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ÖZET
Amaç: Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) suﬂlar›n›n antibiyotik direncinin araﬂt›r›lmas›
amaçlanm›ﬂt›r. Gereç ve Yöntem: Çal›ﬂmada materyal olarak çeﬂitli örneklerden izole edilen 130 P.
aeruginosa suﬂu kullan›ld›. Bulgular: ‹zole edilen suﬂlar s›kl›kla Yo¤un Bak›m(%60), Pediatri(%16.2)
ve Kulak Burun Bo¤az (%10) servislerinden izole edilmiﬂlerdir. P. aeruginosa suﬂlar›na yap›lan
duyarl›l›k testleri sonucunda en s›k gentamisin (%75.4), tobramisin (% 64.6) ve imipenem (%50)’e
direnç saptanm›ﬂt›r. Sonuç: Çal›ﬂma sonucunda P. aeruginosa suﬂlar›n›n antimikrobiyal dirençleri
önceki y›llara göre gentamisin d›ﬂ›nda azalma gösterdi¤i saptanm›ﬂt›r.
Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, antimikrobik direnç
Selçuk T›p Derg 2008; 25: 1-6
SUMMARY
ANTIMICROBIC RESISTANCE OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA STRAINS
Aim: In the study where antibiotic resistance of Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) strains
were aimed to be investigated. Material and method: In the study 130 P.aeruginosa strains isolated from various samples as materials were utilized. Result: Isolated strains were mainly provided
from the intensive care unit (60%), the pediatry department (16.2%), and the otorhinolaryngology
department (10%). As a result of the sensitivity tests performed for P. aeruginosa strains, the most
resistance was provided with gentamicin (75.4%), tobramycin (64.6%), and imipenem(50%).
Conclusion: Consequently, it was determined in our study that antimicrobial resistance of P. aeruginosa strains be decreased, except gentamicin compared to previous years.
Key words: Pseudomonas aeruginosa, antimicrobic resistance.
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GEREÇ VE YÖNTEM

Pseudomonas cinsi içinde; hem insanlarda
oluﬂturduklar› infeksiyonlar›n s›kl›¤› ve çeﬂitlili¤i, hemde önemli mortalite ve morbidite
oranlar› ile "Pseudomonas aeruginosa" en
önemli patojen olarak bilinmektedir. Yapt›¤›
hastal›klar, yüzeysel deri infeksiyonlar›ndan
öldürücü sepsise kadar de¤iﬂebilir(1). Özellikle savunma mekanizmalar›n›n zay›flad›¤›,
beslenme yetersizli¤i vb. durumlarda hastal›k
yapan f›rsatç› patojen olup özellikle hastane
araç gereçleri veya personelin ellerinden kaynaklanan nozokomiyal salg›nlara da neden
olmaktad›r. Hastane infeksiyonlar› aras›nda
da etken olarak giderek daha yüksek oranlarda saptanmaktad›r. Hastane ortam›nda bakterilerin kolay bar›nabilmesi ve direnç geliﬂtirebilmesi sebebiyle de tedavilerinde zorluklar yaﬂanmaktad›r(2). Pseudomonas suﬂlar›n›n neden oldu¤u infeksiyonlarda en önemli sorun direnç oran›n›n yüksek olmas› ve tedavi esnas›nda çabuk direnç geliﬂmesidir(3,4).

Çal›ﬂmada materyal olarak laboratuvar›m›za
son bir y›l içinde gönderilen klinik örneklerden üretilen 130 adet P. aeruginosa suﬂu
kullan›lm›ﬂt›r. Klasik kültür yöntemleri ile üretilen bu suﬂlar›n identifikasyon ve MIC de¤erleri ile antimikrobiyal ajanlara direnç oranlar›n›n tespitinde ise Sceptor (Becton DickinsonUSA) cihaz› ve panelleri kullan›lm›ﬂt›r.
BULGULAR
Hastanemizde 2004-2005 y›llar› aras›nda
yapt›¤›m›z ancak henüz yay›nlanmam›ﬂ bir
çal›ﬂmada elde etti¤imiz direnç oranlar›yla
karﬂ›laﬂt›r›lmal› olarak verilen P. aeruginosa
suﬂlar›n›n antimikrobiyal ajanlara direnç
oranlar› Tablo 1’de, servislere ve örneklere
göre da¤›l›mlar› ise Tablo 2’de verilmiﬂtir.
TARTIﬁMA
P. aeruginosa, bir çok virulans faktörü ve çeﬂitli direnç mekanizmalar›na sahip olmas› nedeniyle önemli bir nozokomiyal patojen olmaya devam etmektedir. Özellikle kistik fibrozis ve nozokomiyal pnömoni gibi solunum
sistemi infeksiyonlar›nda, sepsis, cerrahi yara,
yan›k infeksiyonlar›, deri ve yumuﬂak doku infeksiyonlar›nda s›kl›kla patojen olarak bulunmaktad›r. P. aeruginosa’n›n duyarl› tiplerinin
etken oldu¤u infeksiyonlarda tikarsilin, piperasilin, azlosilin, seftazidim, sefaperazon, sefepim, sefpirom, aztreonam, imipenem ve
meropenem tedavi edici olarak kullan›lan beta-laktam antibiyotiklerdir(5,6). Her antibiyotik grubuna karﬂ› direç mekanizmas› farkl›d›r(7). P. aeruginosa suﬂlar›, hücre duvar›nda
bulunan ve bariyer görevi yapan bir mekanizmaya sahip olmas› ve antibiyotiklere etkili
enzimler üretmesi nedeniyle yayg›n olarak
kullan›lan birçok antibiyoti¤e dirençlidirler(1,7,8). P. aeruginosa’n›n gerek klinik örneklerde görülme oranlar› ve gerekse direnç
durumlar› hakk›nda birçok çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. Çeﬂitli klinik örneklerden al›nan materyalden izole edilen P. aeruginosa suﬂlar› ile ilgili
yap›lan çal›ﬂmalarda; Köro¤lu ve ark.(9) en
s›k idrar (%45), daha sonra kulak (%24),

Bu çal›ﬂmada, hastanemizde çeﬂitli örneklerden izole edilen P. aeruginosa suﬂlar›n›n antimikrobiklere direnç oranlar›n›n ortaya konulmas›, önceki y›llarda saptanan direnç durumuyla, ülkemizde ve dünyada yap›lan çal›ﬂmalarla karﬂ›laﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Tablo 1. P. aeruginosa suﬂlar›n›n antimikrobiklere
direnç oranlar›
n/N

Direnç
(%)

20042005(%)*

Gentamisin

98/130

75.4

70

Tobramisin

84/130

64.6

75

‹mipenem

65/130

50

55

Aztreonam

47/130

36

62

Seftazidim

44/130

34

77

Siprofloksasin

43/130

33.1

40

Piperasilin

35/130

27

64

Tikarsilin

11/55

20

-

Antimirrobiyaller

N: test edilen suﬂ say›s›
n : dirençli suﬂ say›s›
*Henüz yay›nlanmad›

2

Cilt : 24
Say› : 1

Pseudomonas Aeruginosa Suﬂlar›n›n

Tablo 2. P. aeruginosa suﬂlar›n›n servislere ve örneklere göre da¤›l›mlar›
Servis

Say›

Oran(%)

Örnek

Say›

Oran(%)

Yo¤un Bak›m

78

60

Trakeal aspirat

82

63.1

Pediatri

21

16.2

Kulak

13

10

KBB

13

10

‹drar

12

9.3

Enfeksiyon

5

3.9

Yara

10

7.7

Genel Cerrahi

4

3.1

Dren

3

2.3

Beyin Cerrahisi

2

1.5

BOS

2

1.5

Ortopedi

2

1.5

Kan

2

1.5

Di¤er**

5

3.8

Di¤er***

6

4.6

TOPLAM

130

100

TOPLAM

130

100

** Cildiye(2), Gö¤üs Cerrahisi(1), Kad›n Do¤um(1), ‹ç Hastal›klar›(1)
*** Apse(1), Bronko-alveolar lavaj(1), Bat›n(1), Vagen(1), Bo¤az(1), Burun(1)

likte aztreonama % 36, aztreonam %36, seftazidim %34, siprofloksasin %33.1 ve piperasilin’e de %27 oranlar›nda direnç saptanm›ﬂt›r. Saptad›¤›m›z oranlar yurdumuzda yap›lan
di¤er çal›ﬂmalarla uyumlu bulunmuﬂtur.

dren/kateter (%14), yara/apse (%11), balgam (%7) ve kan (%3) örneklerinden izole ettiklerini, Cevahir ve ark.(10) çal›ﬂmam›zla
uyumlu olarak, trakeal aspirat baﬂta olmak
üzere s›ras› ile; idrar, yara, balgam, entübasyon kanülü, kan, göz, kateter, göbek sürüntüsü, BOS, bat›n içi s›v›s› ve kulak ak›nt›s›ndan
izole ettiklerini, ﬁahin ve ark.(11) da, en s›k
kulak salg›s›nda (%44), olmak üzere s›kl›kla
idrar (%21), yara materyali (%19), balgam
(%15), bronﬂ lavaj s›v›s› (%4), bo¤az salg›s›
(%4) ve diyaliz s›v›s›ndan (%1) izole ettiklerini
bildirmiﬂlerdir. ‹zole edilen klinik örneklerin
da¤›l›m›nda, her ne kadar farkl›l›k olsa da de¤iﬂik çal›ﬂmalarda trakeal aspirat, kulak ve idrar materyallerinde üreme, en s›k oranlarda
saptanm›ﬂ olup bizim çal›ﬂmam›zda da buna
uyumlu olarak bu üç materyalde en s›k oranda üretildikleri görülmektedir.

Yurt d›ﬂ›nda yap›lan çal›ﬂmalarda(23,24) gentamisin direnci %33, aztreonam direnci ise
%67 olarak bildirilmiﬂtir. Di¤er çal›ﬂmalarda
ise; imipenem’e %5.6-68(24-36), piperasilin’e
%6.7-88(24,25,27,33,34), seftazidim’e %828.3(23,27,32,34,36,37) ve siprofloksasin’e
ise %9-66.3(24,30,32,36) aras›nda direnç
bildirilmiﬂtir. Japonyada imipenem direnci
%20-30 civar›nda oldu¤u bildirilmiﬂtir(27,38). Güney Afrikada karbapenem’e direnç %42-45(39), Taylant’da ise %13-33 aras›nda de¤iﬂti¤i bildirilmiﬂtir(40). Yurt d›ﬂ›nda
saptanan direnç oranlar› genel olarak saptad›¤›m›z oranlarla uyumlu olmakla beraber
çal›ﬂmam›zda saptad›¤›m›z aztreonam direnci(%36) düﬂük, gentamisin(%75.4) ve seftazidim direnci(%34) ise yüksek bulunmuﬂtur.

Yurdumuzda yap›lan farkl› çal›ﬂmalarda gentamisin’e %19-79 (1,10,12-18), tobramisin’e
%29-79 (14,15,17-19), imipenem’e %354(1,2,9,10,12-21), aztreonam’a %21-86
(1,10,12,13,15-19,21), seftazidim’e %15-80
(1,2,9,10,12,13,15-21),
siprofloksasin’e
%10-47 (1,9,10,12-16,18-22) ve piperasilin’e
ise %9-71(1,9,10,12,13,15-18,20,23) aras›nda direnç bildirilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda gentamisin(%75.4), tobramisin(%64.6) ve imipenem’e(%50) aﬂ›r› direnç tespit edilmekle bir-

Bildirilen sonuçlardaki direnç oranlar›nda
önemli farkl›l›klar vard›r. Bunun nedeni her
yörenin veya hastanenin kendine özgü antibiyotik kullan›m politikas›n›n olmas› ve hastanelerde kolonize suﬂlar›n direnç paternlerindeki de¤iﬂikliktir. Yine geliﬂen direnç genlerinin bölgeler ve hastaneler aras›nda farkl›l›k
3

Selçuk T›p Dergisi
2008

M.G. Kurto¤lu, H. Bozkurt, G. Yaman,
K. Aygül, Y. Bayram, M. Berktaﬂ

göstermesi de nedenler aras›nda say›labilir.

du¤unu gösteren çal›ﬂmalar bulunmaktad›r(22).

Genel olarak de¤erlendirildi¤inde direnç
oranlar›n›n yüksek oldu¤u görülmektedir. Bu
durum do¤al olarak tedaviyi zorlaﬂt›rmakta
ve klinisyenleri güç duruma düﬂürmektedir.
Bu çal›ﬂmalar antimikrobiklere duyarl›l›k testlerinin önemini bir kez daha ortaya koymaktad›r. Kombinasyon tedavisinin Pseudomonas enfeksiyonlar›ndaki yerinin sadece direnç
geliﬂimini yavaﬂlatmak de¤il, uygun kombinasyonlarda dirençli antimikrobiyalleri duyarl› MIK de¤erlerine indirme seçene¤i de sun-

Sonuç olarak bölgemizde; P. aeruginosa suﬂlar›n›n en s›k YBÜ ve pediatri servislerinden
izole edildi¤i ve en etkili antibiyotiklerin tikarsilin, piperasilin, siprofloksasin ve seftazidim
oldu¤u, en yüksek direnç oranlar›n›n ise %
75.4 ile gentamisin’e karﬂ› geliﬂti¤i saptanm›ﬂt›r. Duyarl›l›k testi yap›lmadan tedaviye
yön verilmemeli, gerekirse antibiyotik kombinasyonlar› kullan›lmal›d›r.
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OBEZ‹TE TEDAV‹S‹NDE 2 Hz FREKANSTA D‹ETLE
B‹RL‹KTE ELEKTROAKUPUNKTUR ve SADECE
D‹ET UYGULAMASININ K‹LO KAYBI ‹LE BETA ENDORF‹N,
ADRENOKORT‹KOTROP HORMON VE KORT‹ZOL
DÜZEYLER‹NE ETK‹LER‹
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ÖZET
Amaç: Obezlerde 2 Hz frekanstaki elektroakupunktur ve diet tedavisinin vücut a¤›rl›¤›na, serum beta
endorfin, adrenokortikotrop hormon (ACTH) ve kortizol düzeylerine etkilerini de¤erlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Yaﬂ ortalamalar› 40.95±5.08, vücut kitle indeksleri (VK‹) 33,18±2,23 olan 22
kad›na diyet ve elektroakupunktur (EA), yaﬂ ortalamalar› 43,09±3,52, VK‹’leri 33,77±2,61 olan 22
kad›na sadece diyet program› uyguland›. Elektroakupunktur kulak noktalar›ndan Hungry, Shenmen
ve Stomach, vücut noktalar›ndan KB 4, KB 11, Mi 25, Mi 36, Mi 44, Kc 3 ve Da 3 kullan›larak, haftada bir gün kulak ve vücuttan, iki gün ise sadece vücuttan, günde tek seans ve 30 dakika olmak
üzere 20 gün süre ile uyguland›. Diet program› ise 20 gün süre ile 1400 kcal olarak uyguland›.
Bulgular: Elektroakupunktur ve diyet uygulamas›yla % 3.83, sadece diyet uygulamas› ile % 3.05
oran›nda a¤›rl›k kayb› gözlendi. Elektroakupunktur ve diyet uygulanan grup ile sadece diyet uygulanan gruptaki deneklerin vücut a¤›rl›¤›na, ACTH, kortizol ve beta endorfin parametrelerinin etkisinin
karﬂ›laﬂt›r›lmas› Mann Whitney U testi ile irdelendi. Ayr›ca gruplar›n temel de¤iﬂkenlerle ilgili ortalamalar› aras›ndaki farkl›l›k da Mann Whitney U testi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›. EA ve diyet grubunda sadece
diyet grubuna göre a¤›rl›k kayb›nda (P<0.001) artma gözlendi. Ayn› ﬂekilde gruplar aras›nda ACTH
(P<0.001), kortizol (P<0.05) ve beta endorfin’in (P<0.001) serum düzeylerindeki farklar
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda EA ve diyet grubunda, diyet grubuna göre artma gözlendi. Sonuç: Obezlerde
diyete ek olarak 2 Hz frekansta elektroakupunktur uygulanmas›n›n sadece diyet uygulamas›ndan
daha fazla a¤›rl›k kayb›na neden oldu¤u belirlendi. Bunu EA etkisi ile artan serum beta endorfin ve
ACTH düzeylerinin büyük bir olas›l›kla lipolitik etki yapmas›na ba¤lamaktay›z.
Anahtar Kelimeler: Elektroakupunktur, obezite, beta endorfin, ACTH ve kortizol
Selçuk T›p Derg 2008; 25: 7-15

Haberleﬂme Adresi : Dr. Mehmet Tu¤rul Cab›o¤lu
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dal›, Akupunktur Tedavi Ünitesi, Ankara
Baﬂkent Üniversitesi Ek binas› Emek 8. Cad. 77. Sk. No:19 Emek/ANKARA
e-posta: tugcab@yahoo.com
Geliﬂ Tarihi: 27.07.2007
Yay›na Kabul Tarihi: 09.01.2008
7

Selçuk T›p Dergisi
2008

M.T. Cab›¤lu, N. Çetin, N. Ergene, N.Ü. Gündo¤an

SUMMARY
EFFECT OF 2 HZ ELECTROACUPUNCTURE APPLICATION AND DIET RESTRICTION ON THE
LEVELS OF BETA ENDORPHIN, ACTH AND CORTISOL IN THE OBESITY TREATMENT
Aim: To evaluate the effect of EA application at 2 Hz and diet restriction on the levels of serum beta
endorphin, ACTH and cortisol in obese women. Material and Method: EA application and diet
restriction was applied on 22 women who had the mean age of 40.95±5.08 and Body Mass Index
(BMI) of 33.18±2.23 and only diet restriction was performed on 22 women who had the mean age
of 43.09±3.52 and BMI 33.77±2.61. EA was performed on ear points of Hungry, Shenmen and
Stomach and body points of KB 4, KB 11, Mi 25, Mi 36, Mi 44, Kc 3 and Da 3 once a week to ear
and body points and twice a week only body points for 30 minutes for a 20 days period. Diet restriction was organized for 20 days to give a daily 1400 kcal diet. Results: Weight loss of 3,83% was
observed with EA and diet application whereas 3.05% loss was observed with diet restriction alone.
Comparison of effects of ACTH, cortisol and beta endorphin on body weigths of the patients in the
groups of EA and diet application and diet restriction alone were made with Mann Whitney U test.
Additionally the differences between the mean values of basic variables also compared with Mann
Whitneyu test. An increase at the weight loss was observed in EA and diet group compared to the
diet restriction group alone (p<0.001). Similarly when the differences were compared between the
groups significant increases were observed in the levels of serum ACTH (p<0.01), cortisol (p< 0.05)
and beta endorphin (p<0.001) in the EA and diet group compared to the diet group alone.
Conclusion: It was observed that EA application at the frequency of 2 Hz in addition to diet restriction caused more weight loss than the diet restriction alone in obese individuals. This may be due
to the lipolytic effect of increased beta endorphin and ACTH with EA application.
Key words: Electro acupuncture, obesity, beta endorphin, ACTH and cortisol

psikolojik semptomlar›n da ortaya ç›kt›¤› belirtilmiﬂtir (5). ‹ﬂtah azalt›c› ilaçlar›n tek yönlü
etkisi ve lokal plastik cerrahi giriﬂimlerin tedavide yeterli olmad›¤› belirtilmiﬂtir (5).

Obezite vücutta aﬂ›r› miktarda ya¤ depolanmas› sonucu ortaya ç›kan bir hastal›kt›r. ﬁiﬂmanl›k enerji dengesizli¤i problemidir. Obezite günümüzde birçok geliﬂmiﬂ ülkenin en
önemli ve s›k görülen halk sa¤l›¤› problemlerindendir (1,2). Obezite fiziksel aktiviteyi azaltan, sosyal ve psikolojik problemlere yol açan
bir hastal›kt›r. Genetik, nörolojik ve endokrinolojik hastal›klar obezite etyolojinde en temel sebepler aras›ndad›r (3).

Son y›llarda obezite tedavisinde akupunktur
uygulamas› ve akupunktur uygulamas›n›n
obezite üzerine etki mekanizmalar›yla ilgili bir
çok çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r (4-8). Elektroakupunktur (EA) uygulamas› sonucu plazmada yükselen beta endorfin, enkefalin, serotonin gibi
nörotransmitterlerin metabolizma üzerine etkileri konusunda birçok çal›ﬂma yap›lmaktad›r
(9-12). EA’un obezite tedavisinde uygulanmas› açl›k hissini bask›lamakta (7), intestinal
motiliteyi ve psikolojik faktörleri etkilemektedir (13). Akupunktur obezite tedavisinde s›kl›kla kullan›lan etkili bir uygulamad›r (14).

Obezite tedavisinin ana hedefi a¤›rl›k kayb›n›n sa¤lanmas› ve a¤›rl›k kayb›ndan sonra
düﬂük vücut a¤›rl›¤›n›n korunmas›d›r. Di¤er
bir hedef obezitenin meydana getirebilece¤i
hastal›k risk faktörlerinin ortadan kald›r›lmas›d›r. Obezite tedavisi fiziksel aktivitenin düzenlenmesi, davran›ﬂ tedavisi, farmakoterapi,
diet, akupunktur uygulamalar› veya bu yöntemlerin bir kaç›n›n birlikte uygulanmas› ﬂeklindedir (4).

Bu çal›ﬂmada, obez deneklerde EA ve diyet
uygulamas› ile sadece diyet uygulamas› sonucu vücut a¤›rl›¤› ile birlikte serum beta endorfin, adrenokortikotrop hormon (ACTH) ve
kortizol düzeylerindeki de¤iﬂiklikler incelendi.

Obez hastalara düﬂük kalorili diyet uygulanmas› vücut ya¤ kitlesinde azalmaya neden
olurken, negatif nitrojen dengesi, halsizlik ve
8
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GEREÇ VE YÖNTEM

Vücut noktalar›ndan KB 4 noktas›, elin dorsalinde 1. ve 2. metacarpuslar aras›nda ve 2.
metacarpal kemi¤in radial taraf›n›n ortas›ndad›r. Bu nokta parmaklar uzat›ld›¤›nda ve baﬂ
parmak iﬂaret parma¤›na iyice yaklaﬂt›r›ld›¤›nda, interossöz adalenin en yüksek yeridir.

Araﬂt›rmada elektroakupunktur uygulamas›,
Cab›o¤lu Akupunktur Tedavi Merkezinde, serumlar›n de¤erlendirilmesi ise Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi laboratuvarlar›nda
gerçekleﬂtirildi.

KB 11 noktas›, akci¤er 5 (Ak 5) ile humerusun
lateral epicondili aras›nda, dirsek fleksiyon
durumuna getirilince transvers cubital çizginin sonundad›r. Bu nokta, maksimal fleksiyondaki kolda, dirsek transvers k›vr›m›n›n en
sonundad›r.

1. Denekler
Çal›ﬂmaya 40-45 yaﬂlar›nda, vücut kitle indeksleri (VK‹) 30-35 aras›nda olan 44 gönüllü kad›n al›nd›. Bu denekler randomize olarak elektroakupunktur ve diyet gruplar›na ayr›ld›. Yaﬂ ortalamalar› 40.95±5.08, VK‹
33,18±2,23 olan 22 kad›na elektroakupunktur, yaﬂ ortalamalar› 43,09±3,52, VK‹’leri
33,77±2,61 olan 22 kad›na diyet program›
uyguland›. Bütün temel parametreler yönünden gruplar aras›nda fark bulunmamaktad›r
(Tablo 1).

Mi 25 noktas›, umbilicusun 2 cun lateralindedir.
Mi 36 noktas›, patella alt kenar›n›n 3 cun alt›nda, tibialis anterior kas› ile fleksor digitorium communis kas› aras›ndad›r.
Mi 44 noktas›, 2. ve 3. ayak parmaklar› aras›nda, 2. metatarsodigital eklemin lateral ve
distalindedir.

2. Akupunktur noktalar›n›n tespiti
Akupunktur noktalar›, Geleneksel Çin T›bb›nda kullan›lan bir ölçü birimi olan "ﬁahsi Cun"
ile tespit edildi.

Kc 3 noktas›, aya¤›n dorsalinde, 1. ve 2. metatarsal kemiklerin birleﬂti¤i köﬂenin distalindedir.

3. Seçilen kulak ve vücut akupunktur
noktalar›

Da 3 noktas›, 1. metatarsal kemi¤in baﬂ k›sm›n›n proksimal ve inferiorunda, k›rm›z› ve
beyaz renkteki derinin keﬂiﬂti¤i yerdedir.

Obezite tedavisi için kulak akupunktur noktalar›ndan Hungry, Shenmen ve Stomach, vücut akupunktur noktalar›ndan Kal›n Barsak 4
(KB 4), Kal›n Barsak 11 (KB 11), Mide 25 (Mi
25), Mide 36 (Mi 36), Mide 44 (Mi 44), Karaci¤er 3 (Kc 3) ve Dalak 3 (Da 3) seçildi.

4. Vücut ve kulak akupunktur noktalar›na EA uygulamas›
Elektroakupunktur uygulamas› saat 8.00 ile
8.30 aras›nda ve 30 dakika süre ile yap›ld›.
Kulak EA’u haftada bir gün, vücut EA’u haftada 3 gün olarak uyguland›. Kulak akupunktur uygulamas›ndan sonra Hungry ve
Stomach noktalar›na kal›c› kulak i¤neleri konuldu. Burada kullan›lan vücut akupunktur

Kulak akupunktur noktalar›ndan hungry,
apeks tragusdan yatay olarak çekilen çizgi ile
intertragic notch’dan çekilen dikey çizginin
kesiﬂti¤i yerde, crus heliksin conchaya uzanan uç k›sm›ndad›r.

Tablo 1. Elektroakupunktur ve diyet ile diyet gruplar›n›n yaﬂ, vücut a¤›rl›¤›, VK‹’lerinin ölçümleri
EA+Diyet Grubu
(n=22)

Diyet Grubu
(n=22)

P

Yaﬂ

40,95±5,08

43,09±3,52

0,131

Vücut A¤›rl›¤› (kg)

86,54±6,26

84,52±4,16

0,317

Vücut Kitle ‹ndeksi

33,18±2,23

33,77±2,61

0,485

EA:Elektroakupunktur
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8. Serum Beta Endorphin Düzeyi

i¤nelerinin boyu 5cm, çap› 0.22mm; kulak
akupunktur i¤nelerinin boyu 3.5cm, çap›
0.22mm’dir. Elektroakupunktur uygulamas›,
"Biotron" cihaz› ile 3 V, süresi 0.05 ms, frekans› 2 Hz, pozitif ve negatif alternanslara sahip kare dalga formunda elektriksel uyar› verilerek yap›ld›. Bu çal›ﬂmada, elektrotlar her
iki kulaktaki Hungry ve Stomach noktalar›na,
vücutta ise karﬂ›l›kl› olarak KB 4 ve KB 11 ile
Mi 36 ve Mi 44 noktalar›na çift olarak ba¤lan›rken, Mi 25, Kc 3 ve Da 3 noktalar›na sadece akupunktur uygulamas› yap›ld›.

Serumdaki BE düzeyi immünoradiometerik metod ile belirlendi. Bunun için BE Elisa immunoassay kiti (EIA, Phoenix Pharmaceuticals Inc.)
kullan›ld›. Bu kitin çal›ﬂma prensibi BE’e karﬂ› reaksiyona giren I125 ile iﬂaretlenmiﬂ antikorlar›n
say›lmas›yla yap›lmaktad›r. Bu kit ile yap›lan ölçümlerden sonra serumda 33 µg/ml, plazmada
29 nµg/ml olarak belirlenmiﬂtir.
8. Serum ACTH Düzeyi
Serumdaki ACTH düzeyi immünometerik metod ile belirlendi. Bunun için Immulate ACTH
Elisa kiti (Diagnostic Products Corporation)
kullan›ld›. Bu kit ile sa¤l›kl› kiﬂilerde yap›lan ölçümlerde ortalama de¤er serumda 24 µg/ml
olarak belirlenmiﬂtir.

5. Diyet program› uygulamas›
Bazal metabolizmalar›n›n alt›nda olmamas›na dikkat edilerek 1400 kcal diyet EA ve diyet
grubunda bulunan deneklere uyguland›. Diyet program› süresince her iki grup deneklere günde 3 ana ö¤ün 3 ara ö¤ün tüketmeleri Diyetin kalorisi %55-60’› karbonhidratlardan, % 15-20’si proteinlerden ve %25-30’u
ya¤dan gelecek ﬂekilde ayarland›. Bireylere
diyet e¤itimi verirken daha önce saptanan
yanl›ﬂ beslenme al›ﬂkanl›klar›n› de¤iﬂtirmek,
yeterli ve dengeli beslenmelerini sa¤lamak
hedeflendi. Deneklere uygulanan diyet
program› çal›ﬂma süresince kontrol edildi.

9. Serum Kortizol Düzeyi
Serumdaki kortizol düzeyi yar›ﬂmac› immünoassay metod ile belirlendi. Bunun için Immulate 2000 Cortisol Elisa kiti (Diagnostic Products Corporation) kullan›ld›. Bu kit ile sa¤l›kl› kiﬂilerde yap›lan ölçümlerde ö¤leden önce
5-25 ortalama de¤er serumda 24 µg/ml olarak belirlenmiﬂtir.

6. Deneklerin boy ve a¤›rl›klar›n›n ölçümü

10. ‹statistik analiz

Deneklerin a¤›rl›k ölçümleri, sabah kahvalt›s›ndan önce, deneklerin üzerinde en az k›yafet varken, 0.5 kg’l›k hassasiyetle standart
baskül ile yap›ld›. Deneklerin boylar› ise ayakkab›s›z, 0.5 cm’lik hassasiyetle çelik metre ile
ölçüldü. Bu ölçümlerden sonra deneklerin
VK‹’leri kilogram cinsinden a¤›rl›klar›n›n, metre cinsinden boylar›n›n karelerine bölünmesi
ile hesapland›.

Araﬂt›rma verilerinin analizi SPSS 11.0 (Statistical Package for the Social Sciences, version
11.0; SSPS Inc., Chicago, IL, USA) istatistik paket program›nda yap›lm›ﬂt›r. Elektroakupunktur ve diyet uygulanan grub ile sadece diyet
uygulanan gruptan elde edilen veriler, ortalama ve ± standart sapma ﬂeklinde özetlendi.
Elektroakupunktur ve diyet uygulanan grub
ile sadece diyet uygulanan gruptaki deneklerin vücut a¤›rl›¤›na, ACTH, kortizol ve beta
endorfin parametrelerinin etkisinin karﬂ›laﬂt›r›lmas› Mann Whitney U testi ile irdelendi. Ayr›ca gruplar›n temel de¤iﬂkenlerle ilgili ortalamalar› aras›ndaki farkl›l›k da Mann Whitney U
testi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›. P < 0.05 de¤eri istatistiksel aç›s›ndan önemli kabul edildi.

7. Serum haz›rlanmas›
Elektroakupunktur ve diyet uygulamas› öncesinde 1. gün saat 08.00’de ve 20. gün deneklerden EA uygulamas› sonras› saat
08.30’da, diyet grubunda ise yine ayn› saatte saat 08.30’da antekubital venlerinden 5
ml kan al›nd› ve dakikada 1.000 devirde olmak üzere 10 dakika süre ile santrifüje edildi.
Bu süre sonunda santrifüj tüpünün üst k›sm›ndan al›nan serumda çal›ﬂ›ld›.

BULGULAR
1. Elektroakupunktur ve diyet grubu ile sadece diyet grubundaki deneklerde a¤›rl›k kayb›
10

Cilt : 24
Say› : 1

Obezite Tedavisinde Akupunktur

2. Elektroakupunktur ve diyet grubu ile sadece diyet gurubundaki deneklerin serumlar›nda beta endorfin, ACTH ve kortizol düzeyleri

Elektroakupunktur ve diyet uygulamas›yla ortalama
a¤›rl›k
86.24±6.42
kg’dan
83.23±6.28 kg’a düﬂtü ve % 3.83 oran›nda
a¤›rl›k kayb› oldu¤u gözlendi. Diyet uygulanmas›nda ortalama a¤›rl›k 84.52±4.16 kg’dan
81.95±4.19 kg’a düﬂtü ve % 3.05 oran›nda
a¤›rl›k kayb› oldu¤u gözlendi. Gruplar aras›nda 1. ve 20. günlerdeki a¤›rl›k kayb› fark› incelendi¤inde, a¤›rl›k kayb› fark› EA ve diyet
grubunda, sadece diyet grubuna göre
(p<0.001) daha fazlad›r (Tablo 2,3).

Gruplar aras›nda 1. ve 20. günlerde ACTH
(P<0.001), kortizol (P<0.05) ve beta endorfin
(P<0.001) düzeylerindeki farklar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda EA ve diyet grubunda, sadece diyet
grubuna göre artma gözlendi (Tablo 2,3).
TARTIﬁMA
Akupunktur uygulamas›n›n, merkezi sinir sis-

Tablo 2. Elektroakupunktur ve diyet ile diyet gruplar›nda, 1. ve 20. günlerde vücut a¤›rl›¤›, serum ACTH, kortizol ve
beta endorfin düzeyleri
EA+Diyet Grubu

Diyet Grubu

P

1. gün
20 gün

86.54±6.26
83.23±6.28

84.52±4.16
81.95±4.19

0.317
0.897

ACTH
(pg/dl)
1 .gün
20 gün

14.70±4.70
21.14±7.58

17.79±18.74
13.88±4.64

0.526
0.001

Kortizol
(µg/dl)
1 .gün
20 gün

9.53±3.63
13.03±5.24

8.21±3.27
8.63±3.07

0,189
0,002

Beta endorphin
(ng/dl)
1.gün
20.gün

16.45±3.88
23.48±5.28

21.10±7.26
19.95±7.98

0,019
0,051

Kilo(Kg)

EA:Elektroakupunktur
Tablo 3. Elektroakupunktur ve diyet ile diyet gruplar›nda, 1. ve 20. günlerdeki vücut a¤›rl›¤›, serum ACTH, kortizol
ve beta endorfin düzeylerindeki fark
EA+Diyet Grubu

Diyet Grubu

P

Vücut A¤›rl›¤›
Fark› (Kg)

3.47±0.30

2.57±0.37

0.001

ACTH Fark›
(pg/dl)

6.43±5.43

3.90 ±18.97

0.001

Kortizol Fark›
(µg/dl)

3.50±3.68

0.41±3.60

0.014

Beta endorfin Fark›
(ng/dl)

7.03±4.90

1.15±9.71

0.001

EA:Elektroakupunktur
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teminde ve plazmada serotonin düzeyini
yükselterek (15) ve hipotalamusta tokluk merkezini aktive ederek (16) iﬂtah› bask›lad›¤›, enkefalin’in yükselmesiyle stresi kontrol alt›na ald›¤› (6) ve beta endorfin’in yükselmesiyle (8)
lipolitik etkiyle a¤›rl›k kayb›na neden oldu¤u
belirtilmiﬂtir. Kulak akupunktur uygulamas›
obezlerde tokluk hissini art›r›rken, diyet ve
egzersiz uygulamas›n›n tokluk hissine etkisi
bulunmamaktad›r (17).

ketecek ﬂekilde egzersiz uygulamas› ilave
edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada, her seansta de¤iﬂtirmek süretiyle tek kula¤a haftada 1 defa uygulama yap›l›rken, çal›ﬂmam›zda bu noktalardan sadece her iki kulaktaki Hungry,
Shenmen ve Stomach noktalar›na ve farkl›
olarak vücut akupunktur noktalar›na EA uygulamas› yapt›k. Çal›ﬂmam›zda, 20 günlük
sürede egzersiz program› uygulamadan EA
ile birlikte diyet uygulamas›nda 3.31 kg’l›k
a¤›rl›k kayb›na neden olurken, bu çal›ﬂmada
56 günde 4.4 kg’l›k a¤›rl›k kayb› gözlenmiﬂtir.
Bizim çal›ﬂmam›zla, bu çal›ﬂma aras›ndaki
a¤›rl›k kayb› fark›n› elektroakupunktur uygulamas›n›n akupunktur uygulamas›na göre
daha etkili olmas›yla, kulak ile birlikte vücut
akupunkturu uygulamam›zda ve seanslar›n›n
s›kl›¤› ile aç›klayabiliriz.

Çal›ﬂmam›zda, EA ve diyet uygulamas›yla
%3.83, sadece diyet uygulamas› ile % 3.05
oran›nda a¤›rl›k kayb› gözlenirken; 2 Hz frekansta EA uygulamas›yla serum beta endorfin, ACTH ve kortizol düzeylerinde artma belirlendi. Çal›ﬂmam›z, obezlerde 2 Hz frekansta EA ve diyet uygulamas›n›n kilo vermede
sadece diet uygulamas›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
daha etkin oldu¤unu göstermektedir. Bu çal›ﬂmam›zda diet’le birlikte elektroakupunktur
ve sadece diet uygulamas›nda deneklerin yaﬂam kalitesinde olumsuz yönde de¤iﬂme
gözlenmemiﬂtir. Daha önce yapt›¤›m›z çal›ﬂmada (8), vücut akupunktur noktalar›ndan
Kc 3 ve Da 3 noktalar› d›ﬂ›nda hem kulak
hem de vücuttan ayn› noktalar› kulland›k. Di¤er bir fark ise 20 gün süre ile vücut akupunktur uygulamas›n›n her gün, kulak akupunktur uygulamas›n›n ise gün aﬂ›r› yap›lmas› sonucu 2 Hz frekansta EA ve diyet uygulamas›nda % 4.5, diyet uygulanmas› sonucu
ise % 3.1 oran›nda kilo kayb› belirlendi. Ayn›
ﬂekilde her iki çal›ﬂmada da serum beta endorfin düzeyinde yükselme belirlendi. Bu çal›ﬂmam›zda ayn› süre ve ayn› metod kullan›ld›¤› halde EA ile birlikte diyet uygulamas›nda
daha az kilo verilmesini kulak ve vücut akupunktur seanslar›n›n say›s›n›n›n azalmas›na
ba¤l› olabilece¤ini düﬂünüyoruz.

Sun ve Xu (18), obez deneklere kulak ve vücut akupunkturu uygulayarak, vücut a¤›rl›¤›nda, serum kolesterol, trigliserit ve HDL kolesterol düzeylerindeki de¤iﬂiklikleri incelemiﬂlerdir. Kulak akupunktur noktalar›ndan
Mount, Esophagus, Stomach, Shenmen,
Endocrine ve Lung’a 3-5 günde bir defa tek
kula¤a ve sonraki seansta ise di¤er kula¤a olmak üzere, Geleneksel Çin Akupunktur yöntemlerinden biri olan küçük tohumlarla, vücut akupunktur noktalar›ndan Mi 25, Mi 36,
Dalak 6 (Da 6), P 6 ve Mi 40 noktalar›na 3-5
günde bir defa akupunktur i¤nesi ile uygulama yapm›ﬂlard›r. Bu uygulamalar sonucu, 90
günlük sürede 5.04 kg’l›k a¤›rl›k kayb› ile birlikte, serum kolesterol, trigliserit düzeylerinde
azalma gözlerlerken, serum HDL kolesterol
düzeyinde ise de¤iﬂiklik belirlememiﬂlerdir. Bizim uygulamam›zda, kulak akupunktur noktalar›ndan Hungry, Shenmen ve Stomach,
vücut akupunktur noktalar›ndan KB 4, KB
11, Mi 36, Mi 44, Kc 3 ve Da 3’e akupunktur
uygulayarak, 20 gün gibi daha k›sa sürede
3.31 kg’l›k a¤›rl›k kayb› ile serum ACTH, beta
endorfin ve kortizol düzeylerinde artma gözledik. Bizim çal›ﬂmam›zda, k›sa sürede daha
fazla kilo verilmesini, vücut seanslar›n›n s›k
olarak yap›lmas› ve elektroakupunktur uygulamam›za ba¤l› olabilece¤ini düﬂünmekteyiz.

Huang ve arkadaﬂlar› (5), obezlerde
Shenmen, Stomach, Sanjiao, Hungry noktalar›ndan 56 gün süre ile kulak akupunktur,
diyet ve aerobik egzersiz uygulamas›n› birlikte yaparak, vücut a¤›rl›¤›ndaki de¤iﬂmeleri
incelenmiﬂtir. Bu uygulamaya günlük aktiviteleri ve di¤er faktörler hesaplanarak günlük
ihtiyac› kadar diyet program› ve haftada 3-5
defa ve her defas›nda 300-500 kcal enerji tü-

Kulakta Hungry ve Stomach noktalar›n›n uya12

Cilt : 24
Say› : 1

Obezite Tedavisinde Akupunktur

ve beta endorphin elde edilir (29). Proopiomelanakortin sentezinde artma ise hipotalamustan kortikotrop serbestleﬂtirici hormonun
(CRH) uyar›s›yla olmaktad›r. Çal›ﬂmam›zda serumda ACTH ile beta endorfin’in birlikte yükselmesi, akupunktur i¤nelerinin akupunktur
noktas›na bat›r›lmas›yla a¤r› kontrol siteminin
aktive olmas›yla hipotalamus üzerinden hipofiz ön lobundaki kortikotrop hücrelerin aktive
olmas›yla oldu¤unu düﬂündürmektedir.

r›lmas›, tokluk hissinde artma (17) ve midede
dolgunluk (5) hissi meydana getirerek kilo
kayb›nda etkili oldu¤u görülmüﬂtür. Vücut
akupunktur noktalar›ndan Mi 36 ve Mi 44
noktalar›n›n uyar›lmas› hipotalamusun
ventromedial nukleusunda bulunan tokluk
merkezinin uyar›labilirli¤inin artmas›na (19)
ve sadece Mi 36 noktas›n›n uyar›lmas›n›n ise
gastrointestinal sistem motilitesini düzenledi¤i belirtilmiﬂtir (20). Vücut akupunktur noktalar›ndan Kc 3’ün uyar›lmas› sedasyona neden olmaktad›r (21). Bizde çal›ﬂmam›zda,
tokluk hissini art›ran, midede dolgunluk meydana getiren, gastrointestinal sistemin motilitesini düzenleyen ve sedasyon meydana getiren kulak akupunktur noktalar›ndan hungry
ve stomach, vücut akupunktur noktalar›ndan
Mi 36, Mi 44 ve Kc 3’ü kulland›k.

Beta endorfin’in, tavﬂan›n izole edilmiﬂ ya¤
hücrelerine uygulanmas› plazmada serbest
ya¤ asitleri ve gliserol düzeyinde yükselme ve
bu etkinin naloksan ile bloke edildi¤i belirlenmiﬂtir (30). Ayr›ca izole edilmiﬂ insan ya¤ dokusuna, beta endorfin uygulanmas›n›n ya¤
hücrelerinden gliserol salg›lanmas›n›n art›ﬂ›na neden oldu¤u tesbit edilmiﬂtir (9). Bu çal›ﬂmalarda, beta endorfinin trigliseridleri gliserol ve ya¤ asidlerine parçalad›¤›, hayvanlarda (30) ve insanlarda (9) lipolitik aktivite gösterdi¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r. Adrenokortikotrop hormonunda lipolitik etkisi bulunmaktad›r (31).

‹nsanlarda (8, 22) ve hayvanlarda (23-25) yap›lan çal›ﬂmalarda, elektroakupunktur uygulamas›yla hem merkezi sinir sisteminde hem de
plazmada BE düzeyinde yükselme belirlendi.
Akupunkturun analjezik etkisi ile beyin dokusundaki BE’in kuvvetli iliﬂkisi mevcuttur (26).
Elektroakupunkturun analjezik etkisi akupunkturunkinden daha etkilidir (27). Elektroakupunkturun farkl› frekanslarda uygulanmas›
merkezi sinir sisteminde farkl› nörotransmitterlerin salg›lanmas›na neden olur. Elektroakupunktur’un düﬂük frekansl› (2 Hz) ak›mla uygulanmas› merkezi sinir sisteminde BE’in yükselmesine neden olur (26, 28). Bizim çal›ﬂmam›zda 2 Hz frekansta EA uygulamas›yla obez
kad›nlarda serumda beta endorfin’in yükselmesinin yan›nda serum ACTH ve kortizol düzeylerinde de yükselme belirlendi.

Obezlerde 2 Hz elektroakupunktur uygulanmas›, serum beta endorfin ve ACTH düzeylerinin yükselmesi sonucu olan lipolitik etkiyle
enerji depolar›n›n mobilize olmas›na neden
olabilece¤i ve bunun sonucu olarak a¤›rl›k
kayb›na katk› sa¤layabilece¤ini düﬂünmekteyiz. Çal›ﬂmam›zda serumda ACTH ile beta endorfin’in birlikte yükselmesinin elektroakupunktur uygulamas›yla, muhtemelen
uyar›lma etkisinin hipotalamus üzerinden,
hipofiz ön lobuna oldu¤unu düﬂündürmektedir. Bundan sonra yap›lacak çal›ﬂmlarda
plazmada CRH, proopiomelanakortin, ACTH
ve beta endorfin’in birlikte bak›lmas› bu
konuyu ayd›nlatacakt›r.

Serumda yükselen ACTH sürrenal korteks’ten
kortizol sal›n›m›n›n artmas›na neden olur. Hipofiz ön lobunda sentez edilen ve prohormon olan proopiomelanokortin’den ACTH
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ÖZET
Amaç: Bu çal›ﬂma, tedavisini tamamlamayan tüberküloz hastalar›n›n ak›beti ve sosyo demografik
özelliklerinin belirlenmesi amac›yla yap›ld›. Gereç ve Yöntem: Çal›ﬂma, 2001 y›l›nda Konya ilini kapsayacak ﬂekilde yap›ld›. Araﬂt›rma kapsam›na il genelinde tüberküloz tedavisi gören 1979 hasta al›nd›.
Tedaviyi yar›da b›rakan 164 (% 8.3) hastayla yüz yüze görüﬂülerek anket uyguland›. Bu görüﬂmede
klinik sorgulama yap›ld›, PPD uyguland›, akci¤er grafisi çekildi ve ARB için balgam al›nd›. Bulgular:
Tüberküloz hastalar›n›n yaﬂ ortalamas› erkeklerde 36.8±16.5, kad›nlarda 38.6±19.1 y›l idi (P>0.05).
1979 hastan›n % 8.3’ünün tedaviyi yar›m b›rakt›¤› belirlendi. Bu oran, tedavisi hastanede baﬂlayanlarda % 21.6, verem dispanserlerinde baﬂlayanlarda % 4.5 idi. Hastalar›n % 26’s› ilk üç ay içinde
ilaçlar›n› b›rakm›ﬂt›. Tedaviyi terk eden hastalar›n % 40.6’s› okur – yazar de¤ildi. Hastalar›n % 38.7’si
herhangi bir sosyal güvenceye sahip de¤ildi. Tedaviyi terk eden tüberküloz hastalar›n›n % 39.4’ünün
tüberküloz hastal›¤›na yakalanan bir akrabas› vard›. Tedavisini tamamlamayan tüberküloz hastalar›n›n
% 36.8’inin eﬂlik eden di¤er bir hastal›¤›n›n bulundu¤u belirlendi. Tüberküloz tedavisini yar›m
b›rakan erkeklerde sigara içme oran› % 61.9, kad›nlarda % 14.3 idi. Sonuç: Bu bulgulara göre,
genel ö¤renim düzeyinin yükseltilmesi, hasta kay›t ve bildirim sisteminin iyileﬂtirilmesi, hastalarla
iletiﬂim ve tedaviyi sürdürmede sa¤l›k personelinin daha etkin görev almas›, direkt gözlem alt›nda
tedavinin yayg›nlaﬂt›r›lmas› yoluyla tüberküloz kontrolünün baﬂar›s›n›n art›r›labilece¤i düﬂünüldü.
Anahtar kelimeler: Tüberküloz, tedaviyi terk, sosyo-demografi, takip
Selçuk T›p Derg 2008; 25: 15-22
ABSTRACT
SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE PATIENTS DEFAULTED FROM
TREATMENT OF TUBERCULOSIS
Aim: The aim of this study is to evaluate the outcomes of the patients with uncompleted treatment
of TB, their demographical properties and to determine the reasons. Material and Method: This
descriptive study was carried out throughout Konya in 2001. Total 1979 cases undergoing TB
treatment were included in the study. It was established that 164 (%8.3) of the cases taking TB treatment had given up treatment too early. All these cases were interviewed face to face at their
Haberleﬂme Adresi : Dr. Fatih KARA
Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Baﬂhekimli¤i 42080 Meram-KONYA
e-posta: fkara55@gmail.com
Geliﬂ Tarihi: 10.08.2007
Yay›na Kabul Tarihi: 10.10.2007

15

Selçuk T›p Dergisi
2008

F. Kara, S. Bodur

addresses registered in their files. This interview included clinical irregation, PPT application, pulmonary X-ray exemination and collection of sputum for ARB. Results: The mean age of the tuberculosis patients was 36.8±16.5 yrs in male and 38.6±19.1 yrs in female (P>0.05). Among the 1979
cases taking tbc treatment, 8.3% gave up the treatment. This rate was 21.6% among the cases
whose treatment began in hospital, and 4.5% among the cases of dispensaries. 40.6 % of the
patients was illiterate. 38.7 % of them did not have social security. The relatives of 39.4 % cases had
a tuberculosis history. There was accompanying illness in 36.8 % of the patients. 61.9 % of the males
and 14.3% of the females were smokers. Conclusion: We believe that general economical development, better education level, regular administration and follow-up systems and efforts to provide
a better communication with patients may positively affect the results of efforts against the tuberculosis.
Key words: Tuberculosis, socio-demography, follow-up

Dispanserinde kay›t alt›na al›nan 1979 tüberküloz hasta dosyas› al›nd›. Bu hastalar›n
164’ünün tedaviyi yar›da b›rakt›¤› tespit edildi.

Dünya’da 15 milyon tüberkülozlu hastan›n
bulundu¤u, y›lda 9 milyon yeni tüberküloz
hastas› ortaya ç›kt›¤› ve 1.7 milyon kiﬂinin tüberküloz nedeniyle hayat›n› kaybetti¤i bilinmektedir (1). Türkiye’de 1982 taramas› sonucu tüberkülozlu hasta prevalans›n›n binde
3.58 oldu¤u saptanm›ﬂ, buna göre o y›llarda
170-180 bin tüberkülozlu hastan›n bulundu¤u tahmin edilmiﬂtir. Ancak 1982 y›l›nda Türkiye’de kay›tl› tüberküloz hastas› 31.301 idi
(2).

Araﬂt›rma kapsam›na al›nan hastalar›n dosya
kay›tlar› incelendi. 5 y›ll›k süre içindeki tan›
konulan tüberküloz hastalar›n›n adlar›, telefon ve adres bilgileri kaydedildi. Arﬂiv ve kay›t
bilgileri bilgisayar ortam›na aktar›larak tekrarlar önlendi. Dosyada adres ve telefonu bulunmayan hastalara ait bilgilere "bilinmeyen
numaralar servisi (118)" ve "www.ttrehber.gov.tr" internet adresinden yararlan›larak
ulaﬂ›lmaya çal›ﬂ›ld›. Baz› hastalara, bölgesindeki sa¤l›k oca¤› kay›tlar› yard›m›yla ulaﬂ›ld›.

Tüberküloz tedavisinde en önemli faktör hastalar›n yeterli sürede tedavi edilmesidir. Tam
tedavi edilmeyen hastalar dirençli hastalar›n
prevalans›n› ve mortalitesini art›rmaktad›r (35). Tüberküloz hastal›¤›nda gözetimsiz tedavi
koﬂullar›nda en önemli komplikasyon, hastalar›n tedaviyi b›rakmas›d›r (6). Tedavinin yar›m b›rak›lmas› sorunu hemen her toplumda
vard›r ve baﬂar› oran› ülkeden ülkeye de¤iﬂmektedir (5,7-9). Ancak, tedavisini yar›m b›rakan hastalar›n ak›beti ile ilgili bilgiler yetersizdir.

Hem il merkezindeki hem de ilçe ve köylerdeki hastalarla tek tek adreslerine giderek görüﬂüldü. Hastalar›n demografik bilgilerini elde
etmek için; ilk teﬂhisin konuldu¤u yer, cinsiyet, yaﬂ, ö¤renim durumu, meslek, sosyal
güvence, gelir düzeyi, yerleﬂim yeri, beraber
yaﬂanan kiﬂiler, beraber kal›nan kiﬂi say›s›, eﬂlik eden hastal›k ile sigara ve alkol al›ﬂkanl›klar›n› içeren. bir anket uyguland›.

Bu saha araﬂt›rmas›, tedavisini tamamlamayan tüberküloz hastalar›n›n ak›beti ve demografik özelliklerinin belirlenmesi amac›yla
yap›lm›ﬂt›r.

Hastalar›n klinik sorgulamas› yap›ld›, PPD uyguland›, ayn› gün mikro filmi veya PA akci¤er
grafisi çekilmesi sa¤land›. Hastalara balgam
kab› verildi. ‹lk ziyaretin üçüncü gününde
tekrar ziyaret edilen hastalar›n PPD endurasyon çap› ölçüldü. ‹kinci ziyarette ç›karabilenlerden balgam kaplar› al›narak mikroskobik
ve bakteriyolojik inceleme yap›ld›.

GEREÇ ve YÖNTEM
Tan›mlay›c› tipteki bu saha araﬂt›rmas›, 2001
y›l›nda Konya’da yap›ld›. Araﬂt›rma kapsam›na Konya ‹li s›n›rlar› içinde yaﬂayan, 1 Ocak
1995 ile 31 Aral›k 1999 tarihleri aras›nda bir
üniversite hastanesi ile 7 adet Verem Savaﬂ

Veriler ortalama±standart sapma ve yüzde
16
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Görüﬂülebilen hastalar›n 44’ü (% 68.8) hastanede, 20’si (% 21.2) dispanserde tan› alm›ﬂ
ve tedaviye baﬂlam›ﬂt›. Tedaviyi terk eden
hastalar›n % 40.6’s› okur – yazar de¤ildi (Tablo 2). Hastalar›n % 38.7’si herhangi bir sosyal
güvenceye sahip de¤ildi. Hasta erkeklerin
(n=41) % 26.8’i çiftçi, % 26.8’i iﬂçi, % 19.5’i
memur, % 12.3’ü esnaf-tüccar ve % 14.6’s›
iﬂsizdi. 23 kad›n hastan›n 22’si ev han›m› idi.
Araﬂt›rmaya al›nan hastalar›n % 36.4’ünün
ayl›k geliri aile baz›nda 250 $’dan az, % 51.5
ailenin ayl›k geliri 250-750 $ aras› ve sadece
% 12.1’isinin ayl›k geliri 750$’dan fazla idi.
Hastalar›n, k›rsalda % 30.4’ünün, kentte %
21.4’ünün yan›nda eﬂ ve çocuklardan baﬂka
kiﬂiler (gelin, torun, büyükanne, büyükbaba

olarak özetlendi. Verilerin istatistik analizinde
Mann-Whitney U ve ki-kare testlerinden yararlan›ld›. Anlaml›l›k seviyesi 0.05 olarak kabul edildi.
BULGULAR
Konya ‹li genelinde 1 Ocak 1995-31 Aral›k
1999 tarihleri aras›nda 435’i Hastanede,
1544’ü verem savaﬂ dispanserlerinde olmak
üzere toplam 1979 tüberküloz hastas›n›n tedaviye al›nd›¤› belirlendi. Bu hastalar›n
1223’ü (% 61.8) erkek, 756’s› (% 38.2) kad›n
idi. Hastalar›n yaﬂ ortalamas› erkeklerde
36.8±16.5, kad›nlarda 38.6±19.1 y›l idi
(P>0.05).
Tedaviye al›nan 1979 tüberküloz hastas›n›n
% 8.3’ünün (164 hasta) tedaviyi yar›da b›rakt›¤› saptand›. Bu oran dispanserde tan› konulanlarda % 4.5 (70 hasta), hastanede tan› konulanlarda % 21.6 (94 hasta) idi (P=0.000).
Tedaviyi tamamlamayan tüberküloz hastalar›n›n yaﬂ ortalamas› 42.1±17.6, tedaviyi tamamlayan hastalar›n yaﬂ ortalamas›
37.1±17.5 bulundu (P=0.000). Ak›beti meçhul ya da iﬂbirli¤i yapmad›¤› saptanan ve bu
araﬂt›rma kapsam›na al›nan 164 hastan›n
dörtte birinin adresi bulunamad›. Tedaviyi yar›da b›rakma oran› erkeklerde % 8.7, kad›nlarda % 5.9 idi (P=0.015). Erkeklerin 25-44
yaﬂtaki oran› kad›nlardan yüksekti (P=0.039)
(Tablo 1, ﬁekil 1).

Tablo 1. Tedaviyi terk eden hastalar›n cinsiyet ve yaﬂ
grubuna göre da¤›l›m›
Yaﬂ gruplar›

Erkek
n
%

Kad›n
n
%

Toplam
n
%

0-14

3

2.6

2

4.3

5

3.0

15-24

18

15.4

9

19.1

27

16.5

25-34

26

22.2

4

8.5

30

18.3

35-44

24

20,5

6

12.8

30

18.3

45-54

17

14,5

8

17.0

25

15.2

55-64

12

10.3

12

25.5

24

14.6

65 ve üzeri

17

14,5

6

12.8

23

14.1

Toplam

117

71,3

47

28.7

164

100

Tablo 2. Onbeﬂ yaﬂ ve üzerindeki tüberküloz hastalar›
ve temasl›lar›n›n ö¤renim düzeylerinin yüzde da¤›l›m›

ﬁekil 1: Tedaviyi tamamlamayan erkek ve kad›n hastalar›n yaﬂ gruplar›na göre yüzde da¤›l›m› (n=164)
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Hasta
(n = 64)

Temasl›
(n = 165)

Okur yazar de¤il

29,7

8.5

Okur yazar

10.9

23.0

‹lkokul

26.6

52.7

Orta-lise

23.4

10.3

Yüksek okul

9.4

5.5

Toplam

100

100
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panserde tedaviye baﬂlayanlar›nki (6.7±3.8
ay) ile benzerdi (P>0.05). Hastalar›n % 26.2’si
tedavisini üçüncü ay›n sonunda b›rakm›ﬂt›.

vb.) de kalmaktayd›. Ortalama hanehalk› büyüklü¤ü il merkezinde 4.5±1.9, ilçe merkezinde 3.8±1.5, kasaba ve köyde 4.3±1.7 kiﬂiydi (P>0.05), (Tablo 3).

Tedavisini tamamlamayan tüberküloz hastalar›n›n % 36.8’inin eﬂlik eden di¤er bir hastal›¤›n›n bulundu¤u belirlendi. En s›k görüleni
% 8.8 ile diyabetes mellitus idi. Di¤erleri hipertansiyon, böbrek yetmezli¤i, ast›m, guatr,
psikiyatrik hastal›k, kalp hastal›¤› ve kanserdi.
Hastalar›n % 10.9’u dirençli kronik tüberkülozdu.

Hastalar›n % 60.0’›n›n temasl› taramas› yap›lm›ﬂt›.Bu oran dispanser hastalar›nda tedavisi
hastanede baﬂlayan hastalara göre daha
yüksekti (s›ras›yla % 80.0, % 43.2) (P=0.013).
Tedaviyi terk eden tüberküloz hastalar›n›n %
39.4’ünün tüberküloz hastal›¤›na yakalanan
bir akrabas› vard›; % 10.6’s›n›n ise herhangi
bir yak›n› tüberkülozdan ölmüﬂtü. Yak›n akrabalar›nda (kardeﬂ, ebeveyn, teyze, amca, vb)
tüberküloz görülme oran› % 28.1 idi. Ailelerinde tüberküloz hastas› olan veya bu hastal›k sebebiyle ölenlerin yak›nl›k derecesine göre da¤›l›m› Tablo 4’de verilmiﬂtir.

Tüberküloz tedavisini yar›m b›rakan erkeklerde sigara içme oran› % 61.9, kad›nlarda %
14.3 idi (Tablo 5). Tüberküloz hastalar› ve 18
yaﬂ üzeri yak›n temasl›lar›nda sigara ve alkol
kullan›m› aç›s›ndan fark yoktu (P > 0.05).

Yerleﬂim yeri

n

Ortalama ± SS

‹l merkezi

16

4.5 ± 1.9

Hastalar›n % 45.1’inde bir, % 3.9’unda iki, %
2.0’sinde üç aﬂ› skar› bulunmakta, %
49.0’unda ise BCG skar› yoktu. Tedaviyi terk
eden hastalar›n PPD endurasyon çap› ortalama 16.4±3.8 mm idi. Tedaviyi terk eden ve
balgam ç›karabilen 8 adet tüberküloz hastas›ndan al›nan numunelerin mikroskopi ve
kültür incelemelerinde tüberküloz basili tespit
edilemedi.

‹lçe merkezi

23

3.8 ± 1.5

TARTIﬁMA

Kasaba

9

4.3 ± 1.0

Köy

16

4,3 ± 1.7

Toplam

64

4.2 ± 1.5

Bu çal›ﬂmada tüberküloz tedavisini tamamlama oran› yüksektir (% 91.7). Bu oran Dünya
Sa¤l›k Örgütü normlar›na göre baﬂar›l› olarak
de¤erlendirilebilir. Ankara’da yap›lan bir çal›ﬂmada da (10) dispanserde kayd› olanlar›n %
79.8’inin düzenli takibinin yap›ld›¤› tespit
edilmiﬂtir. Yani dispanserle irtibat› sa¤lanan
hastalar›n büyük ço¤unlu¤u tedavilerini tamamlamaktad›r. Ancak son beﬂ y›l içinde hastanede tüberküloz tan›s› konulan ve tedavisi
baﬂlanan hastalardan % 21.6’s›n›n ak›beti
meçhul olup Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün % 85
tam tedavi (1) hedefinin gerisinde kalmaktad›r. Bu durum ‹stanbul’da yap›lan bir çal›ﬂmada (11) tespit edilen % 27.7’lik tedaviyi terk
oran› ile benzerlik gösterirken, Do¤u Anadolu’da yap›lan bir çal›ﬂmada (12) elde edilen %
45.0’lik tedaviyi terk oran›ndan daha iyidir.

Hastanede tedaviye baﬂlayan hastalar›n ilaç
kullanma süresi (ortalama 7.0±4.4 ay) dis-

Tablo 3. Tüberküloz hastalar›n›n oturdu¤u yere göre
ortalama hane halk› say›s›

Tablo 4. Tedaviyi terk eden tüberküloz hastalar›n›n
yak›nlar›ndan tüberküloz olanlar veya bu sebepten
dolay› ölenler
Hasta
(n=26)

Ölen
(n=7)

1. dereceden akraba

69.2

85.7

2. dereceden akraba

23.1

14.3

Di¤er akraba ve komﬂu

7.7

0.0

Toplam

100

100

Birinci dereceden akraba: Anne, baba, kardeﬂler, eﬂ ve
çocuklar
‹kinci dereceden akraba: Amca, day›, hala, teyze vb.

Hem tüm ildeki tüberküloz hastalar›nda hem
de çal›ﬂma grubumuzu oluﬂturan hastalarda
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Tablo 5. Tedaviyi terk eden tüberküloz hastalar› ve yak›n temasl›lar›nda sigara ve alkol kullan›m yüzdeleri
Hasta
Kulanan

Kullanmayan

Temasl›*
Kullanan

Kullanmayan

Sigara

46.0

54.0

51.2

48.8

Alkol

16.1

83.9

14.1

85.9

* 18 yaﬂ üstü temasl›lar›

erkek/kad›n oran› 2’dir. Tüberküloz morbiditesinde cinsiyet fark› beklenmez. Fakat, pratikte erkek kad›n oran› dörde kadar ç›kabilmektedir (13). Türkiye’deki tüm tüberküloz
hastalar›nda erkek/kad›n oran› yaklaﬂ›k 3’tür
(14). Güneydo¤u Asya ve Bat› Pasifikte de
2’nin üzerindedir (15). Tüberkülozun erkeklerde kad›nlardan daha çok görülmesinin sebebi, erkeklerin daha hareketli olmas› (13) ve
çal›ﬂma yaﬂam›nda daha çok yer almalar›,
böylece tüberküloz taramas› için daha çok f›rsatlar›n›n bulunmas› olabilir. Kad›nlar›n daha
çok korku ve utanç duymas› (16) da morbidite kay›tlar›ndaki cinsiyet fark›nda etkili olabilir.

rak Konya’ya geldi¤inde teﬂhis konulmas› gibi hususlar say›labilir. Yer de¤iﬂtiren ya da
göçmen hastalar›n tedavisinin tamamlanmas› ayr› bir önem taﬂ›r (21,22). Adres sorununa
baﬂka (23) araﬂt›rmac›lar da dikkat çekmiﬂtir.
Tedaviyi terk eden hastalarda ö¤renim görmeme oran› yüksektir (% 40.6). Bu oran›n
genel toplumdakinden (% 21.5) daha yüksek
(24) olmas› tüberküloz hastalar› için beklenen
bir sonuçtur. Türkiye’nin farkl› bölgelerinde
yap›lan çal›ﬂmalarda (12,10) tüberküloz hastalar› aras›nda ö¤renim görmeyenlerin oran›n›n % 46’ya kadar ç›kt›¤› bildirilmiﬂtir.
Tedaviye uyumsuz tüberküloz hastalar›ndan
yaklaﬂ›k yar›s›n›n sosyal güvenceye sahip olmamas› ekonomik yetersizliklerini göstermektedir. Tedaviyi terk eden tüberküloz hastalar›n›n üçte birinin ayl›k geliri asgari ücretin alt›ndad›r. Tüberküloz hastal›¤›n›n her türlü tedavisinin ücretsiz olarak verildi¤i Türkiye’de sosyal güvence konusunun problem olmamas›
beklenir. Ancak, sosyal bir hastal›k olan tüberkülozun tedavisinde beslenme durumu
önemlidir (25). Bu yüzden sosyoekonomik
geliﬂmenin devam etti¤i durumlarda tüberküloz enfeksiyon riskinin tedavi uygulanmasa
bile kendili¤inden azalaca¤› öngörülmektedir. Henüz tüberkülozun tedavisi bulunmam›ﬂken geliﬂmiﬂ ülkelerdeki hastal›k insidans›,
prevalans› ve mortalitesinin düﬂüﬂü buna örnektir (26).

Hastanede tan›s› konan hastalar›n yaklaﬂ›k
dörtte birinin dispanser kayd›n›n bulunmamas› hastal›k bildirimlerinin yeterli yap›lmay›ﬂ›
ile aç›klanabilir. Tüberküloz hastalar›n›n yetersiz bildirimi yayg›n bir sorun olup kamu sa¤l›¤› için önemli bir risk oluﬂturur (17). Genelde tüberküloz kay›tlar›n›n yetersizli¤inden ﬂikayet edilir (18). Do¤rudan gözetim alt›nda
tedavi ile hem kay›tlar›n daha düzenli olmas› sa¤lanabilir hem de tedaviyi tamamlama
baﬂar›s› art›r›labilir (19,20).
Bu çal›ﬂmada tedaviyi terk eden hastalar›n
üçte birine ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Bunun sebepleri
aras›nda hasta dosyalar›n›n ço¤unda adres
ve telefon numaras›n›n olmay›ﬂ›, özellikle
genç kad›nlar›n evlendikten sonra soyad›n›n
de¤iﬂmesine ba¤l› olarak telefonla tespitinin
mümkün olmamas›, bilinmeyen numaralar
servisinde kayd›n bulunamamas›, ba¤l› bulundu¤u sa¤l›k oca¤› bölgesinde bildirildi¤i
gibi bir adresin olmay›ﬂ›, baz› hastalar›n tedavi defterinde kayd› olmas›na ra¤men, dosyas›n›n ve adresinin olmay›ﬂ›, verilen adreslerin
yetersiz, yanl›ﬂ ve eksik olmas›, geçici iﬂçi ola-

Tedaviyi terk eden hasta ailelerinde hanehalk› büyüklü¤ü, Türkiye geneli (27) ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ilçe ve köylerde benzer iken, kentte hastalar›n hanehalk› büyüklü¤ü fazlad›r
(3.9’a karﬂ›l›k 4.5). Tüberkülozda hane halk›
büyüklü¤ünün önemi, enfeksiyon yay›l›m›n›n
genelde ev halk› aras›nda olmas›ndand›r
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r›n tedaviye uyumsuz olaca¤› ve direnç geliﬂimine yol açabilece¤i de göz önünde bulundurulmal›d›r.

(28). Temasl› taramas›n›n dispanserlerde hastanede tedavi olan hastalara göre daha baﬂar›l› olmas› dispanserlerin as›l iﬂinin hasta takibi olmas›ndan kaynaklanmaktad›r (12,29).

Sonuç olarak, (a) tüberkülozlu hastalar›n
VSD’ne bildiriminde aksakl›klar vard›r. (b)
Hastalar yeterince bilgilendirilmemektedir. (c)
Ö¤renim düzeyi topluma göre daha düﬂüktür. (d) Buna karﬂ›l›k, ev ziyaretleri yaparak
do¤rudan gözetim alt›nda tedavi ile tüberküloz hastalar›n›n tedaviyi tamamlama baﬂar›s›
art›r›labilir. Bu bulgulara göre, kapsaml› epidemiyolojik çal›ﬂmalarla tüberkülozun toplumdaki gerçek durumu tespit edilmeli, hastal›kla ilgili kay›t ve bildirimlerin yeterlili¤i sa¤lanmal›, kuruluﬂlar aras› iletiﬂim güçlendirilmelidir. Tarama, tan› ve tedavide görev alan
sa¤l›k personelinin konuya duyarl›l›¤› art›r›lmal›, hasta e¤itimine önem verilmelidir. Sa¤l›k ocaklar› dahil personel ve alt yap› güçlendirilerek hastalar›n direkt gözlem alt›nda
tedavi edilmeleri sa¤lanmal›d›r.

Baﬂta diyabet olmak üzere hastalar›m›z›n üçte birinin tüberküloz yan›nda ikinci bir hastal›¤› vard›. Baﬂka çal›ﬂmalarda (30,31) da diyabet, tüberküloza s›k› bir ﬂekilde eﬂlik eden
hastal›klardan oldu¤u bildirilmiﬂtir. Tedavilerin direkt gözetim alt›nda yap›lmas›, hem tüberküloz hem de eﬂlik eden hastal›¤›n tedavi
baﬂar›s›n› art›rabilir. Daha k›sa ilaç rejimlerinin
geliﬂtirilmesi (32) tedaviyi tamamlama için
teﬂvik edici olabilir.
Tedaviyi yar›m b›rakan hastalar›n sigara içme
oran› Türkiye’deki genel toplumdaki sigara içme oran› (33) ile benzerdir. Tüberküloz hastalar›nda sigara içme oran›n›n azalmam›ﬂ olmas› bu hastalar›n sigara yönünden de e¤itilmesi gerekti¤ini ortaya koymaktad›r. Çünkü
sigara, tüberküloz için önemli bir risk faktörüdür (34) ve hastal›¤›n daha h›zl› ve ciddi seyretmesine yol açar (35). Tüberküloz hastalar›n›n % 16’s›n›n alkol al›yor olmas› da önemlidir. Çünkü, alkol al›m›, hücresel ba¤›ﬂ›kl›¤›
bask›layarak (36) akci¤er tüberkülozunun
kontrolünü zorlaﬂt›rabilir. Alkol alan hastala-

Bu çal›ﬂma, hastalar›n aya¤›na kadar giderek
onlarla diyalog kurulabilece¤ini ve tedavisini
yar›m b›rakan tüberküloz hastalar›n›n en az
% 40’›n›n az bir gayretle tekrar kontrol alt›na
al›nabilece¤ini kan›tlam›ﬂt›r.
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ÖZET
Amaç: Bu çal›ﬂmada retrospektif olarak nefrotik sendromlu (NS) olgular›m›z›n yaﬂ, cinsiyet, etyolojik
da¤›l›m, steroide yan›t ve prognoz yönünden bulgular›, ülkemiz verileri ve literatür bulgular› ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›. Gereç ve yöntem: Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Çocuk Nefroloji Klini¤i’nde
Ocak 2000 - Aral›k 2006 tarihleri aras›nda izlenen 141 NS’lu olgu de¤erlendirildi. Etyolojilerine göre
primer ve sekonder NS olarak s›n›fland›r›larak, olgular›n klinik ve laboratuvar bulgular› incelendi.
Bulgular: Olgular›n 83’ü (%59) erkek, 58’i (%41) k›z (erkek/k›z oran› 1.44) olup yaﬂ ortancas› 9 y›l
(0.3-18.5) idi. Olgular›n 115’inde (%81.5) primer, 26’s›nda (%18.5) sekonder NS saptand›. Primer NS
olgular›n›n 67’si erkek, 48’i k›z olup yaﬂ ortancas› 8 y›l (0.3-18) iken; sekonder NS olgular›n›n 16’s›
erkek, 10’u k›z ve yaﬂ ortancas› 14 y›l (7.5-18.5) idi. Primer NS’lu olgular›n %.76.5’i steroide yan›tl›,
%22.6’s› steroide dirençli idi. Oniki olguda steroide ba¤›ml›l›k saptand›. Steroide yan›tl› primer NS
olgular›m›zda %64.8 oran›nda relaps geliﬂti¤i tespit edildi. Olgular›n %3.4’ünde s›k relaps,
%61.3’ünde seyrek relaps gözlendi. Primer NS’lu 31 olguda en s›k histopatolojik tan› mezangioproliferatif glomerulonefrit (%45), sekonder NS’lu 26 olguda ise Henoch-Schonlein purpuras› nefriti
(%53.8) idi. Sonuç olarak, primer NS s›kl›¤›n›n ve steroide yan›t oranlar›n›n literatürdeki verilerle benzer oldu¤u görüldü. S›k relaps oran›m›z ise di¤er çal›ﬂmalara göre daha düﬂük saptand›. Sonuç:
Çocukluk ça¤›ndaki NS olgular›na ait bölgesel, ulusal ya da ›rksal farkl›l›klar›n alt›nda yatan sebeblerin
ortaya konulmas› için büyük hasta gruplar›n› kapsayan çok merkezli ve kontrollü çal›ﬂmalar›n
yap›lmas›n›n faydal› oldu¤unu düﬂünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, nefrotik sendrom, relaps, remisyon
Selçuk T›p Derg 2008; 25: 23-29
SUMMARY
THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 141 CHILDREN PATIENTS WITH NEPHROTIC SYNDROME
Aim: In this retrospective study, our patients with nephrotic syndrome (NS) were evaluated according to age, sex, etiology, response to steroid, prognosis, and compared with national data and the
literature. Material and method: 141 children with nephrotic syndrome (NS) who admitted to the
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Department of Pediatric Nephrology of Selcuk University between January 2000 and December
2006 were assessed. Patients were classified into two groups according to etiology as primary and
secondary NS. Results: 59% of the patients were male and 41% of them were female. Male/female
ratio was 1.44, and median age was 9 (0.3-18.5) years. It is observed that 81.5% of the cases had
primary and 18.5% had secondary NS. 67 of the patients with primary NS were male and 48 of
them were female. Median age was 8 (0.3-18) years. 16 of the patients with secondary NS were
male and 10 of them were female. Median age was 14 (7.5-18.5) years. Of patients with primary
NS, 76.5% had steroid-responsive, and 22.6% steroide resistant. %64.8 of the patients with steroid
responsive NS developed one and more relapses. Percentage of rare and frequent relapses were
3.4% and 61.3%, respectively. Our results showed that mesangioproliferative glomerulonephritis
(MesPGN) was the most common histopathologic diagnosis, 15 (45%) of the 31 biopsied patients
with primary NS were found to have MesPGN. Henoch Schonlein purpura nephritis was diagnosed
in 14 (53.8%) patients and it was the most common cause of secondary NS. As a result, NS frequency and response to rate of steroid therapy are similar to present literature finding. However,
frequent relaps ratio was lower than the others studies. Conclusion: We think that further research
including more patients population and multiple center and control studies to investigate NS events
to reveal causes of concerning with regional, national or race differences at the childhood period is
warranted.
Key words: Children, nephrotic syndrome, relaps, remission

Nefrotik sendrom (NS), masif proteinüri, hipoalbüminemi, hiperlipidemi ve ödem ile
seyreden bir klinik tablodur (1,2). Sadece
böbre¤in veya sistemik bir hastal›kta böbre¤in tutulmuﬂ olmas›na göre primer veya sekonder olarak s›n›fland›r›l›r. Çocukluk ça¤›nda NS yaklaﬂ›k %90 primer glomerüler hastal›klara, %10 ise di¤er sistemik hastal›klara sekonder geliﬂmektedir (1). Glomerulonefritlerin histolojik tipleri co¤rafi yerleﬂim, etnisite
ve yaﬂ grubuna ba¤l› olarak farkl›l›k göstermektedir (2-5). Ülkemizden yay›nlanan çal›ﬂmalarda farkl› sonuçlar rapor edilmiﬂtir (610). ﬁimdiye kadar Konya ili ve çevresine ait
çocukluk ça¤› NS’u ile ilgili verilerin bulunmamas› nedeniyle di¤er bölgelerle bir farkl›l›¤›n
bulunup bulunmad›¤› bilinmemektedir. Bu
çal›ﬂmada 2000-2006 y›llar› aras›nda Çocuk
Nefroloji Klini¤i’ne baﬂvuran ve NS tan›s› alan
hastalar›n yaﬂ, cins, etyolojik da¤›l›m, steroide yan›t ve prognoz yönünden bulgular› retrospektif olarak de¤erlendirildi. Elde edilen
veriler literatür ›ﬂ›¤›nda yorumland›.

alan ve takip edilen 141 NS hastas› dahil edildi. Hastal›¤›n tan›s›nda Uluslararas› Çocuk
Böbrek Hastal›klar› Çal›ﬂma Grubu’nca
(ISKDC) kabul edilen NS tan› kriterleri kullan›ld› (11). Bu kriterler; masif proteinüri (40
mg/m2/saat veya 50-100 mg/kg/gün olmas›), hipoalbüminemi (2.5 gr/dl), ödem ve hiperkolestorolemi (250 mg/dl) ﬂeklindedir. Bu
kriterlere uyarak NS tan›s› alan hastalar›n dosyalar› retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalar›n yaﬂ, cins, etyolojik da¤›l›m, steroide
yan›t ve prognoz yönünden bulgular› de¤erlendirilerek, ülkemiz verileri ve literatür bulgular› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›. Etyolojik nedenlere göre primer ve sekonder NS olarak s›n›fland›r›larak olgular›n klinik ve laboratuvar bulgular›
incelendi. Primer NS’lu olgularda kompleman 3 normal düzeylerde, makroskopik hematürisi ve hipertansiyonu yok ise 1-8 yaﬂ
aras›ndaki tüm olgularda böbrek biyopsisi yap›lmadan konvansiyonel dozda steroid tedavisi (prednizolon, 2mg/kg/gün ve 2 ya da 3
bölünmüﬂ dozda) baﬂlanm›ﬂt›. Yaﬂlar› bir yaﬂ›ndan küçük veya 8 yaﬂ ve üzerinde olan ve
sekonder NS olgular›n hepsine ultrason eﬂli¤inde perkütan böbrek biyopsisi yap›larak
histopatolojik durumlar›na göre tedavi protokolü baﬂlanm›ﬂt›. ‹lk 4 haftal›k steroid tedavisi-

GEREÇ VE YÖNTEM
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ne yan›t al›namayan hastalar steroide dirençli oarak kabul edilmiﬂti. Steroide yan›tl› hastalardan ilk 6 ayda 2 ve daha fazla, bir y›lda ise
4 ve daha fazla relaps görülen hastalar s›k relaps olarak kabul edildi. Ayr›ca olgular›m›z›n
son kontrollerindeki laboratuar ve klinik parametrelerine göre remisyonda olma ve tedavi
alma durumlar› belirlendi. Prognoz yönünden kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) ve ölüm
oranlar› da tespit edildi. Nefrotik sendromlu
hastalar›n klinik tan› ve seyrinde s›kl›kla kullan›lan tan›mlamalar Tablo 1’de aç›klanm›ﬂt›r
(12).

ﬁekil 1: Primer nefrotik sendrom olgular›n›n tan›lar› ve
yüzdeleri

Veriler ortanca (minimum-maksimum) ve
yüzde olarak özetlendi. Gruplar aras› karﬂ›laﬂt›rma Mann-Whitney U ve ki kare testi ile yap›ld›. Anlaml›l›k seviyesi 0.05 olarak al›nd›.
BULGULAR
Olgular›n 83’ü (%59) erkek, 58’i (%41) k›z
(erkek/k›z oran› 1.44) olup yaﬂ ortancas› 9 y›l
(0.3-18.5) idi. Olgular›m›z›n 115’inde
(%81.5) primer (idiyopatik) 26’s›nda (%18.5)
sekonder NS saptand›. Primer NS olgular›n›n
67’si erkek 48’i k›z olup yaﬂ ortancas› 8 y›l
(0.3-18) iken sekonder NS olgular›n›n 16’s›
erkek 10’u erkek ve yaﬂ ortancas› 14 y›l (7.518.5) idi. Primer ve sekonder olgularda cinsiyet bak›m›ndan anlaml› fark bulunmaz iken
(p=0.8); yaﬂ ortalamalar›nda anlaml› farkl›l›k
saptand› (p=0.001). Tan› yaﬂlar› ve takip süreleri ortancas› s›ras› ile primer NS’li olgularda 3
y›l (0.1-16), 2.5 y›l (0.2-15); sekonder NS’li olgularda ise 11.3 y›l (6-17) ve 1.5 y›l (0.5-7)
olarak bulundu. Primer ve sekonder NS tan›lar›na göre olgular›n tan› yaﬂlar› ve takip süreleri aras›nda anlaml› farkl›l›k saptand›
(p=0.000, p=0.015).

ﬁekil 2: Sekonder nefrotik sendrom olgular›n›n tan›lar› ve
yüzdeleri

(MezPGN), 3 olguda (%9.7) membronoproliferatif glomerulonefrit (MPGN), 1 olguda
(%3.2) membranöz glomerulonefrit (MGN)
ve 7 olguda (%22.6) fokal segmental glomeruloskleroz (FSGS) olarak saptand› (Grafik 1).
SYNS’lu 9 olguya böbrek biyopsisi yap›ld› Bu
olgular›n 2’sinde DPGN, 1’inde MDH, 5’inde
MezPGN ve 1’inde de MPGN tan›s› mevcuttu.
Biyopsi yap›lan sekonder NS’lu olgular›n s›kl›k
s›ras›na göre histopatolojik tan›lar›; 7 olguda
(%26.9) sistemik lupus eritematosus (SLE)
nefriti, 14 olguda (%53.8) Henoch- Schonlein purpuras› (HSP) nefriti, 4 olguda (%15.4)
ailevi Akdeniz ateﬂine (AAA) ba¤l› amiloidoz,
1 olguda (%3.8) hepatit B’ye ba¤l› glomerulopati olarak saptand› (Grafik 2). SLE nefritli
hastalar›n histopatolojik evrelere göre da¤›l›mlar› 2 olguda evre 2, 2 olguda evre 3 ve 3
olguda evre 4 idi. HSP nefritli hastalarda ise
4 olguda evre 2, 8 olguda evre 3, 1 olguda
evre 4 ve 1 olguda evre 5 histopatoloji mev-

Primer NS’lu 31 (%27) olguya böbrek biyopsisi yap›l›rken sekonder NS olgular›n ise tamam›na biyopsi yap›ld›. Biyopsi yap›lan primer
olgular›n s›kl›k s›ras›na göre histopatolojik tan›lar›; 1 olguda (%3.2) diffuz mezanjiyal skleroz (DMS), 2 olguda (%6.5) IgA nefropatisi
(IgAN), 2 olguda (%6.5) diffuz proliferatif glomerulonefrit (DPGN), 1 olguda (%3.2) minimal de¤iﬂiklik hastal›¤› (MDH), 14 olguda
(%45.2) mezangioproliferatif glomerulonefrit
25
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Tablo 1. Nefrotik sendromlu hastalar›n klinik tan› ve seyrinde s›kl›kla ifade edilen tan›mlamalar
Remisyon:

- Üç gün arka-arkaya, idrarda çubuk yöntemi ile proteinin (-)/eser bulunmas› veya idrar
proteininin < 4mg/m2/saat veya protein/kreatinin oran›n›n <0.2 olmas›d›r

Relaps:

- Daha önce remisyonda olan hastan›n idrar›nda üç gün arka arkaya >(+3) protein ç›kmas›
veya idrar proteininin >40mg/m2/saat veya 1gr/m2/gün bulunmas› veya protein/krea
tinin oran›n›n >2.0 olmas›d›r.

S›k relaps:

- Baﬂlang›çta remisyona girmiﬂ olan hastada , ilk 6 ayl›k izlemde en az 2 relaps gözlenmesi
veya herhangi bir 12 ayl›k izlemde en az 4 relaps gözlenmesidir.

Steroid ba¤›ml›:

- Steroide önceden yan›t al›nan ve proteinürisi kaybolan bir hastada, steroid dozu
azalt›l›rken proteinürinin yeniden ortaya ç›kmas› veya remisyona girdikten sonra steroid
kesilmesini takip eden iki hafta içinde relaps gözlenmesi ve bu durumun iki kez tekrarlamas›
durumudur

Steroide dirençli:

- Dört haftal›k düzenli ve tam doz (2mg/kg/gün veya 60mg/m2/gün) steroid kullan›m›na
karﬂ›n remisyona girmemesi durumudur

Tablo 2. Steroide yan›tl› ve dirençli primer nefrotik sendromlu olgular›n ald›¤› tedaviler
‹mmunsupresif ilaçlar

Primer SSNS
(n:88)

Primer SRNS
(n:26)

Prednizolon

88

26

Pulse metilprednizolon

3

18

Siklofosfamid

12

21

Siklosporin-A

1

7

Azothiopurin

1

3

Klorambusil

-

1

Mikofenolat mofetil

1

6

cuttu.

olguda MGN ve 7 olguda FSGS olarak saptand›.

Primer NS’lu olgular›n 88’i (%76.5) steroide
yan›tl›, 26’s› (%22.6) steroide dirençli ve 1 olgu ise (%0.8) Fin tipi konjenital NS olgusu
idi. Steroide yan›tl› nefrotik sendromlu (SYNS)
73 olgu, 6 aydan daha uzun bir süredir tedavisiz olarak remisyonda izlenmekte olup geriye kalan 15 olgu halen steroid tedavisi almaktad›r. Steroide dirençli nefrotik sendromlu (SRNS) olgulardan 22’sine ultrasonografi
eﬂli¤inde kapal› perkütan böbrek biyopsisi yap›ld›. Dört olguda ise ebeveyn r›zas› al›namad›¤› için biyopsi yap›lamad›. Bu olgular›n histopatolojik tan›lar›; 1 olguda DMS, 2 olguda
IgAN, 9 olguda MezPGN, 2 olguda MPGN, 1

SYNS’lu olgular›m›zda %64.8 (57 olguda)
oran›nda relaps geliﬂti¤i tespit edildi. Relaps
görülen olgular›n %3.4’ü s›k relaps, %61.3
seyrek relaps idi. SYNS’lu olgular›n 12’sinde
steroide ba¤›ml›l›k sebebi ile steroid d›ﬂ› immunsupresif ilaçlar [siklofosfamid (12 olguda), siklosporin-A, azathiopürin ve mikofenolat mofetil (1’er olguda)] kullan›ld›. Steroide
yan›tl› ve dirençli primer NS olgular›n›n ald›klar› immunsupresif tedaviler Tablo-2’de gösterilmiﬂtir.
Primer NS olgular›m›zdan DMS ve FSGS tan›26
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Glomerulonefritik hastal›klar yaﬂ, ço¤rafi ve
›rksal farl›l›klar göstermektedir. Özkaya ve
ark.(9) primer glomerulonefritli 392 olgu yaﬂ
ortalamas› 4.6 y›l, Öner ve ark. (20) 133 olguda 3.9 y›l ve Karagüzel ve ark. ise (17) 40
olguda 5.2 y›l idi. Çal›ﬂmam›zdaki primer nefrotik sendromlu olgular›n tan› yaﬂ› ortalamas› 3 y›l olup di¤er çal›ﬂmalara göre daha küçük yaﬂ ortalamas›na sahipti. Çal›ﬂmam›zda
sekonder NS hastalar anlaml› olarak daha ileri yaﬂ ortalamas›na (11.3 yaﬂ) sahipti. Bu beklenen bir bulgu idi. Çünkü HSP-nefriti, SLEnefriti ve FMF-amiloidozu tan›lar›na çocukluk
döneminde adölesan yaﬂ grubunda daha
s›kl›kla rastlanmaktad›r (21-23).

l› 2 olguda KBY geliﬂti. Her iki hastam›zda hemodiyaliz ile renal replasman tedavisi almakta iken yaﬂamlar›n› yitirdi. Steroid ile tedavi
edilen sekonder NS’lu 21 olgudan 7’si steroide yan›tl› iken, 14’ü steroide dirençli idi. Hastalar›n sadece 15’inde klinik remisyon sa¤lan›rken 5 hastan›n tedavisi (2 HSPN, 3 SLE
nefriti) halen devam etmektedir. Santral sinir
sistemi tutulumu olan ve remisyonda olmayan SLE nefritli bir olgumuz tedavi alt›ndayken yaﬂam›n› yitirdi. Sekonder NS olgular›nda
izlem boyunca serum kreatinin de¤erleri normal s›n›rlardayd›.
TARTIﬁMA
Çocukluk yaﬂ grubunda NS, s›kl›kla etyopatogenezi tam olarak anlaﬂ›lamayan ve yaln›z
böbrekteki bozukluklarla karakterize primer
bir tablodur. Sekonder NS olarak grupland›rd›¤›m›z hastal›klar ise (sistemik lupus eritematosus, amiloidoz, enfeksiyonlar, diyabet, toksinler, malign hastal›klar, vaskülitler, kollagen
doku hastal›klar›) daha nadir gözlenir. Ülkemizde ya da yurt d›ﬂ› verilerinde bilinen en
önemli NS sebebleri çocukluk ça¤lar›nda primer iken, eriﬂkinde sekonder hastal›klara
ba¤l› görülmektedir. Uluslararas› Çocuk Böbrek Hastal›¤› Çal›ﬂma Komitesi (ISKDC), NS’un
s›n›fland›r›lmas›nda %76.4’ini MDH olarak bildirmiﬂtir (11). White ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda nefrotik sendromlu hastalar›n
%88’inde MDH rapor edilmiﬂtir (13).

Etnik yap›n›n histopatolojik farkl›l›kta ve immun supresif tedaviye olan cevapta etkin oldu¤u bilinmektedir. Nitekim Latin Amerikal›larda ve siyah ›rkta beyazlara göre steroide
dirençli NS olas›l›¤› daha fazlad›r (24). Hastal›¤›n baﬂlang›ç yaﬂ›nda histopatolojinin
önemli etkisi oldu¤u bir gerçektir. Beﬂ yaﬂ›ndan daha genç çocuklarda MDH %70 iken
Adölesan çocuklarda bu oran %20-30 oran›nda görülmektedir (25). MDH en s›k primer
NS sebebi oldu¤u bilinmesine ra¤men son
y›llarda FSGS insidans›n›n artt›¤›na dair
yay›nlar mevcuttur (26,27). Özkaya ve ark.
(9) 392 çocukluk ça¤› primer glomerulonefrit
olgusunda biyopsi yap›lan 112 çocukta en
s›k %34 ile MPGN ve 2. s›kl›kta %23 ile FSGS
saptam›ﬂlard›r. Van ve ark. (6) 93 olguluk
serisinde de en s›k MPGN (%33.3) saptanm›ﬂ
iken çal›ﬂmam›zda ise en s›k MezPGN bulunmuﬂtur. Kumar ve ark. (28) primer NS’lu 290
çocukta FSGS %38, MDH %32, MPGN %15
ve MezPGN %11 olarak bildirilmiﬂtir. FSGS
çocuklar›n %80’ninde 6 yaﬂ›n alt›nda görülmekte ve erkek/k›z oran› 2-3/1’dir (29). Özkaya ve ark. (9) FSGS’nin 6 yaﬂ üzerinde
daha s›kl›kla rastland›¤›na iﬂaret ederken
çal›ﬂmam›zda FSGS’li tüm olgular 6 yaﬂ›n alt›nda olup erkek/k›z oran› 1.3 idi.

Hacettepe Üniversitesinin çocukluk ça¤›na
ait nefrotik sendrom olgular›nda %65.5 primer, %34.5 sekonder NS oranlar› (14); Samsun Ondokuz May›s Üniversitesi’nde yap›lan
benzer bir çal›ﬂmada ise %77.8 primer,
%17.4 sekonder NS bildirilmiﬂtir (6). Olgular›m›z›n 115’inde (%81.5) primer, 26’s›nda
(%18.5) sekonder NS saptand›. Sonuçlar›m›z
Samsun Üniversitesi’nin verileri ile benzerlik
göstermekteydi. Çal›ﬂmam›zda primer NS olgular›nda en s›k histopatoloji, 14 olgu ile
(%45.2) MezPGN idi. Ülkemizde çocuklarda
yap›lan çal›ﬂmalarda MezPGN s›kl›¤› %2.6 ile
%23 aras›nda de¤iﬂmektedir (6,14-17). Yurt
d›ﬂ›ndaki yay›nlarda ise MezPGN s›kl›¤› %1650 aras›nda de¤iﬂmektedir (18,19).

Steroid yan›tl› NS’lu olgular›n %60-80’ninde
relaps gözlenmekte ve bunlar›nda yaklaﬂ›k
%60’›nda 5 ya da daha fazla relaps olmaktad›r. Beﬂ yaﬂ›ndan daha ileri yaﬂta hastal›k
tan›s› olanlar, steroid tedavisinin 7-9. günün27
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le benzer oldu¤u görülmektedir. S›k relaps
oran›m›z ise di¤er çal›ﬂmalara göre daha
düﬂük saptand›. Biyopsili primer NS olgular›nda en s›k histopatoloji MezPGN, sekonder NS
olgular›nda HSP-nefriti idi. Sonuç olarak,
çocukluk ça¤›ndaki NS olgular›na ait bölgesel veya ulusal ya da ›rksal farkl›l›klar›n alt›nda yatan sebeblerin ortaya konulmas› için
büyük hasta gruplar›n› kapsayan çok merkezli ve kontrollü çal›ﬂmalar›n yap›lmas›n›n faydal› oldu¤unu düﬂünmekteyiz.

de steroide yan›t verenler, hematürisi olmayanlar ve erkek olgularda relaps s›kl›¤›n›n
daha az oldu¤u bildirilmiﬂdir (30-33). Van ve
ark. (6) relaps s›kl›¤›n› %51, s›k relaps s›kl›¤›n›
%10.7; ‹nalhan ve ark. (10) ise s›k relaps s›kl›¤›n› %28.8 olarak bildirmiﬂlerdir. Çal›ﬂmam›zda %64.8 oran›nda relaps, %5.2 s›k
relaps belirlendi.
Klini¤imizde takip edilen 141 nefrotik sendrom olgusunda primer NS s›kl›¤›n›n ve
steroide yan›t oranlar›n›n literatürdeki veriler-
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ÖZET
Amaç: Kar›n içi bas›nç (K‹B) art›ﬂ› ile Abdominal Kompartman Sendromu (AKS) aras›ndaki iliﬂkiyi
mesane içi bas›nc›n› ölçerek incelemek. Gereç ve Yöntem: Bu çal›ﬂmada Selçuk Üniversitesi Meram
T›p Fakültesi Acil Servisi’ne akut bat›n nedeniyle müracaat eden 61 olgu kullan›ld›. Olgulardan 25’i
ileus, 13’ü akut pankreatit, 11’i mezenter iskemi ve 12’si gastrointestinal perforasyon tan›s› ald›.
Olgular›n tamam›nda mesaneye yerleﬂtirilen bir sonda arac›l›¤›yla kar›n içi bas›nc›n›n bir göstergesi
olan mesane içi bas›nc› ölçüldü. Bu ölçümle eﬂ zamanl› olarak arteriyel ve venöz kanda pH, PaCO2,
PaO2, SGOT, SGPT, üre ve kreatinin de¤erlerine bak›ld›. ‹lk baﬂvuru an›nda yap›lan bu iﬂlemler, 24,
48 ve 72. saatlerde tekrar edildi. K‹B art›ﬂ› ile kan de¤erleri aras›ndaki iliﬂki incelendi Bulgular:
Çal›ﬂmam›zda K‹B art›ﬂ›n›n böbrekler, solunum sistemi ve karaci¤er üzerinde birtak›m de¤iﬂikliklere yol
açt›¤› izlendi. K‹B 10 cmH2O’yu geçince böbrek fonksiyonlar›n›n bozulmaya baﬂlad›¤›, 20 cmH2O
bas›nçtan sonra ise belirgin olarak bozuldu¤u görüldü. Solunum sisteminde K‹B art›ﬂ› ile baﬂlang›çta
solunumsal alkaloz geliﬂirken, AKS’nun ortaya ç›kt›¤› geç dönemlerde ise hipoksi, hiperkarbi ve
metabolik asidozla karakterize solunum yetmezli¤i görülmekte idi K‹B’n›n artt›¤› bütün olgularda
karaci¤er enzimleri yüksek de¤erlerde bulundu. Sonuç: Mesane içi bas›nc› K‹B’n›n indirekt
göstergelerinden birisidir. K‹B art›ﬂ› ile arteriyel ve venöz kandaki üre, kreatinin, SGOT, SGPT ve PaCO2
düzeyleri aras›nda pozitif, PaO2 ve pH aras›nda ise negatif iliﬂki mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: Kar›n içi bas›nç artmas›, Abdominal Kompartman Sendromu, solunum sistemi,
üriner sistem, karaci¤er
Selçuk T›p Derg 2008; 25: 31-37
SUMMARY:
THE EFFECTS OF ABDOMINAL COMPARTEMENT SYNDROME, ON RESPIRATORY AND URINARY SYSTEMS
Aim: Our aim is to investigate the relation between the increase of abdominal pressure and abdominal compartmant syndrome Material and Method: 61 patients admitted to Selçuk Univercity
Meram Medical Faculty Emergency Service with diagnosis of acute abdomen were included in this
study. The diagnosis were; 25 cases ileus, 13 cases acute pancreatitis, 11 cases mesentery ischemia
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and 12 cases with intestinal perforations. In all cases urine bladder pressures were recorded as the
reflection of abdominal pressure. Meanwhile pH, PaCO2, PaO2, SGPT , SGOT, urea and creatinin
levels were measured in venous and arterial blood samples. The procedure was repeated consequently 24, 48 and 72 hours. The correlation between abdominal pressure increase and these
parameters were evaluated. Results: Increase in abdominal pressure has negative effects on renal,
pulmonary and liver organ systems. Renal function effected by 10 cm H2O pressure and was obviously affected after 20 cm H2O pressure. The increase of abdominal pressure causes respiratory
alcholosis; at initial time and hypoxia, hypercarbia, metabolic acidosis and respiratory ›nsuffiency at
the late period. Liver enzyms were recorded at high level in abdominal pressure increase.
Conclusion: Urine bladder pressure is reflecting abdominal pressure. The incerase of abdominal
pressure has positive correlation with urea, creatinin, SGOT, SGPT, and PaCO2 levels and negative
correlation with PaO2 and pH levels.
Keywords: Increase of abdominal pressure, Abdominal Compartmant Syndrome, respiratory system, urinary system, liver

hastanemiz genel cerrahi klini¤ine kas›k f›t›¤›
nedeniyle yat›r›lm›ﬂ, çal›ﬂma grubu ile benzer
yaﬂ ve cinsiyet özelliklerine sahip 50 hasta
kullan›ld›. Çal›ﬂma için her iki grupta da hasta veya hasta yak›nlar›n›n yan›nda acil yard›m
sonras› tedavilerinin devam etti¤i kliniklerden
izin al›nd›. Çal›ﬂma boyunca hastalar›n tedavisine hiçbir ﬂekilde müdahele edilmedi.

Abdominal Kompartman Sendromu (AKS),
K‹B art›ﬂ›yla ortaya ç›kan, pekçok organ›n etkilendi¤i klinik bir tablodur. K‹B art›ﬂ›n›n çeﬂitli organ ve sistemler üzerindeki olumsuz etkileri yüzy›l› aﬂk›n süredir bilinmekle birlikte, bu
konu ile ilgili çal›ﬂmalar›n ço¤u 1980’li y›llardan sonra yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalara travma
cerrahisi, laparoskopik cerrahi ve yo¤un bak›m alan›ndaki geliﬂme ve yenilikler öncülük
etmiﬂtir.

Çal›ﬂma grubuna ilk olarak 83 hasta ile baﬂland›. Ancak malignite, enfeksiyon, metabolik hastal›k ile primer böbrek, karaci¤er ve akci¤er hastal›¤› tespit edilen toplam 22 olgu
daha sonra çal›ﬂmadan ç›kart›ld›. Kalan 61
hastan›n 25’i ileus, 13’ü akut pankreatit, 11’i
mezenter iskemi ve 12 tanesi de gastrointestinal perforasyon nedeni ile takip edilmekte
idi. Yaﬂlar› 16- 68 (ortalama 43) aras›nda de¤iﬂen hastalar›n 33’ü erkek (% 54), 28’i ise kad›nd› (% 46). Çal›ﬂma boyunca 9 hasta ve ölçümleri tamamlanm›ﬂ olan 4 hasta takip s›ras›nda öldü. Bunlar›n ölmeden önceki yap›lan
ölçümleri çal›ﬂmaya dahil edildi.

Günümüze kadar yap›lan çal›ﬂmalar›n hemen hepsi deneysel olarak hayvanlarda
K‹B’na direk müdahale edilerek, ya da kar›n
travmas› bulunan hastalar üzerindeki sonuçlar›n de¤erlendirilmesiyle elde edildi. Özellikle K‹B ölçüm yöntemleri, bas›nç art›ﬂ›na yol
açan durumlar, bu art›ﬂtan etkilenen organ
ve dokular ile bu organ ve dokulardaki de¤iﬂiklikler, K‹B art›ﬂ›ndaki kritik seviyeler, K‹B’daki müdahale zaman› ve müdahale çeﬂitleri gibi pek çok konu araﬂt›rmaya tabi tutulmuﬂtur
(1- 8).

K‹B’n›n de¤erlendirilmesinde daha pratik ve
daha az invaziv olmas› nedeni ile mesane içi
bas›nc›n›n ölçülmesi metodu kullan›ld›. Bu
amaçla Foley sonda ile mesane tamamen
boﬂat›l›p sondan›n ucuna bir adet üç yollu
musluk konuldu. Muslu¤un bir ucuna hastan›n simfizis pubis seviyesi s›f›r noktas› olacak
ﬂekilde bir Santral Venöz Bas›nç (CVP) manometresi monte edilip, muslu¤un di¤er ucuna
serum fizyolojik (SF) içeren bir infüzyon seti
ba¤land›. CVP manometresi 35 cmH2O sevi-

Bizim çal›ﬂmam›zda, AKS için risk grubunda
yer alan hastalarda mesane içi bas›nçlar›n›n
ölçülmesiyle, K‹B de¤iﬂikliklerinin takip edilmesi ve hastalar›n klinik seyirlerinin izlenmesi
amaçlanm›ﬂt›r.
GEREÇ VE YÖNTEM:
Bu çal›ﬂma Kas›m 2003–Kas›m 2005 tarihleri
aras›nda Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi ‹lk ve Acil Yard›m Klini¤ine baﬂvuran hastalar üzerinde yap›ld›. Kontrol grubu olarak
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yesine kadar izotonik SF ile dolduruldu. Daha
sonra musluk vanas› manometre - mesane
yönünde aç›larak manometre içerisindeki s›v›
seviyesinin düﬂmesi beklendi. S›v›n›n sabit
kald›¤› en alt seviye, hastan›n bazal K‹B de¤eri olarak kabul edildi (9) Hastalar K‹B ölçüm
de¤erlerine göre 1-10 cmH2O, 11-20
cmH2O, 21-30 cmH2O ve 30 cmH2O üstü
de¤erler olarak grupland›r›ld› (10).

biraz üzerinde idi. Bas›nç 21- 30 cmH2O aras›nda olan hastalarda normalin yaklaﬂ›k iki kat› olan üre de¤erleri, 30 cmH2O üzerindeki
K‹B seviyelerinde ise aﬂ›r› derecede yükselmiﬂti. Bu verilere göre K‹B art›ﬂ› ile üre de¤erleri
aras›nda pozitif bir iliﬂki oldu¤u tesbit edildi
(r= 0,877). Elde edilen de¤erler istatistiksel
olarak anlaml›yd› (P= 0,000). K‹B art›ﬂ›nda ölçülen kreatinin de¤erleri de üreye benzer bir
iliﬂki göstermekteydi .

Her de¤erlendirmede mesane içi bas›nç ölçümü yan›nda standart olarak fizik muayene,
radyal arterden al›nan kandan Arteryel Kan
Gazlar› (AKG) ve venöz kandan SGOT, SGPT,
üre ve kreatinin ölçümü yap›ld›. Ölçümler çal›ﬂma grubu hastalarda, ilk ve acil yard›m klini¤ine baﬂvuru an›nda, 24, 48 ve 72. saatlerde olmak üzere dörder kez tekrarlan›rken;
kontrol grubu hastalar›n durumlar› stabil oldu¤u için sadece bir kez yap›ld›.

Normal de¤eri 0 cmH2O olan K‹B 10 cmH2O
seviyesinin alt›ndayken böbrek fonksiyonlar›n›n henüz etkilemedi¤i, ancak 10 cmH2O
üzerindeki bas›nçlarda böbrek fonksiyonlar›n›n bozulmaya baﬂlad›¤› ve özellikle 20
cmH2O bas›nçtan sonra belirgin olarak bozuldu¤u saptand›. Baﬂka bir ifadeyle K‹B art›ﬂ› ile serum üre ve kreatinin seviyeleri aras›nda anlaml› bir iliﬂki mevcuttu. Üre ve kreatinin
aç›s›ndan Grup 1 ve 5 hariç bütün gruplar
aras›nda anlaml› bir fark gözlendi ( p<0.05).

AKG analizi için heparinle y›kanm›ﬂ enjektöre
al›nan 2 cc arteryel kan örne¤i Radiometer
ABL 555 marka cihazda; SGOT, SGPT, üre ve
kreatinin için ise düz tüpe al›nan 4 cc venöz
kan kinetik metod ile Olympus AV- 700 marka cihazda okutuldu.

Çal›ﬂmam›zda KIB 1- 10 cmH2O aras›nda ölçülen olgularda kontrol grubuna çok yak›n
olan pH de¤erleri kompanse bir alkaloz durumunu göstermekteydi. K‹B artt›kça düﬂmeye baﬂlayan pH de¤erleri ile 30 cmH2O’lik bas›nca kadar kompanse bir asidoz tablosu görülürken, 30 cmH2O seviyesini aﬂan bas›nçlarda derin ve dekompanse asidozun geliﬂti¤i izlenmekteydi. pH yönünden 1 ve 5.Grup
aras›nda benzerlik görünürken, di¤er gruplar birbirnden anlaml› olarak farkl›yd›. Buna
göre K‹B art›ﬂ› ile pH aras›nda istatistiksel olarak anlaml› olan (P= 0,181) negatif bir iliﬂki
(r= -0,796) saptand›.

Çal›ﬂma ve kontrol grubunun verileri daha
önce haz›rlanm›ﬂ olan çal›ﬂma formlar›na
kaydedilerek bilgisayar ortam›na aktar›ld›. Verilerin aritmetik ortalamalar› ve standart sapmalar› hesapland› (Tablo 1). Parametreler
aras› iliﬂkide "Pearson" yöntemi kullan›ld›
(Tablo 2). Gruplararas› karﬂ›laﬂt›rmalar parametrik ﬂartlar›n sa¤lanabildi¤i durumlarda
tek yönlü varyans analizi ile, bu ﬂartlar›n sa¤lanamad›¤› durumlarda ise Kruskal Wallis varyans analizi ile yap›ld›. Kruskal Wallis varyans
analizi sonucu anlaml› fark bulunan parametreler Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U
testi ile karﬂ›laﬂt›rmal› olarak de¤erlendirildi.
"P" de¤erinin 0,05’ten küçük olmas› anlaml›
olarak kabul edildi.

KIB 10 cmH2O seviyesinin alt›ndaki hastalarda ölçülen PaCO2 de¤erleri kontrol grubuna
yak›n de¤erlerde iken, 11- 20 cmH2O aras›nda normal s›n›rlar›n alt›nda olup, solunumsal
alkalozla uyumluydu. K‹B 21- 30 cmH2O aral›¤›ndaki bas›nç de¤erlerinde PaCO2 normal
s›n›rlar›n üzerinde idi. Solunumsal asidoz olarak de¤erlendirilen bu durumun, K‹B 30
cmH2O üzerine ç›kt›¤›nda daha da ilerledi¤i
ve solunum yetmezli¤ine girdi¤i gözlendi.
Çal›ﬂmada PaCO2 de¤erleri bütün gruplarda
birbirinden farkl›yd›. Bu bulgulara göre K‹B

BULGULAR:
K‹B 10 cmH2O alt›nda ölçülen hastalarda üre
normal serum seviyelerinde ve kontrol grubuna
yak›n iken, 11- 20 cmH2O aras›nda normalin
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art›ﬂ› ile PaCO2 aras›nda istatistiksel olarak anlaml› (P= 0,000) olan pozitif bir iliﬂki vard› (r=
0,813 ) .

nin aﬂ›ld›¤› durumlarda ise yine normalin
yaklaﬂ›k üç kat› olan bir art›ﬂ dikkati çekmekteydi. Sonuç olarak SGOT ve SGPT de¤erleri
istatistiksel olarak 4 Grup de¤eri di¤er bütün
gruplardan anlaml› olarak yüksekti (p<0.05).

PaO2 KIB 10 cmH2O alt›nda ölçülen hastalarda kontrol grubu ile birbirlerine çok yak›n,
ancak hipoksi s›n›rlar›n› zorlayan seviyelerdeydi. Artan K‹B ile birlikte, PaO2 hipoksiyi derinleﬂtirecek ﬂekilde azalmaktayd›. Neticede
K‹B art›ﬂ› ile PaO2 aras›nda negatif bir iliﬂki (r=
-0,829) saptand› ve meydana gelen de¤iﬂiklikler istatistiksel olarak anlaml›yd› (P= 0,000 ).

TARTIﬁMA
AKS, K‹B art›ﬂ›na ba¤l› olarak çeﬂitli organlarda fonksiyon bozukluklar›yla seyreden, acilen
önlem al›nmazsa ölüme kadar ilerleyen klinik
bir durumdur. (11. 12). AKS abdominal duvar, pelvis, diyafram ve retroperitoneumda
bas›nç art›ﬂ›n›n sürekli olmas› sonucu abdominal ve ekstraabdominal alanda yaratt›¤› fizyopatolojik de¤iﬂiklikler olarak tan›mlanabilir
(2- 6, 13 ).

K‹B art›ﬂ›nda görülen de¤iﬂiklikler aç›s›ndan
SGOT ve SGPT de¤erleri birbirine benzer bir
seyir takip etmekteydi. KIB 10 cmH2O alt›nda
ölçülen hastalarda SGOT ve SGPT de¤erleri
kontrol grubu de¤erlerine yak›n ve normal
seviyelerde bulunurken, 11-20 cmH2O aras›ndaki bas›nçta ölçülen de¤erler normalin
yaklaﬂ›k olarak iki kat›yd›. 21- 30 cmH2O aras›nda biraz düﬂüﬂ izlendi. 30 cmH2O seviyesi-

AKS tan›s›n›n kesinleﬂtirilmesi kullan›lan K‹B ölçümleri için direk ve dolayl› metodlar tarif
edilmiﬂtir. Klinikte K‹B daha çok dolayl› yöntemler ile ölçülmektedir (1- 4, 14, 15.33). Kli-

Tablo 1. Gruplarda Ortalama De¤erler ve Standart Sapmalar›
Üre
10-50
m/dL

Kreatinin
0,6-0,9
m/dL

SGOT
10-30
U/L

SGPT
7-27
U/L

pH
7.357.45

PaCO2
35-45
mmHg

PaO2
75-100
mmHg

1-10 cmH2O
Grup 1
SS
n = 54

37,22
±
13,08

0,83
±
0,16

33,35
±
9,86

23,89
±
15,84

7,42
±
0,02

35,11
±
3,35

77,28
±
5,41

11-20 cmH2O
Grup 2
SS
n = 54

64,01
±
8.66

1,26
±
0,20

35,88
±
12,58

27,88
±
18,16

7,47
±
0,02

32,30
±
3,84

71,44
±
5,24

21-30 cmH2O
Grup 3
SS
n = 53

102,74
±
14,65

1,87
±
0,35

46,73
±
29,72

31,80
±
18,98

7,30
±
0,03

50,72
±
3,70

64,89
±
3,85

30 cmH2O ≠
Grup 4
SS
n = 52

170,77
±
41,08

2,64
±
0,55

70,57
±
52,99

40,57
±
30,98

7,21
±
0,07

60,04
±
8,15

56,60
±
4,38

Kontrol
Grup 5
SS
n = 50

34,48
±
12,18

0,80
±
0,18

31,18
±
18,40

24,46
±
18,47

7,41
±
0,03

37,98
±
2,95

77,02
±
5,57

K‹B
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sistemi, bat›n içi organlar ve üriner sistemin
etkilendi¤i saptanm›ﬂt›r. K‹B art›ﬂ›n›n üzerinde
en çok çal›ﬂ›lm›ﬂ konular›ndan biri böbrek
fonksiyonlar› üzerine olan etkileridir (1- 3, 9,
14, 19- 21). Küçük ve arkadaﬂlar›, cerrahi klini¤indeki hastalar›n mesane içi bas›nçlar›n›
ölçerek üre ve kreatinin seviyeleri aç›s›ndan
karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlar ve çal›ﬂma sonucunda, üre ve
kreatinin seviyelerinin en yüksek oldu¤u grubun, ayn› zamanda K‹B’n›n da en yüksek ölçülen grup oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Çal›ﬂmaya ald›klar› 25 hastadan beﬂinin öldü¤ünü ve bu beﬂ hastada da ölmeden önce anüri geliﬂti¤ini tesbit etmiﬂlerdir (9). Biz de çal›ﬂmam›zda K‹B art›ﬂ› ile serum üre ve kreatinin
seviyeleri aras›nda literatür bilgileri ile uyum-

nik ve deneysel çal›ﬂmalarda dolayl› yöntemler aras›nda yer alan mide, mesane ve vena
kava inferior bas›nçlar›n›n K‹B ile iliﬂkili oldu¤u tespit edilmiﬂtir. K‹B’n›n ölçüm ve evrelendirmesinde mmHg veya cmH2O bas›nç birimini ölçü alan pek çok çal›ﬂma mevcuttur (1,
2,10, 14, 16- 18, 33). Yol ve arkadaﬂlar›n›n
karin içi bas›nc›n› direk ve mesane kateteri ile
ölçümlerinin k›yas› sonucunda aralar›nda anlaml› bir fark olmad›¤›n› göstermesi de bize
bu çal›ﬂmam›zda indirek yolu tercih etmemizde ›ﬂ›k tutmuﬂtur (33). Biz de bu nedenle çal›ﬂmam›zda metod olarak mesane bas›nc› ölçümünü seçtik ve birim olarak da cmH2O de¤erlerini kulland›k.
K‹B’n›n artt›¤› durumlarda öncelikle solunum
Tablo 2. Parametreler aras› iliﬂki
‹AB
‹AB

Üre

Kreatinin

SGOT

SGPT

pH

r
P
N

263

r
P
N

.879(*)
0.000
263

1

r
P
N

.879(*)
0.000
263

.872(*)
0.000
263

1

r
P
N

.416(*)
0.000
263

.332(*)
0.000
263

.450(*)
0.000
263

1

r
P
N

.277(*)
0.000
263

.233(*)
0.000
263

.284(*)
0.000
263

.700(*)
0.000
263

pH

r
P
N

-.736(*)
-.780(*)
-.802(*)
-.385(*)
0.000
0.000
0.000
0.000
263
263
263
263

-.218(*) 1
0.000
263
263

PaCO2

r
P
N

.749(*)
0.000
263

.210(*)
0.001
263

r
P
N

-.816(*)
-.780(*)
-.774(*)
-.359(*)
0.000
0.000
0.000
0.000
263
263
263
263

Üre

Kreatinin

SGOT

SGPT

PaO2

PaCO2

PaO2

1

263

.747(*)
0.000
263

263

.769(*)
0.000
263

263

.403(*)
0.000
263

* <0.001
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1
263

-.905(*)
0.000
263

-.235(*)
.695(*)
0.000
0.000
263
263

1
263
-.731(*) 1
0.000
263
263
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mmHg’ya ç›kar›p 24 saat bekledikten sonra
artan K‹B’n›n karaci¤er üzerinde geç dönemdeki etkilerini incelemiﬂler ve kreatinin, laktat
ve lipaz düzeylerinde de¤iﬂiklik olmad›¤›n›,
ancak SGOT ve alkalen fosfataz düzeylerinde
anlaml› yükselmeler oldu¤unu tesbit etmiﬂlerdir (30).

lu anlaml› bir iliﬂki tesbit ettik.
K‹B mekanik bir etki ile solunum sisteminde
art›ﬂa paralel olarak kiﬂide hipoventilasyon,
hiperkapni, hipoksi ve metabolik asidoza sebep olur (1- 3, 14). Solunum yetmezli¤inin
takibinde arteriyel kan gazlar› ve pH de¤erleri kullan›l›r. PaO2 60 mmHg, pH 7.35'in alt›nda ve PaCO2 60 mmHg’n›n üstünde oldu¤u
durumlarda solunum yetmezli¤inin varl›¤›
kabul edilir (22- 24).

Biz de çal›ﬂmam›zda KIB’n›n art›ﬂ› ile SGOT ve
SGPT de¤erleri aras›nda istatistiksel olarak
anlaml› olan pozitif bir iliﬂki tesbit ettik. Ancak
karaci¤er enzimlerinin hasta gruplar›nda ve
hatta ayn› hastada de¤iﬂik bas›nçlarda ileri
derecede farkl›l›klar göstermesi nedeniyle
SGOT ve SGPT tahmini de¤erlerini hesaplamada kullan›lan regresyon analiz sonuçlar›n›n güvenli olmad›¤›n› düﬂünmekteyiz

Mikst asit- baz bozukluklar›nda, pH düzeyi temel patolojiyi gösterir. pH ve PaCO2 birlikte
de¤erlendirildi¤inde bozuklu¤un primer kayna¤›n›n solunumsal veya metabolik oldu¤u
ay›rdedilebilir. Buna göre, PaC02‘nin artt›¤›
durumlarda, pH 7.40'›n alt›ndaki durumlarda primer bozukluk solunumsal asidoz, pH
7.40'›n üzerinde ise primer bozukluk metabolik alkalozdur. Benzer ﬂekilde PaC02'nin
düﬂük oldu¤u durumlarda, pH 7.40'›n üzerinde primer bozukluk solunumsal alkaloz,
pH 7.40'›n alt›nda ise primer bozukluk metabolik asidozdur (25- 28). Çal›ﬂmam›zda K‹B
art›ﬂ› ile pH, PaCO2 ve PaO2 sonuçlar› incelendi¤inde, artan kar›n içi bas›nc› ile birlikte
metabolik asidoza cevap olarak erken dönemde respiratuar alkalozdan baﬂlay›p, dekompanse ve derin asidoza kadar giden bir
tablo geliﬂti¤i izlendi. Bu durum literatür bulgular› ile uyumlu olarak K‹B art›ﬂ› durumunda
metabolik asidoz geliﬂiminden ziyade mekanik etkiye ba¤l› solunumsal bir asidoz geliﬂti¤i görüﬂünü desteklemektedir.

SONUÇ
K‹B art›ﬂ› vücutta pek çok organ ve sistemi etkilemekle birlikte, bu etkiler en belirgin olarak
üriner sistem, solunum sistemi ve karaci¤er
üzerinde görülmektedir. K‹B’n›n 10 cmH2O
alt›nda oldu¤u durumlarda organlar›n fonksiyonlar›n›n normal s›n›rlara yak›n de¤erlerde
iken, 10 cmH2O üzerinde ise bu fonksiyonlar
bozulmaya baﬂlamaktad›r. 20 cmH2O üzerindeki bas›nçlarda iyice bozulan sistem fonksiyonlar›, kritik de¤er olan 30 cmH2O üzerindeki seviyelerde ise hayat› tehdit edecek ve
ölümle sonuçlanabilecek boyutlara ulaﬂmaktad›r.
AKS aç›s›ndan risk grubunda yer alan hastalar›n rutin takiplerinde, K‹B’ daki kritik de¤erlerin tesbiti ve gerekli acil müdahalelerin
zaman›nda yap›lmas› hasta aç›s›ndan hayati
önem taﬂ›r. Mesane içi bas›nc›n›n ölçülmesi
K‹B’n›n de¤erlendirilmesinde kullan›labilecek,
kolay, güvenilir ve etkili bir yöntemdir.

K‹B art›ﬂ›n›n di¤er kar›n içi organlar yan›nda
karaci¤er kan ak›m›nda da azalmaya neden
oldu¤una dair pek çok çal›ﬂma vard›r (2932). Schachtrupp ve arkadaﬂlar› domuzlar
üzerinde yapt›klar› bir çal›ﬂmada, K‹B 15
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ÖZET
Amaç: Epidermoid kistler, nadir görülen ektodermal kaynakl› selim kistlerdir. Kafa içersinde görülen
epidermoid tümörler serebellopontin köﬂe, kiasma bölgesini s›kl›kla tutmakla birlikte, beyin hemisferleri ve intraventriküler boﬂluklarda da görülebilir. Siringomyeli spinal kanal›n progresif hidrodinamik
bozuklu¤u olup s›kl›kla servikal bölgede görülmesine ra¤men torasik ve lomber seviyelerde de
görülebilir. Olgu sunumu: Posterior fossa epidermoid kisti ile siringomyeli birlikteli¤i tespit edilen
dokuz yaﬂ›ndaki erkek hastada posterior fossa epidermoid tümörüne müdahale sonras›nda
siringomyelide kendili¤inden gerileme görüldü. Sonuç: Posterior fossa tümörüne müdahale ile
siringomyeli kendili¤inden gerileyebildi¤i için ilk olarak spinal kord kavitasyonuna müdahaleden
kaç›n›lmal›d›r.
Anahtar kelimeler: Epidermoid kist, posterior fossa, siringomyeli
Selçuk T›p Derg 2008; 25: 39-42
SUMMARY
A CASE OF POSTERIOR FOSSA LOCATED EPIDERMOID CYST ASSOCIATED WITH SYRINGOMYELIA
Aim: Epidermoid cyst is an uncommon ectoderm originated benign cyst. Although intracranial epidermoid cyst may commonly occur in the cerebellopontine angle and chiasma opticum, it can be
detected in cerebral hemispheres as well as intraventricular area. Syringomyelia, a progressive
hydrodynamic disorder of spinal canal usually occurs in cervical region although it can be seen in
thoracic and lomber portion of the spinal cord. Case report: We describe a patient with
syringomyelia associated with posterior fossa located epidermoid cyst. Siringomyelia has been spontaneously regressed after the removal of the posterior fossa epidermoid cyst. Conclusion: Primary
intervention to spinal cord cavitations must be avoided because it can be spontaneously regressed
after the removal of the posterior fossa tumor.
Key words: Epidermoid cyst, posterior fossa, syringomyelia
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Epidermoid kistler, ektodermal kaynakl› kistler
olup genellikle selim karakterdedir. Epidermoid kist, embriyogenez s›ras›nda ektodermal dokunun kal›nt›s› olarak de¤erlendirilir
(1). Kafa içinde epidermoid kist oldukça nadir
görülmektedir. Tüm kafa içi tümörlerin %1
kadar›n› oluﬂturmaktad›r. Kafa içersinde yerleﬂimli epidermoid tümörler serebellopontin
köﬂe ve kiasma bölgesini s›kl›kla tutmakla birlikte, beyin hemisferleri ve intraventriküler
boﬂluklarda da görülebilir (1, 2). Siringomyeli ise spinal kanal›n progresif hidrodinamik
bozuklu¤udur. Santral spinal kortta kavitasyon sonucunda brakial amyotrofi ve segmenter duyu kayb› ile karakterizedir. Servikal
bölgede s›kl›kla görülmekle birlikte, torasik ve
lomber seviyelerde de görülebilir (2). Posterior fossa epidermoid kisti ile siringomyeli birlikteli¤i tespit edilen bir olguda posterior fossa epidermoid tümörüne müdahale sonras›nda siringomyelide kendili¤inden gerileme
görüldü¤ü için bildirilmiﬂtir.

tespit edildi (ﬂekil 2b). Ameliyat sonras› bir y›ll›k takipte hasta halen hastal›ks›z olarak takip
edilmektedir.
TARTIﬁMA
Siringomyeli sonucu spinal kanal›n içinde
oluﬂan boﬂlu¤un (sirinks) oluﬂum mekanizmas› net olarak bilinmemektedir. Travma ve
infarkt sonucu siringomyeli tariflenmesine
ra¤men çocuklarda bu mekanizma çok nadir
görülmektedir. Çocukluk ça¤›ndaki birincil siringomyeli s›kl›kla do¤umsal anomalilerle veya kistik astrositom ile iliﬂkilidir (2). Do¤umsal
kist ile astrositomun ay›r›m› MR kullan›lmadan
önce, sadece post-mortem incelemeler ile
tespit edilirken MR görüntüleme tekniklerinin
klinik kullan›ma girmesi ile erken ve do¤ru tan›ya ulaﬂma artm›ﬂt›r (2). Kistik astrositomlarda klinik bulgular s›kl›kla yaﬂam›n ilk on y›l›nda karﬂ›m›za ç›karken, do¤umsal siringomyeli s›kl›kla Chiari bozuklu¤u ile iliﬂkili olup s›kl›kla yirmili yaﬂlarda bulgu verir (2,3). Chiari bozuklu¤u ile birlikte olan siringomyeli tedavisinde posterior fossa ve üst sevikal dekompresyon kullan›l›r. Bu cerrahi yaklaﬂ›m ile %50
olguda klinik iyileﬂme, %90 civar›nda sirinkste k›smi veya tam düzelme bildirilmiﬂtir (4).

OLGU SUNUMU
Dokuz yaﬂ›nda erkek hasta baﬂ a¤r›s›, bulant›, kusma ve çift görme yak›nmas› ile baﬂvurdu. Fizik muayenede bilateral papil staz› saptand›. A¤r›, bas›nç ve dokunma duyular› normaldi. Tam kan say›m›, serum biyokimya ve
idrar analizi normal olan olgunun beyin
manyetik rezonans (MR) incelemesinde posterior fossada ekstraaksiyel yerleﬂimli kistik lezyon izlendi (ﬂekil 1a). Kist difüzyon MR incelmede hiperintensti (ﬂekil 1b). Ventriküler sistemde triventriküler hidrosefali mevcuttu.
Spinal korta 7. ve 8. torakal vertebra düzeyinde siringomyeli gözlendi (ﬂekil 2a). Hastan›n
kitlesi median suboksipital kraniektomi ile total olarak ç›kar›ld›. Hasta ameliyat sonras› beﬂinci günde komplikasyonsuz olarak taburcu
edildi. Ç›kar›lan kitlenin patolojik incelemesinde lümeninde keratinize lamellöz materyal
bulunan çok katl› yass› epitelyum ile döﬂeli
kistik yap› görüldü. Bu bulgular epidermoid
kist ile uyumlu bulundu. Hastan›n ameliyattan dokuz ay sonraki beyin MR görüntülemesinde rezidü izlenmemiﬂ olup dördüncü
ventrikül rahatlam›ﬂt› (ﬂekil 1c). Spinal MR görüntülemesinde ise siringomyelide gerileme

Siringomyelide görülen baﬂlang›ç bulgular›
birincil olarak sirinksin lokalizyonuna ba¤l›d›r.
Sirinks, merkezi kanaldan kaynakland›¤› için
a¤r› ve ›s› duyular›n› taﬂ›yan çaprazlaﬂan fibriller ilk etkilenir. Servikal bölge yerleﬂimli siringomyelide pelerin tarz›nda ›s› ve a¤r› kayb›
tespit edilir. Yeni baﬂlang›çl› vakalarda a¤r› ve
›s› kusurlar› asimetrik veya tek tarafl› görülebilir. Sirinksin aﬂ›r› büyümesi sonucu arka kolon
ve arka sinir kökleri etkilenirse dokunma ve
bas›nç hislerinin de etkilenmesi sonucunda
yaralanma ve ülserasyonlar görülebilir. Ayr›ca baﬂ, boyun, s›rt a¤r›lar›, skolyoz, tortikollis,
ellerde güçsüzlük, fasikülasyonlar ve ileri olgularda sfinkter kusurlar› görülebilir (1-3). Bizim hastam›zda herhangi duyu kusuru saptanmad›.
Posterior fossa yerleﬂimli epidermoid kist ile
siringomyeli birlikteli¤i nadirdir (5-8). Tachibana ve arkadaﬂlar› (7) MR ile tespit edikleri
164 posterior fossa tümörünün beﬂinde
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ﬁekil 1a: T2 a¤›rl›kl› aksiyel MR, posterior fossada hiperintens kistik lezyonu göstermektedir. Lezyon 4. ventrikül
taban›nda BOS ak›m›n› engellemektedir. 1b: Difuzyon a¤›rl›kl› MR’da lezyon hiperintens olarak izlenmektedir.
1c: Postop dönemde rezidu izlenmemiﬂ olup 4. ventrikül rahatlam›ﬂt›r.

asemptomotik siringomyeli bildirmiﬂtir. Orta
hatta yerleﬂen epidermoid kistlerin beyin
omurilik s›v›s› (BOS) dinami¤ini etkileyip serebellar tonsillerin parsiyel protüzyonu ile 4.
ventrikülden BOS ak›m›n› bozup spinal kanal›n santral kanal›nda bas›nc›n artmas›na ve
geniﬂlemeye neden oldu¤u bildirilmiﬂtir. Siringomyelinin artm›ﬂ kafa içi bas›nç veya hidrosefali için kompansatuar mekanizmalarla
oluﬂtu¤u ileri sürülmüﬂtür (5, 6). Bu mekan›zma tümörün ç›kar›lmas› sonras› siringomyelinin kaybolmas› ile desteklenmiﬂtir. Klekamp
ve arkadaﬂlar› (8) ise foreman magnum obstrüksiyonun normalde dengede tutulan ve
birbirleriyle iliﬂkili olan ekstraselüler s›v› ile beyin omurilik s›v›s› aras›nda bas›nç fark›na neden olarak medulla spinalis içinde ekstraselüler s›v› birikimine neden oldu¤unu ileri sürmüﬂtür. Bizim olgumuzda lezyon foramen
magnuma uzanmakta ve onu daraltmakta
idi.

ﬁekil 2a: Sagital T2 a¤›rl›kl› MR’da spinal korda siringomyelik lezyon mevcut. 2b: Post operatif dönemde
lezyon boyutlar›nda küçülme izlenmektedir.

yaﬂ›ndaki bayan hastada semptomatik siringomyeli ve ventriküler dilatasyon oldu¤u için
tedavi amaçl› epidermoid kistin cerrahi olarak
ç›kar›lmas›na ilaveten ﬂant tak›ld›¤›n› bildirmiﬂti. Bizim olgumuzda ﬂant tak›lmas›na ihtiyaç duyulmam›ﬂt›r. Olgumuzdaki postop
dönemde sirinks boyutlar›nda küçülme gözlenmekte olup halen takip alt›ndad›r.

Posterior fossa tümörleri ile birlikte syringomyeli olgular› genellikle asemptomatiktir.
Bunun nedeni; posterior fossan›n tümörlerinin gürültülü klinik belirtilerinden dolay›,
erken tan› almas› olabilir. Olgumuzdaki gibi
kitlenin yavaﬂ büyüdü¤ü olgularda, Chiari
malformasyonu ile iliﬂkili do¤umsal siringomyeli gibi klasik belirti ve bulgular ile orant›l› olmayabilir. D’Osvaldo ve arkadaﬂlar› (5) 36
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Sonuç olarak, posterior fossa tümörüne

Difüzyon MR epidermoid kisti di¤er kistik lezyonlardan ayr›m›nda önemli bir tetkiktir (9).
Difüzyon MR’da epidermoid kist di¤er kistlerin aksine hiperintens olarak izlenmektedir.
Bizim olgumuzda da lezyon difüzyon incelmede hiperintens olarak izlendi.

müdahale ile siringomyeli kendili¤inden
gerileyebildi¤i için ilk olarak spinal kord
kavitasyonuna müdahaleden kaç›n›lmal›d›r.
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TARSORAF‹DE DOKU HASARINI AZALTICI
B‹R MATERYAL: S‹L‹KON ROD
Ahmet DUYMAZ, Furkan Erol KARABEKMEZ, Zekeriya TOSUN, Nedim SAVACI

Selçuk Üniversitesi, Meram T›p Fakültesi, Plastik Cerrahi ABD, KONYA

ÖZET
Amaç: Tarsorafi göz kapaklar›n›n yaklaﬂt›r›lmas› ile kapak adezyonu yapmakt›r. Göz kapa¤› anatomisi ve hatta fonksiyonlar› adezyon s›ras›nda sütür kullan›lmas›ndan dolay› hasarlanabilir. Çal›ﬂmam›z›n
amac› tarsal yap›lar, göz kapa¤› mimarisi ve fonksiyonunda hasar oluﬂturmaks›z›n kolayl›kla güvenli
bir metot ile kapak adezyonunu sa¤lamakt›r. Olgu sunumu: Silikon rod (Hunter prosthesis, ROT 001
R03- Rio de Janeiro- Brezilya) 2001–2005 y›llar› aras›nda klini¤imizde yaﬂlar› 10–65 aras›nda 11 hastada tarsorafi uygulamalar›nda kullan›ld›. Tarsorafi ameliyat sonras› takiplerde hastalarda herhangi bir
komplikasyon olmaks›z›n uyguland›. Sonuç: Silikon rod göz kapa¤› ve tarsal yap›larda hasar› önlemek için alternatif bir tarsorafi materyalidir.
Anahtar Kelimeler: Tarsorafi, silikon rod, tarsorafi teknikleri
Selçuk T›p Derg 2008; 25: 43-48
ABSTRACT
A MATERIAL DECREASED TISSUE DAMAGE IN TARSORRAPHY: SILICONE ROD
Aim: Tarsorraphy is formation of lids adhesion by approaching the eyelids. Not only eyelid’s anatomy but also functions can be damaged because of using suture during adhesion. The aim of our
study is to adhese the eyelid in a safe method easily without disturbing the tarsal structures, eyelid
architecture and function. Case report: The silicone rod was used in the process of tarsorraphy
application for eleven patients whose ages were ranging from 10 to 65 in 2001-2005 in our clinic.
Tarsorraphy was used without any complications in postoperative follow-up period in all patients.
Conclusion: Silicone rod is an alternative tarsorraphy material in order to prevent the damage to
eyelids and tarsal structures.
Key Words: Tarsorraphy, silicone rod, techniques of tarsorraphy.

Tarsorafi basit ve güvenli bir prosedür olup
tek baﬂ›na ya da fasyal sinir paralizisi, entropiyon, ektropiyon, lagoftalmus, yan›k, proptozis, tiroid hastal›klar›, sark›k gözkapa¤› sendromu (floppy eyelid syndrome) gibi bir tak›m
hastal›klar›n tedavisinde di¤er okuloplastik

teknikler ile kombine olarak uygulanmaktad›r
(1). Ayr›ca keratopati, nörotropik keratitler gibi ilerleyici epitelyal defektlerin tedavisinde
de tarsorafi iﬂleminden yararlan›labilmektedir
(2). Standart tarsorafi palpebral fissürü azaltmak amac›yla üst ve alt gözkapa¤›n› birleﬂti-
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rerek tasarlan›r. Geçici tarsorafi bant veya ﬂerit (tape), çeﬂitli yap›ﬂt›r›c›lar ( akrilik yap›ﬂt›r›c›lar), botilinum toksini enjeksiyonu ve cerrahi
sütür tekniklerini içeren çok farkl› metotlarla
yap›labilmektedir (3-6). Siyanoakrilat ile tarsorafi doku hasar› yapt›¤› kadar kozmetik aç›dan kabul edilemez ve silia kayb›na da sebep
olabilir. Sütür-tüp tarsorafisinde ise sütürler
gevﬂeyebilir ve sütürler kornea ile temas etti¤i zaman korneada abrazyonlara sebep olabilir. Di¤er bir teknik olarak botoks enjeksiyonu da pahal›d›r ve levator paralizisin arzu edilenden çok daha uzun sürmesi bu amaçla
kullan›m›n› s›n›rlamaktad›r. Tüm bu tekniklerin ana dezavantajlar› gözkapa¤› veya kornea hasar›na neden olabilmeleridir.

OLGU SUNUMU
El cerrahisinde tendon defektleri için kullan›lan silikon rod (Hunter prosthesis, ROT 001
R03- Rio de Janeiro- Brasil) 2001–2005 y›llar›
aras›nda tarsorafi uygulamalar›nda kullan›ld›.
Rodun yuvarlak ve elips ﬂeklinde iki formu
olup 8 olguda eliptik, 3 olguda yuvarlak sili-

Silikon rod inert, nonalerjik, lateks içermeyen
bir yap›ya sahiptir. Bu nedenle gözkapa¤› ve
komﬂu dokularda hasar silikon rod kullan›m›yla azalt›labilir
Yaz›m›zda tarsorafi prosedürlerinde kullan›lmak üzere basit, uygulamas› kolay, tarsorafi
komplikasyonlar›n› azaltan ve inert olma, esneklik(flexible) ve biyouyumluluk özelliklerinden dolay› hastada herhangi bir risk oluﬂturmayan silikon rod ile tarsorafi tekni¤i sunulmuﬂtur (7–8).

ﬁekil 1a: Kimyasal yan›¤a ba¤l› yüzün özellikle sol
yar›s›nda ve alt-üst gözkapa¤›nda defekt oluﬂturan 3.
derece yan›k geliﬂen 64 yaﬂ›nda erkek hasta.

ﬁekil 1b: Gözkapa¤› defektinin tam kal›nl›ktaki deri
grefti ile rekonstrüksiyonu ve silikon rod ile tarsorafi
prosedürü.

ﬁekil 1c: Ameliyat sonras› 6. ayda görünümü
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kon rod kullan›ld›. Ortalama yaﬂlar› 36,4 olan
(10–65 yaﬂlar› aras›nda) 7 erkek, 4 kad›n toplam 11 hastaya uyguland›. 8 hasta gözkapa¤› tümörü, 3 hasta yan›¤a sekonder ektropiyon geliﬂimi nedeniyle opere edildi (ﬁekil
1–2). Silikon rod tüm hastalarda 2 hafta süreyle tutuldu. Gözkapa¤› kenarlar›nda deformiteler, sütür granülomlar›, fokal sellülit, entropiyon gibi postoperatif komplikasyonlar
gözlenmedi.

denlerle oluﬂabilecek defektlerin rekonstrüksiyonunda uygulanan bir iﬂlemdir. Nadiren lazer bleferoplasti ile lazer resufacing’e sekonder olarak meydana gelen ektropiyonun tedavisinde ve önlenmesinde de tedavinin bir
parças› olarak tarsorafi uygulanmaktad›r (9).
Bu prosedür kornea önündeki gözyaﬂ› tabakas›n› stabilize ederek kornea epitelinin normal yap›da kalmas›na da yard›m eder.

Cerrahi teknik

1- K›sa süreli tarsorafilerde kullan›lan ve sütür
olmaks›z›n bant (tape) ve yap›ﬂt›r›c›larla (glue)
yap›lan tarsorafi

4 çeﬂit tarsorafi tan›mlanm›ﬂt›r (5,10).

Silikon rod; üst ve alt gözkapa¤› kenarlar›ndan yaklaﬂ›k 2–3 mm uzakl›kta olacak ﬂekilde
horizontal olarak yerleﬂtirilmelidir. Alt gözkapa¤›na yerleﬂtirilen silikon rodun (Hunter
prosthesis, ROT 001 R03- Rio de Janeiro- Brazil)
medial ucundan 6/0 prolen sütür tam kat
geçilir. Takiben alt gözpa¤› cildi, orbikülaris
oküli kas› ve tarsal yap›lardan geçilir ancak
konjuktiva sa¤lam b›rak›l›p sütür alt gözkapa¤› kenar›ndan ç›kar›larak üst gözkapa¤› kenar›ndan girilir. Konjuktiva yine sa¤lam b›rak›larak tarsal yap› orbikülaris kas›, cilt ve üst gözkapa¤›na yerleﬂtirilen silikon rodun medialinden tam kat geçilir, horizantal planda lateraldeki ucundan ayn› iﬂlem uygulan›r ve nihayetinde alt gözkapa¤›na yerleﬂtirilen silikon
rodun lateral ucundan geçilerek sütür rodun
üzerinde dü¤ümlenir. Böylelikle dü¤ümün
rod üzerinde kalmas› sa¤lan›r (ﬁekil 3-4). Bu
s›rada gözkapa¤›ndan tam kat geçilmemesine ve sütürün glob ile temas›n›n olmamas›na
dikkat edilir. ‹ﬂlem s›ras›nda horizontal silikon
rodun uzunlu¤u artt›kça sütürün kapaktan
ve rodtan geçiﬂ say›s› artt›r›larak modifiye edilebilir (ﬁekil 1b).

2- Bolsterli (yast›k) ya da bolster olmaks›z›n
yap›lan geçici sütür tarsorafisi. Klini¤imizde
bu tekni¤i uygulad›k.
3- Kal›c› tarsorafi
4- Gözkapa¤› cildinin ve tarsal yap›n›n flep
ﬂekilde mobilizasyonunu içeren tarsorafi en
yayg›n kullan›lan tarsorafi tekni¤idir.
Geçici tarsorafi prosedürleri genellikle sütür
teknikleriyle yap›lmas›na ra¤men siyanoakrilat, yap›ﬂkan bant veya ﬂeritlerle, sütür tüp
tarsorafisi ve botilinum toksini ile yap›lan tarsorafiler de literatürlerde bildirilmiﬂtir (3-6).
Oklüziv sütürler etraf dokularda hasara neden olabilir. Gözkapa¤› kenarlar›nda deformiteler, fokal selülitler, sütür gronülomlar› gibi oklüziv sütürlere ba¤l› komplikasyonlar s›kl›kla bildirilmiﬂtir (11, 12). Buna karﬂ›l›k biz silikon rod kullanarak yapt›¤›m›z tarsorafi iﬂlemlerinde benzeri komplikasyonlar gözlemlemedik.
Geçici siyanoakrilat ile yap›lan tarsorafi uygulamas› kolay ve a¤r›s›z bir iﬂlemdir. Ancak güvenilirli¤inin ﬂüpheli olmas›, kirpik kayb›na yol
açabilmesi, k›sa bir süre zarf›nda etkinin geçmesi ve bundan dolay› birkaç kez tekrarlama
ihtiyac› göstermesi gibi faktörler kullan›m›n›
s›n›rlamaktad›r. Ayr›ca siyanoakrilat›n direkt
temas ile kornea hasar› yapmas› da kaç›n›lmazd›r.

TARTIﬁMA
Tarsorafi geçici ya da kal›c› olarak gözkapaklar›n›n kapat›lmas› iﬂlemidir. Kuru göz sendromu (dry eye syndrome), bir k›s›m keratopatiler, ilerleyici korneal erime (progressive corneal melting) gibi iyileﬂmeyen epitelyal defektler ve gözkapa¤› cerrahisine sekonder defektler gibi di¤er yüzey problemlerinin tedavisinde güvenli ve çok etkili bir iﬂlemdir. Plastik cerrahi kliniklerinde genellikle yan›k ile tümör cerrahisi sonras› veya travma gibi ne-

Botilinum toksiniyle yap›lan tarsorafide toksin
levator palpebralis süperior kas› içerisine enjekte edilir ve yaklaﬂ›k 2 ay hastalar›n %75’in45
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de pitozis yapar. Yüksek maliyeti vard›r ve 320 hafta gibi de¤iﬂebilen aral›kta paralizi yapmaktad›r. Süperior rektus paralizisi pitozisin
çok uzun sürmesine ve geçici vertikal diplopilere neden olmaktad›r (5). Bu nedenle güvenilir bir klinik uygulama de¤ildir.

bir alerjik reaksiyon tespit edilmedi. Rodun
esnek özelli¤i nedeniyle globun konkavitesine di¤er materyallerden daha iyi uyum sa¤lad›¤› gözlendi.
Tarsorafi komplikasyonlar› kapak marjin deformiteleri, granülomlar, fokal sellülit, tarsorafinin prematür seperasyonu (12), triﬂiyazis
(trichiasis), distiﬂiyazis (distichiasis) (13) cilt irritasyonu, entropiyondur. Olgular›m›zda herhangi bir komplikasyon tespit edilmedi.

Sütür-tüp tarsorafisi bizim uygulamam›zla çok
benzerlik taﬂ›maktad›r. Bununla birlikte tüp silikon rod ile k›yasland›¤›nda daha az fleksibildir, lateks içermesi nedeniyle alerjik reaksiyonlara da sebep olabilir. Silikon rod yüksek
oranda biyouyumlu, toksik ve alerjik etkisi olmayan, inert bir materyaldir (7, 8). Silikon
rod, farkl› çaplarda ticari formlar› olan, elips
veya yuvarlak ﬂekilli ve s›kl›kla el cerrahisinde
tendon defektlerinin iki aﬂamal› rekonstrüksiyonunda birinci aﬂamada kullan›lan bir materyaldir. El cerrahisi operasyonlar›ndan artan silikon rod kolayl›kla gaz ile sterilizasyon
iﬂlemi sonras›nda tarsorafide kullan›labilir. Olgular›m›zda hem oval hem elips ﬂeklinde silikon rod kullan›ld› ancak eliptik silikon rod kapak ile yüzey temas uyumu aç›s›ndan oval ﬂekilli roda tercih edilebilir. Tüm olgular›m›zda
silikon rod 2 hafta sonra al›narak tarsorafi
sonland›r›ld›. Olgular›n hiçbirisinde herhangi

Silikon rod birçok özelliklere sahiptir:

ﬁekil 2a: Sol üst gözkapa¤›nda tümöral bir görünüm
taﬂ›yan ve kiprik kayb› geliﬂen 19 yaﬂ›nda bayan hasta.

ﬁekil 2b: Kitle eksizyonu sonucu oluﬂan defektin alt
gözkapa¤›ndan planlanan Tarsokonjuktival Huges flebi
ile konjuktiva ve superior pediküllü transpozisyon cilt
flebi ile cildin rekonstrüksiyonunun tarsorafi ile kombinasyonu.

ﬁekil 2c: Ameliyat sonras› 6.ayda görünümü
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ﬁekil 3: Gözkapa¤›n›n tarsorafi sonras› önden görünümü

ﬁekil 4: Gözkapa¤›n›n lateral kesitten 6/0 prolen ile silikon rod ve gözkapa¤›ndan geçiﬂinin görünümü. Gözkapa¤›ndan tam kat geçilmedi¤ine dikkat.

1- ‹nert bir yap›dad›r. Bu nedenle enflamasyon ve enfeksiyon gibi tarsorafi ile iliﬂkili
komplikasyonlara neden olmaz.

Göz kapa¤› gibi oldukça hassas yap›ya sahip
bir bölgede yukar›da belirtilen özellikler
nedeniyle silikon rod yard›m›yla yap›lan tarsorafide anatomik yap›lar›n korundu¤unu
düﬂünmekteyiz.

2- Esnektir (flexible). Bu özelli¤i ile glob konkavitesine uyumu kolayd›r ve kapaklar› tamamen kapatabilir.
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GEBEL‹KTE BESLENMEN‹N
FETAL BÜYÜME ÜZER‹NE ETK‹LER‹
E. Hilal EVC‹L, M. Ali MALAS
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ÖZET
Amaç: Bu derlemede, daha önce yap›lan gebelikte beslenmenin fetal büyümeye etkilerinin
araﬂt›r›ld›¤› literatür çal›ﬂmalar›n›n gözden geçirilmesi amaçland›. Ana bulgular: Yap›lan bu
çal›ﬂmalarda; gebelikte, maternal yaﬂ, beslenme ve stres gibi faktörlerin fetal geliﬂim üzerine olumsuz
etkilerinin olabilece¤i belirtilmektedir. Gebelik öncesinde ve gebelikte maternal beslenmenin rolü çok
önemlidir. Gebe kad›nlara önerilen diyet birkaç istisna d›ﬂ›nda normal kad›nlar›n diyetleri ile benzerdir
ve tavsiye edilen sa¤l›kl› ve dengeli beslenmedir. Bununla beraber do¤um defektleri riskinin azalmas›na yard›mc› olan vitamin ve minerallerin gebelikte günlük al›mlar› ile ilgili öneriler bulunmaktad›r.
Gebeli¤in baﬂlang›c›nda maternal beslenme durumu fetal büyüme ve geliﬂme için önemli bir
belirteçtir. Literatürde maternal beslenme ile düﬂük do¤um a¤›rl›¤›, intrauterin geliﬂme gerili¤i ve
spontan abortus ile iliﬂki belirtilmiﬂtir. Ayr›ca maternal beslenme nöral tüp defekti, yar›k damak-dudak,
kardiyovasküler, respiratuvar, üriner ve santral sinir sistemi defektleri gibi do¤umsal defekt çeﬂitleri ile
de iliﬂkilidir. Sonuç: Bu nedenle, maternal beslenmenin fetus üzerindeki etkilerinin araﬂt›r›lmas› için
daha ileri çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
Anahtar kelimeler: Fetus, fetal büyüme, beslenme, prenatal etki
Selçuk T›p Derg 2008; 25: 49-59.
ABSTRACT
THE EFFECTS OF NUTRITION IN PREGNANCY ON THE FETAL DEVELOPMENT
Aim: The aim of this review is to evaluate recent literature regarding effects of nutrition on fetal
development. Main findings: Previous studies show that maternal factors such as age, nutrition,
and stress are able to have negative effects on fetal development during pregnancy. The role of
maternal nutrition on human pregnancy is still unclear but undoubtedly crucial. The dietary recommendations for pregnant women before and during pregnancy are similar to those for other adults,
with a few exceptions. The main recommendation is to keep a healthy and balanced diet; however, there are some specific recommendations related to daily supplementation of minerals and vitamins during pregnancy to reduce the risk of birth defects. Maternal nutritional status during the period of conception is an important determinant of fetal growth and development. The relationship
between maternal nutrition and low birth weight, intrauterine growth retardation, and spontaneous abortus are reported in the literature. Furthermore, maternal nutritional factors associated
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with different kinds of birth defects such as neural tube defects, oral cleft, cardiovascular, central
neural, respiratory, and urinary system defects. Result: Therefore, further researchs are need for the
effects of maternal nutrition on fetal growth
Keywords: Fetus, fetal development, nutrition, prenatal effect

ve mortalitesi ile yüksek derecede iliﬂkilidir
(5). Çeﬂitli araﬂt›rmalarda, beslenme ile bebe¤in do¤um a¤›rl›¤›, beyin geliﬂimi, intrauterin
ölüm, prematürelik ve preeklampsi aras›ndaki iliﬂkiler kan›tlanm›ﬂt›r (6). Baz› ülkelerde maternal malnütrisyon intrauterin geliﬂme gerili¤i (IUGG) ve düﬂük do¤um a¤›rl›¤›n›n (DDA)
en s›k nedenlerindendir. Yap›lan epidemiyolojik çal›ﬂmalarda IUGG’nin do¤umdan sonra
hipertansiyon, iskemik kalp hastal›¤›, diabetes mellitus (DM) ve kronik obstrüktif akci¤er
hastal›¤› riskini artt›rd›¤› gösterilmiﬂtir. Çal›ﬂmalarda malnütrisyonu olan gebelerin bebeklerinde DDA riski art›ﬂ›ndaki s›kl›¤a dikkat
çekilmektedir (7). Fetal kronik malnütrisyonlu
infantlar›n daha zay›f, k›sa boylu ve kafa çevresi daha küçük oldu¤u ve mental geliﬂiminde bozukluk oldu¤u görülmektedir (8). Gebeli¤i boyunca beslenme yetersizli¤ine maruz koyunlarda gebeli¤in 45. gününde fetal
toraks çevresi daha büyük, 90. gününde fetal beyin, timus ve overler daha hafif ölçülmüﬂ, femur ve metatarsallar daha uzun bulunmuﬂtur. 135. gününde ise fetal kalp, timus, pankreas, barsak ve böbrek daha hafif
ölçülürken, humerus ve scapula daha k›sa
bulunmuﬂtur (9). Bununla birlikte gebeli¤in
geç dönemlerinde yetersiz beslenmenin
IUGG gözlenen yenido¤anlarda düﬂük vücut
a¤›rl›¤›, düﬂük akci¤er a¤›rl›¤›, düﬂük (akci¤er/vücut a¤›rl›¤›) oran›, düﬂük akci¤er hacmi ve düﬂük (akci¤er hacmi/vücut a¤›rl›¤›)
oran›na neden oldu¤u gözlenmiﬂtir. Ayr›ca
alveolar hacminde ve alveolar yüzey alan›nda önemli ölçüde düﬂüﬂ gözlendi¤i belirtilmiﬂtir (10).

Fetal büyüme, fetusun anatomik ölçülerinin
zamanla de¤iﬂimi, farkl› doku ve organ kütlelerindeki koordine art›ﬂ olarak tan›mlan›r (1).
Fetal büyümeyi ya da fetusun intrauterin geliﬂimini etkileyen çok say›da çevresel faktörler
mevcuttur. Bu çevresel faktörler anne üzerinde bir tak›m etkiler ve de¤iﬂiklikler meydana
getirirken fetusun büyümesini etkileyen maternal faktörlerin ortaya ç›k›ﬂ›na sebep olur.
Bu maternal faktörlerin en önemlilerinden biri de annenin gebelik s›ras›nda beslenmesidir
(2). Normal fetal büyüme, besin maddelerinin yeterli miktarda temin edilmesine ba¤l›d›r. Fetusa kan ak›m› ve bu yolla sa¤lanan
besinler, büyümeyi kontrol eden önemli faktörlerdendir (1). Hayvanlar üzerinde yap›lan
araﬂt›rma sonuçlar› gebelikte s›n›rlanan çeﬂitli besin ö¤elerinin (vitamin A, çinko, iyot, demir, riboflavin, manganez, folik asit, protein
v.b.) çeﬂitli konjenital bozukluklara yol açt›¤›
aç›kça gösterilmiﬂtir (2).
Gebelikte Beslenmenin Önemi
Gebelikte beslenmedeki temel amaç; annenin fizyolojik gereksinmelerini karﬂ›lamak, annenin besin ö¤esi depolar›n› dengede tutmak ve fetusun normal büyüme ve geliﬂmesini sa¤lamak olarak s›ralanabilir (2-4). Do¤acak bebe¤in büyümesi ve sa¤l›kl› olmas›, ruhsal, fiziksel ve zihinsel yönden iyi geliﬂmesi
annenin sa¤l›¤› ve dengeli beslenmesiyle
orant›l›d›r ve fetus tamamen anneden alaca¤› besinlerle sa¤l›kl› olacakt›r. Annenin günlük yaﬂant›s›n› sürdürecek yeterli enerji ve besin ö¤elerini al›rken do¤al yollardan fazladan
alaca¤› protein, enerji, vitamin ve mineraller
hem kendisi hem de do¤acak bebe¤in sa¤l›¤› için önemlidir (3,4). Hamile anne iyi beslenmez ise; bebek, annenin vücudundaki besin depolar›n› tüketmeye baﬂlar, anne ve bebe¤in sa¤l›¤› tehlikeye girer. Normalin alt›ndaki fetal büyüme ise fetal mortalite ve hatta
neonatal ve yenido¤an (infant) morbiditesi

Gebelikte Beslenme Gereksinimleri
Gebelikte enerji:
Gebelikte al›nan enerji fetusun oluﬂumu ve
enerji ihtiyac› aç›s›ndan gereklidir (11). Özellikle 20. haftadan itibaren gereksinimi (ihtiyac›) artan fetus enerji ve besin ö¤eleri gereksi50

Cilt : 24
Say› : 1

Fetal büyüme ve beslenme

nimini (ihtiyac›n›) annenin depolar›ndan karﬂ›lamaktad›r (6). Kalori ve protein al›m›n›n fazla olmas› do¤um kilosunu rölatif olarak artt›rmaktad›r (12). Bununla beraber gebeli¤in I.
trimesterindeki ciddi enerji k›s›tlamas›n›n prematüre do¤umlar›n, perinatal mortalite ve
özellikle spina bifida, hidrosefali gibi santral
sinir sistemi malformasyonlar›n›n insidans›n›
artt›rd›¤›, II. ve III. trimesterde ise temel olarak
büyüme-geliﬂme gerili¤ine neden oldu¤u
saptanm›ﬂt›r (13). Gebe kad›n›n diyet içeri¤i
bebek boyutlar›n› etkileyebilir. Gebeli¤inin erken dönemindeki (16. hafta) kad›nlara proteinden zengin enerji diyeti (9,0 µj); gebeli¤inin geç dönemindeki (30.-34. haftalar aras›
dönem) kad›nlara ise karbonhidrattan zengin enerji diyeti (9,2 µj) uygulanm›ﬂ. Erken
dönemde proteinden al›nan enerjinin bebe¤in do¤um kilosu ve plasental a¤›rl›kla anlaml› iliﬂki gösterirken gebeli¤in erken ve geç
gebelik dönemlerinde karbonhidrattan elde
edilen enerji ile do¤um kilosu ve plasental
a¤›rl›k aras›nda anlaml› iliﬂki olmad›¤› belirtilmiﬂtir. Düﬂük enerji fetal büyümeyi etkilemenin yan› s›ra mikrobesinlerden yararlan›m› da
azaltmaktad›r. Özellikle gebelikte ihtiyaç duyulan enerjinin tam olarak karﬂ›lanamamas›
ya da tüketimin al›mdan daha fazla olmas›
mikrobesin eksikli¤ine neden olmaktad›r
(13).

nemlerinde al›nan ya¤ asidi ve türevleri baﬂta sinir sistemi olmak üzere kalp, damarlar ve
gözlerin sa¤l›kl› geliﬂimi, normal büyüme ve
kognitif fonksiyonlar için gereklidir. En iyi kayna¤› bal›k olan n-3 ya¤ asitleri bak›m›ndan
yetersiz beslenen annelerin bebeklerinde beyin ve kalp iﬂlev bozukluklar› görülmektedir
(11,15). Gebelikte bal›k tüketimi ile fetal büyüme aras›nda anlaml› iliﬂki bulunmaktad›r.
Bal›k tüketiminin gebeli¤in erken dönemlerinde preterm do¤um riskini azalt›rken, prostaglandin sentezini, gebelik süresini ve do¤um kilosunu artt›rd›¤›, DDA riskini azaltt›¤›
belirtilmektedir (11,14). Gebelikte düﬂük bal›k
tüketiminin ise prematüre do¤um ve DDA
riskini artt›rd›¤› belirtilmektedir (11). Gebelik
boyunca ve gebeli¤in son dönemlerinde bal›k tüketimindeki art›ﬂ›n fetal büyüme oran›n›
artt›rd›¤›, IUGG s›kl›¤›n› azaltt›¤› belirtilmektedir (16). Yap›lan çal›ﬂmalarda maternal beslenmedeki düzensizli¤in eriﬂkin dönemde hipertansiyona neden oldu¤u belirtilmektedir.
Gebelik boyunca hayvansal ya¤ bak›m›ndan
zengin diyetle beslenmenin yenido¤anlar›n
eriﬂkin dönemde kan bas›nc›nda, insülin direncinde, dislipidemi, obezite ve arter endotelyal fonksiyon bozuklu¤unda art›ﬂa neden
oldu¤u gözlenmiﬂtir (17).
3. Proteinler
Gebeli¤in son 6 ay›nda fetusun h›zla büyümesine ba¤l› olarak proteine olan gereksinimi artar (2). Gebeli¤in erken dönemlerinde
maruz kal›nan protein malnutrisyonunun fetal kay›plara ve malformasyonlara neden oldu¤u, gebeli¤in geç dönemlerinde maruz
kal›nan malnütrisyonda ise DDA’l› bebeklerin
do¤mas›na neden oldu¤u belirtilmektedir
(18). Ayr›ca gebelikte maternal protein k›s›tlamas›n›n erkek üreme sistemi üzerine etkisi oldu¤u belirtilmektedir. Gebelikte protein malnutrisyonuna maruz annelerin bebeklerinde
testosteron ve LH konsantrasyonlar›nda, vücut ve testis a¤›rl›¤›nda azalma, testiküler iniﬂte gecikme, fertilite oran› ve sperm say›s›nda
düﬂüﬂ oldu¤u tespit edilmiﬂtir (19,20). Hayvan araﬂt›rmalar› beyin geliﬂimi aç›s›ndan kritik dönemde s›n›rl› protein diyetiyle beslenen
annelerden do¤an bebeklerin nöron say›s›n-

1. Karbonhidratlar
Gebelikte gere¤inden fazla karbonhidrat tüketimi önerilmemektedir (11). Fakat gebelik
öncesi ve gebeli¤in son haftalar›nda uygulanan karbonhidrattan zengin maternal diyetin DDA riskini azaltt›¤› belirtilmektedir (14).
Yap›lan çal›ﬂmalarda gebelik süresince karbonhidrat s›n›rlamalar›n›n, protein ve enerji
yeterli miktarlarda al›nsa bile fetusta beyin
geliﬂimi, glikojen düzeyleri ve nörotransmitter sentezi üzerinde olumsuz etki yapt›¤› belirtilmektedir (5).
2. Ya¤lar
Gebeli¤in son üç ay›nda h›zla büyüyen beyinin %50-60'› ya¤lardan oluﬂmaktad›r. Kad›nlar›n gebelikte ya¤ asidi ve türevlerine gereksinimleri vard›r. Özellikle gebeli¤in geç dö51
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da önemli ölçüde azalma oldu¤u belirtmektedir. Do¤um öncesi kötü beslenmenin etkileri do¤um sonras› beslenme koﬂullar› tam olsa bile ikinci kuﬂaktan sonra ortaya ç›kmakta,
ikinci kuﬂak bebekler hala bir ölçüde kusurlu
olmaktad›r (21). Prenatal protein malnutrisyonunun hipokampal fonksiyon üzerinde etkili oldu¤u çal›ﬂmalarda belirtilmektedir (22).
Hipokampal bölgede fasiya dentatadaki nörogenezisin prenatal protein malnutrisyonundan etkilendi¤i bilinmektedir. Prenatal
protein malnutrisyonunun fasiya dentatadaki
granül hücrelerinin say›s›n› önemli ölçüde
azaltt›¤› gözlenmiﬂtir (23).

tein miktar›, RNA ve DNA de¤erlerinde anlaml› derecede art›ﬂa neden oldu¤u gözlenmiﬂtir (30). Gebelik öncesi protein k›s›tlamas›n›n gebelikte yeterli miktarda al›nsa bile yenido¤anda önemli etkiler yaratt›¤›, bu yenido¤anlar›n do¤um kilosu ve beyin, kalp, karaci¤er, böbrek a¤›rl›klar›n›n düﬂük oldu¤u belirtilmektedir (25).
4. Vitaminler
Vitamin yetersizliklerine iliﬂkin araﬂt›rmalar,
baz› vitaminlerin yeterli miktarlarda al›m›n›n
metabolik süreçler için önemli oldu¤unu, baz› vitaminlerin aﬂ›r› miktarlarda al›m›n›n ise zararl› olabilece¤ini düﬂündürmektedir. Beyin
kapasitesinin bozulmas›na özgü nörolojik
problemlerinin vitamin eksikli¤inden dolay›
ortaya ç›kt›¤› çeﬂitli çal›ﬂmalarda tart›ﬂ›lmaktad›r. Buna ek olarak vitamin etkileﬂimlerinin
çeﬂitli geliﬂimsel anormalilere yol açt›¤› belirtilmektedir (31).

Prenatal protein malnutrisyonu postnatal dönemde yenido¤anlar›n gözlerinin aç›lmas›nda gecikmeye neden olmakla birlikte limbik
sistemin geliﬂimini etkiledi¤i ve ortama adaptasyonlar›nda geliﬂimsel defektler oluﬂturdu¤u belirtilmektedir (24). Maternal düﬂük protein al›m›n›n çoklu gebeliklerde büyüme gerili¤ine, eriﬂkin dönemde ise hipertansiyon,
renal fonksiyonda ve immün sistemde zay›flama gibi sa¤l›k problemlerine neden olmaktad›r (25). Bunlar›n yan› s›ra iskelet sistemini geliﬂimi üzerine de önemli etkileri oldu¤u yap›lan çal›ﬂmalarda belirtilmektedir (26,27). Yetersiz maternal beslenmenin epifizial geliﬂim
plaklar›na etkisi daha önceki çal›ﬂmalarda
aç›klanm›ﬂt›r. S›çanlarda düﬂük maternal beslenme sonucu intrauterin veya erken postnatal dönemde büyüme plaklar›n›n geliﬂimi ve
iskelet büyüme program›n›n etkilenmiﬂ olabilece¤i belirtilmektedir. Gebelik boyunca düﬂük protein diyeti ile beslenen annelerden
do¤an eriﬂkin s›çanlar›n kemik hacminde
%10 azalma gözlenmiﬂtir (28). Erken dönemde maruz kal›nan maternal protein malnutrisyonunun osteoblastlar›n normal proliferasyon ve farkl›laﬂmas›n› geciktirdi¤i yani iskelet
maturasyonunda önemli rolü oldu¤u belirtilmektedir (26). Protein-enerji malnutrisyonu
sürecinde kullan›lan muhtelif ilaçlar fetus geliﬂiminde büyük etkilere sahiptir. Protein yetersizli¤inin ilaçlar›n toksik etkisini artt›rd›¤›
belirtilmektedir (29). Yap›lan çal›ﬂmalarda gebeli¤in 13. gününde düﬂük proteinle birlikte
kafein kullan›m›n›n beyin a¤›rl›¤›, beyin pro-

4.1. A vitamini (Retinoik asit, Retinoidler)
Hücresel farkl›laﬂma, üreme, immün sistem
ve görme fonksiyonlar›ndaki rolü bak›m›ndan büyük öneme sahip A vitamini özellikle
doku geliﬂimi ve büyümenin h›zl› oldu¤u gebelik döneminde daha fazla önem kazanmaktad›r (6). Gebelikte A vitamini fazla doz
al›n›m› maternal doku büyümesi, fetus için
gerekli depo ve fetal büyüme için gereklidir.
Özellikle 3. trimesterde fetusun büyümesi oldukça h›zl› oldu¤undan A vitamini ihtiyac› artar. Bu nedenle gebelik boyunca maternal A
vitamini deposunun yeterli seviyede tutulmas› gerekmektedir (11). A vitamini eksikli¤inde
prematüre do¤um, DDA, mikrosefali ve görme kusurlar› oluﬂmaktad›r (6). Organ geliﬂiminin en h›zl› oldu¤u I. trimesterde yetersiz
düzeyde A vitamininin tüketiminin düﬂüklere
ve konjenital anomalilere, III. trimesterde ise
gece körlü¤üne neden oldu¤u belirtilmektedir (27,32). Böbrek geliﬂiminde önemli rolü
olan A vitamininin eksikli¤inde renal hipoplaziye neden oldu¤u çal›ﬂmalarda belirtilmektedir (33). A vitamini eksikli¤i özellikle geliﬂmiﬂ
ülkelerin oldukça s›k rastlanan bir problemidir ve bu durum fetal ve infant mortalite ve
52
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morbiditesi ile iliﬂkilidir. ‹ntrauterin dönemde
A vitamininden yetersiz beslenen yenido¤anlar›n akci¤er a¤›rl›klar›nda göreceli bir azalma
gözlenirken kalp a¤›rl›klar›nda art›ﬂ gözlenmiﬂ ve normal beslenenlere göre hayatta kalma oranlar›n›n daha düﬂük oldu¤u belirtilmiﬂtir. Gebelikte A vitamini durumunun fetal
kas geliﬂimi ve yenido¤anda kas fonksiyonu
için önemli olabilece¤i belirtilmektedir (34).
Ayr›ca A vitamini yetersizli¤inin demir kullan›m›n› bozdu¤u ve anemiye neden olmaktad›r
(6). ‹nsan ve memelilerde retinoidin aﬂ›r›l›¤›
ya da azl›¤› beyin anomalilerine neden olmaktad›r (31). Yüksek doz A vitamini spontan
abortus, fetusta malformasyonlar, yar›k damak, konjenital kalp hastal›klar› gibi bozukluklara neden olabilmektedir. (6,35). Özellikle gebeli¤in 7. haftas›ndan önce yüksek dozda A vitamini tüketimi kraniyofasiyal ve merkezi sinir sistemi ile ilgili do¤umsal anomalilere neden olabilece¤i belirtilmektedir (27,32).
A vitamini türevi olan izotretinoin gebelikte
kullan›ld›¤›nda yar›k damak, kalp defektleri,
göz ve beyin anomalileri, hidrosefali ve ekstremite anomalilerine neden olabilmektedir
(35). Bu olaylar›n tam olarak aç›klanabilmesi
ve gebelikte al›nmas› gereken A vitamini güvenilir düzeyinin tespiti için daha fazla araﬂt›rmaya gerek oldu¤u belirtilmektedir (27,32).

rasyonunda art›ﬂa, kortikal kal›nl›kta azalmaya neden oldu¤u gözlenmiﬂtir (36). Prenatal
dönemde D vitamini yetersiz al›m› (hipovitaminozis) çeﬂitli vücut dokular›n›n fonksiyonel
özelliklerini etkileyerek eriﬂkinde görülen osteomalasi ve osteoporozun d›ﬂ›nda multipl
skleroz, prostat kanseri, gö¤üs kanseri, kolorektal kanserler, insüline ba¤›ml› diyabet ve
ﬂizofreni gibi birçok hastal›k için risk faktörü
olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r (37,38). Gebelikte aﬂ›r› dozda al›nan D vitamininin do¤umsal
defektlere neden oldu¤u, supravalvüler aortik stenoza ve mental retardasyona neden
olabilece¤i bildirilmiﬂtir (35). Baz› çal›ﬂmalarda, gebelik öncesi dönemde al›nan vitamin
takviyesinin yar›k damak-dudak gibi do¤umsal defektlerin önlenmesinde de etken oldu¤u gösterilmiﬂtir (37,38).
4.3. E vitamini (Tokoferol (alfa, beta,
gamma))
Preterm yenido¤anlar, antioksidan mekanizmas›ndaki yetersizlik nedeniyle kronik akci¤er
hastal›klar›na ve retinopatiye karﬂ› oldukça
hassast›rlar. Araﬂt›rmalara göre önemli bir antioksidan olan E vitaminin fetusta III. trimester
boyunca biriktirilmektedir (39). ‹ntrauterin
dönemde E vitamini eksikli¤inin fetusta hidrosefali ve eksensefali (akrani)’ye, yenido¤anlarda ise subaraknoidal ve intraserebral hemorajiye neden oldu¤u çal›ﬂmalarda vurgulanmaktad›r (31). Yap›lan çal›ﬂmalarda E vitamini verilen gebelerde preeklampsi insidans›nda anlaml› bir azalma oldu¤u görülmüﬂtür. Ayr›ca vitamin ilavesinin do¤um kilosu
üzerinde etkili olmad›¤› fakat intrauterin
ölüm say›s›n› azaltt›¤› belirtilmektedir (40)

4.2. D vitamini (Kalsiferol, Kolekalsiferol)
Fetal iskeletin kalsifikasyonu ve annenin kalsiyum depolar›n›n korunmas› için özellikle gebeli¤in geç dönemlerinde D vitamini ihtiyac›n›n karﬂ›lanabilmesi önemlidir (6,11). Gebelikteki D vitamini eksikli¤inin fetal geliﬂimi, kemikleﬂmeyi, diﬂ minesi formasyonunu ve neonatal kalsiyum homeostaz›n› olumsuz yönde etkiledi¤i saptanm›ﬂt›r (35). Çal›ﬂmalarda
düﬂük maternal D vitamini durumunun yavrular›n kemik kütlelerindeki azalmaya ve ileriki yaﬂamlar›nda osteoporoza neden olabilece¤i belirtilmektedir (11). ‹ntrauterin dönemde maruz kal›nan D vitamini eksikli¤inin eriﬂkin dönemde beyninde kal›c› hasarlar b›rakaca¤› belirtilmektedir (36). Ayr›ca gebelikte D3
vitamini eksikli¤inin yavrular›n beyin a¤›rl›¤›nda, ventrikül boyutlar›nda ve hücre prolife-

4.4. K vitamini (Koagulasyon vitamini)
Karaci¤erde protrombin faktörünün teﬂekkülünde ve p›ht›laﬂma faktörlerinin sentezlenmesinde rolü vard›r (3). Yap›lan araﬂt›rmalarda maternal K vitamini eksikli¤inin kraniofasiyal geliﬂim üzerinde etkili olabilece¤i belirtilmektedir. Özellikle ilk trimesterde bu vitaminin eksikli¤i sonucunda yenido¤anda maksillonasal hipoplazinin ortaya ç›kt›¤› belirtilmektedir (41,42).
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4.5. C vitamini (Askorbik asit)

4.7. Di¤er B-kompleks vitaminler (Tiamin (B1 vitamini), Riboflavin (B2 vitamini), Cobalamin (B12 vitamini), Niasin
(PP vitamini, Nikotinik asit), Piridoksin
(B6 vitamini), Pantotenik asit, Biotin)

Vücudun enfeksiyon ve toksinlere karﬂ› korumas›ndan sorumlu olan C vitamininin gebelikte gereksinimi, metabolizman›n h›zlanmas›na ba¤l› olarak artm›ﬂt›r ve vücutta depolanmad›¤› için her gün belli bir miktar al›nmal›d›r (6). Çal›ﬂmalarda C vitamini eksikli¤inin fetal a¤›rl›kta % 21 oran›nda düﬂüﬂe neden oldu¤u belirtilmektedir (43). Maternal C vitamini eksikli¤inin fetal geliﬂim s›ras›nda iskelet
anomalilerine ve hematolojik sonuçlara yol
açabilece¤i üzerinde durulmuﬂtur. Vitamin
eksikli¤i sonucunda fetusta morfolojik malformasyonlar gözlenmezken, uterusta ve fetusta patolojiye neden oldu¤u, iskelet ossifikasyon düzeninde ﬂiddetli bozulmalar gözlendi¤i fakat kalsifikasyon üzerinde etkili olmad›¤›
belirtilmektedir (44,45).

Gebelikte, protein, demir, kalsiyum, C vitamini, magnezyum, fosfor, thiamin, riboflavin,
niasin, pridoksin ve cobalamin tüketimindeki
art›ﬂ›n gebeli¤in erken dönemlerinde maternal a¤›rl›k kazanc›na azalmaya, geç dönemlerinde ise küçük ya¤ depolanmalar›na neden oldu¤u gözlenmiﬂtir (48). Thiamin eksikli¤i periferal nöropatik lezyonlar›n ortaya ç›kmas›nda önemli rol oynamaktad›r. ﬁiddetli
thiamin yetersizli¤ine intrauterin dönemde
maruz kalan yenido¤anlarda bazal ganglionlar ve tr. piramidalis ile ilgili anomaliler görülebilmektedir (30). Nöral atrofi ve nöral hücre ölümleri santral sinir sisteminin ontogenezisi s›ras›nda thiamin yetersizli¤inin sebep oldu¤u kaç›n›lmaz sonuçlardand›r. Çal›ﬂmalarda intrauterin dönemde thiamin yetersizli¤inin fetal hipokampus hücre boyutlar›nda
azalmaya (%10.56) ve hücre yo¤unlu¤unda
ise daha ﬂiddetli bir azalmaya (%27.20) neden oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Ayr›ca thiamin
eksikli¤inin teratojenik etkisini hücre atrofisinden çok hücre ölümlerine neden oldu¤una
dikkat edilmesi gerekti¤i belirtilmektedir (49).
Maternal biotin ve thiamin eksikli¤i IUGG’den
sorumlu olabilmektedir. Preterm biotin eksikli¤ine maruz yavrularda k›smen IUGG görülürken, her iki vitaminden yoksun olan grubun tüm fetal parametrelere bak›ld›¤›nda ﬂiddetli bir IUGG göstermekte oldu¤u belirtilmektedir (50). Yap›lan hayvan çal›ﬂmalar› sonuçlar›nda akut riboflavin (B2 vitamini) eksikli¤inin çeﬂitli ekstremite, beyin, orafasiyal,
gastrointestinal ve benzeri konjenital malformasyonlara neden oldu¤u belirtilmektedir
(51). Kobalamin (B12 vitamini) insan beslenmesinde özellikle gebe beslenmesinde gerekli bir elementtir. B12 eksikli¤inde gebelikte
h›zl› büyüyen dokulardan DNA sentezi yap›lamaz. Sonuç olarak da megaloblastik anemi,
do¤umsal anomaliler ve sinir sisteminde
olumsuzluklar oluﬂmaktad›r (6,31,52). Piridoksin (B6 vitamini) eksikli¤inde ise gözde re-

4.6. B9 vitamini (Folik asit, Folat)
Fetusun merkezi sinir sisteminin geliﬂmesi için
özellikle gebeli¤in ilk haftalardan itibaren "B9
vitamini" yani folik asit al›nmas› çok önemlidir. Folik asit eksikli¤inde nöral tüp defekti
(NTD) olgular›n›n artt›¤›, annede megaloblastik anemi oluﬂumu ve buna ba¤l› olarak da
DDA, prematüre do¤um, ölü do¤um ve maternal ölümlerin artt›¤› gözlenmiﬂtir
(6,46,47). ‹ntrauterin yaﬂam›n 4. haftas›n›n
sonuna kadar kapanmas› gereken nöral tüpün aç›k kalmas› sonucu anensefali, ansefalosel, meningosel, meningomyelosel, spina
bifida, hidrosefali gibi malformasyonlar görülebilir. Özellikle daha önce NTD’li çocu¤a sahip olan annelere do¤um öncesi dönemde
folik asit takviyesi verilmesinin NTD s›kl›¤›n›
azaltt›¤› belirtilmektedir (6,40). Planl› gebeliklerde gebeli¤in ilk 3 ay› süresince 400
µg/gün folik asit kullan›lmas› önerilmektedir
[400 µg/gün tüm kad›nlar, 1 mg/gün gebelikte, 4 mg/gün geçmiﬂte NTD’l› çocuk dünyaya getirmiﬂ olan kad›nlar›n özellikle I. trimesterde almas› gerekli doz] (5,11, 46,47).
Folik asitin diyetle aﬂ›r› al›m›n›n ise vitamin
B12 eksikli¤ine yol açabilece¤i vurgulanm›ﬂt›r
(6).
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tinal tabakan›n büyümesini etkilemektedir
(31).

Gebelerde demir eksikli¤i; gebelikle ilgili olarak da maternal ve fetal mortalite ve morbiditede artma, DDA riskinde artma ve erken do¤um gibi komplikasyonlara zemin haz›rlar.
Ayr›ca bebekte motor geliﬂim ve koordinasyonda bozulma, büyüme geliﬂme gerili¤i, dil
ve okul geliﬂiminde bozukluk, azalm›ﬂ fiziksel
aktivite, yorgunluk, dikkat eksikli¤i ve enfeksiyonlara karﬂ› dirençte azalma gözlendi¤i belirtilmektedir (55). Beyin dokusu demir eksikli¤ine karﬂ› çok hassast›r. Perinatal dönemdeki
demir eksikli¤inin, omurili¤in beyin k›vr›mlar›n›n miyelizasyonunda, nörotransmitter sentezinde rol alan enzimler için ko-faktor olarak
görev yapmaktad›r (56). Ayr›ca demir eksikli¤i anemisinin yeni do¤an bebe¤in sosyal,
emosyonel ve kognitif geliﬂimini negatif yönde etkiledi¤i belirtilmiﬂtir (57). Demir eksikli¤i
sadece demir metabolizmas›n› etkilemekle
kalmaz ayn› zamanda büyüme ve geliﬂmeyi
düzenleyen plasental sitokinleri de etkilemektedir. Yap›lan çal›ﬂmalarda demir eksikli¤i
gözlenen annelerin fetuslar›n›n ve karaci¤erlerinin normalden daha küçük, plasental/fetal a¤›rl›k oranlar› ise daha büyük bulunmuﬂtur (58). Bir çal›ﬂmada, demir eksikli¤i ve demir eksikli¤i anemisini önlemek için gebelikte
al›nmas› gereken en düﬂük demir dozunu
tespiti amac›yla 427 gebe 4 gruba ayr›lm›ﬂt›r.
Perinatal demir eksikli¤inin postnatal dönemde demir eksikli¤i ve demir eksikli¤i anemisi
prevalans›n› artt›rd›¤› belirtilmektedir. Bu nedenle kad›nlarda gebelik boyunca ve do¤um
sonras› demir eksikli¤i anemisinin önlenmesi
için yeterli demir al›m› ve özellikle II. trimesterden sonra demir ilavesinin önemi vurgulanmaktad›r (59).

5. Mineraller
5.1. Kalsiyum (Ca)
Kalsiyum, gebeli¤in 8. haftas›ndan itibaren
oluﬂmaya baﬂlayan kemik ve diﬂlerin geliﬂimi
için gerekli bir mineraldir. Gebeli¤in ilerlemesiyle fetusun kalsiyum düzeyleri annedeki düzeylerin üzerine ç›kar ve bu nedenle gebelik
döneminde kalsiyum gereksinimi artmaktad›r. E¤er anne yeterli miktarda kalsiyum alam›yorsa, kemiklerden mobilize edilen kalsiyum fetusun ihtiyac›n› karﬂ›lamak üzere kullan›lmakta ve baz› durumlarda gebe annede
osteomalasi belirtileri teﬂekkül etmektedir (3).
Hayvan deneylerinde kalsiyum embriyonik
yaﬂam›n baﬂ›nda gerekli bulunmuﬂtur. Kalsiyum eksikli¤i genellikle son trimesterde erken
do¤um, gebeli¤in hipertansif hastal›¤› gibi
komplikasyonlara neden olabilir (35,36).
Özellikle 25 yaﬂ›n alt›ndaki gebelerde, kalsiyumun diyetle yetersiz al›m›n›n uzun vadede
kemik mineralizasyonunda bozulmalara ve
buna ba¤l› olarak menopozdan sonra osteoporoz ve k›r›k risklerinin artmas›na neden oldu¤u bildirilmiﬂtir. Ayr›ca araﬂt›rmalarda gebelik sürecindeki yetersiz kalsiyum tüketiminin bebe¤in geliﬂimini olumsuz yönde etkiledi¤i, kalsiyum ilavesinin ise gebelikteki hipertansif hastal›klar›n riskini düﬂürdü¤ü saptanm›ﬂt›r (53). Kalsiyumun fazla al›nmas› geliﬂme
gerili¤i, hiperparatiroidiye ba¤l› kalsiyum fazlal›¤› sonucunda ise yenido¤anda hipoparatiroidi ve hipokalsemi’ye neden olabilir
(35,54).
5.2. Demir (Fe)

5.3. Çinko (Zn)

Gebelikte, fetüsün gereksinimleri ve kan hacmindeki art›ﬂ nedeniyle demir gereksinimi 2.
ve özellikle 3. trimestirde artmaktad›r. Gebelerde demir absorbsiyonu artmaktaysa da diyetle al›nan miktar gereksinimi karﬂ›lamaya
yetmez. Bu nedenle gebeli¤in ikinci yar›s›ndan itibaren annelerin Vücuttaki demir depolar›n›n durumuna göre ek demir içeren preparatlar almalar› önerilmektedir demir deste¤i gerekir (3, 55).

Büyüme ve geliﬂme, protein yap›s›ndaki enzimlerin iﬂlevleri, üreme için gerekli bir eser
elementtir (6). Gebelik döneminde çinko gereksinimi önemli miktarda artmaktad›r (3). Diyetteki çinko eksikli¤inin IUGR, ölü do¤umlar
ve do¤umsal anomalilere neden oldu¤u ço¤u çal›ﬂmada vurgulanm›ﬂt›r (6).
Gebelikte plazma ve saç çinko yo¤unlu¤u
%30 kadar azalmakta ve nöral tüp kapanma55
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s›, hücrelerin büyüme ve farkl›laﬂmas› bozulmaktad›r. NTD’li bebe¤i olan annelerde yap›lan çal›ﬂmalarda saç çinko, demir ve magnezyum düzeylerinin de oldukça düﬂük oldu¤u
ve bu annelerin besin tüketimleri incelendi¤inde %72’sinin çinkoyu yetersiz tükettikleri
saptanm›ﬂt›r (6). Serumda çinko düzeyleri düﬂük olan kad›nlarda IUGG daha s›k izlenmektedir. Diyetle yüksek doz çinko al›n›m›n›n iskelet anomalilerine neden oldu¤u, aç›k NTD’i
olan gebe kad›nlar›n amniyon s›v›s› çinko
oranlar›n›n yüksek bulundu¤u çal›ﬂmalarda
gösterilmiﬂtir (35).

maruz kal›nmas› uzun dönemli kardiak anomalilere ve immün sistemin bask›lanmas›na
neden olmaktad›r (58). Bunlar›n yan›nda
2003 y›l›nda yap›lan bir çal›ﬂman›n sonucunda gebelikte yetersiz bak›r al›m›n›n konjenital
anomaliyi etkilemedi¤i gösterilmiﬂtir (60).
5.5. ‹yot
‹yot insan vücudunda çok az miktarlarda bulunan eser bir elementtir. Gebelerin iyot gereksinimleri karﬂ›lanmamas› durumunda iyot
eksikli¤ine ba¤l› olarak bebeklerde do¤umsal
anomaliler ortaya ç›kmaktad›r. Fetusta iyot
yetersizli¤i düﬂükler, ölü do¤umlar, perinatal
ölümler, a¤›r geliﬂme, cücelik, hipotiroidi, zekâ gerili¤i, konjenital sa¤›rl›k ve serebral palsi
gibi sorunlara neden olmaktad›r (6). Konjenital olarak tiroid hormon eksikli¤i olan bu bebeklerde fizik ve mental geliﬂme gerili¤i, kemiklerde ve yumuﬂak dokularda distrofi belirtileri mevcuttur (3). Gebelik döneminde ileri
derecede iyot yetersizli¤i durumunda olan
annelerin do¤an çocuklar›nda endemik kretinizm belirtileri görülmektedir (61).

5.4. Bak›r (Cu)
Yap›lan çal›ﬂmalarda bak›rdan yetersiz beslenmenin anemi, arkus aorta anevrizmas›, osteoporoz ve di¤er iskelet lezyonlar›, deri ve
saçta anomalilere neden oldu¤u belirtilmektedir. Gebelik döneminde annenin alaca¤›
bak›r ilavesi bu hastal›klar› önleyebilmektedir.
Ayr›ca hayvan çal›ﬂmalar› sonucunda yavrularda enzootik ataksi’ye (spastik paralizi, arka
ayaklarda koordinasyon bozuklu¤u, konvulsiyon ve körlükle karakterizedir) ve intrauterin
dönem kökenli Menkes hastal›¤›na sebep oldu¤u belirtilmektedir. Bu hastal›k perinatal
periyotta hipotermi, nöral dejenerasyon, deri ve saç anomalileri, ba¤ dokusu, kemik k›r›klar› ve yayg›n vasküler anomaliler gibi birçok
semptoma yol açar. Bak›r yetersizli¤ine çiftleﬂme öncesi maruz kal›nmas› üremede yetersizli¤e ve erken embriyonel dönemde ise
ölümlere neden olur. Gebelikte maternal bak›r yetersizli¤i insanlarda teratojenik etki göstermektedir ve fetuslarda büyük yap›sal anomalilere, iskelet, pulmoner ve kardiyovasküler defektleri içeren anomalilere neden olmaktad›r. Prenatal bak›r eksikli¤inin neden oldu¤u akci¤er anomalileri sonucunda yenido¤anlar›n %35’inde respiratuvar distres sendromu görülmektedir ve bu durum beyin nörokimyas›n› etkilemektedir. ‹ntrauterin dönemde bak›r eksikli¤ine maruziyetin yavrularda noradrenalin seviyesinde düﬂüﬂe ve bölgesel dopamin seviyesinde art›ﬂa neden oldu¤u, yavrular›n yaﬂam süresini k›saltt›¤› çal›ﬂmalarda ortaya konmuﬂtur. Ayr›ca bak›r eksikli¤ine prenatal ve laktasyon döneminde

5.6. Magnezyum (Mg)
Birçok önemli enzimin yap›s›na kat›lan magnezyumun gebelikteki etkileri tam olarak bilinmemektedir (3).
5.7. Flor (F)
Kemik, diﬂ, tiroid bezi ve deri dokular›nda yer
alan bu mineral özellikle diﬂ mineralinin sertleﬂmesinde ve diﬂlerin çürümeye karﬂ› korunmas›nda rol oynamaktad›r. Gebelik döneminde fluoridli tabletlerin a¤›z yoluyla al›nmas›n›n bebek ve annede diﬂ çürümelerini
önlemede yararl› oldu¤u belirtilmektedir (3).
5.8. Klor
Klor genellikle su dezenfeksiyonunda kullan›lan halojen bir gazd›r. Yüksek doz klorun
sperm baﬂ anomalilerine neden oldu¤u ve
anti-tiroid bir madde etkisinde oldu¤u belirtilmektedir. Bunun yan›nda gebelikte yüksek
dozda klor al›m›n›n konjenital anomali s›kl›¤›nda bir art›ﬂ olmad›¤› belirtilmektedir (3).
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fetal geliﬂimin her evresinde ve hemen hemen bütün fetal sistemler üzerinde etkili oldu¤u göze çarpmaktad›r. Besin ö¤elerinin
büyük bir k›sm› üzerinde çal›ﬂmalar devam
ederken vücut için gerekli olan baz› besin
ö¤esinin gebelik döneminde fetuslar üzerindeki etkileri tam olarak bilinmemekte ve merak edilmektedir. ‹ntrauterin dönemde fetusun daha sa¤l›kl› büyümesi için maternal beslenmenin içinde bulundu¤u parametreler ile
ilgili yap›lacak çal›ﬂmalar›n ayr›nt›lar›na ihtiyaç
duyulmaktad›r. Fetus geliﬂiminde fetal büyümeye menfi yönde etki eden maternal beslenmenin daha iyi tan›mlanmas›, obstetri, perinatoloji ve yeni do¤an gibi t›bbi branﬂlarda
teﬂhis ve tedaviye daha fazla katk›da bulunacakt›r.

5.9. Selenyum (Se)
Vücut hücre ve dokular›nda bulunan selenyumun E vitamini ile birlikte yetersiz oldu¤u
durumlarda hayvan ve insanlarda çeﬂitli patolojik durumlar oluﬂmaktad›r. Gebelikteki etkileri bilinmemektedir (3).
Sonuç
Gebelik öncesi ve gebelikte sa¤l›kl› ve dengeli beslenmenin fetal büyüme ve geliﬂim üzerinde etkilerinin oldu¤u yap›lan çal›ﬂmalarda
ortaya konulmuﬂtur. Gebelikte besin ö¤elerinin dengeli bir ﬂekilde tüketilmesi gerekti¤inin s›kça vurguland›¤› çal›ﬂmalarda besin
ö¤elerinin eksikli¤i ya da fazlal›¤› durumlar›n›n prenatal ve postnatal etkilerinden bahsedilmektedir. Özellikle protein yetersizli¤inin
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