injury is presented.
Key words: Avulsion, replantation, root resorption.

GİRİŞ
Diş avülsiyonu, travma sonucu alveol soketten bir dişin tamamen kaybı olarak tanımlanır (1). En çok 10
yaş grubu çocukların anterior dişlerinde gözlenmekle
birlikte, protrüzyon ve yetersiz dudak kapanışına sahip
overjet vakalarında, travma oranında artış olduğu bildirilmiştir (2,3,4).
Travma vakaları içerisinde avülsiyon %0,5–3 arası bir
oran oluşturmaktadır (5). Vakaların birçoğunda avülsiyon ile birlikte lükse dişler rapor edilmiştir (6,7). Çocukluk ve ergenlik çağında alveol kemiğin büyük oranda esnek olması, dışarıdan gelen kuvvetlere karşı koyma oranının düşük olmasına neden olur. Bu nedenle
avülsiyon en sık bu dönemde gözlenir (8).
Sorumlu Yazar: Meltem OĞHAN
E-Posta: meltemoghan@gmail.com

Avülse bir diş genellikle replantasyon ile yerinde tutulabilmektedir; ancak tedavinin prognozu dişin ağız
dışında kalma süresine, dişin saklandığı ortama, avülse dişin durumuna, hastanın yaşına ve kök gelişimine
bağlıdır (2,4). Dişin tamamen soketten uzaklaşması
periodontal ligament hücrelerinin zarar görmesine
neden olur. Başarılı bir replantasyon, büyük ölçüde
kök yüzeyindeki canlı periodontal ligament hücrelerinin varlığına bağlıdır (9,10).
Gecikmiş replantasyonda uzun vadede prognoz kötüdür. Periodontal ligament nekrotiktir ve iyileşme beklenmez. Gecikmiş replantasyondaki amaç, dişi estetik,
fonksiyonel ve psikolojik nedenlerle restore etmenin
yanı sıra alveoler kemik konturunu korumaktır. Anwww.jms.yeniyuzyil.edu.tr
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cak beklenen nihai sonuç, ankiloz ve rezorpsiyondur.
Diş sonunda kaybedilir (5).
Travma sonrası avülse olmuş dişin replante edildikten
sonra semi-rijit splintlenmesi önerilmektedir (11,12).
Splint 4 hafta sonunda çıkarılır. Splint çıkarıldıktan
sonra kontrol randevuları çok önemlidir. Kontrol randevuları travmadan uzun süre sonra ortaya çıkabilecek
kök rezorpsiyonu gibi komplikasyonların erken teşhisine ve tedavisine olanak sağlar (4).
OLGU
12 yaşındaki S.S. isimli erkek çocuk hasta, okulda yaşadığı bir kaza sonucu sağ üst santral dişinin yerinden
çıkması şikâyetiyle diş ile beraber olaydan yaklaşık
bir saat sonra, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı kliniğine başvurdu. Diş, kliniğimize kuru ortamda(peçeteye
sarılı olarak) getirildi. Ekstraoral muayenede herhangi
bir bulguya rastlanmadı. Hastanın intraoral muayenesinde sağ üst santral diş soketinin boş olduğu, kan ve
pıhtı ile dolu olduğu tespit edildi(Resim1). Avülse dişin
mesialinde komplike olmayan kron fraktürü olduğu
saptandı(Resim2).

Resim 2: Avülse dişin görünümü.
Yapılan klinik ve radyografik muayenede alveoler kemikte herhangi bir fraktüre rastlanmadı(Resim 3).

Resim 3: Travmadan hemen sonra alınan panaromik
radyografi.

Resim 1: Travmatik yaralanma sonrası intraoral görünüm.
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Diş kuru ortamda saklandığından dolayı önce akan
su altında, daha sonra ise serum fizyolojik ile yıkandı.
Lokal anestezi(Maxicaine, Vem Drugs, Ankara, Türkiye) uygulaması ardından, soket serum fizyolojik ile irrige edilip kan pıhtıları temizlendi. Ancak dişin soketi
kürete edilmedi. Avülse diş kron kısmından tutularak
alveol soketine parmak basıncı ile yerleştirildi. Dişin
konumunun doğruluğu radyolojik ve klinik açıdan teyit edildi (Resim 4). Daha sonra 0,014 inch kalınlığında ortodontik tel ve kompozit rezin(3M™ ESPE™ Filtek™ Ultimate Universal Restorative) ile sağ üst lateral,
sol üst santral (12-11-21 )arası 3 diş splintlendi. Alt
dişlerle temas olmadığından oklüzyonda herhangi bir
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düzenleme yapılmadı. Hastaya iki hafta yumuşak diyet
önerildi ve yemeklerden sonra yumuşak fırça ile fırçalaması gerektiği belirtildi. Bu arada hasta tetanoz aşısı yaptırması için yönlendirildi. Hastaya antibiyotik (4x1Tetra
250mg kapsül Mustafa Nevzat İlaç sanayi, İstanbul) ve
klorheksidin içerikli gargara (2x1 Klorhex, Drogsan, Ankara, Türkiye) reçete edildi. Bir hafta sonrasına kontrole
çağırıldı.

Resim 6: Replantasyondan bir hafta sonra kalsiyum
hidroksit kanal patıyla başlanan kanal tedavisi sonrası
alınan periapikal radyografi.
Bir hafta sonraki randevuda splint varlığında kanal tedavisine başlandı (Resim 5). Kanal içerisine kalsiyum
hidrosit kanal patı(Sultan Chemists Inc., Englewood, NJ,
USA) yerleştirildi (Resim 6).
Resim 4: Replantasyondan hemen sonra alınan periapikal radyografi.

Travmadan 4 hafta sonraki kontrolde kanal tedavisi gütaperka ile bitirildi (Resim 7). Splint çıkarıldı ve hastanın
estetik kaygısını gidermek amacı ile dişin mesialine estetik dolgu ile düzenleme yapıldı(Resim 8). Takip etmek
amacıyla 3., 6. ve 12. aylarda periapikal radyografiler
alındı (Resim 9-10-11).

Resim 5: Travmadan bir hafta sonra alınan intraoral
fotoğraf.
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Resim 7: Replantasyondan 4 hafta sonra kanal tedavisi
bitimi sonrası alınan periapikal radyografi.

Olgu Sunumu

Resim 9: Replantasyonun 3. ayında alınan periapikal
radyografi.

Resim 8: Replantasyondan 4 hafta sonra alınan intraoral fotoğraf.

Resim 10: Replantasyonun 6. ayında alınan periapikal
radyografi.
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Viaspan solüsyonunda bekletilen periodontal ligament
hücrelerinin %88,4’ünün canlı kaldığı tespit edilmiştir
(17). Olgumuzda da hastamız dişi kuru bir ortamda peçeteye sarılı bir şekilde getirmiştir. Diş, uzun süre kuru
bir ortamda kaldığından dolayı zayıf bir prognozla replante edilmiştir.
IADT rehberine göre(International Association of Dental Traumatology guidelines) kapalı apeksli dişlerde kanal tedavisi replantasyondan sonra 7-10 gün içinde yapılabilmekte, eğer dişin ağız dışında kalma süresi 1 saatten
uzunsa, kanal tedavisi ağız dışında da tamamlanabilmektedir (5). Olgumuzda da santral dişin kanal tedavisine replantasyon ve splintlemeden 7 gün sonra başlandı,
kalsiyum hidroksit patı kanal içinde 3 hafta bekletildi. Üç
haftanın sonunda daimi kanal dolumu splint çıkarılmadan önce tamamlandı.

Resim 11: Replantasyonun 12. ayında alınan periapikal
radyografi.
TARTIŞMA
Dişin ağız dışında kaldığı süre ve saklandığı ortam replantasyon başarısını etkileyen en önemli faktördür. En iyi
prognoz, kaza yerinde yapılan replantasyonda gözlenir
(13,14). Erken replantasyonu mümkün olmayan avülse
dişlerin prognozu, dişin periodontal ligament hücrelerinin yaşayabilirliğini koruyan saklama ortamlarına bağlıdır (15).
1976'dan 2000 yılına kadar yapılan birçok çalışmada
avülse dişler için en uygun saklama ortamı olarak “süt
veya türevleri” önerilmektedir. 2001 yılından itibaren ise
süt dışındaki doğal ürünler daha çok tercih edilmektedir (10). Diş eğer hemen replante edilemiyor ise HBSS
(Hanks dengeli tuz çözeltisi), Viaspan solüsyonu, süt, tükürük ya da serum fizyolojik içinde saklanması önerilir
(16). Son yıllarda yapılan araştırmalarda DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium), %10 propolis, %20
propolis gibi maddelerin saklama ortamı olarak başarılı
olduğu bildirilse de Viaspan saklama için en uygun solüsyon olarak belirtilmiştir. Periodontal ligament hücrelerinin canlılığı üzerinde yapılan bir çalışmada 24 saat

Avülse dişlerde tedavinin başarısını etkileyen faktörlerden birisi de dişin kök gelişimi durumudur (18). Açık
apeksli ve kapalı apeksli dişlerde tedavi planı değişebildiği gibi, prognoz da farklılık gösterir. Yapılan araştırmalar
sonucunda kök gelişimini tamamlamamış dişlerin replantasyon başarı oranı, kök gelişimini tamamlamış dişlere göre daha düşük bulunmuştur (19,20). Olgumuzda
avülse diş kök gelişimini tamamlamış durumdadır.
Ağız dışı kuru ortamda 60 dakikadan uzun süre kalan
dişlerin 4 hafta semi-rijit splintlenmesi önerilmektedir.
Mevcut kanıtlar, replante edilmiş dişlerin splintlenmesi
için kısa süreli ve esnek splintleri desteklemektedir. Çalışmalar replante edilen bir dişe hafif hareket şansı verildiğinde ve splintleme zamanı çok uzun olmadığında
periodontal ve pulpal iyileşmenin arttığını göstermiştir.
Şimdiye kadar iyileşme sonuçları ile ilişkili belirli bir
splint çeşidi bildirilmemiştir. Splint, endodontik işlemlerde lingual erişimi sağlamak için üst çene dişlerinin
bukkal yüzeylerine yerleştirilmeli ve okluzal engel oluşturmamalıdır. İyi ağız hijyenine izin vermeleri ve hastalar tarafından daha fazla kabul görmeleri nedeniyle asitle
pürüzlendirme kullanılarak yapıştırılan splintlerin değişik çeşitleri avülse dişleri sabitlemek için yaygın olarak
kullanılmaktadır (5). Olgumuzda dişler vestibül yüzeyden 0.014 inch kalınlığında ortodontik retainer teli ile
ve kompozit rezin yardımıyla 4 hafta süreyle semi-rijit
olarak splintlenmiştir.
Gecikmiş replantasyonlarla ilgili yapılan araştırmalarda
hastanın yaşının rezorpsiyon hızını etkilediği saptanmıştır. Kökün tamamen rezorpsiyonu, 8-16 yaş arası hastalarda 3-7 yıl, daha ileri yaştaki hastalarda ise daha uzun
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sürmekterdir (4,8). Çocukluk ve ergenlik döneminde daimi anterior dişlerde meydana gelen ankiloz alveol kemiğin büyümesini lokalize olarak engeller. Bundan dolayı
büyüme atılımı öncesi yapılan replantasyonda infraoklüzyon görülme olasılığı daha yüksektir (4,22). Vakamızda da 12 yaşındaki erkek hastada büyüme atılımı öncesi
replantasyon yapılmıştır. Bu nedenle hızlı kök rezorpsiyonuyla birlikte, zaman içinde infraoklüzyon meydana
gelmesi beklenmektedir.
Avülsiyonda kök üzerindeki periodontal membranın
canlılığı da replantasyon başarısında büyük önem taşımaktadır (9). Zarar görmüş periodontal membran hücreleri enflamatuar bir süreç başlatır ve bu süreç kök rezorpsiyonu ile sonuçlanır. Kök yüzeyindeki rezorpsiyon
bölgeleri fizyolojik kemiğin yeniden şekillenmesi ile tamir edilir. Kök yüzeyinin kemikle yer değiştirmesi süreci
replasman rezorpsiyonu olarak tanımlanır (4,21).
Bu olguda 1. 3. 6. ve 12. ayda alınan radyografilerle rezorpsiyon miktarı takip edilmiştir. Özellikle 6. aydan
itibaren kökün apikal üçlüsünde artan şekilde eksternal
kök rezorpsiyonu gözlenmiştir. Hastamızın radyografik
ve klinik takibi devam etmektedir.
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• Ayrıca Türkçe başvurularda mutlaka İngilizce özet
(Abstract) yer almalıdır. İngilizce özetin altında da
“Keywords” bulunmalıdır.
• Abstract ve Keywords; Türkçe özet ve anahtar kelimeler
ile birebir uyumlu olmalıdır.

Ana Metin

• Ana metin sayfaları, metin çeşidine göre bölümlendirilmelidir.
• Özgün araştırmalarda amacın belirtildiği giriş, gereç ve
yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç 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 ölçümler; uluslararası birimler siste-

mine uygun olarak verilmelidir.
• Ölçü birimleri dışında kısaltma kullanılacaksa önce açık
şekilde, hemen arkasından kısaltması belirtilmelidir.
• İlaç isimlerinde jenerik isimler (INN) kullanılmalıdır.
Araştırmalarda tescilli markalar kullanıldığında; metodlar bölümündeki jenerik ismin ilk sayısından sonra,
markanın adını ve üreticinin adının parantez içinde belirtilmesi gereklidir.
Metin		
Ana
Türü		
metin
		
kelime
		sayısı
(maks.)
Özgün
Araştırma
Makalesi
Derleme
Olgu Sunumu Editöre
Mektup
500

Anahtar
kelime
sayısı		

3-6
3-6
3-6
-

Özetin
kelime
sayısı

250- 350
En fazla 250
En fazla 250
-

Giriş:

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

Yöntem ve Gereç:

• Bu bölümde araştırma için kullanılan yöntem/metot açık bir şekilde belirtilmelidir.
• 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 ve deney gruplarının tasarımı açıklanmalıdır.
• Kullanılan istatistik analiz yöntemi belirtilmelidir.
• İstatistiksel anlamlılık değeri olarak “p değeri” verilmelidir.

Bulgular:

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

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

Sonuç

• Çalışmanın amacı doğrultusunda sonuca bağlanmalı
ve varsa öneriler sunulmalıdır.

Tablolar:

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

Şekiller/Fotoğraflar:

• Makale fotoğraflarının dijital görüntüleri, baskı yayını için uygun bir biçimde sunulmalıdır.
• Makale yüklendikten sonra fotoğrafların çözünürlüğü kontrol edilmelidir.
• Şekillerin / fotoğrafların üzerindeki harfler, sayılar
ve semboller açıkça görünür olmalıdır.
• Şekillerin / fotoğrafların başlığı görüntünün alt kısmına yazılmalıdır.

Ölçüm birimleri

• Uzunluk, yükseklik, ağırlık ve hacim ölçümleri metrik birimler (metre, kilogram veya litre) veya ondalık
katları olarak bildirilmelidir.
• Sıcaklıklar “santigrat derece” (°C) olmalıdır.

Çıkar Çatışması:

• 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;“Çıkar çatışması bulunmamaktadır” şeklinde belirtilmelidir.
• Çıkar çatışması olması durumunda; yazarlar ile ilişkisinin “Çıkar Çatışması Bildirimi” formunda belirtilmesi gerekmektedir.

Etik Kurul

• Özgün araştırma makaleleri; araştırmalar deneysel
hayvan araştırmaları kapsamında ise ilgili Hayvan
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Deneyleri Etik Kurul tarafından, İnsanlar üzerinde
yapılan klinik araştırmalar kapsamında ise Klinik
Araştırmalar Etik Kurul tarafından onaylanmış olması ve ilgili onaya ait tarih ve sayı numarasının metin içinde yer alması gerekmektedir.
• Etik kurul onayı; Editörlerden veya Yayın Kurulu
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 içindeki referanslar; parantez içinde Arap rakamları (1,2,3…) ile belirtilmelidir.
• 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.ncbi.nlm.nih.gov/
nlmcatalog/journals
• Kaynakların yazım stil ve formatında NLM’s International Committee of Medical JournalEditors (ICMJE) tarafından belirtilen kurallara uyulmalıdır. https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.
html.
• Görsel ve işitsel medya; CD ROM, DVD veya disk
üzerinde materyal ve internetteki materyaller gibi
yeni medyanın gelişmesine bağlı artan kaynak çeşitliliği ile ilgili kurallar için, web sayfasındaki güncellemeler takip edilmelidir.
• 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 ya-

Yazar Rehberi

yımlar 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.

New York: Springer; 2002.

2.Ek sayı olan dergi

9.Tez

ÖRNEK: Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and longterm 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.

3.Cilt numarası olmayan dergi
ÖRNEK: Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision total 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.

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

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.

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.

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 Üniversitesi, 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
11. İnternette Dergi Makalesi

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).
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:
https://www.nap.edu/catalog/10149/improving-palliative-care-for-cancer.
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