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Paget-Schroetter Sendromu Tanısıyla Transaksiller 1.Kot Rezeksiyonu Uygulanan 
Hastaların Retrospektif Analizi

Retrospective Analysis of Patients Undergoing Transaxillary First Rib Resection with 
the Diagnosis of Paget-Schroetter Syndrome
 Servet Özdemir¹,  Selçuk Köse¹,  Mustafa Özer Ulukan²

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
²İstanbul Medipol Üniveristesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

ÖZ

Amaç: Paget-Schroetter sendromu (PSS) üst ekstremitenin derin ven trombozu ile karakterize bir hastalıktır. PSS’nin 
etyolojisi multifaktöreyeldir. Sıklıkla torasik çıkış seviyesinde subklaviyan venin kronik kompresyonu neticesinde 
gelişir. PSS, genellikle 24-37 yaşları arasındaki yetişkinlerde görülmekte %80 oranında dominant kol etkilenmektedir. 
Sağ el ve kol kullanma nedeniyle sağ tarafta daha fazla görülmektedir. Bu çalışma da subklaviyan ven trombozu ile 
başvuran hastaların etiyolojisine yönelik yapılan tanı yöntemleri belirlemek ve PSS tanısı alan hastalara uygulanan 
tıbbi müdahaleler ile nüks oranının belirlenmesi amacıyla kliniğimizde tanı ve tedavisi uygulanan hastaların verilerinin 
paylaşılması hedeflendi.  
Materyal ve Metot: 2013 ile 2020 yılları arasında PSS nedeniyle transaksiller 1. Kaburga rezeksiyonu yapılmış olan 11 
hastanın dosyaları geriye dönük hastane sistemi üzerinden incelenmiştir. Hastaların dermografik özellikleri, yapılan 
görüntüleme yöntemleri ve bulguları, servikal kaburga varlığı, operasyon tarafı ve operasyon sonuçları kayıt edilmiştir.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 36,4±8,6 idi. Hastalardan 6’sı (%54,5) kadın, 5 hasta ise erkekti. PSS hastaların 
8’inde (%72,7) sağ subklaviyan ven trombozu tespit edildi. 2 (%18,1) hastada servikal kaburga mevcuttu. Bu hastalara 
1. kaburga rezeksiyonu ile birlikte servikal kaburga rezeksiyonu yapılmıştı. 6 (%54,5) hastada perop parietal plevra 
açıldığı için perop toraks tüpü uygulanmıştır. Bu hastaların toraks tüpleri tüm postop 2.gün sonlandırılmıştır 1 hastada 
komplikasyon (pitozis ) gelişmiştir. Hastalara postop 6.ay venöz doppler USG ile kontrolde tam açıklık sağlandığından 
antikoagulan tedavi sonlandırılmıştır. Hastaların tamamında postoperatif dönemde poliklinik kontrolü ile takip edilmiş 
hastalar nüks gelişmemiştir.
Sonuç: Üst ekstremitede ağrı, şişlik, ekimoz ve ağırlık-dolgunluk yakınmalarıyla başvuran ve aşırı kol aktivitesi 
tanımlayan hastalarda PSS akılda tutulmalıdır. Tanı konulduktan sonra hızlı bir şekilde tedavi başlanmalıdır. Sonrasında 
hastalarda 1.kaburga rezeksiyonu ile birlikte çevre fibröz bantların ve yapışıklıkların açılmasını nüksü önleme de en etkili 
yöntem olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler:  Paget-Schroetter sendromu; Venöz Tromboz; Subklaviyan ven; 1.Kaburga

GİRİŞ

Paget-Schroetter sendromu (PSS) üst ekstremitenin 
derin ven trombozu ile karakterize bir hastalıktır. 
PSS’nin etyolojisi multifaktöreyeldir. Sıklıkla torasik 
çıkış seviyesinde subklavian venin kronik kompresyonu 
neticesinde gelişir (1). Predispozan faktör subklavian 
ve juguler venin innominate veni oluşturdukları yerdeki 
konjenital anatomik darlık, tetikleyici faktörler ise sportif 
aktiviteler( beysbol, yüzme, ağırlık kaldırma veya kollar 
yukarıda çalışma gibi artmış aktiviteler), dehidratasyon ve 
koagulopatilerdir (2).

Görülme sıklığı yılda 2/100.000’dir (3).  Tüm derin ven 
trombozların vakalarının %2-4’ünü oluşturur (4). Erkeklerde 
kadınlardan 2 kat daha sık görülmektedir. PSS genellikle 
24-37 yaşları arasındaki yetişkinlerde görülmektedir. %80 
oranında dominant kol etkilenmektedir.  Sağ el ve kol 
kullanma nedeniyle sağ tarafta daha fazla görülmektedir 

(3). 

Omuz abdüksiyon ve dış rotasyonunu içeren ağır efor 
sırasında kostoklavikuler aralıkta daralma sonucu 
subklavian ven 1.kaburga ile klavikula arasında anatomik 
olarak bası altında kalır.  PSS’de hasta tamamen 
asemptomatik olabileceği gibi, kolda ani başlangıçlı 
egzersizle ortaya çıkan ağrı, şişlik, hassasiyet, kızarıklık, 
sıcaklık artışı, ekimoz, ağırlık-dolgunluk hissi, elde ve 
parmaklarda hissizlik, kutanöz venlerin belirginleşmesi, 
boyunda ve omuzda ağrı şikâyetleri ile de başvurabilir. Aşırı 
- tekrarlayan efor öyküsü hastaların %75’inden fazlasında 
mevcuttur. PSS hastalarının %80’inde eşlik eden Torasik 
Outlet Sendromu (TOS) bulunurken, TOS olan hastalarda 
PSS saptanma yüzdesi %1,5-12 olarak bildirilmiştir (1).

Hastalarının çok büyük kısmında TOS bulunduğu 
dikkate alınmalı ve buna yönelik fizik muayene dikkatli 
bir şekilde yapılmalıdır. Bu amaçla sıklıkla; Adson testi, 
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hiperabdüksiyon testi, kostaklaviküler test ve Roos testleri 
uygulanır. Bu testlerin birlikte değerlendirilmesi spesifiteyi 
artırmakla birlikte, Adson ve hiperabduksiyon testinde 
nabzın kaybolması ya da zayıflamasının incelenmesi 
tek başına en değerli testler olarak TOS düşünülen tüm 
hastalarda yapılmalıdır. Semptomlar genellikle tek taraflı 
olmakla birlikte her iki kolda da görülebilir. Semptomlar 
daha çok soğuk havalarda ve baş üzeri hareketlerle gelişir 
ve istirahatle azalır.

PSS düşünülen hastaların görüntülemesinde ilk tercih 
non-invazif olması, kolay uygulanması, maliyetinin 
az olması, periferik derin ven trombozlarını %56-100 
duyarlılık ve %94-100 özgüllük ile göstermesinden dolayı 
venöz doppler ultrasonografidir. Ayrıca kontrast venografi, 
Manyetik rezonans anjiyografi, Aksiller arteriovenöz bası 
yapabilecek kemik anomalileri, ekstra servikal kosta gibi 
eksternal bası yapabilecek durumlar açısından ön-arka 
akciğer grafisi ve servikal grafilerin değerlendirilmesi 
gerekebilir.

PSS’da optimal tedavi yaklaşımı yıllardır tartışılmaktadır. 
Uygulanan konservatif (istirahat, kolun elevasyonu, ıslak 
sıcak pansuman, elastik bandaj) ve antikoagulasyon 
tedavilerinin yanı sıra, sistemik veya kateter eşliğinde 
trombolitik tedavi, perkütan mekanik trombektomi, torasik 
outlet dekompresyonu (sıklıkla birinci kosta rezeksiyonu) 
önerilen diğer tedavi yaklaşımlarıdır. Venöz TOS 
hastalarında da cerrahi dekompresyon en ideal tedavidir. 
Birçok çalışmada cerrahinin reoklüzyon riskini azaltmak 
için tromboliz sonrası olabildiğince erken dönemde 
uygulanması gerektiği bildirilmiştir. 

Anamnez ve fizik muayene ile PSS düşünülen 
hastalarda laboratuarda; tam kan sayımı, INR, aktive 
parsiyel tromboplastin zamanı (APTT) bakılmalıdır. 
Özellikle ailesinde derin ven trombozu hikâyesi olan 
ve 40 yaş altındaki hastaların koagulopati açısından 
değerlendirilmesi önerilir.

Bu çalışma da subklavien ven trombozu ile başvuran 
hastaların etiyolojisine yönelik yapılan tanı yöntemleri 
belirlemek ve PSS tanısı alan hastalara uygulanan tıbbi 
müdahaleler ile nüks oranının belirlenmesi amacıyla 
kliniğimizde tanı ve tedavisi uygulanan hastaların 
verilerinin paylaşılması hedeflendi. 

MATERYAL ve METOT

2013 ile 2021 yılları arasında PSS nedeniyle kliniğimizde 
transaksiller 1. Kaburga rezeksiyonu uygulanmış olan 11 
hastanın dosyaları geriye dönük hastane sistemi üzerinden 

incelenmiştir. Hastaların demografik özellikleri, yapılan 
görüntüleme yöntemleri ve bulguları, servikal kot varlığı, 
operasyon tarafı ve operasyon sonuçları kayıt edilmiştir.

BULGULAR

Hastalarıın yaş ortalaması 36,4±8,6 idi. Hastalardan 6’sı 
(%54,5) kadın, 5 hasta ise erkekdi. PSS hastaların 8’inde 
(%72,7) sağ subklavian ven trombozu tespit edildi. 2 
(%18,1) hastada servikal kaburga mevcuttu. Bu hastalara 
1. kot rezeksiyonu ile birlikte servikal kot rezeksiyonu 
yapılmıştı. 6 (%54,5) hastada perop parietal plevra açıldığı 
için perop toraks tüpü uygulanmıştır. Bu hastaların toraks 
tüpleri tüm postop 2.gün sonlandırılmıştır 1 hastada 
komplikasyon (pitozis ) gelişmiştir. Hastalara postop 6.ay 
venöz doppler USG ile kontrolde tam açıklık sağlandığından 
antikoagulan tedavi sonlandırıldı. Hastaların tamamında 
postoperatif dönemde poliklinik kontrolü ile takip edilmiş 
hastalar nüks gelişmemiştir.

SONUÇ 

Üst ekstremitede ağrı, şişlik, ekimoz ve ağırlık-dolgunluk 
yakınmalarıyla başvuran ve aşırı kol aktivitesi tanımlayan 
hastalarda PSS akılda tutulmalıdır. Tanı konulduktan 
sonra hızlı bir şekilde tedavi başlanmalıdır. Sonrasında 
hastalarda 1.kot rezeksiyonu ile birlikte çevre fibröz 
bantların ve yapışıklıkların açılmasını nüksü önleme de en 
etkili yöntem olduğunu söyleyebiliriz.
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4. Donayre CE, White GH, Mehringer SM, Wilson SE, 
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Alt Ekstremitede İzole Anterolateral Yan Dal Yetmezliği Ve Dopler Ultrasonografi 
Bulguları

Isolated Anterolateral Branch Insufficiency In Lower Extremity And Doppler Ultrasound 
Findings 
 Murat Sarışahin 

Bayındır Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

ÖZ

Bu vaka sunumunun amacı, varis hastalarının alt ekstremite venöz doppler incelemelerinde sıklıkla göz ardı edilen anterolateral dalın 
ayrıntılı incelemesinin önemini vurgulamak ve bu konudaki farkındalığı artırmaktır. 37 yaşındaki erkek hasta sağ bacağında varis 
şikayetiyle hastanemize başvurdu. Hasta kalp-damar cerrahisi bölümünce değerlendirilerek venöz yetmezlik yönünden incelenmek 
üzere radyoloji bölümüne refere edildi. Hasta, doppler ultrasonografi ile venöz yetmezlik açısından ayakta valsalva manevrası ve distal 
kalf kompresyonuyla değerlendirildi. Reflü süreleri ve maksimum damar çapları kaydedildi. 1 sn’nin üzerindeki reflü akım, yetmezlik 
yönünden pozitif olarak kabul edildi. İzole olarak sağ anterolateral yan dalda masif yetmezlik saptandı. Reflü süresi 7 sn, maksimum 
anterolateral dal çapı 12 mm, ana safen ven çapı 4.5 mm olarak ölçüldü. Diğer venlerde yetmezlik bulgusu saptanmadı. Ana safen ven 
cerrahisi sonrasında görülen postoperatif rekürren varislerin önemli bir kısmı anterolateral dal yetmezliği nedeniyle olmaktadır. Nadir 
görülmekle birlikte, saptanması tedavinin planlamasını ve başarısını etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: İzole; anterolateral dal; venöz yetmezlik, doppler ultrasonografi

GİRİŞ

Varis hastalarında, çoğunlukla yüzeyel venlerle ilişkili 
venöz yetmezlikgörülmektedir. En sık ana safen vende 
yetmezlik görülmektedir. Ancak bazen yan dal yetmezlikleri  
de, ana  safen  ven yetmezliğiyle birlikde yada  nadiren 
izole olarak  görülebilmektedir. Yan dal yetmezlikleri en 
sık anterolateral dalda görülmektedir (1).  Ana safen ven 
cerrahisi sonrasında görülen rekürren varislerin önemli 
bir kısmı anterolateral dal yetmezliği nedeniyle olmaktadır 
(2). Nadir görülmekle birlikde, saptanması tedavinin 
planlamasını ve başarısını etkilemektedir. Anterolateral 
dalın ayrıntılı incelemesi, rutin dopler incelemelerinde 
sıklıkla gözardı edilebildiğinden, bu konudaki farkındalığı 
artırmak amacıyla bu olgu sunumunu hazırladık.

OLGU SUNUMU 

37 yaşında erkek hasta. Hastanemizde kalp-damar cerrahisi  
bölümünce değerlendirilmiş ve fizik muayenesinde 
sağ uyluk anteriorunda varisler saptanmışdır . Venöz 
yetmezlik ön tanısıyla sağ alt ekstremite venöz dopler 
tetkiki istenmişdir.  Ayakta yapılan  sonografide; sağ 
anterolateral dal çapı 12 mm olup belirgin dilate ve tortiyöz 
görünümdeydi (Resim.1). Ayakta, distal kompresyon ve 
valsalva manevrası eşliğinde yapılan dopler incelemede, 
izole olarak sağ anterolateral dalda tüm valsalva süresince 
reflü akım izlendi (7 sn) (Resim.2).  Ana  safen vende ve 
diğer venlerde reflü akım saptanmadı. Ana safen ven çapı 
4.5 mm olarak ölçüldü. Bu sonuçlarla hastaya klinisyen 
tarafından operasyon önerildi. 

TARTIŞMA 

Anterolateral dal, safenofemoral bileşkeden köken alır 
ve uyluk anterioru boyunca distale uzanır. Ana safen 
vene göre daha lateralde ve anteriorda izlenir. Safenöz 
kompartmanın dışında,  yüzeyde seyir gösterir (3). Ana 
safen ven ise daha posteriorda, safenöz kompartman 
içerisinde seyir göstermektedİr (Resim-3). Safenöz 
kompartmanı, anteriorda safenöz fasya, posteriorda 
müsküler fasya çevrelemektedir (4). Safenöz kompartman 
ve ana safen ven, aksiyal imajlarda karakteristik  ‘’safenöz 
göz’’ yada ‘’Eigyptian eye’’ görünümüyle kolaylıkla 
anterolateral daldan ayırt edilebilir (5,6)

Resim-1. Dilate ve tortiyöz sağ anterolateral dal 
izlenmekte.
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Resim-2. Sağ anterolateral yan dalda tüm valsalva 
süresince izlenen reflü akım (7 sn)

Resim-3. Aksiyal US imajında safenöz kompartmanın 
görünümü

Resim-4. Anterolateral yan dal. Ana safen vene göre daha 
yüzeyde ve lateralde yeralmasıyla ayırdedilebilir. 

Anterolateral dal görülme sıklığı popülasyonda %51 olarak 
bildirilmişdir (7). Varis hastalarında genellikle ana safen 
ven yetmezliği ile birlikde görülse de, nadiren izole olarak 
yalnız anterolateral dalda da yetmezlik olabilmektedir. 
Literatürde, izole anterolateral dal yetmezliği insidansı bir 
çalışmada %10 olarak bildirilmişdir (8).

SONUÇ

Hastaların girişimsel yada cerrahi tedavisi öncesinde, 
varislere neden olan venöz yetmezliğin kaynağının doğru 
olarak belirlenmesi, tedavi planını ve başarı şansını 
etkilemektedir.  Anterolateral dal yetmezliğinin dopler 
incelemede saptanamaması; yanlış tanı, yetersiz tedavi  
ve postoperatif rekürrenslere  neden olmaktadır  (2). Bu 
nedenle anterolateral yan dalın her varis hastasında 
ayrıntılı olarak incelenmesi önemlidir.
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Vertebral Arter Disseksiyonuna Bağlı Spinal Kord İskemisi

Spinal Cord Ischemia Ralated to Vertebral Artery Dissection
Mehtap Kocatürk

Balikesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Balikesir, Türkiye

ÖZ

Biz burada oldukça nadir görülen vertebral arter diseksiyonuna bağlı spinal kord enfarktı saptadığımız bir hastayı sunmak istedik. 
61 yaşında erkek hasta uzun süredir var olan boyun ağrıları nedeniyle Algoloji polikliniğinde tetik nokta enjeksiyonu yapılmış. İşlem 
sırasında herhangi bir sorun belirtmeyen hasta eve gönderilmiş. İşlemden yaklaşık 3-4 saat sonra hastanın önce kollarında sonra 
bacaklarında kuvvetsizlik gelişmiş. Dış merkeze başvuran hasta ileri tetkik ve tedavi amaçı ile merkezimize sevk edildi. Hastanın 
özgeçmişinde hipertansiyonu ve akciğer kanseri mevcuttu. Geliş nörolojik muayenesinde bilinç açık,oryante koopere, kranial sinirler 
intakt, her iki üst ekstremite motor kuvveti 1/5, her iki alt ekstremite motor kuvveti 4+/5 ti. Hastada derin duyu korunmuş, C3-4 
seviyesinde basit dokunma ve ağrı-ısı duyu kaybı mevcuttu. Derin tendon refleksleri alınamıyordu. Babinski bilateral negatifti. Hastada 
sfinkter disfonksiyonu mevcuttu. Hastanın merkezimizde çekilen servikal MRG’de C2-3 seviyesinden başlayıp C7 seviyesine kadar 
uzanan T2 kesitlerde hiperintens intramedüller lezyonu mevcuttu. Öyküsünde servikal maniplasyon olması nedeniyle bu lezyonun 
vertebral arter diseksiyonuna sekonder iskemi lehine olabileceği düşünülerek servikal difüzyon MRG  çekildi. Servikal difüzyon 
MRG’de iskemiyle uyumlu lezyon saptandı(Figür-1). Ayrıca vertebral arter diseksiyonu göstermek için çekilen BT anjiyoda vertebral 
arterin diseksiyona bağlı total okluzyon saptandı(Figür-2). Yatırılarak tetkik edilen hastada vertebral arter disseksiyonuna bağlı 
spinal kord iskemisi tanısı konulmuştur. Vertebral arter  ilişkili spinal kord enfartı çok nadir görülmektedir ve bu yüzden klinik pratikte 
atlanabilmektedir. Trombolitik tedavinin ilk 4.5 saatlik dar terapetik pencereye sahip olduğu düşünüldüğünde spinal kord muayene 
bulguları mevcut olan hastalarda spinal kord enfarktı da akılda tutulmalı ve hızlı bir şekilde difüzyon Magnetik resonans görüntüleme 
ve vasküler görüntüleme ile birlikte istenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Vertebral arter disseksiyonu, Spinal kord enfartı

GİRİŞ

Spinal kord enfartı (SCI) tüm iskemik strokların %1 ini 
oluşturmaktadır. (1) Vertebral arter diseksiyonu ise SCI 
ların % 4-10 unda görülebilir. Biz burada oldukça nadir 
görülen vertebral arter diseksiyonuna bağlı spinal kord 
enfarktı saptadığımız bir hastayı sunmak istedik. 

OLGU SUNUMU

61 yaşında erkek hasta uzun süredir var olan boyun ağrıları 
nedeniyle Algoloji polikliniğinde tetik nokta enjeksiyonu 
yapılmış. İşlem sırasında herhangi bir sorun belirtmeyen 
hasta eve gönderilmiş. İşlemden yaklaşık 3-4 saat sonra 
hastanın önce kollarında sonra bacaklarında kuvvetsizlik 
gelişmiş. Dış merkeze başvuran hastanın o dönem 
yapılan muayenesi akut flask tetraplaji ile uyumlu olması 
nedeniyle akut polinöropati [Gullain Barre Sendromu 
(GBS)] ön tanısı ile yoğun bakıma yatırılmış. Takibinde 
bacaklarındaki kuvvetsizlik azalmış. Servikal magnetik 
resonans görüntüleme (MRG) tetkikinde  lezyon görülmesi 
üzerine transvers miyelit ön tanısı ile  hastanemize sevk 
edildi.
Hastanın özgeçmişinde hipertansiyonu ve akciğer kanseri 
mevcuttu. Geliş nörolojik muayenesinde bilinç açık,oryante 
koopere, kranial sinirler intakt, her iki üst ekstremite motor 
kuvveti 1/5, her iki alt ekstremite motor kuvveti 4+/5 ti. 
Hastada derin duyu korunmuş, C3-4 seviyesinde basit 

dokunma ve ağrı-ısı duyu kaybı mevcuttu. Derin tendon 
refleksleri alınamıyordu. Babinski bilateral negatifti. 
Hastada sfinkter disfonksiyonu mevcuttu.
Hastanın merkezimizde çekilen servikal MRG’de C2-3 
seviyesinden başlayıp C7 seviyesine kadar uzanan T2 
kesitlerde hiperintens intramedüller lezyonu mevcuttu. 
Öyküsünde servikal maniplasyon olması nedeniyle bu 
lezyonun vertebral arter diseksiyonuna sekonder iskemi 
lehine olabileceği düşünülerek servikal difüzyon MRG  
çekildi. Servikal difüzyon MRG’de iskemiyle uyumlu lezyon 
saptandı(Figür-1-2). 

Figür-1: servikal MR difüzyon görüntüleme. Mavi ok; 
difüzyon kısıtlaması, kırmızı ok: Apparent diffusion 
coefficient-ADC karşılığı

1ST INTERNATIONAL DR. SAFIYE ALI MULTIDICIPLINARY STUDIES CONGRESS IN HEALTH SCIENCES AUGUST 6-7, 2021, ONLINE

http://orcid.org/0000-0003-1831-246X


6

Figür-2: servikal MR görüntüleme, sol tarafta aksiyel 
kesitte totak tıkalı sol vertebral arter(kırmızı ok), sağ 
tarafta sagital servikal T2 görüntülemede C2-C7 arası 
uzanan lezyon(mavi ok). 

Ayrıca vertebral arter diseksiyonu göstermek için çekilen 
BT anjıoda  vertebral arterin diseksiyona bağlı total 
okluzyon saptandı(Figür-3).

Figür-3: CT anjio görüntelemde sol vertebral arterin total 
yokluğunu göstermektedir(kırmızı oklar)

Hastanın beyin MRG ve GBS açısından yapılan 
eletromiyografisi (EMG) normaldi. Hastaya antiödem 
etkisinden faydalanmak için 3 gün boyunda 1gr/gün 
medilprednisolon tedavisi ve antiplatelet tedavi başlandı. 
Takibinde belirgin düzelme olmayan hasta antiplatelet 
tedavi ile birlikte fizik tedavi rehabilitasyon merkezine 
yönlendirildi. Altı ay sonra poliklinik kontrolünde yapılan 
muayenesinde hastanın brakiel dipleji ile uyumlu olduğu 
görüldü. Oturduğu yerden kalkamadığı halde sandalyeden 
kalkabildiği gözlemlendi.

TARTIŞMA

Spinal kord yoğun kollateral ağdan beslendiği için 
enfarktı nadir olarak görülmektedir. Bu nedenle de klinik 
ve görüntüleme özellikleri iyi bir şekilde dökümente 
edilememiştir. 17 hastanın özelliklerini derleyen bir 

çalışmada 6 hastada servikal manuplasyon öyküsü 
mevcuttu (2). Yine bu hastaların %65 inde bir tane vasküler 
risk faktörü vardı. Bizim hastamız ise vasküler risk faktörü 
olarak hipertansiyona sahipti ve şikayetlerinden önce 
tetik nokta enjeksiyonu yapılmıştı. Hastalarda en yaygın 
semptom motor güçsüzlük ikinci sıklıkta ise spinotalamik 
duyu bozukluğuydu. Spinal kord enfarkt(SKE) lokasyonu 
sıklıkla C2-5 düzeylerindeydi. Muayene bulguları ve 
MRG’deki aksial ve sagittal kesitler dikkate alındığında 
bizim hastamızda C2 den C7 ye kadar uzanan anterior 
spinal arter enfaktı düşünüldü. Hastamızda servikal tetik 
nokta enjeksiyonundan 3-4 saat sonra semptomlar ortaya 
çıktı. Aynı derlemede predispoze olay sonrası hastaların 
semptomları o esnada  ya da bir hafta süre içerisinde 
gerçekleşmişti.  Hastaların %65 i iyi prognoza sahipti. 
Sigara içmek, ileri yaş ,anterior spinal arter watershed 
enfarktı, motor nöronların tutulumu ve uzun kord tutulumu 
kötü prognoz ile ilişkilendirildi. Bizim hastamız da bir 
yıl sonunda ellerini kullanamıyordu. Sandalyeden kendi 
başına kalkabilirken oturduğu yere oturduğunda kendi 
başına kalkamıyordu.
Vertebral arter diseksiyonu (VAD) tedavisinde yeni yapılan 
bir çalışmada antikoagülan tedavilerin antiplatelet tedaviye 
üstünlüğü gösterilememiştir(3). Litaratürde VAD’ye bağlı 
SKE olan sadece 5 hastaya IV trombolitik tedavi verildiği 
bildirilmiştir(4). Bize başvurusunda semptomlarının 
üzerinden 48 saat geçtiği için hastaya trombolitik tedavi 
verilmesi düşünülmedi.  

SONUÇ

VAD ilişkili SKE çok nadir görülmektedir ve bu yüzden 
klinik pratikte atlanabilmektedir. Trombolitik tedavinin 
ilk 4.5 saatlik dar terapetik pencereye sahip olduğu 
düşünüldüğünde spinal kord muayene bulguları mevcut 
olan hastalarda SKE’ de akılda tutulmalı ve hızlı bir 
şekilde difüzyon MRG ve vasküler görüntüleme ile birlikte 
istenmelidir.
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Abnormal course of flexor digiti minimi brevis muscle : A case report

Musculus flexor digiti minimi brevis’e ait anormal seyir: Vaka sunumu

 Burak KARİP¹,  Özlem ÖZTÜRK KÖSE²

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
²Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

The plantar region of the foot is defined as a complex region in terms of the topographic structure of the muscle layers and associated 
vascular structures. The aim of our study; as a dissection study that can be a guide for the various conditions can be seen in the 
mentioned muscle layers. In the light of the anatomical information about the second and third layer muscles in the plantar region of 
the foot, which is defined as four layers in the literature, it is important that the new variant definitions are a guide for the clinic of the 
region and the surgical approaches that applied. During routine educational dissections, the materials obtained from the cadavers 
used for educational purposes were used. A muscle belonging to the first layer; abductor digiti minimi m. and the muscle of the third 
layer, flexor digiti minimi brevis m., are similar and closely located. Anatomically; abductor digiti minimi m. is located above flexor 
digiti minimi brevis m., but flexor digiti minimi brevis m. was observed at the same level and superficially positioned as abductor 
digiti minimi m. on the cadaver we studied. Variable relationships seen in muscle layers are also reflected in vascular structures. 
Accordingly, the awareness of the various conditions for all surgical procedures that can be performed in the region, the treatment of 
possible complications and the planning of surgical procedures are a guide.

Keywords: abductor digiti minimi muscle, flexor digiti minimi brevis muscle, foot

ÖZ

Ayağın plantar bölgesi kas tabakalarının topografik yapısı ve bağlantılı vasküler yapılar açısından komplike bir bölge olarak tanımlanır. 
Çalışmamızın amacı; bu bölgede bahsedilen kas  tabakalarında görülebilen varyatif durumlara dair rehber olabilecek bir diseksiyon 
çalışmasıdır. Literatürde dört tabakalı olarak tanımlanan ayak plantar bölgesinde yer alan ikinci ve üçüncü tabaka kaslarına ait 
anatomik bilgiler ışığında, yeni varyatif tanımlamaların bölgenin kliniği ve uygulanabilecek cerrahi yaklaşımlarda rehber niteliğinde 
olması açısından önemlidir. Eğitim amaçlı yapılan rutin kadavra diseksiyonları sırasında, kullanılan kadavralardan eğitim amaçlı elde 
edilen materyaller kullanmıştır. İlk tabakaya ait bir kas olan; m. abductor digiti minimi ve üçüncü tabakanın kası, m. flexor digiti minimi 
brevis birbirine benzer ve yakın yerleşimlidir. Anatomik açıdan; m. abductor digiti minimi, m. flexor digiti minimi brevis' in üzerinde yer 
alır, ancak çalıştığımız kadavra üzerinde m. flexor digiti minimi brevis, m. abductor digiti minimi ile aynı seviyede ve yüzeyel olarak 
konumlanmış şekilde görüldü. Kas tabakalarında görülen varyatif ilişkiler, vasküler yapılara da yansımaktadır. Buna binaen; bölgede 
yapılabilecek tüm cerrahi işlemler için, varyatif durumların bilinirliği, oluşabilecek komplikasyonların önüne geçilmesi, tedavisi ve 
cerrahi işlemlerin planlamalarına rehber olacaktır.

Anahtar Kelimeler: m. abductor digiti minimi, m. flexor digiti minimi brevis, ayak 

INTRODUCTION

Defining the plantar side of the foot muscles can be 
difficult for the dissectors, students or someones who 
try to learn anatomy. That is why the plantar muscles 
subdivided into 4 layers and all these layers evaluated in 
their nature. Plantar aspect of the foot contains so many 
branches of arteries, nerves and veins and one has to be 
careful about the applications for this area. The muscles 
of this area may have the variations so the structures 
told as variants are important for the clinical operations 
for the surgeons especially. In the lateral plantar side of 
the foot consists of the abductor and flexor muscles. As 
specified; ther abducts and flexes the toe. Abductor digiti 
minimi muscle is originated from the calcaneal tuberosity 
and intermuscular septum and is inserted into the base 

of fifth metatarsal bone. It has the important relation with 
the flexor digiti minimi brevis muscle that is located under. 
Flexor digiti minimi brevis muscle is originated from the 
base of fifth mettarsal bone and long plantar ligament and 
is inserted into fifth digit' s proximal phalanx. During the 
surgical prosedure, cilinicians generally state that one of 
the most easily accessible muscles in foot is abductor 
digiti minimi and that is why this muscle is often used 
as flap in the surgery (1). Abductor digimi minimi muscle 
is also used as flap for lateral plantar side of the foot in 
diabetic patients because of the huge vounds (2). There 
also can be seen the repetitive traumas on the lateral 
malleolar side of the foot because of the broken bones. 
If the abductor digiti minimi is suitable for use, it can be a 
great flap for all these traumatic injuries (3). Flexor digiti 
minimi brevis muscle of the foot is located at the lateral 
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plantar side and also one of the most variable muscles. 
Between its variations the most popular one is that there 
are lateral and medial heads found together (4). 

CASE REPORT

During the routin cadaver dissection, we observed that 
abductor digiti minimi and flexor digiti minimi brevis 
muscles were not in their normal positions. Such that there 
was a variable order between them. As shown in Figure 
1; the abductor digiti minimi muscle lie down under the 
flexor digiti minimi brevis. The origin of the flexor digitimi 
brevis muscle was the base of fifth metatarsal bone and 
was inserted into the base of fifth proximal phalanx. It was 
lying down the medial and upper side of the abductor digiti 
minimi. The abductor digiti minimi muscle was originated 
from the calcaneal tuberosity of the foot and it was also 
inserted into base of fifth metatarsal and the proximal 
phalanx of the fifth digit. 

Figure 1. The replacement of first the layer and third layer's 
muscles: abductor digiti minimi and flexor digiti minimi 
brevis muscles

DISCUSSION

In terms of clinical importance of the muscles; the normal 
and variable forms have to known better. Some muscles in 
human body especially can be used as flap and for the foot 
the abductor digiti minimi and flexor digiti minimi brevis 
muscles are so favourite in some diseases. Normally the 
first layer muscle is located at the upper part of the flexor 
digiti minimi brevis but we observed that there was a 
reverse condition. The reason may be genetic or the state 
of use. We conclude that in clinical conditions abductor 
digiti minimi and flexor digiti minimi brevis muscles can 
not be confused. These two can be found as we declared. 
The study can be improved with by using many numbers 
of cadavers.
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Vitamin D Replasmanının İnsulin Direnci Üzerine Etkisi

Effect Of Vıtamın D Replacement On Insulın Resıstance
  Funda Datlı Yakaryılmaz¹, Sevim Güllü²

¹İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD/Geriatri BD, Malatya, Türkiye
²Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD / Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD, Ankara, Türkiye

ÖZ

Amaç: Düşük vitamin D düzeyinin bozulmuş glukoz toleransı (BGT) ve tip 2 diabetes mellitus (T2DM) ile ilişkili olduğu birçok çalışmada 
gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, vitamin D düzeyi düşük olan T2DM ve BGT tanılı hastalarda vitamin D replasmanının  insülin 
direnci üzerine olan etkisinin değerlendirilmesidir.
Materyal ve Metot: Çalışmaya toplam otuz altı vitamin D eksikliği olan hasta (ortalama yaş 51±9.8), 17 BGT (ortalama yaş 49±11,5) 
19 T2DM (ortalama yaş 53,1±7,1), alındı. Hastalarda glukoz düzeyi ve yanıt insülin salınımının değerlendirilmesi amacı ile T2DM 
tanısı ile takip edilen hastalara mix-öğün testi (MMT) ve BGT olan hastalara ise standart 75 gr, 2 saatlik oral glukoz tolerans testi 
(OGTT) uygulandı. Tüm hastaların insülin duyarlılığı ve pankreas beta hücrelerinden insülin salınımı; homeostasis model assesment-
IR (HOMA-IR) ve erken faz insülin salınımı (AIGR) metodu ile değerlendirildi. Tüm hastalara üç ayda bir 300.000 IU kolekalsiferol 
tedavisi verildi. Altı aylık takip sonrası tüm tetkikler tekrarlandı.
Bulgular: D vitamini replasmanı sonrasında tüm hastalar birlikte değerlendirildiğinde serum açlık insülini, kilo ve HbA1c düzeylerinde 
anlamlı düşme saptandı (sırasıyla, p=0.019, p= 0.004 ve p= 0.001). İnsulin duyarlılığı üzerine etkili olduğu bilinen kilo kaybı parametresi 
dışlanarak değerlendirmeler yapıldığında: HbA1c, HOMA-IR ve AIGR sonuçlarında anlamlı düşüş görüldü (sırasıyla, p=0.019, p= 0.004 
ve p= 0.001).
Sonuç: Çalışmamız vitamin D eksikliği olan BGT ve T2DM hastalarına vitamin D replasmanı yapılması VKİ ve insülin direncini 
azaltmakta, HbA1c düzeylerinde de anlamlı bir düşüşe neden olmaktadır.

Anahtar kelimeler: Vitamin D, Tip 2 Diabetes Mellitus, Bozulmuş Glukoz Toleransı, HOMA-IR

ABSTRACT

Aim: Many studies have shown that low vitamin D levels are associated with impaired glucose tolerance (IGT) and type 2 diabetes 
mellitus (T2DM). The aim of this study is to evaluate the effect of vitamin D replacement on insulin resistance in patients with T2DM 
and IGT with low vitamin D levels.
Material and Methods: A total of 36 patients with vitamin D deficiency (mean age 51±9.8), 17 IGT (mean age 49±11.5) and 19 T2DM 
(mean age 53.1±7.1 years) were included in the study. The mixed-meal test (MMT) was applied to the patients followed up with the 
diagnosis of T2DM in order to evaluate the glucose level and response insulin secretion in the patients, and the standard 75-g, 2-hour 
oral glucose tolerance test (OGTT) was applied to the patients with IGT. Insulin sensitivity of all patients and insulin secretion from 
pancreatic beta cells; homeostasis model assessment-IR (HOMA-IR) and early phase insulin release (AIGR) methods were evaluated. 
All patients received 300,000 IU of cholecalciferol treatment every three months. All examinations were repeated after six months of 
follow-up.
Results: When all patients were evaluated together after vitamin D replacement, a significant decrease was found in serum fasting 
insulin, weight and HbA1c levels (p=0.019, p= 0.004 and p= 0.001, respectively). When the weight loss parameter, which is known to 
be effective on insulin sensitivity, was excluded, evaluations were made: Significant decreases were observed in HbA1c, HOMA-IR and 
AIGR results (respectively p=0.019, p= 0.004 and p= 0.001).
Conclusion: In our study, vitamin D replacement in IGT and T2DM patients with vitamin D deficiency reduces BMI and insulin resistance, 
and causes a significant decrease in HbA1c levels.

Keywords: Vitamin D, Type 2 Diabetes Mellitus, Impaired Glucose Tolerance, HOMA-IR

GİRİŞ

Uluslararası Diyabet Federasyonu Diyabet Atlası 9. 
baskısında yayınlanan en son veriler, şu anda 463 
milyon yetişkinin diyabetle yaşadığını gösteriyor.  
Diyabet vakalarının büyük çoğunluğunu (% 87-91) Tip 2 
diyabet (T2DM) oluşturmaktadır (1). T2DM, eşlik eden 
komplikasyonları nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu 
haline gelmiştir (2). Hastalığın erken dönemi, bozulmuş 
açlık glukozu (IFG) ve / veya bozulmuş glukoz toleransı 

(BGT) olarak adlandırılan pre-diyabetik evredir (3). 

D vitamininin, pankreas beta hücrelerinden insülinin 
salgılanması ve doku düzeyinde etkinlik dahil olmak üzere 
birçok süreçlerde görev aldığı iyi bilinmektedir (4). İnsülin 
salgılanmasındaki rolü, pankreas adacık hücrelerindeki 
D vitamini reseptörlerinin yanı sıra D vitaminine bağımlı 
kalsiyum bağlayıcı proteinler ile açıklanabilir (5). Bu 
bulgulara dayanarak, D vitamini takviyesinin glukoz 
intoleransının düzeltilmesi ve T2DM gelişiminin önlemek 
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veya geciktirmek için alternatif bir yaklaşım olabileceği 
öne sürülmektedir. Yapılan çalışmalarda Vitamin D 
eksikliği; hiperglisemi, artmış HbA1C, insulin direnci ve 
artmış T2DM insidansı ile ilişkilendirilmiştir (6-7). 

Vitamin D replasmanı ucuz ve kolay ulaşılacak bir 
tedavidir. Diyete düşük doz vitamin D eklenmesi veya oral 
replasman tedavisi ile diyabet ilişkili komplikasyonların 
önlenmesi ve metabolik kontrolün sağlanmasında etkili 
olabilir. Bu çalışmanın amacı, T2DM, glukoz tolerans 
bozukluğu veya bozulmuş açlık glukozu olan hastalarda 
vitamin D replasmanının insülin direnci üzerine olan 
etkisinin değerlendirilmesidir.

MATERYAL ve METOT 

Çalışmaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji 
ve Metabolizma Hastalıkları polikliniğine Nisan 2010- 
Haziran 2010 tarihleri arasında başvuran 20-65 yaşları 
arasında, T2DM ve Bozulmuş Glukoz Tolerası (BGT) tanısı 
ile takip edilen 36’sı kadın 14’i erkek toplam 50 olgu dahil 
edildi. 

Metformin harici oral anti-diyabetik ilaç veya insülin 
kullanan T2DM hastaları çalışma dışı bırakıldı. En 
az 3 aydır metformin tedavisi alan, Hb A1C ≤ 7 olan, 
Ca+2 metabolizmasını etkileyebilecek ilaç (Ca ve D 
vitamini, bisfosfonatlar, kalsitonin, selektif östrojen 
reseptör modulatörleri, antiepileptikler, tiroid hormon 
ilaçları, steroidler) kullanmayan, İnsülin direnci ve Ca+2 
metabolizmasını etkileyebilecek ek hastalığı (karaciğer ve 
böbrek hastalığı, Cushing sendromu, kemik hastalıkları, 
malnütrisyon ve malabsorpsiyon durumları) olmayan 
hastalar çalışmaya dahil edildi.

Antropometrik Ölçümler

Tüm hastaların boy ve bel çevresi, vücut ağırlığı ölçümleri 
yapıldı. Beden kitle indeksi (BKI), vücut ağırlığının boyun 
metre cinsinden karesine oranlanması formülü ile elde 
edildi (ağırlık / boy2, kg / m2). 

Biyokimyasal Ölçümler

Hastalara en az 8 saatlik açlık sonrası sabah saat 08: 
00’da oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapıldı. OGTT’ 
de BGT olan hastalara 75 gr glukoz verilirken, metformin 
tedavisi alan T2DM hastalarına mix meal testi (MMT) 
(oral beslenme solüsyonu (200 ml, 2 kkal/ml)) yapıldı. 
Hastaların ön kol yüzeyel vene intravenöz kanül takıldı ve 
bu iv kanül yoluyla hastalardan 0., 60., 120. dakikalarda 
kan glikoz ve insülin düzeyi ölçümü için kan alındı. 
Her hastadan sabah 08: 00’de, en az 8 saatlik bir açlık 
döneminden sonra alınan kan örnekleri 4 cc jelli biyokimya 
tüpüne ve 2 cc sitrat içeren hemogram tüpüne alındı. Bu 
tüplerde açlık plazma glukozu ve insulini, total kolesterol, 
LDL (low density lipoprotein) kolesterol, HDL (high density 
lipoprotein) kolesterol, trigliserid, 25 (OH) D ve Hb A1c 
düzeyleri çalışıldı.

Test öncesi alınan kan örneklerinde total kolesterol 
düzeyleri, kolestrol oksidaz- peroksidaz reaksiyonuyla 
enzimatik olarak; HDL ve LDL direkt ölçümle enzimatik 
olarak; trigliserid <400 mg/dl ise hesaplamalı olarak; 

trigliserid >400 mg/dl ise LDL – kolesterol kiti ile 
homojen enzimatik yöntemle direkt olarak Roche 
Modüler Biyokimya analizörlerinde çalışılmıştır. 25 (OH) 
D, Shımadzu marka cihazda HPLC (Hepenheim-Almanya, 
High-performance liquid chromatography) yöntemiyle; 
insülin ise immunotech marka cihazda IRMA (Louvain la 
Neuve- Belçika, immunoradiometric assay) kullanılarak 
ölçüldü.

Çalıştığımız yönteme göre elde edilen 25 (OH) D <25 ng/
ml olanlar vitamin yetmezliği, ≥25 ng/ml olan değerler ise 
normal vitamin düzeyi olarak değerlendirildi. Çalışmaya 
alınan hastalardan 25 (OH) D düzeyi <25 ng/ml olanlara 
12 haftada bir 300.000 ıü olacak şekilde 25 (OH) D 
(kolekalsiferol) replasmanı yapıldı. Hastaların takiplerinin 
6. ayında laboratuvar ölçümleri ve OGTT/ MMT’ leri 
tekrarlanarak bazal ve 6.ay değerleri karşılaştırıldı.

İnsulin Duyarlılığı ve Beta Hücre Fonksiyon Değerlendirmesi

Tüm hastaların insülin duyarlılığı ve pankreas beta 
hücrelerinden insülin salınımı; homeostasis model 
assesment-IR (HOMA-IR) ve erken faz insülin salınımı 
(AIGR) ile değerlendirildi. 

HOMA-IR: açlık serum insülini (µU/ml) x açlık plazma 
glukozu (mmol/lt)/ 22.5

AIGR(0-60): [ insülin AUC(0-60)/glukoz AUC(0-60) ] 
formülleri ile hesaplandı (8).

İstatistiksel Değerlendirme

Bazal ve 6. ay değerleri arasındaki farklar alınarak 
farkların normal dağılıma uyup uymadığı Shapiro Wilk 
testi kullanılarak incelendi. Veriler normal dağıldığından 
ve parametrik test varsayımları sağlandığından her 
bir tanı grubu içinde bazal ve 6.ay değerleri açısından 
antropometrik ölçümler ve kan değerleri üzerinden değişim 
olup olmadığı Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi ve İki 
Yönlü Karma Varyans Anlalizi ile test edilmiştir. Değerler 
arasındaki ilişkiler Pearson’s korelasyon katsayısı ile 
incelendi. 

BULGULAR

Çalışmaya katılan hastaların bazal OGTT sonucunda BGT 
tanısı ile takip edilen altı hastaya oral anti-diyabetik tedavi 
başlandı, çalışma dışı bırakıldı. Geriye kalan 44 hastadan 
sekizi ise takiplerine gelmemesi nedeni ile çalışmadan 
çıkarıldı. Kalan 36 hastanın 17’si BGT, 19’u T2DM olmak 
üzere iki gruba ayrıldı. Her iki gruba ait demografik 
özellikler tablo 1.de verilmiştir.

Tablo 1. Tanı Gruplarına Göre Demografik Özellikler

BGT (n=17) T2DM (n=19)

Yaş (yıl) 49±11,5 53,1±7,1

Erkek/Kadın 4/13 4/15

Kilo (kg) 76,2±13,3 82,2±13,3

BKI (kg/m2) 29,4±5,1 31,9±4,8
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Hastaların bazal ve altıncı ay ölçümleri (kilo, BKI), 
laboratuvar verileri (lipid profili, 25 (OH) D ve HbA1c) tablo 
2’ de verilmiştir. Altıncı aynın sonunda tüm katılımcıların 
serum 25 (OH) D düzeyleri, BKİ, HbA1C değerleri, HDL-
kolesterol ve LDL-kolesterol düzeylerinde anlamlı farklılık 
saptanmıştır (p < 0.001, p=0,003, p=0.016, p=0.001, 
p=0.030; sırasıyla )

Hastaların insülin duyarlılığı ve beta hücre fonksiyon 
değerlendirmeleri tablo 3’ de verilmektedir. Bu 
değerlendirmelerde; insülin duyarlılığına etkili olan kilo 
kaybı dışlandığında tüm grup analizlerinde altıncı ay 
HOMA-IR, AIGR ve HbA1c ölçümlerinde bazale göre 
anlamlı değişiklik olduğu görüldü (Tablo 3).

Katılımcılar tanı ve altıncı ay 25 (OH) vitamin D 
düzeylerine göre gruplanarak ve kilo kaybı dışlanarak 
HbA1c incelendiğinde, tüm gruplarda bazale göre düşüş 
gözlenirken sadece T2DM Vitamin D > 30 ng/ml olan 
grupta anlamlı saptandı (Tablo 4).

Katılımcıların tanı ve altıncı ay 25 (OH) vitamin D 
düzeylerine göre gruplanarak, kilo kaybı dışlanarak erken 
faz insülin salınımı AIGR 0 ve 60. dakika plazma glukoz 
ve serum insülin değerleri kullanılarak hesaplandı. Tüm 
gruplarda 6.ay AIGR ölçümlerinde düşme gözlenirken bu 
düşüş T2DM vitamin D>30 ng/ml ve BGT Vitamin D<30 
ng/ml olan gruplarda anlamlı düzeye ulaşmaktaydı (Tablo 
5). 

Katılımcılar tanı ve 6.ay 25 (OH) vitamin D düzeylerine göre 
gruplanarak insulin duyarlılığı HOMA-IR ile incelendiğinde, 
tüm gruplarda bazale göre HOMA-IR değerlerinde düşme 
gözlendi ancak bu düşüş T2DM vitamin D > 30 ng/ml ve 
BGT Vitamin D < 30 ng/ml olan gruplarda anlamlı düzeye 
ulaşmaktaydı (Tablo 6).

Çalışma sonunda HbA1c ile vitamin D arasında negatif 
korelasyon saptandı (r=-0.96; p= 0.009). Ancak Vitamin 
D düzeyleri ile HOMA-IR ve AIGR arasında herhangi bir 
korelasyon izlenmedi.

Tablo 3. Kilo dışlandığında tüm grup HOMA-IR, AIGR ve HbA1c bazal ve altıncı ay değerlerinin analizi

Bazal n=36 6.ay n=36 P

HOMA-IR 4,2±0,5 2,6±0,3 0,004

AIGR (0-60) 0,16±0,017 0,09±0,009 0,001

HbA1c (%) 6,2±0,07 6,1±0,07 0,019

AD: anlamlı değil, HOMA-IR: homeostasis model assesment-IR, AIGR: erken faz insülin salınımı

Tablo 4. HbA1c tanı ve vitamin D düzeyine göre bazal ve altıncı ay değişimi

HbA1c Bazal HbA1c 6.ay P

T2DM Vitamin D < 30 ng/ml (n=7) 6,4±0,16 6,3±0,17 AD

Vitamin D > 30 ng/ml (n=12) 6,5±0,1 6,3±0,1 0,013

BGT Vitamin D < 30 ng/ml (n=9) 5,88± 0,12 5,86±0,13 AD

Vitamin D > 30 ng/ml (n=8) 6,1±0,14 6,0±0,15 AD

AD: anlamlı değil

Tablo 2. Bazal ve Altıncı Ay ölçümleri (kilo, BKI, lipid profili, 25 (OH)D ve HbA1c)

BazalVOrtalama±SD n=36 6.ay Ortalama±SD n=36 P

Kilo (kg) 79.4±13.5 78.3±13.8 0.003*

BKI (kg/m2) 30,58±5,04 30,19±5,35 0.003*

Total kolesterol (mg/dL) 188,86±39,34 190,80±3575 AD

Trigliserit (mg/dL) 154,80±59,32 151,17±74,07 AD

HDL-kolesterol (mg/dL) 50,55±13,77 45,40±9,72 0.001*

LDL-kolesterol (mg/dL) 107,63±30,95 115,71±25,36 0.030*

25 (OH)D (ng/mL) 14,2±7,09 32,14±18,48 <0.001*

HbA1C (%) 6.22 ± 0.47 6.10 ±0.45 0.016*

AD: Anlamlı değil
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TARTIŞMA

Bu çalışma; D vitamini eksikliği olan BGT ve T2DM 
hastalarda replasman sonrası OGTT/MMT esnasındaki 
insülin salınım dinamiği, pankreas beta hücrelerinden 
insülin salınımı ve kan glukozu regülasyonu üzerine etkisini 
inceleyen prospektif çalışmadır. Çalışmamız vitamin D 
düzeyi düşük saptanmış T2DM ve BGT olan hastalarda 
6 aylık takviye sonrasında erken faz insülin salınımı, VKI 
ve HbA1c değerlerinde azalma oldu. Daha da önemlisi D 
vitamini replasmanı ile HOMA-IR ile ölçülen insülin direnci 
önemli ölçüde azaldı.  

Her iki grup birlikte değerlendirildiğinde 25 (OH) D 
replasmanı sonrasında BKİ’inde anlamlı azalma saptadık. 
T2DM ve vitamin D ilişkisi üzerine yapılan birçok 
çalışmada katılımcılar genellikle aşırı kilolu veya obez idi 
ve önceki birçok çalışmada düşük 25 (OH) D seviyeleri ile 
obezitenin birlikteliği vurgulanmıştır (9-16). Kesitsel bir 
çalışmada ise; T2DM hastalarda 25 (OH) vitamin D düzeyi 
ile BKI arasında negatif korelasyon saptanmıştır ancak 
bu çalışmalardaki katılımcı sayısının düşük olması en 
önemli kısıtlayıcı faktördür (17). Mausa ve arkadaşlarının 
55 hastayı kapsayan çalışmasında ise D vitamini 
replasmanı yapılan grupta plaseboya kıyasla kilo artışı ile 
karşılaşılmıştır (18). Benzer şekilde erkeklerde D vitaminin 
metabolik etkilerinin değerlendirildiği diğer bir çalışmada 
da Vitamin D’nin santral obezite ve vücut kompozisyonu 
üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu vurgulanmıştır 
(19). Bizim çalışmamızda, hastaların BKI ortalaması 
30’un üzerinde yani aşırı kilolulardı. Hastalar toplu ve 
tanı gruplarına göre ayrı ayrı değerlendirildiğinde çalışma 
sonunda anlamlı düzeyde kilo kaybı saptandı. Bu bulgu 
literatürle uyumlu olmakla birlikte çalışmamızda plasebo 
kontrol grubumuzun olmaması nedeni ile bu kilo kaybının 
çalışmanın yaz aylarında yürütülmesi ve/ veya hastaların 
diyete uyumundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ortaya 
konulamamaktadır.

D vitamini replasmanı yapılan hastaların altıncı ay 

kontrollerinde HbA1c, insülin düzeyleri ve HOMA-IR ile 
ölçülen insülin direnci anlamlı ölçüde azaldı. Niroomand 
ve arkadaşları BGT ve hipovitaminoz D hastaları üzerine 
yaptıkları çalışmada 6 aylık vitamin D replasmanı 
sonrasında HOMA-IR ve açlık plazma glukoz düzeyinde 
anlamlı değişiklik saptamışlardır (20). Öte yandan pre-
diyabetik ve vitamin D düzeyi düşük hastalarda 12 aya 
kadar uzatılmış olan diğer bir çalışmada müdahale 
grubunda vitamin D desteğinin insülin direncini 
değiştirmediği ancak HbA1c düzeyinde hafif düşmeye 
neden olduğu belirlenmiştir (21). Pittas ve arkadaşlarının 
pre-diyabetik hastalarda yaptığı çalışmanın üç yıllık izlemi 
sonrasında vitamin D replasmanının HOMA-IR üzerinde 
küçük ama önemli düzeyde etkisinin olduğu gösterilmiştir 
(22). Ancak T2DM hastaları ile ilgili çalışmalarında, D 
vitamini vermenin herhangi insülin direnci üzerine yararı 
gösterilememiştir (23-25). Çalışmamızda tüm grup, T2DM 
ve BGT grupları ayrı ayrı değerlendirildiğinde HbA1c, 
HOMA-IR ve AIGR’de düşme saptandı.  Ayrıca altıncı ay 
vitamin D düzeyi ile HbA1c değerleri arasında anlamlı 
negatif korelasyon mevcuttu ve kilo etkisi çıkarıldığında 
da bu ilişkinin devam ettiği gösterildi.

Yapılan geniş çaplı çalışmalardan; Nurses Health 
Study’nin 83.779 kadın hastayı içeren kohortunda ise 
D vitamini ve kalsiyum tüketiminin T2DM gelişim riski 
üzerine etkisi değerlendirilmiştir (26). Çalışmada yirmi 
yıllık takip sonunda total vitamin D tüketimi ile T2DM 
gelişimi arasında bir ilişki gösterilememiştir ancak 
kalsiyum ve D vitamin tüketimi miktarına göre yüksek 
ve düşük gruplar incelendiğinde; kalsiyum 1200 mg/gün 
ve vitamin D 800 IU/gün miktarından fazla tüketenlerde 
T2DM gelişim riskinin kalsiyum 600 mg/gün ve vitamin D 
400 IU/gün miktarından az tüketenlere göre %33 azaldığı 
saptanmıştır. Finnish Mobile klinik çalışma kohortununda 
da başlangıçta T2DM olmayan bireyler yaklaşık 22 yıl 
takip edilmiş ve bazale göre vitamin D düzeyi yüksek olan 
grupta düşük olan gruba göre daha az T2DM gelişimi 
saptanmıştır (27). Mini- Finland Health survey parçası 

Tablo 5. AIGR (0-60) tanı ve vitamin D düzeyine göre bazal ve altıncı ay değişimi
AIGR (0-60) Bazal AIGR (0-60) 6. Ay p

T2DM Vitamin D < 30 ng/ml (n=7) 0,128±0,04 0,09±0,02 AD
Vitamin D> 30 ng/ml (n=12) 0,153±0,03 0,098±0,015 0,045

BGT Vitamin D < 30 ng/ml (n=9) 0,193± 0,03 0,103± 0,019 0,009
Vitamin D > 30 ng/ml (n=8) 0,150±0,04 0,094±0,02 AD

AD: anlamlı değil, AIGR: erken faz insülin salınımı

Tablo 6. HOMA-IR tanı ve vitamin D düzeyine göre bazal ve altıncı ay değişimi
HOMA-IR Bazal HOMA-IR 6.ay p

T2DM Vitamin D<30 ng/ml (n=7) 3,5±1,9 2,8±0,6 AD
Vitamin D>30 ng/ml (n=12) 4,8±0,9 2,8±0,5 0,037*

BGT Vitamin D<30 ng/ml (n=9) 4,9± 1,1 2,3± 0,6 0,030*
Vitamin D>30 ng/ml (n=8) 3,5±1,2 2,3±0,6 AD

AD: anlamlı değil, HOMA-IR: homeostasis model assesment-IR
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olan diğer bir kohortta ise 17 yıllık takip sonrasında serum 
vitamin D düzeyi ile T2DM gelişim riski arasında negatif 
korelasyon saptanmış ve yüksek vitamin D düzeylerinin 
T2DM gelişimini önlemede etkili olabileceği hipotezi öne 
sürülmüştür (28). Bizim çalışmamızda BGT grubunda 
D vitamini replasmanı ile HbA1c ve insulin salınımının 
düzelmesi 25(OH) D’nin T2DM gelişmesine karşı koruyucu 
özelliğinin bir göstergesi olabilir.

Çalışma sonunda D vitamin düzeylerine göre gruplara 
ayrıldığında, 25 (OH) vitamin D >30ng/ml olan grupta 
HbA1c düzeylerinde anlamlı azalma saptanmıştır. 
Çalışmanın alt grup analizlerinde; BGT grubunda serum 
25 (OH) vitamin D düzeyleri <30 ng/nl olanlarda AIGR, ve 
HOMA-IR ölçümlerinde düzelmeler saptandı. Çalışmadaki 
istatistiksel farklılıklar çalışmamızdaki vaka sayımızın 
az olmasından kaynaklanabilir ancak bu sonuçlar 25 
(OH) vitamin D düzeyleri yeterli düzeylere ulaşmasa bile 
hastaların yapılan replasmandan fayda görebildikleri 
şeklinde yorumlanabilir. 

SONUÇ

Çalışmamızda vitamin D replasmanı sonrasında HbA1c 
ve kiloda anlamlı düzeyde azalma saptadık. Ayrıca 
vitamin D replasmanı ile T2DM gelişiminde önemli rolü 
olan insulin direncinin azalması çalışmamızın en önemli 
bulgusudur. Bunun yanı sıra çalışmamızda kontrol 
grubumuzun olmaması ve vaka sayımızın az olması en 
önemli kısıtlılıklarıdır. Vitamin D düzeyi ile T2DM gelişimi 
arasında negatif korelasyon bulunmaktadır. Ancak 
geniş çaplı, prospektif, randomize kontrollü çalışmaların 
bulunmaması nedeni ile vitamin D’nin T2DM üzerine 
olan etkilerine dair kesin sonuçlar elde edilememektedir. 
Vitamin D’nin diyabet gelişimindeki potansiyel rolünü 
daha iyi anlamak için vaka sayısının daha yüksek olduğu 
randomize kontrollü gözlemsel çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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2019-2020 HIV Test Verileri Üzerinden HIV Enfeksiyonu Tanı Algoritmasının 
Değerlendirilmesi 

Evaluation of HIV Infection Diagnostic Algorithm Based on 2019-2020 HIV Test Data
  Melahat Gürbüz

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye 

ÖZ

Amaç: HIV enfeksiyonunun hızlı ve doğru tanısı için tarama testleri ve doğrulama verileri birlikte değerlendirilmektedir. 2019-2020 
yıllarında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı HIV test sonuçlarının geriye dönük incelenmesi 
ve tanı algoritmaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: 2019-2020 yıllarında laboratuvarımızda HIV Ag/Ab testi çalışılması için gönderilen 35200 serum örneği Elecsys 
HIV combi PT (Roche, Almanya) kiti ile çalışılmıştır. Tekrarlayan reaktivite saptanan örneklerin hangi ön tanı ile gönderildiği, test 
sonuçları ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nda yapılan doğrulama testlerinin sonuçları değerlendirilmiştir.
Bulgular: Laboratuvara test için gönderilen 35200 örneğin %40.75’i erkek, %59.25’i kadın hastalara aitti. Tekrarlayan HIV reaktifliği 
2019’da 51 (%0.24), 2020’de 50 (%0,35), toplamda 101 örnekte (%0.28) saptandı. Tüm tekrarlayan reaktif örneklerin doğrulaması 
referans laboratuvarda Geenius™ HIV-1/2 antikor ayırt edici hızlı doğrulama testi (Bio-Rad, Redmond, WA, ABD) ile yapıldı. Tanı 
algoritması uyarınca 2019 yılında 19 örneğe, 2020 yılında ise doğrulama testi negatif tüm örneklere HIV-1 RNA (artus HI Virus-1 
revers transkriptaz PCR (RT-PCR), Qiagen, Hilden, Almanya)  bakıldı. 2019’da yapılan 21065 testte 4 (% 0.018), 2020’de yapılan 14135 
testte 7 (% 0,035) doğrulanmış HIV pozitifliği saptandı. Doğrulaması pozitif örneklerde en düşük anti-HIV titresi 454 COI iken negatif 
sonuçlarda en yüksek titre 29,78 COI olarak bulundu. Klinik bulgu, şüphe üzerine gönderilen tekrarlayan reaktiflerde doğrulanmış 
pozitiflik %19,5, cerrahi işlem öncesi taramalarda %6,66 bulunurken, gebe hasta grubunda hiç pozitiflik saptanmamıştır.
Sonuç: Hastanemizde tekrarlayan reaktiflik %0.28, doğrulanmış vaka ise %0.031 olup Türkiye ortalamasının altındadır. Gebelerde 
saptanan yalancı reaktivite doğum şeklinin değişmesi ve anne sütü alamayan bebeklerin mağduriyeti ile sonuçlanmaktadır ve hızla 
sonuç alınması önemlidir. Uygulaması kolay olan Geenius kısa bir sürede (30 dk.) sonuç vermekte ancak sonucun negatif olması 
durumunda HIV-1 RNA ile doğrulanması gerektiğinden az sayıda pozitiflik olan ve moleküler çalışma olanağı olmayan merkezler için 
maliyet etkin olamamaktadır. Doğrulama merkezleri yaygınlaştırılarak sonuç verme sürelerinin kısaltılması hasta yararına olacaktır.

Anahtar Kelimeler: HIV; tarama testi; doğrulama testi; tanı algoritması

ABSTRACT

Aim: Screening tests and confirmation data are evaluated together for rapid and accurate diagnosis of HIV infection. We aimed to 
analyze HIV test results retrospectively for 2019-2020 at Afyonkarahisar Health Sciences University Medical Microbiology Laboratory 
and evaluate diagnostic algorithms. 
Material and Methods: 35200 serum samples sent for HIV Ag/Ab testing in 2019-2020 were studied with the Elecsys HIV combi PT 
(Roche, Germany) kit. The preliminary diagnosis of patients with recurrent reactivity, test results and the results of the confirmatory 
tests performed in the Public Health Institution of Turkey were evaluated.
Results: Of the 35200 samples sent to the laboratory for testing, 40.75% belonged to male and 59.25% to female patients. Recurrent 
HIV reactivity was detected in 51 (0.24%) in 2019, 50 (0.35%) in 2020, in a total of 101 samples (0.28%). Verification of all reactive 
specimens was performed at the reference laboratory with the Geenius™ HIV-1/2 antibody discrimination rapid confirmation test 
(Bio-Rad, Redmond, WA, USA). According to the diagnostic algorithm, HIV-1 RNA (artus HI Virus-1 reverse transcriptase PCR (RT-PCR), 
Qiagen, Hilden, Germany) was analyzed in 19 samples in 2019 and all samples with negative confirmation test in 2020. Confirmed HIV 
positivity was detected in 4 (0.018%) of 21065 tests performed in 2019 and 7 (0.035%) of 14135 tests performed in 2020. The lowest 
anti-HIV titer was 454 COI in confirmed positive samples, while the highest titer was 29.78 COI in negative results. While confirmed 
positivity was 19.5% in repeated reagents sent upon clinical finding, suspicion, and 6.66% in pre-surgical scans, no positivity was found 
in the pregnant patient group.
Conclusion: Recurrent reactivity in our hospital is 0.28%, and confirmed cases are 0.031%, which is below the Turkey average. False 
reactivity detected in pregnant women results in changes in the mode of delivery, babies cannot receive breast milk, and it is important 
to get results quickly. Geenius, which is easy to apply, gives results in a short time (30 minutes), but it is not cost-effective for centers 
with low positivity rates without molecular study facilities, since the result must be confirmed with HIV-1 RNA if the result is negative. 
It will be beneficial for the patient to shorten the time to result by expanding the validation centers.

Keywords: HIV; screening test; confirmatory test; diagnostic algorithm
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GİRİŞ

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Programı (UNAIDS) 2020 
yılı verilerine göre dünya genelinde 37.7 milyon insanda 
enfeksiyona, 1.5 milyon yeni vakaya ve 680.000 ölüme 
neden olan insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu 
önemli bir sağlık sorunu olarak yerini korumaktadır.  
HIV epidemisini kontrol altına almak ve 2030 yılında 
eliminasyonu sağlamak adına UNAIDS 2014 yılında 2020 
yılına kadar gerçekleştirmek üzere 90-90-90 hedeflerini 
belirledi. Bu bağlamda HIV ile yaşayan kişilerin %90’ının 
tanı alması, tanı alanların %90’ının kesintisiz antiretroviral 
tedavi alması ve tedavi alanların da %90’ında viral 
baskılanmanın sağlanması hedeflenmiştir. Ancak 2020 yılı 
itibarıyla bu hedefler 84-73-85 olarak sağlanabilmiştir (1). 

Dünya genelinde yeni vakalarda düşüş eğilimi varken 
ülkemiz verilerine bakıldığında yıllar itibarıyla hastalık 
trendinde artış izlenmektedir. Ülkemizde 1985 yılından 31 
Ocak 2021 tarihine kadar doğrulama testi pozitif tespit 
edilerek bildirimi yapılan 26.447 HIV pozitif kişi ve 1974 
AIDS vakası mevcuttur. Vakaların % 81.05'i erkek, % 18,95'i 
kadındır ve vakaların en fazla görüldüğü yaş grubu 25-
29 ve 30-34 yaş grubudur. Bulaş yoluna göre dağılımına 
bakıldığında, vakaların % 47,2’inin cinsel yolla, %1,1’inin 
damar içi madde kullanımı ile bulaşmakta olduğu 
görülürken % 51’3'ünün bulaş yolu bilinmemektedir (2).

HIV epidemisini kontrol altına almada hızlı ve doğru tanıyı 
takiben en kısa sürede tedaviye başlanması amacıyla 
çeşitli tanı testi algoritmaları geliştirilmiş ve yıllarca 
kullanılmıştır. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan iki 
basamaklı geleneksel HIV tanı algoritmasında dördüncü 
kuşak ELISA testleri ile yapılan tarama sonrası pozitif 
saptanan örnekler western blot (WB) ile doğrulanmaktaydı 
(3). Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) 2014 
yılında tanı rehberlerinde pozitif tarama testlerinin 
doğrulanmasında hızlı doğrulama testinin kullanımını 
içeren yeni bir tanı algoritması yayınladı (4). 

Ülkemizde de 2019’da yayınlanan “HIV-AIDS Tanı Tedavi 
Rehberi” uyarınca yeni algoritmaya geçiş sağlandı (5). 
Güncel HIV tanı algoritması dahilinde dördüncü kuşak 
ELISA ile yapılan tarama sonucunda tekrarlayan reaktivite 
saptanan tüm örnekler artık WB ile değil de HIV1/2 
antikor ayırt edici hızlı doğrulama testi ile doğrulanmakta, 
test sonucu negatif veya indeterminant saptanan tüm 

örneklere ise akut HIV enfeksiyonunu dışlamak adına HIV 
nükleik asit testi yapılması önerilmektedir.

Bu çalışmada 2019-2020 yıllarında Afyonkarahisar Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı 
HIV test sonuçlarının geriye dönük incelenmesi ve tanı 
algoritmaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL VE METOT

2019-2020 yıllarında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına HIV Ag/
Ab testi çalışılması için gönderilen 35200 serum örneği 
4. Kuşak ELISA testi olan, electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) prensibi ile HIV-1 p24 Ag ve HIV-1 
Ab (group O ve HIV-2 dahil) bakan Elecsys HIV combi PT 
(Roche, Almanya) kiti ile çalışılmıştır. Laboratuvar iş akışına 
uygun olarak ilk tekrarlayan reaktivite saptandığında aynı 
serum örneği ile test tekrarlandı, ilgili birime ulaşılarak 
hastadan yeni bir serum örneği istendi ve bu örnekte de 
çalışma tekrarlandı. Bu aşamada hastane otomasyon 
sistemi üzerinden hasta sonucuna “laboratuvara 
danışınız” notu eklenerek doğrulama yapılmak üzere 
örnek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) - Ulusal AIDS 
Doğrulama Merkezi ve Viral Hepatitler Laboratuvarına İl 
Sağlık Müdürlüğü kanalı ile gönderildi. Sonuç raporlarında 
da belirtildiği üzere referans laboratuvarda 2019-2020 
yıllarında tüm tekrarlayan reaktif örneklerin doğrulaması 
Geenius™ HIV-1/2 antikor ayırt edici hızlı doğrulama 
testi (Bio-Rad, Redmond, WA, ABD) ile yapılmıştır. Güncel 
tanı algoritması uyarınca 2019 yılında 19 örneğe, 2020 
yılında ise doğrulama testi negatif tüm örneklere HIV-1 
RNA (artus HI Virus-1 revers transkriptaz PCR (RT-PCR), 
Qiagen, Hilden, Almanya)  bakılmıştır. 

Tekrarlayan reaktivite saptanan örneklerin hangi ön tanı 
ile gönderildiği, test sonuçları ve Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu’nda yapılan doğrulama testlerinin sonuç raporları 
değerlendirilmiştir.

BULGULAR

2019-2020 yıllarında laboratuvara HIV Ag/Ab testi için 
gönderilen 35200 örneğin %40.75’i erkek, %59.25’i kadın 
hastalara aitti. 4. Kuşak ELISA testi ile yapılan tarama 
sonrasında tekrarlayan HIV reaktifliği 2019’da 51 (%0.24), 
2020’de 50 (%0.35), toplamda 101 örnekte (%0.28) saptandı 
(Tablo.1). 2019’da yapılan 21065 testte 4 (% 0.018), 
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2020’de yapılan 14135 testte 7 (% 0.035) doğrulanmış 
HIV pozitifliği saptandı (Tablo.1). Doğrulamaya gönderilen 
toplam 101 örnekten 11 (%10.89) tanesi pozitif olarak 
raporlandı. Doğrulaması pozitif örneklerde en düşük anti-
HIV titresi 454 COI iken doğrulaması negatif sonuçlanan 
örneklerde en yüksek titre 29,78 COI olarak bulundu. 
ELISA ile tekrarlayan reaktif saptanıp doğrulaması negatif 
gelen ve algoritma uyarınca akut HIV enfeksiyonu varlığını 
göstermek için HIV–RNA çalışılan örneklerin hiçbirinde 
pozitiflik saptanmadı. HIV-1 RNA pozitifliği saptanan bir 

hasta örneği ise doğrulama testi de pozitif saptanmış olan 
hastadan istenmiş eş zamanlı yapılmış bir çalışma olarak 
kayıtlarda yer aldı. 

Tekrarlayan reaktif saptanan 101 örnekten 52’si (%51.5) 
kadın, 49’u (%48.5) erkekti. Doğrulaması pozitif olan 11 
örneğin 9’u (%81.8) erkek, 2’si (%18.2) kadın hastalara 
aitti. Doğrulanmış pozitiflik klinik bulgu, şüphe üzerine 
gönderilen tekrarlayan reaktif örneklerde %19.5, cerrahi 
işlem öncesi taramalarda %6.66 bulunurken, gebe hasta 
grubunda hiç saptanmamıştır (Tablo 2).

TARTIŞMA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1985’den günümüze HIV 
pozitif vakalarda belirgin bir erkek cinsiyet hakimiyeti söz 
konusudur. 2020 Aralık ayı verilerine bakınca %81 / %19 gibi 
bir oran gözlenmekte olup çalışmamızdaki doğrulanmış 
vakaların cinsiyet dağılımı da ülke geneline uymaktadır. 
Toptan ve arkadaşları yaptıkları çalışmada tekrarlayan 
reaktif saptadıkları örneklerin %75’ini, doğrulaması pozitif 
örneklerinse %89’unu erkek hastaların oluşturduğunu 
saptamışlardır (6). Türkoğlu ve arkadaşlarının çalışmasında 
bu oranlar sırasıyla %55 ve 71 olarak gözlenmiştir (7). Bizim 
verilerimize göre tekrarlayan pozitiflik kadınlarda daha sık 
olmakla birlikte (%51.5) doğrulama sonrası pozitiflikte 
belirgin erkek baskınlığı (%81.8) vardır. Bu durum yalancı 
pozitifliğe sebep olabilecek gebelik, otoimmün hastalıklar 
gibi nedenler yanı sıra enfeksiyonun erkek bireylerde daha 
yaygın olmasıyla da açıklanabilir (5).

Toplam çalışılan test sayısı göz önüne alındığında 
tekrarlayan reaktivite oranı %0.28, doğrulanmış vaka oranı 
ise %0.031 olup Türkiye ortalamasının altındadır. Dinç ve 
arkadaşları dört yıllık dönemi inceledikleri çalışmalarında 
141.418 serum örneğinde HIV 1-2Antikor+p24 Antijeni 
açısından % 0.25 (n=366) tekrarlayan reaktiflik saptanmıştır 
(8). Doğaner ve arkadaşları ise çalışmalarında 122.318 
serum örneğinde HIV 1-2Antikor+p24 Antijeni açısından 
tekrarlayan reaktifliği % 0.66 (n=808) ve seroprevalansı 
%0.11 (n=137) olarak saptamıştır (9). Laboratuvarımıza 
HIV Ag/Ab testi çalışılması için gönderilen 35200 
örneğin önemli bir kısmını cerrahi işlem öncesi tarama 
için gönderilen örnekler ve doğum öncesi tarama için 
gönderilen örnekler oluşturmaktadır. Klinik bulgu ya da 
şüphe üzerine gönderilen örnekler ise daha az olmakla 
birlikte özellikle doğrulama sonrası pozitiflik bu grupta 
daha fazla görülmektedir (%19.5). Takip eden tekrarlayan 
reaktif test sıklığı cerrahi işlem öncesi gelen grupta 
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gözlenirken bu grubun pozitiflik oranı %6.66 olarak tespit 
edildi. Çalışmamızda gebe hasta grubunda ise doğrulama 
sonrası pozitiflik saptanmadı.  

Tarama testi olarak kullanılan HIV-1/2 antikorları ve p24 
antijenini birlikte saptayabilen dördüncü kuşak ELISA 
testlerinin duyarlılık ve özgüllüğü oldukça yüksektir (>%99, 
>%98). HIV prevalansının düşük olduğu durumlarda pozitif 
öngörü değerinin düşmesi nedeniyle özgüllüğü yüksek 
doğrulama testlerine başvurmak gerekmektedir. Diğer 
bir seçenek ise yapılacak çalışmalarla kullanılan testin 
daha gerçeği yansıtır, yüksek duyarlılık ve özgüllükte 
sonuçlar verebileceği eşik değerler belirlenmesidir. 
ROC analizi yapılarak belirlenen eşik değerler ile hatalı 
pozitifliklerin azaldığını gösterir çalışmalar mevcuttur 
(10). Toptan ve arkadaşları çalışmalarında eşik değeri 
>5 S/CO aldıklarında hem hiçbir gerçek pozitif sonucun 
atlanmadığını hem de gereksiz yere yapılan doğrulama 
testleri ile zaman kaybı olmadığını bildirmektedir (6). Bizim 
çalışmamızda da doğrulamaya gönderilen örneklerin 
sadece %10.89’u pozitif olarak raporlandı. Doğrulaması 
pozitif örneklerde en düşük anti-HIV titresi 454 COI iken 
doğrulaması negatif sonuçlanan örneklerde en yüksek 
titre 29,78 COI olarak bulundu. Örneğin doğrulamaya 
gönderilmesi ve doğrulamadan sonuçların en kısa sürede 
çıkması ve raporlanması bile gebelerde özellikle doğum 
öncesi gönderilen ve yalancı pozitiflik izlenen durumda 
ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. Önceleri WB veya LIA 
yöntemleri ile yapılan doğrulama işlemi uygulamanın 
zahmetli olması ve indeterminant sonuçların yoğunluğu 
nedeniyle kullanışlı olmasa da yeni tanı algoritması 
dahilinde HIV ½ antikor ayırt edici hızlı doğrulama testleri 
daha kullanıcı dostu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Referans laboratuvarda da kullanılmakta olan Geenius™ 
HIV-1/2 antikor ayırt edici hızlı doğrulama testi (Bio-Rad, 
Redmond, WA, ABD) ile 30 dakika gibi kısa bir sürede net 
sonuçlar alındığı bildirilmektedir (5,11). 

Doğrulamadan pozitif gelen sonuçlara bakarak merkezimiz 
gibi yalancı pozitifliğin yüksek gözlendiği ve sonrasında 
HIV-1/2 nükleik asit testi (NAT) tespitinin yapılamadığı 
laboratuvarlar için bu hızlı ve kolay test pek kullanışlı 
görünmemektedir. Zira testin negatif sonuçlanması 
durumunda her halükarda HIV-1/2 nükleik asit testi (NAT) 
çalışması için hasta örneği yine referans laboratuvara 
gönderilmesi ve oradan gelecek sonucun beklenmesi 
gerekmektedir. Bu özellikle tüm saptanan tekrarlayan 
reaktivitenin yalancı olduğu gebe hasta grubu için önemli 
bir sorun olmaya devam edecektir. Bu testin rutinde 
kullanımı elbetteki bizim çalışmamızda tespit ettiğimiz 
%10.89’luk doğrulanmış pozitifliği olan hasta grubu içinse 
tedaviye hızlı başlangıç anlamına gelmektedir. 

SONUÇ

Hastanemizde tekrarlayan reaktiflik %0.28, doğrulanmış 
vaka ise %0.031 olup Türkiye ortalamasının altındadır. 
Gebelerde saptanan yalancı reaktivite doğum şeklinin 
değişmesi ve anne sütü alamayan bebeklerin mağduriyeti 
ile sonuçlanmaktadır ve hızla sonuç alınması önemlidir. 
Uygulaması kolay olan Geenius kısa bir sürede (30 dk.) 

sonuç vermekte ancak sonucun negatif olması durumunda 
HIV-1 RNA ile doğrulanması gerektiğinden az sayıda 
pozitiflik olan ve moleküler çalışma olanağı olmayan 
merkezler için maliyet etkin olamamaktadır. Doğrulama 
merkezleri yaygınlaştırılarak sonuç verme sürelerinin 
kısaltılması hasta yararına olacaktır.
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Pediatric Rhabdomyosarcoma: A Single Center Experience Over 30 Years
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ABSTRACT

Aim: Rhabdomyosarcoma (RMS) is the most common soft tissue sarcoma in children. Prognosis of the disease depends on localization, 
histopathology of the tumor, clinical group and response to chemotherapy. The purpose of this study is to assess the clinical outcome 
and treatment results of patients with RMS, to identify the prognostic factors, correlation between radiologic response to induction 
therapy, and survival.
Material and Methods: Fifty-eight RMS patients, treated between January 1991 and January 2021 were enrolled in the study. Patients 
were categorized according to IRS Clinical Group system. The patients were treated with surgery + chemotherapy ± radiotherapy 
according to the primary tumor localization, histopathologic subtype and clinical group. Imaging studies at the time of the diagnosis 
and after the induction therapy were compared. The amount of change in the tumor dimensions and tumor volume were calculated.
Results: The mean age of the patients was 6.9±4.7 years. The 5-year overall survival (OS) was 67.2%. Prognostic factors associated 
with OS and event free survival (EFS) were age, presence of metastasis, clinical group and response to induction therapy. Orbital 
localization had the best prognosis. Patients with embryonal histology had better survival rates than alveolar subtype, however results 
were statistically insignificant (5-year OS %74.7 vs %44 p>0.05, 5-year EFS 59.22% vs. 44%, p>0.05) Although the patients with reduction 
in tumor diameter ≥50% or tumor volume ≥80% had higher survival rates compared to patients with reduction in tumor diameter <%50 
or tumor volume <%80, results were not statistically significant (p>0.05).  
Conclusion: Demographic features of the patients, OS, EFS and prognostic factors were correlated with the literature. Radiologic 
changes after induction therapy may be a valuable prognostic factor in RMS patients. To evaluate the relationship between radiologic 
response and survival; new multi-centered studies on radiologic and functional imaging techniques with larger patient populations 
are required.

Keywords: Rhabdomyosarcoma, children, prognostic factors, radiologic response

INTRODUCTION

Rhabdomyosarcoma (RMS) is the most common soft 
tissue sarcoma in children. The annual incidence of RMS 
is 4.6 per million children and almost 2/3 of the cases 
are reported to be younger than 10 (1). Prognosis of the 
disease depends on localization, histopathology of the 
tumor, stage, clinical group, and the treatment protocol. 
The purpose of this study is to assess the clinical outcome 
and treatment results of patients with RMS, identify the 
prognostic factors, and investigate correlation between 
radiologic response to induction therapy and survival. 

MATERIAL AND METHOD

Between January 1991 and January 2021, a total of 58 
RMS patients were encountered. Their files were reviewed 
retrospectively in terms of variables such as age, sex, 
primary tumor site, tumor-lymph node-metastasis 
(TNM), stage, histopathologic subgroups, tumor diameter, 
treatment and outcome. Patients were categorized 
according to TNM staging and IRS Clinical Group system. 

Depending on years, tumor stage and histology, different 
chemotherapeutics (vincristine, etoposide, dactinomycin, 
cyclophosphamide, ifosfamide, irinotecan, carboplatin 
and others), and treatment protocols were used.  Eleven 
patients were lost to follow-up during treatment.                                

All patients received 3 courses of chemotherapy, 
and then tumor response was assessed at week 12. 
Response to induction therapy was evaluated according 
to International Rhabdomyosarcoma Study Group (IRSG) 
criteria. Complete response is defined as the complete 
disappearance of the tumor on radiologic imaging; 
partial response is defined as reduction in tumor volume 
≥50%; resistant disease is defined as reduction in tumor 
volume <50% or increase in volume <25%; and progressive 
disease is defined as increase in tumor volume ≥25% after 
induction therapy (2). 

The decrease in tumor diameters were calculated 
according to Response Evaluation Criteria In Solid Tumors 
(RECIST) criteria and response to induction treatment was 
evaluated in terms of tumor diameter (3).

The axial (A), coronal (C) and sagittal (S) diameters of the 
tumors were measured via CT or MRI before and after 
induction therapy. Tumor volume (V) was calculated 
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according to the formula in the study of Ferrari et al. (4): 

V= Π/6 x S x C x A         

One dimensional and three-dimensional measurements 
were compared. The relationship between tumor response 
and survival was analyzed. 

RESULT

The mean age was 81.96±57.13 months (6.9±4.7 years). 
Male/female ratio was 1/1.15 (Table I). The most common 
primary tumor site was head and neck region (Table I). 
Twelve (22.4%) patients had metastasis at the time of the 
diagnosis. 

The patients were treated with surgery and chemotherapy 
± radiotherapy. Response to induction therapy is given in 
Table I. 

The age group, stage, tumor size, metastasis, and response 
to induction therapy were important prognostic factors 
affecting on OS (p <0.05). Prognostic factors affecting EFS 
were stage, metastasis and response to induction therapy 
(p<0.05) (Table II). 

Although primary tumor site was not effective on EFS and 
OS; orbitai localization had the best prognosis among head 
and neck tumors (5-year EFS 80.8% p=0.006 and 5-year 
OS 92.3% p =0.022). Although patients with embryonal 
histology had better survival rates than alveolar subtype, 
the difference was statistically insignificant (5-year EFS 
54.3% vs. 44%, p>0.05).  

Complete response group had the highest survival rates 
compared to partial response, progressive disease and 
resistant disease groups (p<0.05). EFS and OS rates are 
given in Table II. Kaplan-Meier curves for EFS and OS are 
given in Figure I-II.         

Table I. Demographic and Clinical Data of Patients with Rhabdomyosarcoma 

Subgroup Patient number %

n=58

Age(years) <1 4 7

1-10 41 70.2

>10 13 22.8

Sex Male 31 53.4

Female 27 46.6

Primary tumor localization Head and neck 35 60.3

Abdomen 15 25.9

Extremity 5 8.6

Thorax 3 5.2

Surgical intervention Biopsy 28 51.9

Partial resection 9 16.7

Total resection 17 31.4

Histopathology Alveolar 13 22.4

Embryonal 39 67.2

Botroid and spindle cell 3 5.2

undifferanciated 3 5.2

Group I 19 32.8

Group II 2 3.4

Group III 23 39.7

Group IV 14 24.1

n=47

Response to induction therapy Complete response 19 40.4

Partial response 17 36.2

Resistance disease 8 17

Progressive disease 3 6.4
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Table II. Prognostic Factors According to Event Free Survival Rate and Overall Survival Rate

Factors Patient number
(n=58)

Event Free Survival Rates 
(%) P

Overall 
Survival 

Rates (%)
P

                                                                                                                                   5-Year                       5-Year

Sex 0.493 0.056

Male 31 (53.4%) 54.3 65.1

Female 27 (46.6%) 65.7 67.5

Age 0.066 0.047

<1 years 4 (6.9%) 53.6 53.6

1-10 years 41 (70.7%) 71.3 80.4

>10 years 13 (22.4%) 28.3 42

Primary tumor localization 0,802 0,308

Head and neck 35 (60.3%) 58.2 64.6

Extremity 5 (%8.6%) 53.3 53.3

Abdomen 15 (25.9%) 76.9 92.3

Thorax 3 (5.2%) 0 0

Histopathology 0,552 0,270

Alveolar 13 (22.4%) 30.8 44

Embryonal 39 (67.2%) 47.3 74.7

Botroid and spindle cell 3 (5.2%) 33.3 100,0

Undifferantiated 3 (5.2%) 33.3 66.7

Stage 0.001 0.004

Group I 19 (32.8%) 72.9 92,3

Group II 2 (3.4%) 50 100

Group III 23 (39.6%) 47.6 65.3

Group IV 14 (24.2%) 0 29.3

Tumor size 0.082 0,032

T1a 7 (12%) 68.6 100

T1b 3 (5.2%) 33.3 33.3

T2a 17 (29.3%) 51.3 75.8

T2b 31 (53.5%) 33.5 57.4

Lymph node 0.099 0,309

N0 36(62%) 54.7 73,4

N1 19(32.8%) 23.5 40.2

Nx 3(5.2%) 33.3 100

Metastasis <0.001 <0.001

M0 46 (79.3%) 58.9 79.6

M1 12(20.7%) 0,0 29.3

Response to induction 
therapy n=47 <0.001 <0.001

Complete response 19 (40.4%) 94 94

Partial  response 17 (36.2%) 45 76

Resistance disease 8 (17%) 0,0 0,0

Progressive disease 3 (6.4%) 0,0 0,0
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Figure I. Overall survival rates of 47 patients with

Figure II. Event free survival rates of 47 patients with

Radiologic images of only 23 RMS patients were available. EFS 
and OS of the patients were compared whereas 50% decrement 
in tumor diameter and 80% decrement in tumor volume were 
accepted as cut-off points (Table III, figure III, figure IV).

Figure III. Overall survival rates of 23 rhabdomyosarcoma patients 
according to reduction in tumor diameter and tumor volume

Figure IV. Event free survival rates of 23 rhabdomyosarcoma patients 
according to reduction in tumor diameter and tumor volume
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DISCUSSION

The present study represents a heterogeneous group 
of patients with RMS treated over a 30-year period. 
The age group, incidence of primary tumor localization, 
histopathologic subtypes, lymph node involvement, and 
presence of metastasis were correlated with previous 
studies (1, 5, 6). 

In our study, the 5-year OS of all the RMS patients was 
67.2% and the 5-year OS of non-metastatic patients was 
79.4%. These ratios are quite similar to those of other series 
reported in our country and IRSG studies (5-7). Age, stage, 
presence of metastasis, response to induction therapy 
were all significant prognostic factors. These factors were 
in agreement with other published reports (7,8). Tumor 
size was also a prognostic factor for OS (p=0.032) but it 
was statistically insignificant in EFS analysis (p>0.05). As 
would be expected, survival was inversely correlated with 
the stage of the disease (7,8). 

Tumor histology by itself was reported to be an important 
predictor. In our study 5-year OS and EFS among the 
embryonal RMS patients were higher than the alveolar 
RMS patients but these results were found statistically 
insignificant, probably because of the patient number 
(p=0.157). 

Early response to induction chemotherapy is used as 
a prognostic factor for several pediatric malignancies 
such as Ewing sarcoma, neuroblastoma and acute 
lymphoblastic leukemia. However, there is still controversy 
about the prognostic significance of early radiographic 
response in patients with RMS (4,9,10). In our study, 
5-year OS was 94% in patients with complete response 
after induction therapy. This ratio was 76% in patients 
with partial response and 0% in patients with resistant 
or progressive disease (p<0.001). The OS was higher in 
patients with 50% reduction in tumor diameter and 80% 
reduction in tumor volume compared to other patients 
according to RECIST criteria but it was statistically 
insignificant (p>0.05). We think this result might be due 
to the small number of patients with available radiologic 
data.  

CONCLUSION

Demographic features OS, EFS and prognostic factors of 

the patients treated in our pediatric oncology department 
in a twenty years period were correlated with the literature. 
Radiologic changes after induction therapy may be a 
valuable prognostic factor in RMS patients. To evaluate 
the relationship between radiologic response and survival; 
new multi-centered studies on radiologic and functional 
imaging techniques with larger patient populations are 
required.
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Son Derece Nadir Bir Olgu: Batın Duvarı ile Vulva Arası Enfekte Fistül

An Extremely Rare Case: Infected Fistula Between Abdominal Wall and Vulva
 Özlem Kayacık Günday

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

Öz
Bu olgu sunumunda, son derece nadir görülen, batın ön duvarı ile vulva arasında enfekte fistülü olan bir hastayı sunmak istedik. 67 
yaşında hasta, vulvada şişlik ve akıntı nedeniyle başvurdu. Hastanın özgeçmişinde, tip 2 diabetes mellitus ve hipertansiyon vardı. Vulvar 
travma, ameliyat, yabancı cisim öyküsü yoktu. Jinekolojik muayenesinde, sağ labium majusdan, 0,5 cm.lik bölgede dışa açılan fistül 
ağzından seropürülan akıntı ve sağ femoral bölgeye uzanan, selülitle uyumlu, hiperemi ve ödem izlendi. Sağ labium majusa açılan fistül 
ağzı ile vajen arasında bir bağlantı izlenmedi. Rektal tuşe muayenesi ve her iki Bartolin loju olağan izlendi. C-reaktif protein: 3 mg/ dl, 
VDRL: negatif idi. Manyetik rezonans ile görüntülemede, abse traktı, vulvada sağ labium majusdan, inguinal bölgeye ve buradan, batın 
ön duvarı kas ve cilt altı planlarına uzanımlı idi; batın içi organlarla bağlantısı yoktu. Vajinal sürüntü ve abse kültürü sonuçları negatifti. 
Enfeksiyon hastalıklarına danışılarak, ertapenem tedavisi başlandı. 15 gün antibiyotik tedavisine rağmen, fistül ağzından seropürülan 
drenajın devam etmesi nedeniyle, sağ labium majusdan, sağ-orta batın ön duvarında cilt altı ve fasial planlara kadar ilerleyen, yaklaşık 
15 cm. lik fistül traktı, genel cerrahi ekibi ile beraber, diseke edilerek çıkarıldı. Cilt açık bırakılarak rifampicin ve furacinli tampon ile 
doldurularak, ıslak pansuman ile kapatıldı. Postoperatif 5. gün, hemovak dren kondu ve cilt primer olarak kapatıldı. Hasta postoperatif 
14. gün dreni çekildi. Patoloji sonucu, iltihabi granülasyon dokusu idi. Vulvanın subkutan anatomisi, vulvar absenin, etrafındaki dokulara 
hızla yayılmasını kolaylaştırabileceğinden, erken tanı ve tedavisi önem taşır.  Etkili olmayan antibiyotiklerin kullanımı veya gerekli cerrahi 
debridmanın ertelenmesi, çok daha güç durumlara neden olabilir. Tedavide, multidisipliner bir ekip yaklaşımının kullanılması, tedaviden 
daha kısa zamanda ve daha etkili sonuç alınmasını sağlar.
Anahtar kelimeler: vulvar abse, selülit, vulvar fistül

Abstract

In this case report, we wanted to present an extremely rare patient with an infected fistula between the anterior abdominal wall and the 
vulva. A 67-year-old patient presented with swelling and discharge from the vulva. The patient had a history of type 2 diabetes mellitus 
and hypertension. There was no history of vulvar trauma, surgery or foreign body. In her gynecological examination, seropurulent 
discharge from the right labium majus, from the fistula opening in the 0.5 cm region, and hyperemia and edema, consistent with 
cellulite, extending to the right femoral region were observed. No connection was observed between the fistula opening to the right 
labium majus and the vagina. Rectal examination and both Bartolin lodges were normal. C-reactive protein: 3 mg/dl, VDRL: negative. In 
magnetic resonance imaging, the abscess tract extended from the right labium majus in the vulva to the inguinal region and from there 
to the muscle and subcutaneous planes of the anterior abdominal wall; There was no connection with the intra-abdominal organs. 
Vaginal swab and abscess culture results were negative. Ertapenem treatment was started by consulting infectious diseases. Despite 
antibiotic treatment for 15 days, due to the continuation of seropurulent drainage from the mouth of the fistula, approximately 15 cm. 
the fistula tract was dissected and removed together with the general surgery team. The skin was left open, filled with rifampicin and 
furacin tampons, and closed with a wet dressing. On the 5th postoperative day, a hemovac drain was placed and the skin was closed 
primarily. The drain was removed on the 14th postoperative day. The pathology result was inflammatory granulation tissue. Since the 
subcutaneous anatomy of the vulva can facilitate the rapid spread of the vulvar abscess to the surrounding tissues, early diagnosis 
and treatment are important. The use of ineffective antibiotics or delaying necessary surgical debridement can lead to much more 
difficult situations. The use of a multidisciplinary team approach in treatment provides a shorter and more effective treatment result.

Keywords: vulvar abscess, cellulitis, vulvar fistula

GİRİŞ

Vulvar abseler, özellikle immunosupresif, ileri yaş 
hastalarda, hayatı tehdit eden hastalık tablosuna yol 
açabilir. Vulvar abseler, tipik olarak vulvar deri veya deri altı 
dokularda gelişen basit enfeksiyonlar olarak ortaya çıkar. 
Deri altı tabakalarındaki gevşek areolar doku ve vulvar 
fasyal planların kasık ve karın ön duvarı ile bitişik olması, 
vulvar enfeksiyonun vulvar bölgeden yayılmasını ve abse 
oluşumunu kolaylaştırır. Etiyolojisinde, actinomycetes 
infeksiyonu, folikülit, malignite, Crohn Hastalığı, diabetes 
mellitus (DM), sifiliz, stafilokok enfeksiyonu, immün 
yetmezlik durumları ve çok nadiren osteomyelit vardır 

(1). Bazı durumlarda da, vulvar abselerin kaynağı belirsiz 
olabilir. Bununla birlikte, bunların çoğunun, cerrahi ve 
histolojik incelemede, , Bartholin kistleri veya abselerinden 
kaynaklandığı görülmüştür  (2). Sebasöz kistler labium 
majusda yaygındır ve yüzeysel olma eğilimindedir. 
Enfekte oldukları zaman vulvar abseye neden olabilirler. 
Folikülit de, genellikle mons ve vulva çevresinde bulunur. 
İmmunsupresif veya ihmal edilmiş durumlarda, abseye 
ilerleyebilirler (3). Bartholin bezi abseleri de dahil 
olmak üzere vulvar abseler, genellikle, Metisilin dirençli 
Staphylococcus Aureus (MRSA), enterik gram-negatif 
aeroblar ve kadın alt genital sistem anaeroblarından oluşan 
karışık, polimikrobiyal enfeksiyonlardır (4). Sporcular 
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arasında en önemli etken Staphylococcus aureus iken, 
intravenöz ilaç kullanıcılarında  Pseudomonas aeruginosa, 
diyabetik hastalarda ise Klebsiella pneumoniae 
bildirilmiştir (5). Vulva cilt, vajina ve rektumda bulunan 
organizmalarla kolonizedir. Staphylococcus aureus, 
streptokok türleri, Escherichia coli ve diğer gram negatif 
enterik organizmalar vulvar abselerden yaygın olarak 
izole edilir. Peptostreptococcus veya beta-laktamaz 
üreten anaerob bakteriler de (Bacteroides fragilis gibi), bu 
polimikrobiyal enfeksiyonda bulunabilir. MRSA, insizyon 
ve drenaj gerektiren vulvar abseler arasında en yaygın 
patojendir (6). Vulvar abselerin medikal tedavisinde, 
mutlaka, MRSA etkili antibiyotikler önerilmektedir (4).

OLGU SUNUMU

67 yaşında bayan hasta, vulvada şişlik, akıntı ve antibiyotik 
tedavisine cevap vermeyen vulvar abse nedeniyle 
başvurdu. Hastanın özgeçmişinde, 11 yıllık insüline bağlı 
tip 2 DM, koroner arter hastalığı, hipertansiyon mevcut 
idi. Vulvar bölgesinde daha önce travma, ameliyat, altta 
yatan cilt lezyonu, yabancı cisim öyküsü yoktu. Jinekolojik 
muayenesinde, sağ labium majusdan, 0,5 cm.lik bölgede 
dışa açılan fistül ağzından seropürülan akıntı ve sağ 
femoral bölgeye uzanan hiperemi ve ödem izlendi. Servix 
multipar, yaşa bağlı atrofik ve vajen temiz idi. Vajinal 
duvarların detaylı incelemesinde, herhangi bir akıntı veya 
sağ labium majusa açılan fistül ağzı ile vajen arasında bir 
bağlantı izlenmedi. Rektal tuşe ile muayenesinde, perianal 
bölge ve her iki Bartolin loju olağan izlendi. Batın serbestti 
ve herhangi bir hassasiyet izlenmedi. Tansiyon arteryel: 
130/90 mmHg, ateş: 37 0C, nabız: 85/ dk idi. Transvajinal 
ultrasonografi (USG) muayenesinde, uterus ve overler 
atrofik, endometriyum 7 mm, homojen, hipoekojen 
izlendi. Douglas aralığında mayi izlenmedi. Laboratuvar 
değerleri: beyaz kan hücre (WBC) sayısı: 6960/ mm3 (% 
75 nötrofil, %18 lenfosit, % 4,7 monosit) [4000–10000/
mm3], C-reaktif protein (CRP): 3 mg/ dl [0- 0,5 mg/dl]; 
ve kan şekeri: 228 mg/dL [70-110 mg/dL], hemoglobin: 
11,4 g/ dl, trombosit: 322 103/ uL, üre: 20,7 mg/dl, AST 
(aspartat aminotransferaz): 15 U/L, Hba1c: % 9,96, 
gaitada gizli kan: negatif, VDRL (venereal disease research 
laboratory) test: negatif idi. Hasta irregüler DM ve vulvar 
abse ön tanısı ile kliniğe yatırıldı. Abse genişliği ve batın 
içi bağlantısı olup olmadığının tespiti için, alt abdomen 
manyetik rezonans ile görüntüleme (MRG)  yapıldı. MRG‘ 
da, sağda labium majus lateralinden başlayıp, suprapubik 
alana doğru uzanan, sağ pektineus kası ile yakın ilişkisi 
bulunan, inferior kesiminde, iskioanal fossaya uzanımı 
bulunan, inferior pubik ramus medialinde seyir gösteren, 
görüntü alanına dahil kesitlerde, pelvik girim düzeyinde, 
batın sağ alt kadranda, cilt altı yağ planları arasına 
dek uzanım gösteren, aksiyel planda, en kalın yerinde 
pelvik girim düzeyinde 23 mm kalınlığa ulaşan, periferik 
kontrast tutulumu ve difüzyon kıstlaması gösteren, abse 
lehine değerlendirilen koleksiyon izlendi. Koleksiyonun 
sınırlarının daha net anlaşılması için yapılan difüzyon MRI’ 
da, mesane duvar kalınlığı olağan, uterus normal boyut ve 
konumda, endometriyum düzenli ve myometriyal patoloji 
izlenmedi. Genital bölgede, sağ labium majus ve vajen 

düzeyinden başlayarak, suprapubik alana, sağ inguinal 
bölgeye ve iliak kanat yan komşuluğuna kadar uzanan,  
yaklaşık olarak 9 cm. uzunluğunda fistül traktı izlendi. 
Lezyonda periferik difüzyon kısıtlaması izlenmiş olup, 
postkontrastlı serilerde, periferal kontrast etkileşimi olan, 
abse lehine değerlendirilen sıvı koleksiyonu izlendi (Resim 
1). 

Tariflenen koleksiyona yönelik yapılan yüzeyel USG 
incelemesinde, içinde yaygın hava dansiteleri mevcuttu. 
Ciltaltı dokularda, yaygın ödematöz sinyal değişiklikleri, 
ciltaltı yağ dokuda selülitis lehine yaygın ekojenite 
artışı ve sıvama tarzı sıvı birikimleri izlendi. Hastanın 
yapılan tetkiklerinde, lezyonun batın ön duvarı kas ve 
cilt altı planlardan, inguinal bölgeye ve burdan vulvada 
labıum majusa uzanımlı olması ve batın içi bağlantısı 
olmaması üzerine, öncelikle medikal tedavi ve kan şekeri 
regülasyonu için takibi planlandı. Hastanın kliniğe yatışı 
sonrası cinsel yolla bulaşan hastalıkları (Trichomonas 
vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, 
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhea ve 
Ureaplazma urealyticum) saptamak için yapılan vajinal 
sürüntü kültürü, abse kültürü, kan kültürü sonuçları 
negatifti. Abse ve vajen kültüründe üremesi olmamasına 
rağmen, daha önce piperasilin tedavisi almış olması 
nedeniyle, enfeksiyon hastalıklarına danışılarak, 
ertapenem başlandı. Endokrinoloji tarafından, kan 
şekeri regülasyonu için insülin dozları ayarlanarak, kan 
şekeri takibi yapıldı. Selülit açısından dermatolojiye 
danışılarak, günlük ıslak pansuman ve dermal antibiyotik 
krem uygulandı. Hastanın antibiyotik tedavisi 10 güne 
tamamlandıktan sonra, vulvadaki fistül ağzında kısmi 
kapanma izlendi. Fakat devam eden seröz karakterde 
akıntı mevcuttu. Eritrosit sedimantasyon hızı (ESR), 49 
mm/saat [0–20 mm/saat]; WBC: 5120/ mm3, CRP: 1,6 mg/
dl idi. Kan kültürü ve idrar kültüründe üreme izlenmedi. 
Ancak 5 gün sonra ve yatışının 15. günü, tekrar fistül 
ağzında açılma ve seröpürülan drenaj artması nedeniyle, 
kontrol MRG ile tekrar değerlendirildi. Abse traktının sebat 
etmesi ve inguinal kanala yakınlığı gözönüne alınarak 
genel cerrahiye danışıldı. Operasyon kararı verildi. CRP 
0,55 mg/ dl idi. Genel cerrahi ekibi ile ortak olarak hasta 
ameliyata alındı. Absenin sağ labium majusda drene 
olduğu yerden, sağ üst orta batın ön duvarında cilt altı 
ve fasial planlara kadar ilerleyen, yaklaşık 15 cm lik 
fistül traktı, diseke edilerek çıkarıldı; materyal patolojiye 
gönderildi. Cilt açık bırakılarak rifampicin ve furacinli 
tampon ile doldurularak, ıslak pansuman ile kapatıldı. 
Postoperatif moksifloksasin tedavisine devam edildi. 
Postoperatif 5. gün, ameliyathanede sedasyon altında, 
tamponları çıkarılarak, hemovak dren kondu ve cilt primer 
olarak kapatıldı (Resim 2).

Hasta postoperatif 14. gün dreni çekildi. Patoloji sonucu, 
malignite izlenmeyen, iltihabi granülasyon dokusu idi. 
Hastadan fotoğraflarının kullanılması için bilgilendirilmiş 
onam alındı.
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Resim 1: Sağ labium majus ve vajen düzeyinden başlayarak, suprapubik 
alana, sağ inguinal bölgeye ve iliak kanat yan komşuluğuna kadar 
uzanan,  yaklaşık olarak 9 cm. uzunluğunda fistül traktı.

 
Resim 2:  Postoperatif 5. Gün.

TARTIŞMA 

Vulvar selülit ve abse, jinekolog için sıklıkla tanı ve 
tedavide tereddütlere neden olur. Hastalar anatomik 
lokalizasyon nedeniyle, ilk olarak jinekoloğa başvursalar 
da, aslında, primer olarak cildin enfeksiyöz durumlarını 
ilgilendirmektedir. Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, 
2014 yılında, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarının 
tedavisi için, hafif, orta ve şiddetli bir sınıflandırmaya 
dayalı ve pürülan bir absenin varlığı veya yokluğuna 
göre düzenlenen, kanıta dayalı, kapsamlı öneriler sunan 
bir kılavuz yayınladı (7). Risk faktörleri olmaksızın, hafif 
selülit mevcutsa, antibiyotiklerle tedavi, insizyon ve drenaj 
yeterlidir. Mutlaka MRSA etkili antibiyotikler verilmelidir 
(4). Tedavi süresi, semptomların çözülmesine göre 
belirlenir. Sunduğumuz olguda, kliniğimize başvurmadan 
önce, zaten yoğun bir antibiyotik tedavisi verildiği için, 
kültürlerde üreme olmadığını düşündük ve drenajın 
devam etmesi ve risk faktörleri de gözönüne alınarak, 
hastaya 14 güne tamamlanan ertapenem tedavisi uygun 
görüldü. Ancak tedaviye rağmen, fistül traktında ve abse 
genişliğinde küçülme olmaması nedeniyle, gecikmeye 
bağlı komplikasyonlara izin vermeyecek şekilde, cerrahi 
drenaj yapılmasına karar verildi.

Literatüre baktığımızda, yine diyabetik postmenapozal bir 
hastada vulvar abseye neden olan ve cerrahi gerektirmeyen 
bir Eikenella corrodens olgusu (8), çok nadir ortaya çıkan 

bir durum olan genç bir hastada klitoral abse olgusu (9), 
altta yatan bronşektazi ve atelektazisi olan postmenopozal 
bir kadında MRSA’nın neden olduğu, konservatif tedavi 
ile iyileşme sağlanan bir vulvar abse olgusu (10), 
postmenapozal, intravenöz ilaç bağımlısı bir hastada, 
drenaj ve antibiyotikle tedavi edilen, rekürren vulvar abse (1) 
bildirilmiştir. Thurman ve ark., 162 vulvar abse vakasında, 
MRSA insidansını araştırdıkları çalışmalarında, insidansı 
%64 olarak bildirdiler. İlginç olarak, hastaların öyküsünde, 
ana şikayet örümcek ısırığı idi. Vulvar abselerin morbid 
bir durum olduğu ve kadınların %40'ının ortalama 3 gün 
yatarak tedavi gerektirdiği sonucuna vardılar. Komplike 
olmayan, toplum kökenli MRSA abselerinin tedavisi 
öncelikle insizyon ve drenajdır. MRSA’ yı öngörecek klinik 
bulgu olmadığından, tedavide mutlaka akılda tutulması 
gerekir (11). De Bortoli ve ark. (12), vulvovajinal kistler ve 
abselerin, anatomik, embriyolojik ve dermatolojik orjinine 
göre, sınıflandırmasını yapmaya çalıştılar. Labium majus 
veya inguinal kanalın üst kısmındaki bir kitle için, vakaların 
yaklaşık üçte birinde, aynı tarafta kasık fıtığı ile de ilişkili 
olabilen, Nuck kanal kisti olabileceğini vurguladılar. Ancak 
bizim vakamızda, patoloji sonucunda, böyle bir durum 
tespit edilmedi. Ayrıca, özellikle ileri yaş hastalarda, 
herhangi bir vulvar lezyonun görünümü atipik ise ve 
abse şüpheli özellikler gösteriyorsa veya iyileşmiyorsa, 
biyopsi yapılmalı ve malignite olasılığı göz önünde 
bulundurulmalıdır (3). Bir labiyal veya perineal absenin 
kaynağı belirsiz ise, optimal tedavi yönetimini sağlamak 
için, multidisipliner yaklaşım gereklidir.

Literatür taramamızda, batın orta-ön-yan duvardan 
subkutan ve/veya kasiçi ilerleyerek, vulvaya spontan 
fistülüze olmuş abse vakasına rastlamadık. Kadın 
genital fistül vakalarının çoğu, obstetrik veya iatrojenik 
(jinekolojik-pelvik cerrahi sonrası ve kanser tedavisi 
için radyoterapi sonrası) nedenlerle oluşmakta olup, 
rektum, vajina, mesane ve üretra arasında izlenmektedir. 
En sık gözlenen vesikovajinal fistüldür (13). Yine crohn 
hastalığına bağlı vulvar abse ve fistül vakaları bildirilmiştir 
(14, 15). Bizim olgumuzda, vulvar abse batın orta-ön-yan 
duvarından sağ labıum majusa uzanmakta olup, batın içi 
organlar ve rektum, vajina, mesane ve üretra ile ilişkisi 
yoktu. Hastamız ileri yaşta olup, tekraralayan vulvar lezyon 
ve/veya inflamatuar barsak hastalığı öyküsü de yoktu. Bu 
açıdan orijinal olduğunu düşünüyoruz.

SONUÇ

Vulva enfeksiyonları, yüzeysel cilt enfeksiyonlarından, 
hayatı tehdit eden vulvar abse ve nekrotizan fasiite kadar 
uzanan, ileri yaş hastalarda, ciddi morbidite ve mortaliteye 
neden olan bir durumdur. Erken tanı ve zamanında 
tedavi önemlidir. Etkili olmayan antibiyotiklerin veya 
gerekli cerrahi debridmanın ertelenmesi, hasta için 
tedavisi çok daha güç komplikasyonlara neden olabilir. 
Jinekolog, hastanın yönetiminde, yüksek bir şüphe 
indeksi sürdürmelidir. Tedavide, multidisipliner bir ekip 
yaklaşımının kullanılması, tedaviden daha kısa zamanda 
ve daha etkili sonuç alınmasını sağlayacaktır.
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The Evaluatin of Protein Oxidation in The Rats Which Induced Diabetes by 
Streptozotocin  

Streptozotosin Diyabeti Oluşturulan Ratlarda Protein Oksidasyonunun 
Değerlendirilmesi
 Meltem Demir¹, Cevat Yazıcı², Sema Kader Köse²

¹Medicalpark Hospital Department of Medical Biochemistry, Bilim University Faculty of Health Science, Antalya/Turkey, 
²Erciyes Üniversity Medical Faculty Department of Biochemistry Kayseri/Turkey

ABSTRACT

Aim: Diabetes mellitus (DM) is a chronic disorder and characterized by the development of long-term complications. Methylglyoxal 
(MGO), a precursor of advanced glycation endproducts (AGE), is detoxified in the organism by Glyoxalase through Glyoxalese I (GLO 
I) and GLO II.This study was aimed to investigate AGE formation  in a diabetic rat model induced by streptozotocin (STZ) and the 
possible role of melatonin MEL which is a powerful antioxidant in this mechanism.
Materials and Methods: Four study groups, each containing ten Sprague Dawley rats, were defined as control, MEL, STZ and STZ-MEL. 
STZ and STZ-MEL groups were given a single 50 mg/kg dose of STZ to induce diabetes. MEL, 25 mg/kg was given intraperitoneally 
to MEL and STZ-MEL groups on a daily basis for 42 days. At the end of study, the levels of MGO, GLO I and GLO II enzymes were also 
determined in only tissue samples.
Results: Blood and urine glucose levels were found to be high in rats (p<0.05). STZ group had been shown to have higher tissue MGO 
levels and lower GLO I and GLO II activities (p<0.05). MEL treatment had suppressed high levels of MGO and increased enzymatic 
activities in STZ-MEL group.
Conclusion: In this study, we have shown that reducing MGO tissue levels in chronic diabetes to almost normal level and that the 
GLO system suppressed in diabetic rats are preserved with MEL,GLO I and GLO II activities increased. It has been shown that STZ 
induced diabetic rats had high MGO levels and the supression of GLO detoxification system indicates that AGE formation in diabetes 
is inevitable. Therefore, the usage of antioxidants such as MEL may be suggested to prevent diabetic complications.

Key words: Diabetes mellitus, Methylglyoxal, Protein Oxidation

ÖZ

Amaç: Diabetes mellitus (DM) uzun süreli komplikasyonların gelişmesi ile karakterize kronik bir hastalıktır. İleri glikasyon son ürünleri 
(AGE) öncüsü olan metilglikoksal (MGO) Glioksalaz 1 (GLO 1) ve GLO 2 ile Glioksalaz tarafından organizmada detoksifiye edilmektedir. 
Bu çalışmada amaç streptozotosin (STZ)  ile indüklenen diyabetik rat modelinde AGE oluşumunu araştırmak ve güçlü bir antioksidan 
olan melatonin (MEL)'in bu mekanizmadaki güçlü antioksidan rolünü araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Her biri on adet Sprague Dawley ratları içeren dört çalışma grubu kontrol, MEL, STZ ve STZ-MEL olarak tanımlandı. 
STZ ve STZ-MEL gruplarına diyabeti indüklemek için tek doz 50 mg / kg STZ verildi. 25 mg / kg MEL, 42 gün boyunca MEL ve STZ-MEL 
gruplarına günlük intraperitoneal olarak verildi. Çalışmanın sonunda sadece doku örneklerinde MGO, GLO 1 ve GLO 2 enzimlerinin 
düzeyleri tespit edildi.
Bulgular: Ratlarda kan ve idrar glikoz düzeyleri yüksek bulundu (p<0.05). STZ grubunun daha yüksek doku MGO düzeylerine ve daha 
düşük GLO I ve GLO II aktivitelerine sahip olduğu (p<0.05) gösterilse de MEL tedavisi, yüksek MGO düzeylerini ve STZ-MEL grubunda 
artmış enzim aktivitelerini baskıladı.
Tartışma: Bu çalışmada, kronik diyabetteki MGO doku düzeylerinin neredeyse normale düştüğünü ve diyabetik sıçanlarda GLO 
sisteminin baskılanmasının MEL, GLO 1 ve GLO 2 aktiviteleri ile korunduğunu gösterdik. STZ kaynaklı diyabetik sıçanların yüksek 
MGO seviyelerine sahip olduğu ve GLO detoksifikasyon sisteminin baskılanmasının diyabet hastalığında AGE oluşumunun kaçınılmaz 
olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, MEL gibi antioksidanların kullanımı, diyabetik komplikasyonları önlemek için önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Diyabetes mellitus, Metilglioksal, Protein oksidasyonu

INTRODUCTION 

Diabetes mellitus (DM)  is a set of metabolic diseases 
characterized by hyperglycemia induced by defects in 
insulin secretion, insulin action, or both (1). Although 
hyperglycemia is widely acknowledged as the most 
important risk factor for the development of diabetes 
complications, it is still debated which pathogenic 
mechanisms produce these complications. Many 
complex mechanisms such as increased carbonyl stress 

(2), oxidative stress (3) and the formation of advanced 
glycation end products (AGE) (4) are responsible for the 
development of diabetes complications. According to the 
classification made in 1980 by the committee of experts 
formed by the World Health Organization (WHO) and the 
Diabetes federation, two main forms of diabetes, namely 
TYPE 1 (Insulin-dependent IDDM) and Type 2 (Insulin-
independent NIDDM) diabetes were defined, and the 
definitions of “juvenile” and “adult” diabetes were used in 
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the naming of these forms (5). 

Studies on experimental animals plays an important 
role in the understanding of diseases, the direction of 
treatments, and the discovery of new treatment methods. 
The animals most commonly used as diabetes models 
are rats, cats, dogs, cows, rabbits, and mice (6).  Alloxan 
and streptozotocin (STZ) are chemical agents that are 
preferably used in the formation of experimental diabetes 
today (7). Despite the fact that their mechanisms differ, 
it is suggested that both have cytotoxic effects via free 
oxygen radicals (FOR) (8). 

Oxidative stress is defined as the disruption of the 
balance between oxidant-antioxidant systems in the 
organism in cases where reactive oxygen species 
(ROS) is overproduced or antioxidant mechanisms are 
insufficient (9). Cross-linking reactions that can occur 
within or between molecules have been stated to have an 
association with protein oxidation and glycation reactions. 

Glycation is the nonenzymatic covalent bonding of 
reducing sugars, primarily glucose, to amino groups of 
proteins. It's called "Maillard." In glycoxidation, reactive 
intermediates (ά-oxoaldehydes) such as methylglyoxal 
(MGO), glyoxal (GO), and 3-de-oxyglucocone (3-DG)  are 
formed as the second step of Maillard reactions (10). 
MGO is a three-carbon aldehyde with a double carbonyl 
group that can be derived from carbohydrates, lipids, 
and even proteins in the organism. The main pathways 
responsible for MGO degradation in the organism are 
the glyoxalase detoxification system and alpha-keto 
aldehyde dehydrogenase pathway found in the cytosol of 
all cells (11). The glyoxalase system, which uses reduced 
glutathione (GSH) as a cofactor, has two different enzyme 
activities: Glyoxalase I (GLO I), Glyoxalase II (GLO II).  MGO 
has been proposed as the most important precursor 
in the formation of AGE in recent years, and this view is 
supported by high plasma and/or tissue MGO levels in 
diabetic patients and experimental diabetes models (12).

In addition to its known effects on endocrine function and 
circadian rhythm, melatonin (MEL), a pineal gland hormone, 
has also been shown to have antioxidant activity  in vitro 
and in vivo studies (13). It has been reported that it can 

protect the organism from the negative effects of diabetes 
and prevent oxidative damage in diabetic rats although 
the effect of MEL on AGE formation is still unknown (14). 

The aim of this study is to assess the glyoxalase 
detoxification system as well as the MGO levels that 
cause AGE formation in an experimental diabetes model, 
as well as to look into the possible interaction of a strong 
antioxidant such as melatonin on these mechanisms.

MATERIALS AND METHODS

Erciyes University School of Medicine's Animal Care 
and Use Committee has approved all the experimental 
protocols (Approval number: TT-03-07;03/32).

Study Groups: Sprague Dawley, 40 male rats, 4-5 months 
old, weighing 250-350 g. which was produced in Erciyes 
University Hakan Çetinsaya Experimental Research 
Application and Research Center, formed the study group. 
The livers of the sacrificed rats were extracted at the end 
of the study. 

MGO levels in liver tissue were determined employing 
the method developed by Cooper.  The principle of the 
method is based upon measuring the color intensity 
of phenylhydrazones formed by MGO with dialdehyde 
structure and 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH)  at 550 
nm (15). The method developed by Mannervick was used 
for the determination of tissue GLI I activity The methods 
principle is based upon the fact that S-d-lactoylglutathione 
(SLG) formation by GLO I, which catalyzes the conjugation 
of GSH and MGO, at 240 nm as a time dependent increase 
in OD (16).The method developed by Racker was employed 
for the determination of tissue GLO II activity.  The principle 
of the method is based upon monitoring the decrease in 
OD at 240 nm due to the conversion of SLG to lactate by 
GLO II (17).  GLO I and GLO II activities and MGO levels 
were determined in liver tissues obtained from rats. 

All data of the study groups were presented in Table 1. 
Statistical comparisons were conducted utilizing SPSS for 
Windows l0.0 software package. ANOVA and post-ANOVA 
(Scheffe procedure) tests were performed.The level of 
significance was accepted as p<0.05 in all statistical 
comparisons. 

Table 1: Liver MGO, GLO I and GLO II levels in rats forming the study groups 

GROUPS MGO (nmol/mg pt) GLO I (U/mg pt) GLO II (U/mg pt)

CONT 1.41±0.027 0.084±0.017 0.049±0.018

MEL 1.44±0.31 0.095±0.02 0.051±0.018 

STZ 3.34±0.43 *a 0.061±0.019*a 0.024±0.008*a

STZ-MEL 2.12±0.26 *b 0.074±0.044*b 0.054±0.018b

CONT=Control, MEL=Melatonin, STZ=Streptozotocin, Values are given as mean±S.D., for ten rats per group. Values are statistically significant at 
* p<0.05;  Statistical significance was compared with in the groups as follows: a) diabetic STZ rats groups were compared with normal control 
rats, b) STZ+MEL treated diabetic rats were compared with  control rats.
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RESULTS

Results showed that there was no significant difference 
between the control and MEL groups in terms of tissue 
MGO and GLO I and GLO II activities. In the STZ group, 
MGO levels were found to be significantly higher, while 
GLO II activity significantly decreased, and GLO I activity 
have shown a more significant decrease than only the MEL 
group.  The increase in MGO values in the STZ-MEL group 
was also found to be statistically significant.  When STZ 
and STZ-MEL groups were compared, it was observed that 
MGO levels decreased with the effect of MEL, but could not 
reach the levels of the control group. On the other hand, it 
was determined that the GLO II activity in the STZ-MEL 
group reached levels of the control and MEL groups. 

DISCUSSION

Unclear remains how and under which pathological 
mechanism hyperglycemia poses the most important 
risk factor in the development of DM complications. 
Even if the experimental models used to understand this 
disease do not meet the real conditions in which human 
diabetes occurs, they are very advantageous in terms of 
showing the diabetic state biochemically, hormonally, and 
morphologically (18).  

Considering the mechanisms associated with the 
pathogenesis of diabetes complications, it is seen 
that these mechanisms, which are based on different 
foundations, overlap with each other. 

The complexity of the physiopathology of diabetes 
becomes more apparent when considering the fact that 
oxidative stress accelerates the formation of AGEs, in 
addition to the fact that AGE formation causes oxidative 
stress, and that lipid peroxidation products such as 
malondialdehyde (MDA), which are formed as a result of 
oxidative stress, are also an reactive carbonyl compounds 
(RCC), thus causing carbonyl stress (10).

MGO is a reactive dicarbonyl intermediate and a precursor 
of AGEs.  Significant amount of evidence can be regarded 
as the increase of MGO levels in diabetic patients (19). 
MGO can be very cytotoxic making stable adducts.  Its 
concentration levels are found to be significantly higher in 
the plasma of diabetic patients and diabetic animal tissues. 
(20)  MGO is a physiological substrate of the glyoxalase 
system, as well as being a physiological α-dicarbonyl 
compound derived from glycolytic intermediates produced 
during the Maillard reaction. In this system, which utilizes 
reduced glutathione as a cofactor, MGO is converted to 
D-Lactate via SLG intermediates (21). In the experimental 
models, the significance of MGO in terms of endothelial 
dysfunction in diabetes was presented an increase in 
oxidative stress (22). According to  Nemet et al. (23), it 
was shown that whole blood and plasma MGO levels, 
which were found to be high in both diabetic groups, were 
statistically significant only in plasma when MGO whole 
blood and plasma levels of patients with Type I and Type II 
diabetes were compared. MGO levels were similarly found 
to be high in kidney, lens, and blood samples from rats with 

STZ diabetes (24). However, Ohmori et al. (25) reported that 
MGO levels were low in liver tissues and high in skeletal 
muscle of rats 72 hours after the alloxan administration.  
Discrepancies in tissue MGO results in the literature can 
be attributable to methodological differences as well as 
experimental diabetic circumstances such as dose and 
duration. 

In this study, liver tissue MGO levels were found to be high 
in the diabetic rat group. The glyoxalase system, which 
is common in almost every tissue of the organism and 
catalyzes the detoxification of MGO, may also affect MGO 
levels.  Any suppression of this detoxification system can 
be the cause of the increase in MGO levels.

Although there are many studies in the literature 
investigating the effect of diabetes on GLO I and GLO II 
activities, the findings obtained from these studies differ. 

According to Brouwers and et al. in rats having Stz diabetes, 
GLO-I activity was found to be significantly increased in 
multiple tissues of all transgenic rats compared to wild-
type (WT) littermates (26).

There are studies that reported the GLO I activity to be 
high in skeletal muscle (27) but low in liver (28) in diabetic 
rats. GLO II activity was similarly discovered to be normal 
in the tissues of small intestine (29) and high in skeletal 
muscle (30) but low in kidney (31) and liver (32). Both GLO 
I and GLO II activities were found to be reduced in the liver 
tissue of diabetic rats in this study, which is consistent 
with some of the current literature. These data can be 
interpreted as partially supporting the increase in MGO 
levels.

Melatonin is a hormone that is produced by the pineal 
gland. It plays the role of antioxidant in the oxidant-
antioxidant imbalance that could be the result of diabetes 
(33) .The previous studies conducted by Montilla et al. 
have revealed that melatonin decreased hyperglycemia 
and hyperlipidemia in rats with STZ-induced diabetic 
(34) Yavuz et. al stated that Melatonin protect the rats’ 
β-cells from the destructive effects of STZ. The treatment 
of melatonin (200 µg/ kg/d, ip) for 3 days before the 
induction of diabetes and then the treatment of melatonin 
every day for 4 weeks restored the morphology and β-cell 
insulin levels, and increased major decrease of glutathione 
peroxidase activity in pancreatic tissue (35). 

MGO levels were lower in the melatonin group than in the 
STZ+MEL group in our study, although GLO I and Glo II 
levels were higher.

CONCLUSION 

The fact that the GLO detoxifying mechanism is 
suppressed, in addition to high MGO levels in the diabetes 
model produced with STZ, indicates that AGE generation is 
inevitable in diabetes when all of the findings of this study 
are evaluated together the literature. In the prevention of 
these highly complex pathogenic mechanisms; According 
to the results of the study, it has been found that melatonin 
has the protective feature against oxidative stress and 
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decreased the severity of STZ-induced diabetes.

Note: The study has been presented at the ‘1ST 
International Dr. Safıye Ali Multidiciplinary Studies 
Congress In Health Sciences’ between August 6-7, 2021. 
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A Case With Orbital Emphysema and Pneumocephaly Caused By Compressed Air

Basınçlı Havanın Neden Olduğu Orbital Amfizem ve Pnömosefali Olgusu
 Şerife Gülhan Konuk,  Raşit Kılıç,  Alper Güneş

Department of Ophthalmology, Gaziosmanpaşa University Medical Faculty, Tokat, Turkey 

ABSTRACT

To present a case that developed traumatic orbital emphysema and pneumocephaly after an industrial accident. A healthy 22-year-old 
male patient applied to our emergency ophthalmology department one day after being exposed to compressed air. The patient&#39;s 
right eyelids were edematous and there was crepitation on the touch. There was no laceration in the conjunctiva. Computed tomography 
showed orbital emphysema and pneumocephalus with no evidence of orbital or paranasal sinus fracture. The patient was followed 
up with systemic antibiotics. In the follow-ups, it was observed that he recovered spontaneously at the end of 1 week without any 
ophthalmic and neurological complications. Coexistence of orbital emphysema and pneumocephalus caused by compressed air is 
a rare condition in the literature. In our case, air was passed to the intracranial region using conjunctival micro laceration without a 
conjunctival tear. Orbital and intracranial air is well tolerated but carefully follow-ups are needed to avoid rare complications

Keywords: Compressed air injury, orbital emphysema, pneumocephaly

ÖZ

İş kazası sonrası travmatik orbital amfizem ve pnömosefali gelişen bir olguyu sunmak. 22 yaşında sağlıklı erkek hasta basınçlı havaya 
maruz kaldıktan bir gün sonra aciloftalmoloji polikliniğimize başvurdu. Hastanın sağ göz kapağı ödemli ve palpasyon ile krepitasyonu 
mevcut idi. Konjonktiva dokusunda laserasyon bulgusu yoktu. Çekilen bilgisayarlı tomografide orbital ve paranazal sinüs duvarında 
fraktür olmadan orbital amfizem ve pnömosefali görüldü. Hasta sistemik antibiyotik tedavisi ile takip edildi. Takiplerinde 1 haftanın 
sonunda oftalmik ve nörolojik komplikasyon oluşmadan kendiliğinden iyileştiği görüldü. Basınçlı hava nedeniyle oluşan orbital 
amfizem ve pnömosefali birlikteliği literatürde nadir görülen bir durumdur. Olgumuzda, hava intrakraniyal bölgeye konjonktival yırtık 
olmaksızın konjonktival mikro-laserasyon yolunu kullanarak geçmiştir. Orbital ve intrakraniyal hava iyi tolere edilebilir, ancak nadir 
görülen komplikasyonlardan kaçınmak için dikkatli takiplere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Basınçlı hava hasarı, orbital amfizem, pnömosefali

INTRODUCTION

Orbital emphysema, a rare condition, is the presence of 
air in the orbital or periorbital tissues. Orbital emphysema 
in patients with facial trauma usually develops due 
to paranasal sinus or orbital fracture. 1 It may rarely 
occur without fracture, usually occurs after industrial 
compressed air accidents caused by air guns or hoses. 
2-9 Compressed air entering through the conjunctival tear 
passes into the subconjunctival and retrobulbar space. 
Sometimes it causes also pneumocephaly. There are 
only a few case reports in the literature that demonstrate 
coincidence of orbital emphysema and pneumocephaly 
after an air trauma. In this study, we present a case with 
orbital emphysema and pneumocephaly after a trauma 
with compressed air pipe and its clinical characteristics.

CASE REPORT

A 22-year-old healthy male whose right eye was exposed 
to compressed air as a result of losing control while using 
a compressed air pipe was evaluated. The patient applied 
to our emergency department 1 day after the injury. 
Ophthalmological examination revealed a best corrected 

visual acuity of 20/20 in bilateral eyes. Eyelids were 
edematous and subcutaneous crepitations were present 
(Fig 1). 
 

Figure 1. Orbital emphysema of the right subconjunctiva

No evidence of skin laceration was noted over either 
eye. Eye movements were limited -1 in all directions. 
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Subconjunctival air was present on anterior segment 
examination, but there was no significant conjunctival 
laceration. The cornea was clear, pupillary reactions; both 
direct and consensual were brisk. The results of indirect 
ophthalmoscopy were within normal limits in both eyes. 
Intraocular pressure (IOP) measured with Goldman 
applanation tonometer was normal.

Computed tomographic (CT) scan of the head and orbita 
was performed with 2.5-mm slice thickness, and axial, 
sagittal, and coronal reformatted images were obtained. 
There were no fractures noted on the sections of the face, 
orbits or sinuses. In orbital CT, the right eye was found to 
be subcutaneous and retroorbital air (Figure 2). 
 

Figure 2: Axial CT scans demonstrate air adjacent A-B subcutaneous, 
peribulbar and retrobulbar radio lucencies consistent with air (white 
arrows) C-D scans demonstrate that air within ventricles and subarachnoid 
space pneumocephalus (black arrows)

Also, air was observed in the brain. The patient was 
followed up with systemic antibiotics. It was seen that 
the air was completely resorbed at the end of 1 week. 
Spontaneous recovery was achieved without ophthalmic 
and neurological complications.

DISCUSSION

Accidents with compressed air often result in 
subconjunctival air bubbles. It may rarely cause

orbital emphysema and intracranial emphysema. Orbital 
emphysema formation usually occurs after fractures 
of the orbital wall, paranasal sinus, or facial bone. The 
air spreads to the retrobulbar space of the paranasal 
sinus.10 Another way of emphysema formation is through 
conjunctival tear. Compressed air entering from the 
conjunctiva spreads to the retrobulbar space. A few cases 

of pneumocephaly and orbital emphysema without orbital 
fracture and conjunctival laceration have been reported 
in the literature like our case.1-4 In this case, the orbital 
emphysema was probably caused by air passage from 
the conjunctival micro- laceration area to the orbit, which 
could not be determined clinically. Several mechanisms 
for air passage from the orbita to the intracranial area in 
compressed air injuries have been advocated. Lubiewski 
et al argued that the air in the orbita passes through the 
superior orbital fissure into the intracranial space.11 
Williams et al. and Yuksel et al. argued that intracranial air 
might have passed into the intracranial space via the optic 
nerve, which provides a connection between the orbit and 
cranial. It is thought that air passes into the subarachnoid 
space through the tenon capsule surrounding the optic 
nerve.1,7 Pneumocephalus, which also occurred in our 
case, was thought to be caused by the optic nerve. CT 
images showed that the air formed in the brain was in 
the subarachnoid space and ventricular region. Due to its 
anatomical location, we thought that the air formed in the 
brain would have passed through the subtenon space via 
the optic disc.

Orbital emphysema is a condition that usually heals 
completely with treatment without causing serious 
problems. However, it can rarely lead to complications that 
require urgent intervention, such as orbital compartment 
syndrome. In orbital compartment syndrome, artery 
occlusion, edema in the optic disc, weakening of pupil 
reactions, proptosis, limitation of eye movements, 
sudden increase in intraocular pressure can be seen.12 
Uveitis may also be seen secondary to air trauma.2 
Systemic antibiotics for every patient in cases of orbital 
emphysema, steroids are recommended for patients with 
vision loss due to its anti-inflammatory effect. In addition, 
emergency surgery is recommended in cases with 
orbital compartment syndrome.13 In our case, recovery 
was achieved without any neurological and ophthalmic 
complications with systemic antibiotic therapy.

CONCLUSION: Coincidence of orbital emphysema and 
pneumocephaly is very rare condition after a compressed 
air pipe. Orbital and intracranial air is well tolerated 
but carefully follow- ups are needed to avoid rare 
complications.
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Could Brucellosis Be Overlooked in Culture-Negative Prosthesis Infections?

Kültür Negatif Protez Enfeksiyonlarında Bruselloz Gözden Kaçıyor Olabilir Mi?
 Emine Türkoğlu¹,  Muhammed Köroğlu2 

¹Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Tokat, Turkey
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ABSTRACT

Prosthetic joint infection after total knee replacement is a serious complication and has a high morbidity. Prosthetic joint infection 
due to Brucella species is extremely rare. In this study, a case of prosthetic joint infection in two knee joints due to brucella species, 
after bilateral total knee prosthesis is described. In the first samples of the patient, the agent could not be isolated for a long time and 
the patient received broad spectrum antibiotic treatments. The diagnosis of brucellosis was made by serological tests and isolation 
of the agent in tissue culture. In this case, revision total knee prosthesis was applied for both knees together with 12 weeks antibiotic 
treatment. Two-stage surgery was preferred for revision. No complications were observed in the post-treatment follow-up.

Keywords: Brucellosis, Total Knee Replacement, Prosthetic Joint Infection

ÖZ

Total diz artıplastisi sonrası gelişen protez eklem enfeksiyonu ciddi komplikasyon ve yüksek morbiditeye sahiptir. Brusella türlerine 
bağlı protez eklem enfeksiyon gelişimi oldukça nadirdir. Bu çalışmada bilateral total diz protezi sonrası bruselloza bağlı gelişen iki 
taraflı prostetik enfeksiyon olgusu sunulmaktadır. Hastanın ilk mikrobiyolojik örneklemelerinde etken izole edilememiş ve hasta uzun 
süre geniş spektrumlu antibiyotik tedavileri almıştır. Bruselloz tanısı serolojik testler ve etkenin doku kültürlerinde izole edilmesi ile 
konulmuştur. Olguya 12 haftalık antibiyotik tedavisi ile birlikte revizyon cerrahisi uygulanmıştır. Revziyon cerrahisi için 2 aşamalı 
prosedür tercih edilmiştir. Tedavi sonrası takiplerde komplikasyon gelişmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Total Diz Protezi, Protez Enfeksiyonu

INTRODUCTION

Prosthetic joint infections are one of the most important 
and common complications of orthopedic surgery and 
the second reason for revision surgery. In most cases, the 
causative agent is Coagulase-negative staphylococci or 
Staphylococus aureus (1,2).

Prosthetic infections due to Brucella are very rare. 
Brucellosis is a zoonosis and is seen especially in 
Mediterranean countries, India, Middle East countries, 
Central Asia and South America (3). In the course of 
brucellosis, the most common complication seen in 70% of 
patients is bone and joint involvement (4). All major joints 
are affected, especially the sacroiliac joints. In addition, 
spondylitis, bursitis, tenosynovitis and osteomyelitis have 
been described. Prosthetic joint infection is very rare (5).

In this study, a case of bilateral prosthetic joints infection 
due to brucellosis after bilateral total knee replacement is 
presented.

CASE REPORT

In September 2018, a 70-year-old female patient 
complained of right knee pain that had been present for 
6 months and did not resolve with anti-inflammatory 
therapy. The patient had undergone total knee 
arthroplasty 10 years ago. In the examination of the 
patient, there was an increase in temperature, redness 

and limitation of movement in the right knee. In laboratory 
examination; White Cell (BK):8.600/µl, Hemoglobin (HB): 
11.7 g/dl, Erythrocyte Sedimentation Rate (ESH): 98mm/h, 
C-Reactive Protein Rate (CRP):13.1 mg/dl. 

Prosthesis infection was detected in the leukocyte-
marked scintigraphy examination. Two-stage prosthesis 
revision was planned for the patient, and the prosthesis 
was removed in the first stage, tissue culture was studied 
from four different regions and spacer with vancomycin 
was applied. In the postoperative period, daptomycin 
(1*500 mg Intravenous (IV)) + levofloxacin (1*500 mg IV) 
was started as empirical antibiotic therapy. Cultures was 
negative. When there was no adequate clinical response to 
the treatment given at the end of the 2nd week (Figure-1), 
the current treatment was discontinued and teicoplanin 
(1*400 mg, IV) + ertapenem (1*1 g, IV) was started. 

Although there was a partial response to the current 
treatment, insufficient regression was observed in 
laboratory parameters (BK: 8500/µl, HB:12.9 g/dl ESR: 
88mm/h, CRP: 6.7mg/dl). Brucella tube agglutination on 
the 27th day: 1/80 (+ ) were found positive. The patient 
was started on rifampicin 1*600 mg and doxycycline 
2*100 mg.

In the 12th week of her treatment, her pain completely 
regressed. The patient, whose clinical findings were 
normal, proceeded to the second stage of the revision 
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and underwent total knee prosthesis. Postoperative blood 
results; CRP: 1.1 mg/dl ESR: 38 mm/h (Figure-2). No 
complications were detected in the patient's three-year 
clinical follow-up.

Figure 1: It belongs to the period of 2 weeks of empirical treatment before 
the diagnosis of Brucellosis. There was no improvement in the patient's 
signs of infection under empirical treatment.

Figure-2: After brucellosis treatment and revision surgery, the patient's 
inflammation findings completely resolved.

DISCUSSION

The average rate of prosthetic joint infection development 
within 10 years after total knee arthroplasty is 2.3 per 
1000 cases. Prosthetic joint infection is the most common 
cause of arthroplasty failure, and it often requires long-
term antibiotic use and revision arthroplasty, and its 
economic cost is also quite high (6).

In the literature, prosthetic joint infection due to brucella 
species after total knee arthroplasty is very rare. A case 
report was made by Agarwal for the first time in 1991, and 
after this date, very few cases have been presented in the 
literature (7-11). In all cases, the transmission route of the 
bacteria is hematogenous.

Combined drug therapy is used in the treatment of 
brucellosis. The probability of relapse after monotherapy 
is very high. Rifampin, doxycycline, ciprofloxacin, 
trimethoprim sulfamethoxazole and aminoglycosides are 
the antibiotics effective against brucella bacteria (12). 
The primary combination regimen recommended for 
the treatment of brucellosis is to add either rifampicin, 
streptomycin or gentamicin to doxycycline (13). 

The optimal treatment duration in Brucella PJI is 
unknown. In brucellosis, irrespective of infection site, 
less than 6 weeks with monotherapy is associated with 
failure (14). In analogy to treatment recommendation for 
brucellar spondylitis, we targeted a combination therapy 
of at least 12 weeks [13]. We gave our patient a combined 
antibiotic treatment with doxycycline rifampicin for 12 
weeks. We feared the nephrotoxic effects of gentamicin 
and streptomycin because the treatment period was 
long and our patient was old. Therefore, we preferred the 
combination therapy with rifampicin.

There is no standard recommendation for the surgical 
procedure for knee prosthetic joint infections due to 
brucellosis. In the literature, there are studies reporting 
successful results of both one-stage and two-stage 
surgical revision operations. There are cases where the 
implant-free period is kept between 6 weeks and 6 months 
in two-stage surgery. In our case, two-stage surgery was 
performed. After brucellosis treatment was completed for 
12 weeks, the implant was reinserted (15,16).

CONCLUSION: Brucellosis should be kept in mind in the 
differential diagnosis of prosthesis infection in patients 
living in rural areas, whose causative agent cannot 
be isolated, who cannot respond to broad-spectrum 
empirical treatment.
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ÖZ

Amaç: Viral enfeksiyonlar periferik ve santral işitsel yollara zarar vererek, işitme duyarlılığının azalmasına yol açabilir. Çalışmada 
Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) geçiren bireylerde enfeksiyonun işitme sistemi üzerindeki etkilerini incelemek, bireylerin odyolojik 
açıdan karakteristik bulgularını saptamak ve odyolojik takibinin önemini vurgulamak amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Çalışmanın deney grubuna 41 COVID-19 enfekte olmuş ve iyileşmiş birey; kontrol grubuna ise 41 sağlıklı birey 
dâhil edilmiştir. Deney grubunda 35 kişi hafif-orta seyirli semptomlar gösterirken 6 kişinin semptom göstermediği gözlemlenmiştir. 
Bireylere Odyometrik ve İmmitansmetrik Değerlendirme, Geçici Uyarılmış Otoakustik Emisyon (TEOAE), Distorsiyon Ürünü Otoakustik 
Emisyon (DPOAE) ve İşitsel Beyinsapı Cevabı (ABR) testleri uygulanmıştır. Araştırma verileri IBM SPSS 24.0 programıyla analiz 
edilmiştir. Anlam düzeyi tüm testlerde (p<0,05) olarak kabul edilmiştir. 
Bulgular: Gruplar arası karşılaştırmada timpanometri tiplerinde anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Akustik refleks eşiklerinde, 
saf ses ve yüksek frekans odyometri işitme eşiklerinde ve TEOAE ile DPOAE ölçümlerinin Sinyal/Gürültü oranında COVID-19 geçiren 
bireylerde anlamlı düzeyde farklılık (p<0,05) gözlenmiştir. ABR’de I, III, V. dalga mutlak latansları ve I-III, I-V, III-V interpik latansları 
karşılaştırıldığında deney grubunda anlamlı şekilde uzama saptanmamıştır (p>0,05).
Sonuç: Çalışmada COVID-19 geçiren bireylerde işitme kaybının varlığına ve tutulumuna yönelik kanıt aranarak bireylerdeki değişiklikler 
ortaya konmuştur. Odyometrik ve immitansmetrik değerlendirmede, TEOAE ve DPOAE testlerinde elde edilen anlamlı farklılıklar orta ve 
iç kulakta bir etkilenme görülmesinin kanıtıdır. Nörotrofik olduğu düşünülen koronavirüsün santral işitsel yolları etkileyen bir patolojiye 
ait bulgusu ABR testiyle elde edilememiştir. Gelecekteki çalışmalar için, hastalığı ciddi seyirli geçiren ve hastanede yatışı sağlanan 
hasta grubunun çalışmaya dahil edilmesiyle, ilerdeki çalışmaların daha tutarlı yorumlanabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Odyoloji, İşitme kaybı, İşitsel beyinsapı cevabı, Koronavirüs

ABSTRACT

Aim: Viral infections may damage the peripheral and central auditory pathways, leading to decreased hearing sensitivity. In this study, it 
was aimed to examine the effects of infection on the auditory system in individuals with Coronavirus Disease (COVID-19), to determine 
the audiologically characteristic findings of individuals and to emphasize the importance of audiological follow-up.
Material and Methods: 41 COVID-19 infected and healed individuals were included in the experimental group and 41 healthy 
individuals were included in the control group of the study. While 35 people in the experimental group showed mild to moderate 
symptoms, it was observed that 6 people did not show any symptoms. Audiometric and Immitancemetric Evaluation, Distortion 
Transient Evoked Otoacoustic Emission (TEOAE), Distortion Product Otoacoustic Emission (DPOAE) and, Auditory Brainstem 
Response (ABR) tests were applied to the individuals. Research data were analyzed with IBM SPSS 24.0 program. Significance level 
was accepted as (p<0.05) in all tests.
Results: There was no significant difference in tympanometry types in the comparison between groups (p>0.05). Significant differences 
were observed in acoustic reflex thresholds, pure tone and high frequency audiometry thresholds of hearing, and Signal/Noise ratio of 
TEOAE and DPOAE measurements in individuals with COVID-19 (p<0.05). When the absolute latencies of waves I, III, V and I-III, I-V, III-V 
interpeak latencies were compared in ABR, no significant prolongation was found in the experimental group (p>0.05).
Conclusion: In the study, evidence of the presence and involvement of hearing loss in individuals with COVID-19 was sought and 
changes in individuals were revealed. In audiometric and immitansmetric evaluation, significant differences in TEOAE and DPOAE 
are the evidence of being observed an affection in the middle and inner ear. The finding of a pathology affecting the central auditory 
pathways of the coronavirus, which is thought to be neurotrophic, could not be obtained with the ABR test. By including patient group 
that has high level of disease and is hospitalized, it is thought for future studies to be interpreted more consistently.

Keywords: COVID-19, Audiology, Hearing loss, Auditory brainstem response, Coronavirus

GİRİŞ

İlk olarak Çin’in Wuhan şehrinde Aralık 2019’da sebebi 
bilinmeyen pnömoni vakaları tespit edilmiştir. Vakalar 
kontrol altına alınamadan kısa sürede Çin’in diğer 
eyaletlerine, kıta, hatta bütün dünyaya yayılarak 11 Mart 

2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla 
pandemi ilan edilmiştir (World Health Organization, 
2020a, 2020b). Milyonlarca kişinin enfekte olmasına, 
yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olan salgının 
kaynağının yeni bir koronavirüs olduğu saptanmıştır. 
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Kasım 2002 tarihinde Çin’in Guangdong eyaletinde ortaya 
çıkan Şiddetli Akut Solunum Yetmezliği Sendromu-
Koronavirüs (SARS-CoV)’e benzerliği sebebiyle SARS-
CoV-2 olarak isimlendirilmiştir (Gorbalenya vd., 2020). 
Daha sonra SARS-CoV-2 enfeksiyonuna Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ)’nce Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) adı 
verilmiştir. COVID-19 Hastalığı, asemptomatik enfeksiyon, 
hafif dereceli solunum güçlüğü ve ölümle sonuçlanan 
ciddi pnömoniyi de içeren geniş çaplı bir klinik spektruma 
sahiptir (Huang vd., 2020). COVID-19 enfeksiyonu 
belirtileri viral solunum yolu enfeksiyonları ile benzerlik 
gösterir. COVID-19 enfeksiyonunun yaygın belirtileri ateş, 
kuru öksürük ve nefes darlığıdır. Bunların yanı sıra; baş 
ve boğaz ağrısı, koku ve tat almada noksanlık, miyalji ve 
artralji, aşırı halsizlik, diyare, nazal konjesyon, bulantı ve 
kusma da görülebilmektedir (L.-Q. Li vd., 2020; Karaca, 
2020).

Yapılan çalışmalar sonucunda COVID-19 virüsünün sadece 
solunum yollarını değil; hemapoetik, kardiyovasküler, 
üriner ve merkezi sinir sistemini de etkileyebildiği ve 
gastointestinal, hepatik veya renal tutulumlara neden 
olabildiği görülmektedir (Terpos vd., 2020).

Semptomatik enfeksiyonlar göz önünde 
bulundurulduğunda üç aşamada incelenebilir:

• Hafif Hastalık

• Hafif/Orta Pnömoni-Ciddi Hastalık 

• Şiddetli Pnömoni-Kritik Hastalık (Siddiqi & Mehra, 
2020)

Hastalığın şiddeti arttıkça komplikasyonların da sıklaştığı 
görülmektedir. Ancak COVID-19’a bağlı oluşabilecek işitsel 
komplikasyonlardan literatürde çok az bahsedilmektedir. 

Viral enfeksiyonlar periferik ve santral işitsel yollara zarar 
vererek, işitme duyarlılığının azalmasına yol açabilir. 
Çalışmada Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) geçiren 
bireylerde iyileştikten sonra enfeksiyonun periferik ve 
santral işitme sistemi üzerinde etkilerini incelemek, bu 
hastalığı geçiren bireylerin odyolojik açıdan karakteristik 
bulgularını tespit etmek ve odyolojik takibinin önemine 
vurgu yapmak amaçlanmıştır. Ayrıca enfekte grubunda 
işitme kayıplarının farkında olmayan veya klinik şikâyetleri 
bulunmayan bireyler olabilmektedir. Böylece hastalığın 
otolojik etkilerinin araştırılarak erken tespiti ve bireylerin 
yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlanması 
amaçlanmıştır.

MATERYAL VE METOT

Çalışma, T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ İstanbul Kanuni Sultan 
Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun 
Boğaz Kliniği Odyoloji Ünitesi’nde yürütülmüştür.

Deney grubu (Grup I) COVID-19 ile enfekte olup iyileşmiş 
41 hastadan oluşturulmuştur ve çalışma hastalarından 
elde edilen verilerin karşılaştırılması için 41 bireyden 
oluşan kontrol grubu (Grup II) oluşturulmuştur. Deney 
grubuna Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testi pozitif 
olan bireyler; her iki gruba da otoskopik muayene bulguları 

normal olan ve yaşa bağlı işitme kaybı olasılığından 
kaçınmak için 18-49 yaş arası bireyler dâhil edilmiştir.

Çalışmamızda olgular şu protokole göre değerlendirilmiştir:

1.  Anamnez: Hastalara yaşamlarının herhangi bir 
döneminde geçirilmiş bir kulak rahatsızlığı varlığı, işitme 
kaybı, çınlama, kulak akıntısı vs. olup olmadığı sorulmuştur 
ve bu bilgiler dâhilinde anamnez formu doldurtulmuştur.

2.  Otoskopik muayene: Hastalar odyolojik 
değerlendirilmeye alınmadan önce tam bir otoskopik 
muayeneden geçirilmiştir. Muayene sırasında timpanik 
membranın rengi, perforasyon, adezyon ve aktif bir 
enfeksiyon olup olmadığına dikkat edilmiştir.

3.  Odyolojik Tetkik: Çalışmaya katılan tüm bireylere rutin 
olarak saf ses ve yüksek frekans odyometri, konuşma 
odyometrisi, immitansmetrik ölçümler (timpanometri, 
akustik refleks), geçici uyarılmış otoakustik emisyon 
(TEOAE), distorsiyon ürünü otoakustik emisyon (DPOAE) 
ve işitsel beyin sapı cevabı (ABR) testleri uygulanmıştır.

Saf ses ve yüksek frekans odyometri iki kanallı klinik 
odyometre cihazı ile (Grason-Stadler GSI 61, USD) IAC 
(Industrial Acoustics Company) standardına uygun sessiz 
kabinlerde yapılmıştır. Hava yolu saf ses işitme eşikleri 
250-6000 Hz aralığında TDH-50P kulaklık kullanılarak; 
8000-16000 Hz aralığında yüksek frekans işitme 
eşikleri ise Sennheıser HDA-200 yüksek frekans kulaklık 
kullanılarak ölçülmüştür. Kemik yolu işitme eşikleri 500-
4000 Hz aralığında, Radio Ear B71 vibratör kullanılarak 
değerlendirilmiştir. İşitme kaybının derecesini belirlemek 
için Goodman yöntemi kullanılmış olup 26 dB’e kadar olan 
saf ses ortalamaları (SSO) normal kabul edilmiştir (Clark, 
1981).

Konuşma testleri klinik odyometre cihazı kullanılarak 
sessiz kabinlerde canlı ses eşliğinde yapılmıştır. Fonetik 
Dengeli Üç Heceli Kelime Listesi kullanılarak Konuşmayı 
Anlama Eşiği (KAE), Fonetik Dengeli Tek Heceli 25 Kelime 
Listesi kullanılarak en rahat dinleme seviyesinde doğru 
ifade edilen kelimelerin yüzdesi hesaplanarak KAS 
kaydedilmiştir. 

İmmitansmetrik ölçümlerde timpanometre cihazı (MAICO 
MI44, Germany) ile her bireyin kulak kanalına uygun 
prob seçilerek 226 Hz probe tone kullanılmış, çalışmaya 
dâhil edilen tüm bireylerin (sağ ve sol kulak) orta kulak 
esneklik ve basınç değerleri ölçülmüştür. 500, 1000, 2000 
ve 4000 Hz’de ipsilateral ve kontralateral akustik refleks 
eşikleri tespit edilmiştir. Değerlendirmeler sırasında -100 
daPa’dan +50 daPa’ya kadar olan basınçta tepe veren Tip 
A grubu timpanogram sonuçları çalışmaya dâhil edilmiştir. 

TEOAE, otoakustik emisyon ölçüm cihazı ile (Otometrics 
Madsen Capella 2, ABD) tüm bireylerde uygun prob ucu 
kullanılarak 80 dB SPL’de, 1000-4000 Hz aralığında ölçüm 
yapılmıştır ve Sinyal/Gürültü Oranı (SNR) kaydedilmiştir 
(Geçme kriteri Sinyal / Gürültü Oranı ≥ 3 dB). DPOAE, 
Otoakustik emisyon ölçüm cihazı ile tüm bireylerde dış 
kulak yoluna uygun prob ucu seçilerek DPOAE ölçümü 
yapılmıştır ve SNR verileri değerlendirilmeye alınmıştır. 
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Uyaran şiddeti f1=65 dB, f2=55 dB olup, 996 Hz, 1250 Hz, 
1601 Hz,2001 Hz, 2500 Hz, 3154 Hz, 4003 Hz, 5000 Hz, 
6298 Hz, 7998 Hz frekanslarında ve geçme kriteri Sinyal / 
Gürültü Oranı ≥ 6 dB olarak kaydedilmiştir. 

İşitsel Beyinsapı Cevabı Ölçümleri, sessiz ortamda 
diagnostik ABR cihazı kullanılarak (Pilot Corona e3, 
Germany) yapılmış, klik uyaran ise ER 3C insert kulaklık 
ile verilmiştir. Sedasyon olmadan doğal uyku durumunda, 
sırtüstü yatar pozisyonda iken test yapılmıştır. Elektrotların 
yerleştirileceği her iki mastoid çıkıntı ve alın bölgesi jel 
yardımıyla iyice temizlenerek her iki mastoid bölgeye 
referans elektrotlar, verteks bölgesine aktif elektrot ve 
glabella bölgesine de topraklama dördüncü bir elektrot 
yerleştirilmiştir. Her 85 dB nHL’de elde edilen dalga 
formunda hesaplanan I., III. ve V. dalgaların mutlak latansı, 
I-III, III-V ve I-V dalgalar arası latans değerleri istatistiksel 
analizde kullanılmıştır.

İstatistiksel Yöntemler

Araştırmada COVID-19 enfekte olup iyileşmiş 41 deney 
grubu katılımcısı ve COVID-19 enfekte olmamış 41 
kontrol grubu katılımcısı yer almaktadır. Deney grubunun 
semptomal bulguları ve semptom çeşitlerine, ilaç 
kullanımı ve ilaç çeşitlerine yer verilmiştir. İstatistiksel 
analizler için IBM SPSS 24.0 programı kullanılmıştır. Tüm 
gruplara uygulanan odyolojik testlere ait sayısal ölçüm 
değerlerinin normallik analizi Kolmogorov Smirnov testi 
ile kontrol edilmiş ve tüm değerlerin normal dağılıma 
uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle bu sayısal 
ölçüm değerlerinin karşılaştırılması Mann Whitney U testi 
ile yapılmıştır. Kategorik olan değişken karşılaştırmaları 
ise Ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Anlam düzeyi tüm 
testlerde p<0,05 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR

Tanımlayıcı Bilgilerin Karşılaştırılması

Şekil 1. Deney ve Kontrol Grubunda Cinsiyet Dağılımı ve Yaş Ortalamaları

Deney ve kontrol grubunda cinsiyet dağılımı karşılaştırması 
sonucu p>0.05 bulunduğundan anlamlı farklılık yoktur. 
Deney grubunda yer alan 41 katılımcının cinsiyet 
dağılımının %34,1 oranında erkek ve %65,9 oranında 
kadın olduğu, kontrol grubunda yer alan 41 katılımcının 
ise %36,6 oranında erkek, %63,4 oranında kadın olduğu 
görülmektedir. Yaş ortalaması karşılaştırmasında p<0.05 

bulunduğundan anlamlı farklılık söz konusudur. Deney 
grubu yaş ortalaması 33,22 ± 6,70; kontrol grubunda 
ortalamasından 28,46 ± 6,25 yüksek olarak gerçekleşmiştir 
(Şekil 1).
COVID-19 tanısı koyulan bireylerden oluşan deney 
grubumuzda 35 kişi (%85,4) çeşitli semptomlar gösterirken, 
sadece 6 kişinin (%14,6) semptom göstermediği 
gözlemlenmiştir. Deney grubunda yer alan bireylerde 
görülen semptomlar miyalji/atralji (%13,3), halsizlik/
yorgunluk (%11,7), baş ağrısı (%10,9), bel/sırt ağrısı (%9,4), 
tat/koku kaybı (%9,4), öksürük ve ateş (%8,6) olarak öne 
çıkmaktadır. İşitme kaybı (%1,6) ve vertigo (%1,6) sıklığı ise 
ikişer kişide görülmüştür (Şekil 2).

Şekil 2. Deney Grubunda Gözlemlenen Semptomlar

Deney grubunda katılımcıların %90,2’si (37 kişi) ilaç 
kullanmış, sadece 4 kişi ilaç kullanmamıştır. İlaç 
kullananların kullandığı ilaçların dağılımı ise şu şekilde 
elde edilmiştir; en yüksek oranda Favipiravir (%47,6) ve 
Hidroksiklorokin (%42,9) yer almaktadır. Düşük oranda 
kullanılan diğer ilaçlar ise, Oseltamivir (%2,4), Azitromisin 
(%2,4) ve Antikoagülan (%4,8) gelmektedir (Şekil 3).

Şekil 3. Deney Grubunda İlaç Kullanım Özellikleri

Deney ve Kontrol Grubu Odyolojik Sonuçlarının 
Karşılaştırılması

Timpanometri tiplerinin gruplar arası karşılaştırılmasında 
anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Deney ve kontrol grubunda 
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akustik refleks eşiklerinin karşılaştırılmasında sağ kulak 
Ipsi 4000 Hz, sağ kulak Contra 4000 Hz, sol kulak Ipsi 
2000 Hz, sol kulak Ipsi 4000 Hz ve sol kulak Contra 4000 
Hz ölçümlerinde p<0,05 bulunduğundan anlamlı farklılık 
söz konusudur.

Deney ve kontrol grubunda hava yolu işitme eşik 
değerlerinin karşılaştırılmasında hava yolu sağ kulak 
ölçümlerinin tamamında anlamlı farklılık bulunamamıştır. 
Hava yolu sol kulak 500 Hz ve hava yolu sol kulak 1000 Hz 
ölçümlerinde p<0,05 bulunduğundan anlamlı farklılık söz 
konusudur.

Deney ve kontrol grubunda kemik yolu işitme eşik 
değerlerinin karşılaştırılmasında kemik yolu sağ kulak 4000 
Hz ve kemik yolu sol kulak 4000 Hz sonuçlarında p<0,05 
bulunduğundan anlamlı farklılık görülmüştür. Yüksek 
frekans işitme eşik değerlerinin karşılaştırılmasında 
sadece yüksek frekans sağ kulak 10000 Hz ölçüm değeri 
hariç tüm ölçümlerde p<0,05 bulunduğundan anlamlı 
farklılık tespit edilmiştir. SSO, KAE ve (KAS) ölçümlerinin 
karşılaştırılmasında hem sağ hem de sol kulak ölçümlerinin 
tamamında anlamlı farklılık olduğu anlaşılmıştır. TEOAE 
değerlerinin karşılaştırılmasında sağ kulak için 1000 Hz 
ve 4000 Hz, sol kulak için 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz ve 
4000 Hz ölçümlerinde p<0,05 bulunduğundan anlamlı 
farklılık söz konusudur. Deney ve kontrol grubunda DPOAE 
değerlerinin karşılaştırılmasında DPOAE 2001 Hz sağ 
kulak ve OAE 1601 Hz sol kulak ölçümü hariç diğer tüm 
ölçümler için anlamlı farklılık bulunmuştur.

İşitsel beyinsapı ölçümlerinde (ABR) I. dalga latansı sağ 
kulak, III. dalga latansı sağ kulak, V. dalga latansı sağ kulak, 
I-III. interpeak latans sağ kulak, III-V. interpeak latans sağ 
kulak, I-V. interpeak latans sağ kulak, I. dalga latansı sol 
kulak, III. dalga latansı sol kulak, V. dalga latansı sol kulak, 
I-III. interpeak latans sol kulak, III-V. interpeak latans 
sol kulak ve I-V. interpeak latans sol kulak ölçümlerinde 
p>0,05 bulunduğundan gruplar arasında anlamlı farklılık 
tespit edilememiştir.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

COVID-19 insanlar arasında kolayca yayılım gösteren ve 
tüm dünyayı etkisi altına alarak pandemiye sebep olan 
viral kaynaklı bir solunum yolu hastalığıdır. (World Health 
Organization, 2020a, 2020b). COVID-19 ile ilgili literatürde 
çok sayıda çalışma olmasına rağmen, COVID-19 ile işitme 
arasındaki araştırmalarda eksiklik mevcuttur.

COVID-19 hastalarında şu ana kadar yapılan odyolojik 
araştırmalar literatürde çok az sayıda olmakla beraber 
çoğunluğu asemptomatik hastalar ile ilgilidir. Yalnızca tek 
bir çalışmada semptomatik hastalar değerlendirilmiştir 
(Alves de Sousa vd., 2021).

Çalışmamızın COVID-19 grubunda 35 kişi (%85,4) 
semptomatik iken sadece 6 kişi (%14,6) asemptomatik 
bireylerden oluşmaktadır. 

COVID-19 çok çeşitli semptom prevelansında odyo-
vestibüler semptomlar incelendiğinde yetişkinlerde işitme 
kaybı (SSHNL), tinnitus ve vertigo ile ilgili birçok rapor 

mevcuttur. Bir raporun prevelans tahmininde işitme kaybı 
%7,6; tinnitus %14,8 ve vertigo %7,2 oranında görülmüştür 
(Almufarrij & Munro, 2021).

Çalışmamızda ise %1,6 işitme kaybı, %1,6 vertigo sıklığı 
ikişer kişi de görülmüş olup, tinnitus semptomuna hiç 
rastlanılmamıştır. Farkında olunmayan odyo-vestibüler 
semptomları saptamak için odyolojik tetkikler yapılmıştır.

COVID-19’un orta kulak epitelini ne derece etkilediği 
ortaya konulmamış olsa da iletim tipi işitme kaybına (İTİK) 
yol açacak etkisi olduğu ihtimali üzerinde durulmaktadır 
(Cetinkaya, 2020; Fidan, 2020). İTİK ihtimalini dışlamak 
için tüm hastalara timpanometri ve akustik refleks testleri 
yapılmıştır. 

Daikhes ve diğerleri (2020) tüm katılımcılarda ‘‘A’’ tipi 
timpanogram; akustik refleks değerlerin 80-90 dB 
aralığında elde ettiğini çalışmalarında ifade etmişlerdir.

Yaptığımız çalışmada timpanometri tiplerinin gruplar 
arası karşılaştırılmasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir. 
Akustik refleks sonuçlarının deney ve kontrol grubunda 
karşılaştırılmasında (p<0,05) bulunduğundan anlamlı 
farklılık söz konusudur. Sağ kulak ipsi-kontralateral ve 
sol kulak ipsi-kontralateral olmak üzere 4 akustik-nöral 
yoldan oluşan refleks arkı, bu yollarda oluşabilecek bir 
patoloji varlığında ölçümü etkileyebilir.

Mustafa (2020) ile Alves de Souza ve diğerleri (2021)’nin 
yaptıkları çalışmalarda saf ses işitme eşikleri 4000-8000 
Hz arası frekanslarda anlamlı derecede kötü sonuçlar 
elde edilmiş fakat çalışmamızda sol kulakta 500-1000 Hz 
frekanslarında anlamlı farklar gözlemlenmiştir.

Çalışmamızda kemik yolu işitme eşik değerlerinin deney 
ve kontrol grubunda karşılaştırılmasında kemik yolu sağ 
ve sol kulak için 4000 Hz sonuçlarının karşılaştırmasında 
anlamlı farklılık görülmüştür.

Çalışmamızda yüksek frekans odyometri değerlerinin 
deney ve kontrol grubunda karşılaştırılmasında sadece 
sağ kulak 10000 Hz ölçüm değeri hariç tüm ölçümlerde 
anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Literatürdeki az sayıda 
yapılan odyolojik COVID-19 çalışmalarında yüksek frekans 
odyometri test bataryasının yapılmadığı gözlenmiştir. 
Yüksek frekans eşiklerindeki düşüşe; COVID-19 
enfeksiyonunun mu yoksa ototoksisitenin mi etki ettiği 
tam anlamıyla bilinmemektedir. 

Viral enfeksiyonlar enflamatuar tepkiler yaratarak 
bireylerde iç kulağın tüy hücrelerine, korti organına ve 
işitme sinirine doğrudan zarar verebilirken bazıları da 
dolaylı olarak zarar verebilir. Böylece viral işitme kaybına 
yol açabilir (Cetinkaya, 2020).

Mustafa (2020) tarafından yapılan çalışmaya göre; 
COVID-19 enfeksiyonlarının asemptomatik olmasına 
rağmen koklear tüy hücrelerinin fonksiyonları üzerinde 
zararlı etkileri olabileceğini TEOAE sonuçlarındaki 
etkilenmelerle belirtmiştir. Daikhes ve diğerleri (2020) 
asemptomatik ve şiddetli semptomatik COVID-19 
hastalarında TEOAE’leri anlamlı derecede düşük bulmuştur 
ve dış tüy hücrelerinin COVID-19’dan etkilenerek koklear 
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disfonksiyona yol açabileceğine işaret etmektedir.

Çalışmamızda TEOAE ölçümünde SNR değerlerinin 
karşılaştırılmasında anlamlı farklılık söz konusudur. 
Çalışmamız literatürle uyumlu olarak koklear kaynaklı 
patolojiyi destekler niteliktedir.

Literatürde COVID-19 enfeksiyonunun etkileri üzerine 
yapılan araştırmalarda DPOAE’yi kapsayan yalnızca tek bir 
çalışma mevcuttur ve bu çalışmada DPOAE’lerde anlamlı 
bir fark bulunamamıştır (Dror vd., 2021).

Çalışmamızda DPOAE ölçümünde SNR değerlerinin deney 
ve kontrol grubunda karşılaştırılmasında anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur. Özellikle yüksek frekanslarda gelişen anlamlı 
düzeydeki düşüşlük koklear dejenerasyonun doğurduğu 
tartışmalı bir sonuç olabilir.

Deney grubunda işitme hassasiyeti normal olan bireylerin 
bile dış tüylü hücreleri COVID-19 enfeksiyonu tarafından 
değişime uğrayabilir. Özellikle yüksek frekans tonlarından 
başlayarak OAE’lerin azlığı veya elde edilememesi, işitme 
kaybının erken belirtisini temsil edebilir. COVID-19 
enfeksiyonun etki mekanizması hala kesin olarak 
bilinmemektedir. Bu etkilerin araştırılması için daha çok 
çalışma gereklidir. 

Viral enfeksiyonlara bağlı oluşabilecek işitme kaybı tipleri 
yalnızca sensörinöral değil, iletim tipi veya mikst tip  olarak 
da gelişebilir. Özellikle otoskleroz gelişimi için varsayılan 
teorilerden biri viraldir. Deney grubumuzda yer olan bir 
vakada tek taraflı İTİK’i destekleyen otoskleroz bulgusunun 
gözlenmiş olması bu teoriyi güçlendirmektedir (Şekil 4).

Şekil 4. COVID-19’lu bireyde gözlemlenen otoskleroz odyogram örneği

Çalışmamızda yapılan testlerde, saf ses ve yüksek frekans 
işitme eşiklerinde, DPOAE, TEOAE değerlerinde, SSO, 
KAE, KAS ve immitansmetrik ölçümlerde gruplar arası 
karşılaştırmada deney grubunda patoloji lehine bulgular 
gözlenmiştir.

Yapılan son çalışmalar COVID-19’da periferik ve santral 
sinir sistemini etkileyen nörolojik bulguların olduğuna 
işaret etmektedir (Niazkar vd., 2020). Buradan COVID-
19’un nörotropik bir virüs olduğu sonucuna varılabilir. 
COVID-19 periferik sinirler ve koku alma yoluyla beyin 
sapına yayılabileceğinden, sadece nöral solunum 
merkezlerini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda işitsel yolu 
da bozabilir. Bu sebeple ABR, COVID-19'un neden olduğu 
beyin sapı hasarını değerlendirmek için kullanılabilir 

(Stone vd., 2017).

Sriwijitalai ve Wiwanitkit (2020) COVID-19’un nöro-işitsel 
sistemi etkileyerek işitme kaybına yol açabileceğine ilişkin 
ilk dünya raporunu yayınlamıştır. SARS-CoV ile ilgili daha 
önceki çalışmalarda beyin sapı tutulumu yapabileceği 
gözlenmiştir. Nöroinvaziv özelliğinden dolayı Ogier ve 
diğerleri (2020) COVID-19’un santral sinir sisteminin geç 
dönem tesirlerinin araştırılması için işitsel beyin sapı 
cevaplarıyla (ABR) izlenmesini önermektedir.

Çalışmamızda ''Click'' uyaran ile 85 dB'de yapılan Tanısal-
ABR kayıtları ile latans değişikliklerinin saptanması göz 
önünde bulundurulmuştur ve bu çalışma ile COVID-19'un 
nöral yollarda yarattığı etkileri araştırmak adına önemli 
bir adım atılmıştır. ABR testinde klinik incelemelerde 
en çok kullanılan dalga V. dalgadır. V. dalganın olmayışı 
veya latans süresinin uzaması, III-V interpik ve I-V 
interpik latanslarının uzaması, COVID-19’un beyin sapı 
disfonksiyonuna ve hatta beyin sapının solunum merkezini 
tutarak hasara yol açabileğine işaret eder (Ogier vd., 2020).

Literatürde yer alan tek ABR çalışmasında Dror ve diğerleri 
(2021) tarafından nörolojik işitsel beyinsapı cevabı (ABR) 
dalga formlarını incelediğinde iyileşen asemptomatik 
hastalar ile kontroller arasında ABR ölçümlerinde hiçbir 
fark elde edilememiştir.

Çalışmamızda ise ''Click'' uyaran ile deney ve kontrol 
grubu katılımcılardan alınan ABR kayıtlarından elde edilen 
sağ ve sol kulak verileri kıyaslandığında I., III., V., dalga 
latansları ile I-III, III-V ve I-V interpeak latans fark değerleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 
belirlenmemiştir.

Deney grubumuzdaki hastaların %85,4’ü semptomatik 
olarak hastalığı hafif-orta şiddette geçirenleri içermektedir. 
Dror ve diğerleri (2021) ise asemptomatik hastaları 
kapsayan kohort sunmuştur. Bu yüzden COVID-19 
hastalığını şiddetli-semptomatik evrede geçirenleri içeren 
kohortun daha fazla incelenmesi gerekir.

COVID-19’lu geçiren bireylerde odyometrik değerlendirme 
ve iç kulak potansiyellerinin değerlendirilmesinin yanı 
sıra işitsel beyinsapı cevaplarının önemli olabileceği 
düşünülmüştür. Bu yanıtların santral işitsel tutulumda 
erken bir gösterge olarak kullanılmasının yararlı olacağı 
düşünülmüştür.

Viral enfeksiyonlar işitsel yollar üzerinde disfonksiyon 
oluşturduğu bilinen etken yapıdır. Pandemi sürecinde 
literatürde birçok Ani İşitme Kaybı (SSHNL) raporu 
yayınlanmıştır. SSHNL’nin COVID-19 enfeksiyonunun 
bulgusu olup olmadığı konusu henüz netlik kazanmamıştır 
(Chen vd., 2019). Ani işitme kaybı şüphesiyle gelen 
hastaların anamnezi alınırken viral enfeksiyonlar 
unutulmamalıdır.

Hidroksiklorokin/klorokin, lopinavir-ritonavir, ribavirin, 
azitromisin, interferon, ivermektin gibi terapötiklerin dahil 
edildiği farmakolojik bir çalışmada COVID-19’un ototoksik 
etkilere yol açtığı belirtilmiş ve ototoksik işitme kaybının 
erken teşhisi için odyolojik izlem ve değerlendirilmenin 
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yapılması gerektiği vurgulanmıştır (Little & Cosetti, 2021).

Çalışmamızda COVID-19 hastalarının %90,2'si (37) kişi 
ilaç kullanmış olup sadece 4 kişi ilaç kullanmamıştır. 
Kullananların ilaçların dağılımı ise şu şekilde elde 
edilmiştir; en yüksek oranda Favipiravir ve Hidroksiklorokin 
yer almaktadır. Düşük oranda kullanılan diğer ilaçlar ise, 
Oseltamivir, Azitromisin ve Antikoagülan gelmektedir. 

COVID-19 hastalarında kullanılan ilaçlar yüksek frekans 
işitme eşiklerine ve iç kulak tüy hücrelerine zarar (kalıcı 
veya geçici) verebilir (Jozefowicz-Korczynska vd., 2021). 
Çalışmamızda elde edilen koklear farklılıkların COVID-19’a 
bağlı oluşan ototoksisitenin sebep olabileceği göz ardı 
edilmemelidir.

Çalışmada COVID-19 geçiren bireylerde işitme 
kaybının varlığına ve tutulumuna yönelik kanıt aranarak 
bireylerdeki değişiklikler ortaya konmuştur. Odyometrik 
ve immitansmetrik değerlendirmede, TEOAE ve DPOAE 
testlerinde elde edilen anlamlı farklılıklar orta ve iç kulakta 
bir etkilenme görülmesinin kanıtıdır. 

Nörotrofik olduğu düşünülen koronavirüsün santral işitsel 
yolları etkileyen bir patolojiye ait bulgusu ABR testiyle 
elde edilememiştir. Ancak COVID-19’un uzun vadeli 
komplikasyonlarının incelenmesi için daha çok ABR 
çalışması yapılmalıdır.

Gelecekteki çalışmalar için, hastalığı ciddi-şiddetli seyirli 
geçiren ve hastanede yatışı sağlanan hasta grubunun 
çalışmaya dahil edilmesiyle ilerdeki çalışmaların daha 
tutarlı yorumlanabileceği düşünülmektedir.

Ayrıca çalışmamızda da görüldüğü üzere COVID-19 
geçiren bireylerde, işitme kayıplarının farkında olmayan 
veya klinik şikâyetleri bulunmayan hastalar olabilmektedir. 
Bu sebeple; COVID-19 grubunda elde ettiğimiz bulgular 
ışığında odyolojik testlerin hastalara belirli aralıklarla 
tekrarlanmasını önermekteyiz. 

Finansal destek: Çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi/
kuruluş yoktur.
Çıkar Çatışması: Yazarlar arasında herhangi bir çıkar çatışması 
yoktur.
Etik onay: Çalışma için İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Etik Kurulu tarafından 22.04.2021 
tarihinde ve 2021-14 sayılı kararı ile etik kurul izni alınmıştır. 
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma Başvuru Onayı: 
COVID-19 temalı çalışma için Bakanlık tarafından onay alındı.
Hasta onamı: Çalışma için hastalardan yazılı bilgilendirilmiş 
onam formu alındı.
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Basınç Yarası Olan Palyatif Bakım Hastalarında Hemşirelik Bakımı-Kısa Derleme

Nursing Care in Palliative Care Patients with Pressure Sores-Short Compilation
 Burcu Dirlik,  Sevil Pamuk Cebeci

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye 

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, basınç yarası bulunan palyatif bakım hastalarında hemşirelik bakımını literatür eşliğinde irdelemektir. Derlemenin 
oluşturulmasında basınç yarası olan palyatif bakım hastalarının hemşirelik bakımı konusuna ulaşmak amacıyla ‘’Pressure sore 
and nursing care in palliative care, Palyatif bakımda basınç yarası ve hemşirelik bakımı’’ anahtar kelimeleri ile ‘Pubmed’, Yök tez, 
Google Scholar’ veri tabanlarında 2007-2021 yılları arasında yayınlanmış araştırmalar taranmıştır. Taramalar sonucunda tam metnine 
ulaşılabilen 10 yüksek lisans-doktora tezi ve 16 adet İngilizce-Türkçe makale incelenmiştir. İncelenen çalışmalarda basınç yarasını 
önleyici hemşirelik uygulamaları değerlendirildiğinde; pozisyon değişikliği, cilt koruyucu önlemler, havalı yatak kullanma ve yatak 
banyosu, inkontinans yönetimi vb. gibi standart bakım protokollerinin uygulandığı gözlenmiştir. Ancak yapılan bu gibi girişimlerin 
etkinliğinin değerlendirildiği çalışma bulguları mevcut olmamakla birlikte, çalışmaların birçoğunda öneri olarak önleyici uygulamaların 
yapılmasının gerekliliğinin vurgulandığı görülmüş ancak kanıt düzeyi olabilecek uygulamaların neler olduğu kesin olarak belirtilmediği 
sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte yapılan bir çalışmada basınç yarasını önlemeye yönelik verilen bakımın algoritma rehberliğinde 
gerçekleştirilmesinin basınç yarası insidansının azaltılmasında etkili olduğu sonucuna da varılmıştır. Basınç yaralarının palyatif bakım 
hastalarında en sık karşılaşılan problemlerden biri olduğu ve bakımda kalite göstergesi olduğu bilinmektedir. Ayrıca tedavisi uzun 
süren ve oldukça maliyetli olan, bireye oldukça acı veren, yaşam kalitesini ise olumsuz yönde etkileyen global bir sağlık problemidir. Bu 
sorunun önlenmesi/azaltılması adına bütüncül bir hemşirelik bakımı verilmesi çok önemlidir. Bu sebeple konuya ilişkin kanıta dayalı 
daha fazla çalışma yapılması önerilmektedir.

GİRİŞ 

Günümüzde insanlar akut hastalıklardan çok, tam 
olarak tedavi edilemeyen kronik hastalıklar nedeniyle 
yaşamlarını yitirmektedir. Bu durum beraberinde sağlık 
profesyonellerinin yaşam süresini arttırmaktan ziyade 
yaşam kalitesini arttırmaya odaklanmaları gerektiği ve 
başarının sınırlı olduğu durumlarda tedaviye yönelik 
girişimler yerine hastanın yaşamakta olduğu acıyı 
azaltmanın gerekliliğini getirmiştir (43). Soruna neden olan 
hastalığı tedavi etmeyi öncelikli amaç olarak belirlemeyen, 
asıl amacı hastaya ıstırap veren semptomların ortadan 
kaldırılması ya da azaltılması olan palyatif bakıma 
gereksinim, uzayan insan ömrü ile beraber gün geçtikçe 
daha da artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
tarafından palyatif bakım; ayrıntılı ve geniş çerçeveli bir 
değerlendirme ve tedavi planı ile hastaların yaşadıkları 
fiziksel, psikososyal ve manevi semptomların ortadan 
kaldırılmasını, aynı zamanda bireyin ailesi, yakınları 
ve bakım verenlerinin desteklenmesini ve acılarının 
hafifletilmesini amaçlar. Palyatif bakımda ölüm süreci 
ne geciktirilir ne de hızlandırılır, amaç yaşamdan ölüme 
geçişi kolaylaştırmaktır. Bireyin yaşam süresinden çok 
yaşamakta olduğu hayatın niteliğiyle ilgilenir. Beklenen 
son olan ölüm yaklaştıkça bireyi ve aileyi rahatlatıcı 
girişimlere yoğunlaşılmalıdır (35,46).

Palyatif bakım uzun süreli yatışları gerektirdiği için bu 
hasta gruplarında basınç yaralanmaları hastanede yatış 
sürelerini daha fazla uzatmakta ve bu durum hastanın 
eşlik eden diğer problemlerinin artmasına neden 
olmaktadır (33). Basınç yaraları, engellenebilir bir problem 
olmasına karşın; bakım alan birey, bakımı sağlayan 
kurum ve kişiler açısından problem teşkil etmektedir. 

Basınç yarası varlığı morbidite-mortalite ve enfeksiyon 
artışına, uzun süreli hastanede yatış nedeniyle de maliyet 
yükünün artmasına sebep olmakta ve temelde yatağa 
bağımlılığın etkisi ile ortaya çıktığı için bireyin bağımsız 
fonksiyonlarını kaybetmesine, aynı zamanda psikolojik 
sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Palyatif 
bakım hastalarında basınç yarası, hasta ve ona bakım 
verenlerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği için 
dikkatle üzerinde durulması gereken önemli bir konudur 
(51).  Palyatif bakımın başarı hedeflerinin en başında, 
basınç yaralarının oluşmasının engellenmesi temel hedef 
olmalıdır. Bunun için gerekli önlemler alınarak uygun 
hemşirelik girişimleriyle süreç yönetilmelidir. (27). Makale, 
basınç yarası olan palyatif bakım hastalarında hemşirelik 
bakımını literatür eşliğinde irdelemek amacıyla yazılmıştır.

Palyatif Bakımda Basınç Yaraları

Basınç yarası ile ilgili pek çok tanım mevcut olmakla 
beraber en yaygın kullanılan tanım Avrupa Basınç Ülseri 
Danışma Paneli (European Pressure Ulcer Advisory Panel, 
EPUAP) ve Ulusal Basınç Ülseri Danışma Paneli (National 
Pressure Ulcer Advisory Panel, NPUAP) tarafından 
yapılan tanımdır. Bu tanıma göre basınç yaralanmaları 
genellikle kemik çıkıntıları üzerinde ya da tıbbi cihaz 
veya başka bir cihazla ilişkili olarak ortaya çıkan lokalize 
deri veya deri altı doku hasarıdır. (10). Basınç yarası, 
önlenebilir bir sağlık problemi olması ile birlikte, kişilerin 
ağrı yaşamalarına, daha uzun süre hemşirelik bakımına 
gereksinim duymalarına sebep olmaktadır (54). Yapılan 
çalışmalarda, basınç yarası insidans ve prevalansının 
yüksek olduğu gösterilmiştir. Bours ve ark. (2002) basınç 
yarası prevelansını akut bakım verilen birimlerde %22, evde 
bakım hizmetinde %33, Woodbury ve Houghton (2004) 
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%26, Capon ve ark. (2007) ise %27 olarak bulmuştur (17). 
Ülkemizde yapılan çalışmalara baktığımızda Çınar ve ark. 
(2018) basınç yarası prevalansını %15-63,  Katran (2015) 
%20.56, Terekeci ve ark. (2009) %9.8,  Uzun ve Tan (2007) 
%9.9, Sayar ve ark. (2008) basınç yarası insidansını %14.3 
olarak bulmuştur. Dünyada basınç yarası prevalansına 
baktığımızda ise %22-33 iken ülkemizde %9.8-65 
aralığında olduğu gözlenmektedir (48).  

Basınç yarası oluşma riskini arttıran çok sayıda faktör 
belirtilmektedir. Bunlar; hastaların genel durumlarında 
meydana gelen değişimler, gaita-idrar inkontinansı, 
diyare, terleme, yara bölgesindeki akıntı ve yoğun ilaç 
tedavisi, dolaşım, metabolik ve solunum sistemine ilişkin 
bozukluklar şeklinde belirtilmiştir (22,24,33,). Özellikle 
basıncın fazla olduğu alanlar olan  koksiks, topuklar, 
dirsekler, femur, ayak bileği, kulak, kalça gibi kemik 
çıkıntısı olan vücut bölgelerinde, omurga hasarı, ciddi kalp 
yetmezliği olan hastalar, yaşlı ve kısıtlı hareket edebilen 
bireylerde daha sık gelişmektedir. Literatürde yer alan 
araştırmalarda basınç yaralarının sıklıkla yoğun bakım 
üniteleri ve palyatif bakım merkezlerinde ortaya çıktığını 
göstermektedir. (28).

Basınç Yaralarının Önlenmesi ve Hemşirelik Bakımı

Basınç yaraları hastanede yatış süresini arttıran 
mortalite ve morbiditeye yol açan ve ciddi bir maliyet 
sebebi olmasının yanında önlenebilir bir durumdur (53). 
Basınç yaralarının oluştuktan sonraki tedavi süreci daha 
uzun sürdüğü ve maliyetli olduğu için yara oluşumunun 
önlenmesi temel amaç olmalıdır (41). 

Hemşirelik bakımının kalitesinin en önemli göstergelerinden 
biri olan basınç yaraları, oldukça kolay uygulanabilen 
hemşirelik girişimleri ile önlenebilmesine rağmen 
dünya genelinde süregelen bir sağlık problemidir(14). 
Ayrıca günümüzde III veya IV. Dereceye ulaşan basınç 
yaraları ‘kesinlikle kabul edilemeyen’ bir durum olarak 
görülmektedir. Çünkü basınç yarası gelişimi, hemşirelik 
bakımının eksikliğinin ya da önleyici girişimlerin ihmal 
edildiğinin ve hastaya sunulan bakımın kalitesinde 
yetersizliğin bir göstergesidir. Hastayla ilk karşılaşma 
anında hastanın deri bütünlüğü basınç yaralanmaları 
açısından değerlendirilmeli, doku bütünlüğünü 
bozabilecek durumlar ve olası riskler belirlenmelidir. 
Basınç yaralarının önlenmesinde iki saatte bir pozisyon 
değişikliği, basınç noktalarının desteklenmesi, derinin 
kuru ve temiz tutulması temel olarak primer koruma 
sağlar(56). Basınç yaralarının önlenmesi konusunda etkili 
bir yol izleyebilmek için öncelikle risk değerlendirmesinin 
ve klinik sınıflamanın doğru yapılması gereklidir. (39). 

Basınç yaralarının önlenmesi ve tedavisi hastaya 
holistik (bütüncül) yaklaşımı gerektirir. Çünkü basınç 
yarası hastanın birçok sistemini etkileyip sorunların 
oluşmasına sebep olur.  Bu nedenle multidisipliner 
ekip anlayışıyla önleme ve tedavi uygulamalarının etkin 
şekilde yerine getirilmesi gereklidir. Basınç yarası olan 
bireyde hemşirelik süreci, bireyselleştirilmiş hemşirelik 
bakımının sistematize şekilde verilmesini kapsamalıdır. 

Hemşire bir model rehberliğinde elde ettiği objektif ve 
sübjektif veriler doğrultusunda hastanın ve yaranın 
durum değerlendirmesini yapmalı, hemşirelik tanılarını 
oluşturmalı, planlama, uygulama, değerlendirme 
aşamalarını doğru şekilde gerçekleştirmelidir(45).

Yara bakımını sağlayan sağlık üyelerinin öncelikle ayrıntılı 
deri değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı konusuyla 
ilgili bilgi sahibi olması gereklidir. Deri sıcaklık artışı, 
basmakla solmayan kızarıklık, ödem, ağrı gibi basınç 
yarasını düşündürebilecek risk faktörleri açısından sıklıkla 
değerlendirilmelidir (32). Ayrıca basıncın artmasına 
neden olabilecek tıbbi cihaz ve araçların varlığının da 
sıklıkla araştırılması, değerlendirme konusunda önemli 
bir başka noktadır (16). Düzenli gözlem, iyi yapılmış bir 
klinik sınıflama, uygun risk değerlendirme ölçeklerinin 
bakımda aktif olarak kullanılması, riskli hasta gruplarının 
saptanması, basınç altında kalan alanların belirlenmesi 
ve desteklenmesi, bariyer kremlerin kullanılması, hastaya 
durumuna uygun olarak pozisyon verilmesi ve en az 2 
saatte bir pozisyon değişikliğinin sağlanması, derinin kuru 
ve temiz tutulması, fekal ya da üriner kontaminasyonun 
önlenmesi, uygun cilt bakımının sağlanması ve cildin nem 
dengesinin korunması, pamuk oranı yüksek ve terletmeyen 
giysilerin kullanılması, yatak çarşaflarının kuru ve kırışıksız 
olması, havalı yatak gibi basıncı azaltmaya yönelik destek 
yüzeylerin kullanılması, sağlıklı ve yeterli beslenmenin 
sağlanması ve hastaya bakım veren kişilerin basınç 
yaraları konusunda ayrıntılı bilgilendirilmesi vb. tedbirler 
basınç yaralarını önlemeye yönelik kullanılması önerilen, 
basit, az maliyetli ve etkin yöntemlerdir (10,16,32). 

Basınç yaralarının önüne geçilmesinde öncelikli 
hedef sağlıklı dokunun korunması ve bütünlüğünün 
sürdürülmesidir. Yapılan çalışmalarda kanıta dayalı 
uygulamalar göstermiştir ki; basınç yarası açılmasında 
riskin değerlendirmesi ve önlenmesi konusunda ilk 
dönemde hastaya sunulan hemşirelik bakımı ve basınç 
yaralarını engellemeye yönelik girişimler ile görülme sıklığı 
ve oranı ciddi oranlarda azaltılabilir (14). Risk etmenlerini 
belirlemeye yönelik güvenilir ölçeklerin kullanılması bakım 
yönetiminde önemli bir noktadır. Bu sebeple basınç yarası 
risk kontrolü hastanın kliniğe ilk yatışı ile başlayarak 
taburculuğa kadar devam etmelidir. Risk değerlendirme 
konusunda literatürde birçok değerlendirme skalası 
mevcuttur. Bu skalalarının seçiminde geçerlilik ve 
güvenilirliğin kanıtlanmış olması ve hemşireler tarafından 
kolay uygulanabilmesi önemli noktalardır. Bu skalalardan 
en çok kullanılanları Norton, Gosnell, Braden, Knoll, 
Waterlow değerlendirme skalalalarıdır(4,9). Ülkemizde 
basınç yarası risk değerlendirmelerinde ölçeklerin aktif 
olarak kullanılmadığı, kullanıldığı alanlarda ise sıklıkla 
Norton basınç yarası risk değerlendirme ölçeğinin 
kullanıldığı görülmektedir(36,54,57). 

EPUAP-NPIAP- PPPIA tarafından hazırlanan  Basınç 
Ülserini  Önleme Hızlı Başvuru Kılavuzu’na göre; basınç 
yarası bulunan bireyin detaylı değerlendirilmesi için Norton 
Ölçeği, Braden Ölçeği, Waterlow Ölçeği’nin kullanılması, 
malnütrisyonu olan, basınç yarası riski olan ya da basınç 
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yarası bulunan tüm bireylerin, günde 1.2-1.5g/kg/gün 
protein alması ve alınan her 1 kalori için 1 ml sıvı alımı 
ile birlikte kilogram başına en az 30-35 kcal almasının 
sağlanması önerilmiştir (10).

TARTIŞMA

Basınç yaraları tam olarak önlenememekle birlikte uygun 
ve etkin kanıta dayalı uygulamalar ile özellikle de erken 
dönemde, yara henüz oluşmadan, önleyici ve koruyucu 
hemşirelik bakımı verilerek basınç yarası insidansı önemli 
oranda azaltılabilmektedir (58). Gül ve ark.nın (2016) yaptığı 
çalışma sonucunda yoğun bakım hastalarının önemli bir 
kısmının basınç ülseri gelişimi için yüksek risk altında 
olduğu görülmüş ve buna rağmen bu hastaların yaklaşık 
olarak sadece beşte birinde basınç ülserinin gelişmiş 
olması hasta bakım hizmetlerinin önemine bir kez daha 
dikkati çekmiştir(25). Düzkaya ve ark. nın (2014) Pediatri 
Yoğun Bakım Ünitesinde basınç yarası gelişmesine yönelik 
yaptığı araştırmada basınç yarası, sunulan hemşirelik 
bakımının kalite göstergesi olarak değerlendirildiğinden 
önleyici hemşirelik bakımı protokollerinin geliştirilerek 
uygulamaya geçirilmesinin çok büyük önem taşıdığı 
sonucuna varılmıştır(20). Ayrıca Çınar ve ark. nın (2018) 
Yoğun Bakım Ünitesi’nde basınç yarasını önlemeye 
yönelik Türkiye’de yapılmış çalışmaların incelenmesi 
konusunda yapmış olduğu sistematik derlemede konuyla 
ilgili uygulamada kanıt düzeyi olabilecek hemşirelik 
uygulamalarını içeren deneysel çalışmaların olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır(18). Çalışmaların birçoğunda öneri 
olarak önleyici uygulamaların yapılmasının gerekliliği 
vurgulanmış ancak bu uygulamaların ne olduğu kesin 
olarak kanıtlanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

SONUÇ 

Palyatif bakım hastalarında en sık karşılaşılan 
problemlerden biri olan basınç yaraları, bakımda kalite 
göstergesi olmakla birlikte tedavisi uzun süren ve oldukça 
maliyetli olan, bireye oldukça acı veren, yaşam kalitesini 
ise olumsuz yönde etkileyen global bir sağlık problemidir. 
Aynı zamanda basit, ucuz ve etkin hemşirelik girişimleriyle 
önlenmesi mümkün olan bir sağlık sorunudur. Bu nedenle 
hastaya bütüncül bir bakım verilmesi olası problemlerin 
saptanmasını sağlayarak hastanın yaşamını olumsuz 
yönde etkileyecek bir problem olan basınç yaralarını 
önleyebilmektedir. Konu ile ilgili kanıta dayalı daha fazla 
çalışma yapılması önerilmektedir.
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