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Editörden

Editorial

Merhaba,
Klinik Tıp Bilimleri Dergisinin yeni sayısıyla karşınızdayız.
2019 yılı Tıp alanında bir çok gelişme yanında , enfeksiyöz ajanların günümüzde de başlıca tehtit olduğunu hatırladığımız bir yıl
oldu. Antimikrobiyal direnç tüm önlemlere rağmen en önemli
problemler arasında. Klinik örneklerden elde edilen S. pneumoniae
ve S. pyogenes türlerinde Makrolid Direnç Oranları ve Direnç Fenotipleri bu sayımızda yer alan konular arasında.
Kardiyovasküler Hastalıklar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık ölüm nedenlerinin başlarında yer alıyor. Sekonder
Hipertansiyon Hastasına yaklaşım ve ayırıcı tanı, Kalp Yetmezliği
Hastaları ile NT-pro BNP ilişkisi, Kalp yetmezliği hastalarında Levosimendanın hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine
etkileri ve hiperkolesterolemik diyet, atereoskleroz ile kan parametreleri ilişkisi kardiyovasküler alanda yer alan makalelerimiz.
Torik intraoküler lens implantasyonu ile derin anteryor lameller
keratoplasti sonrası gelişen yüksek astigmatın tedavisi ve. ‘Santral
Retinal Arter Okluzyonuna ve Internal Carotid Arter Trombozuna
Bağlı Görme Kaybı’ göz hastalıkları alanında yer alan makalelerimiz. Bu sayımızda ayrıca “Yoğun bakımda nadir bir nöbet etiyolojisi: Press ve Yenidoğan'da hepatik kalsifikasyon hastalık
göstergesi midir?” Bu sayımızda yer alan diğer yayınlarımız.
Yeni sayıda görüşmek üzere...
Doç. Dr. Gülfem TEREK ECE
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Effect of a Levosimendan Infusion on Hematological
Variables in Patients With Heart Failure
Öz

Giriş: Levosimendan kardiyak performansı artırıp proinflamatuar belirteçlerde
azalmaya yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı kalp yetmezliği hastalarında levosimendan infüzyonunun biyokimyasal ve hematolojik parametreler üzerine olan etkisinin incelenmesidir.
Hastalar ve Yöntem: Levosimendan infüzyonu ile tedavi edilmiş toplamda 43 hastanın (31 erkek, yaş ortalaması 70.1±9.8 ) hastaneye yatış sırasında ve infüzyonu takiben 72. saatte hematolojik ve biyokimyasal parametrelerinde meydana gelen değişiklikler retrospektif olarak incelendi.
Bulgular : Levosimendan infüzyonu sonrası redcell distribution width (RDW) seviyesinde [15.8 (14.0-18.2) % vs 15.45 (13.9-17.3) %, p=0.021] ve nötrofil seviyesinde
[6.58 (5.57-9.36) x 1000 Lvs 5.88 (4.68-8.38) x 1000 L, p=0.022] istatiksel olarak anlamlı düşme izlendi. Nötrofil lenfosit oranı (NLO) , platelet lenfosit oranı gibi diğer inflamatuar göstergelerde ve hematolojik parametrelerde anlamlı değişiklik gözlenmedi.
Sonuç: Kalp yetmezliği hastalarında levosimendan infüzyonu RDW ve nötrofil seviyesi üzerinde anlamlı düşmeye yol açmaktadır.

Background: Levosimendan improves cardiac performance and decreases proin-

flammatory marker levels. The aim of this study was to investigate the effect of a levosimendan infusion on hematological variables in patients with heart failure (HF).
Methods: A total of 43 patients (31 males; meanage, (70.1±9.8 years) with heart
failure and treated with levosimendan infusion were included in this study. Changes in
several hematological variables between admission and the 72th hours after levosimendan infusion were retrospectively analyzed.
Results: After the levosimendan infusion, a significant decreases in redcell distribution width (RDW) count [15.8 (14.0-18.2) % vs 15.45 (13.9-17.3) %, p=0.021] neutrophil count [6.58 (5.57-9.36) x 1000 μLvs 5.88 (4.68-8.38) x 1000 μL, p=0.022] were
observed. Other inlammatory marker such neutrophil lymphocyte ratio, platelet
lymphocyte ratio and hematological variables were not different.
www.kliniktipdergisi.com
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Conclusions: Levosimendan infusion was associated with
significant decreases in RDW count and neutrophil count
in patients with HF.

Giriş

Kalp yetmezliği (KY) gelişmiş ülkelerde erişkin nüfusun yaklaşık %1-2 sini etkileyen klinik bir tablodur (1). Etiyolojide akut koroner sendromlar, viral myoperikardite yol
açan enfeksiyonlar, alkol kullanımı gibi nedenler yer alsa
da IL-6, TNF-alfa ve hsCRP gibi moleküllerin rol aldığı inflamatuar aktivasyonun da önemli olduğu bilinmektedir (2).
Geniş hasta popülasyonu ile yapılan çalışmalarda bu inflamatuar mediyatörlerin KY’de artmış olmasının yanı sıra
hsCRP seviyesi artmış olan kişilerde 3.5-6.5 yıl içerisinde
KY gelişme riskinin 2 kat arttığı da gösterilmiştir. Son dönemlerde yapılan çalışmalarda KY olan hastalarda artmış beyaz küre oranları ile hastaneye yatış arasında güçlü bir ilişki olduğu ortaya konmuştur (3).
Levosimendan, kalsiyum duyarlaştırıcı ve potasyum kanal açıcı etkisi ile inotropik desteğin gerekli görüldüğü durumlarda, akut dekompanze KY’de intravenöz infüzyon şeklinde kullanılan bir ajandır (4). Diğer inotropik ajanlardan
farklı olarak sadece sistol başında kalsiyum hassasiyeti yaptığından diyastolik fonksiyonlar üzerine olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Yüksek afinite ile troponin C’ye bağlanır
ve Ca++Troponin C kompleksini stabilize ederek kontraksiyona neden olur (5-6).
Literatürde levosimendan infüzyonunun hematolojik parametreler üzerine olan etkisi ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Çalışmamızda akut dekompanze KY ile kliniğimiz yoğun bakım ünitesine yatışı yapılıp levosimendan infüzyonu ile tedavi edilen hastalarda tedavinin 72. saatinde
hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem

Yerel etik kurul onayı alındıktan sonra Ocak 2015-Aralık 2017 tarihleri arasında kliniğimiz yoğun bakım ünitesinde levosimendan infüzyonu ile tedavi edilmiş düşük ejeksiyon fraksiyonlu (EF) KY olan 43 hastanın yatış sırasında ve infüzyon sonrası 72. saatte rutin olarak bakılan hematolojik ve biyokimyasal parametreleri retrospektif olarak incelenip, levosimendan infüzyonunun bu parametreler üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Düşük EF’li kalp yetersizliği sol ventrikül EF %40’ın altı olarak tanımlanmıştır.

İstatiksel Analiz

Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler sürekli değişkenler için ortalama ± standart
sapma olarak tablo halinde verilmiştir. Kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak özetlenmiştir. Sayısal değişkenlerin normallik testi n<50 olduğu durumda ShapiroWilks
2
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testi, n>50 olduğu durum/durumlarda ise Kolmogrov
Smirnov testi ile kontrol edilmiştir. Bağımlı iki grup karşılaştırılmasında normal dağılım gösterdiği durumlarda parametrik bir test olan Paired t test, normal dağılım göstermediği durumlarda ise Wilcoxon testi kullanıldı. İstatistiksel analizler R 3.3.2v (açık kaynak) programı ile yapılmış ve istatistik analizlerde anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak dikkate alınmıştır.

Bulgular

Hastaların %72.09’u erkek, %27.91’i kadındı. Hastaların %16.28’i sigara kullanırken, %2.33’ü alkol kullanmaktaydı. Hastalara ilk tanı olarak %69.77’sine iskemik konulurken, %30.23’ü non iskemikti. Hastaların demografik özellikleri Tablo 1‘de özetlenmiştir.
Tablo 2’de Hemoglobin (HG), hematokrit (HCT),
trombosit (PLT) , ortalama eritrosit volümü (MPV), RDW,
lökosit (WBC), nötrofil, lenfosit, Pdw, platelet lenfosit oranı (PLR), nötrofil lenfosit oranı (NLO) düzeylerinde değişim olup olmadığına bakılmıştır. Buna göre, K+, RDW,
WBC, nötrofil ve kalp hızı ortalamaları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Hastaların başlangıçtaki K+ ortalamaları (4.08±0.61), 72. Saate göre (3.84±0.41) anlamlı düzeyde daha yüksektir
(p=0.004). Hastaların 72.saatteki AST medyanı [27(21-52)],
başlangıca göre [ 27.5(16-38) ] anlamlı düzeyde daha düşük çıkmıştır (p=0.037). Hastaların başlangıçtaki RDW medyanı [15.8(14-18.2) ], 72.saate göre [15.45(13.9-17.3) ] anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görüldü (p=0.021).
Hastaların başlangıçtaki nötrofil medyanları [6.58(5.579.36) ], 72.saate göre [5.88(4.68-8.38) ] daha yüksek olduTablo 1 : Hastaların demografik özellikleri ve eşlik eden
sekonder hastalıkları
Yaş

70.07±9.77 yıl

BKİ

25.09±4.73 kg/m2

Erkek cinsiyet
İskemik KMP
HT

31(72.09) %

30(69.77) %

26(60.47) %

DM

24(55.81) %

Alkol

1(2.33) %

Sigara
AF

7(16.28) %

16(37.21) %

AF: Atrial fibrilasyon, HT: hipertansiyon,

DM: Diabetus mellitus, BKİ: Beden kitle indeksi

KMP: kardiyomiyopati

Tablo 2 : Başlangıç ve 72. saatte hematolojik parametreler
Başlangıç

72. saat

p değeri

35.13±6.26 %

0.063

HG

11.66±1.94 g/dl

11.3±2.11 g/dl

PLT

234.02±79.41 10^3/mkrL

223.81±77.19 10^3/mkrL

HCT
MPV

RDW
WBC

Nötrofil

Lenfosit

36.43±5.39 %

10.61±1.19 fL

15.8(14-18.2) %

9.41(7.48-12.14) 10^3/mkrL
6.58(5.57-9.36) 10^3/mkrL
1.46±0.7 10^3/mkrL

10.49±1.26 fL

15.45(13.9-17.3) %

9.01(7.25-10.02) 10^3/mkrL
5.88(4.68-8.38)10^3/mkrL

0.366

0.021*
0.160

0.022*

0.759

185.86±120.55 %

0.430

17.66±20.45

14.33±2.37

NLR

6.6±4.64 %

6.75±8.06 %

210.65±235.33 %

0.153

1.48±0.71 10^3/mkrL

PDW
PLR

0.132

0.311

0.913

HG: Hemoglobin, HCT: Hematokrit, PLT: Platelet, MPV: Main plateletvolume, RDW: Red Cell Distribution Width, Wbc:
White bloodcell, Pdw: Plateletdistributionwidth, Plr: Plateletlymphocyteratio, Nlr: Neutrophillymphocyteratio

ğu görüldü (p=0.022). Hastaların başlangıçtaki kalp hızı ortalaması (95.51±17.91), 72.saate göre (80.97±7.55) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu gözlendi (p=0.001). Diğer
ölçümlere bakıldığında başlangıç ve 72.saatteki değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunamadı. (p>0.05). ( Tablo 2 ve
Tablo 3).

Tartışma

Çalışmamızda levosimendan infüzyonunun ardından
72.saat sonunda RDW, nötrofil ve serum K+ değerinde istatiksel olarak anlamlı düşüş gözlenmiştir.
Kalp yetmezliğinde son yıllarda uygulanan etkili tedavi stratejileri mortalitede anlamlı azalmaya yol açmasına rağmen günümüzde 70 yaş üzeri bireylerde mortalite oranı
%10’un üzerindedir (7-8-9). İnlamatuar süreç kalp yetmezliğinin altında yatan temel mekanizmadır. Artmış inflamatuar uyarı TNF-alfa, IL-6 ve hsCRP gibi mediatörlerin ve
sitokinlerin salımına yol açar. Bu sitokinler miyosit hasarına yol açarak KY’ye neden olurlar (2).

Nötrofil düzeylerinde artış inflamatuar yanıt artışını
gösterirken, lenfosit düzeyinde azalma fizyolojik stresin yüksek olduğunun göstergesidir. Lenfosit sayısında azalma ve
nötrofil sayısında artmanın KY hastalarında azalmış yaşam
süresini öngörmede faydalı olduğunu belirten yayınlar mevcuttur. Son yıllarda nötrofil ve trombosit sayısının lenfosit
sayısına oranının sistemik inflamasyonun göstergesi olabileceğine dair çalışmalar mevcuttur (10). Durmuş ve ark. dekompanze KY olan hastalarda yapmış oldukları çalışmada
NLO’nun kontrol grubuna kıyasla daha yüksek olduğunu
saptamıştır (11). Ancak bizim çalışmamızda nötrofil sayısında istatiksel olarak anlamlı azalma saptanmasına rağmen
NLO’da istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı.
Taşal ve ark. akut dekompanze KY olan hastalarda levosimendan infüzyonu sonrası NLO‘nun hastane içi mortaliteyi ön görmede etkisini araştırdığı bir çalışmada NLO
oranındaki artış hastane içi mortalite ile ilişkili bulunmuştur. Aynı çalışmada levosimendan infüzyonu sonrası sol ventrikül EF’de artış ve sol ventrikül sistol sonu çapında azal-

Tablo 3 : Başlangıç ve 72.saatte biyokimyasal parametreler
Üre

Kre

Na

K+

Mg

Ca

Başlangıç

80.07±50.75 mg/dL

1.4±0.67 mg/dL

135.57±4.81 mmol/L

72.saat

82.21±40.01 mg/dL

1.44±0.88 mg/dL

135.07±6.03 mmol/L

4.08±0.61 mmol/L

3.84±0.41mmol/L

8.66±0.61 mg/dL

8.58±0.67 mg/dL

2±0.32 mg/dL

2.08±0.32 mg/dL

Kre: Kreatin, Na: Sodyum, K+: Potasyum, Mg: Magnezyum, Ca: Kalsiyum

p değeri

0.966

0.846

0.344

0.004*

0.460

0.634
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ma saptanmıştır. WBC değerinde azalma saptanmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı saptanmamıştır. Bizim çalışmamızda da benzer bir bulgu karşımıza çıkmakta ve bir
önceki çalışmayı desteklemektedir (12).
Levosimendan infüzyonu akut dekompanze KY olan
hastalarda hemodinamik ve klinik iyileşme sağlamaktadır
(13-14). Bu klinik iyileşmenin altında inflamatuar sitokin
miktarında azalma ve antiapopitotik etkisi yatmaktadır. Pozitif inotropik etkisi ve periferik vazodilatatör etkisi ile periferik dokularda kanlanma artışına sebep olarak bu dokularda inflamatuar sitokin üretimini azaltmakta böylece miyositler üzerindeki sitokin hasarını azaltmaktadır. Dobutamin ve levosimendanın antiinflamatuar etkilerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada levosimendanın antiinflamatuar ve antiapopitotik özelliği dobutamine kıyasla üstün bulunmuştur (15). Ayrıca iyi bilinen ve sık karşılaşılan etkisi serum potasyum düzeylerinde azalmaya yol açmasıdır
ki bizim çalışmamızda elde ettiğimiz veriler bunu destekler niteliktedir.
Sonuç olarak levosimendan infüzyonu KY olan hastalarda 72 .saatte RDW ve nötrofil oranında anlamlı azalmaya yol açmakla birlikte bu konuda daha büyük hasta popülasyonları ile yapılmış prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Öz

Amaç:Makrolidler beta laktam allerjisi olan hastalarda alternatif antibiyotik grubu
olarak, solunum sistemi enfeksiyonlarının ampirik tedavisinde kullanıImaktadır. Makrolid kullanımındaki bu artışla ilişkili olarak S. pneumoniae ve S. pyogenes’de makrolid direnci görülme sıklığı önceki yıllara göre daha fazladır. Bu çalışmada çeşitli klinik
örneklerden soyutlanan S. pyogenes ve S. pneumoniae kökenlerinde makrolid direncinin araştırılması ve dirençli saptanan kökenlerde makrolid direnç fenotipinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materiyal ve Metod: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji Laboratuvarı’na gelen çeşitli klinik örneklerden
izole edilen S. pyogenes kökenlerinde E-Test yöntemiyle ve S. pneumoniae kökenlerinde disk difüzyon yöntemiyle eritromisin direnci araştırıldı. Eritromisin dirençli saptanan
beş S. pyogenes kökeni ile 51 S. pneumoniae kökeni çift disk duyarlılık yöntemiyle test
edilerek makrolid direnç fenotipleri belirlendi.
Bulgular:Makrolid direnci S. pneumoniae kökenlerinde % 20.9, S. pyogenes kökenlerinde % 1.9 bulundu. Makrolid direnç fenotipini tanımlamak için çift disk duyarlılık
testi uygulanan S. pneumoniae kökenlerinin 45‘inde (% 88.2) yapısal MLSb direnci, dördünde (% 7.8) indüklenebilir MLSb direnci, iki tanesinde (% 3.9) efluks tipi direnç saptandı. S. pyogenes kökenlerinin tümünde direnç fenotipi yapısal MLSb tipinde olduğu
görüldü.
Tartışma-Sonuç:Uygunsuz ve yaygın antibiyotik kullanımına bağlı olarak antibiyotik direnci giderek artan bir sorun haline gelmektedir. Bu çalışmadaki makrolid direnç
oranı ABD ve Avrupa ülkelerinden bildirilen oranlarla uyumlu bulunmuştur. S. pneumoniae’da direnç fenotipi olarak Kuzey Amerika’da M fenotipi yaygınken, Avrupa ve
www.kliniktipdergisi.com
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Asya’da MLSb fenotipi görülmektedir. Bu çalışmada da
MLSb fenotipi daha fazla bulunmuştur. S. pyogenes makrolid direnç fenotiplerinin araştırıldığı çeşitli çalışmalarda
M fenotipi en fazla görülürken bu çalışmada tüm kökenlerde yapısal MLSb fenotipi saptanmıştır.

Abstract

Aim:In this study we aimed to test macrolide resistance in S. pyogenes and S. pneumoniae strains isolated from
various clinical specimens to determine the macrolide resistance phenotype in the strains.
Material and Method: S. pyogenes and S. pneumoniae strains were isolated from various clinical samples of Ege
University Faculty of Medicine, Department of Microbiology and Clinical Microbiology and the resistance to the eritromycin was examined in S. pyogenes strains using E-test
and in S. pneumoniae strains using disc diffusion method.
The macrolide resistance phenotype in 5 S. pyogenes and
51 S. pneumoniae strains which were resistant to the erytromycin was determined by double disc susceptibility
test.
Results:Resistance to the macrolides in S. pneumoniae
and S. pyogenes strains was found as % 20.9 and % 1.9, respectively. In S. pneumoniae strains structural MLSb resistance, inducible MLSb resistance and efflux type of resistance were determined as 45 (%88.2), 4 (%7.8) and 2 (%3.9)
of respectively. Structural MLSb resistance was found in all
S.pyogenes strains.
Conclusion:Macrolide resistance rates in this study were
found to be consistent with the reported rates from the United States and European Countries. MLSb phenotype is seen
in Europe and Asia. MLSb phenotype was also found as the
most abundant phenotype in the present study. Even though
M phenotype is seen excessively in various studies for S.
pyogenes, in this study MLSb phenotype was determined
in all strains.

Giriş

Streptococcus pneumoniae toplum kökenli solunum
sistemi enfeksiyonları (akut bakteriyel sinüzit, akut otitis media, kronik bronşitin akut alevlenmesi ve toplum kökenli pnömoni) etkenleri arasında en sık rastlanan bakteridir (1, 2, 3).
Toplum kökenli pnömoni Amerika Birleşik Devletleri’nde
(ABD) hastaneye yatış nedenleri arasında ilk sıralar içinde
yer alır ve ölüme en fazla neden olan enfeksiyonlardan birisidir. Akut otitis media tüm dünyada çocuk yaş grubunda en fazla antibakteriyel ilaç kullanma nedenidir. Streptococcus pneumoniae bunların dışında menenjit, bakteremi,
sepsis gibi ciddi enfeksiyonlar oluşturur (4, 5, 6, 7).
6
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Streptococcus pyogenes kızıl, erizipel ve piyoderma gibi
cilt enfeksiyonlarına, menenjit, puerperal sepsis, pnömoni
gibi invaziv enfeksiyonlara yol açabilir. Daha nadir olarak
streptokokkal toksik şok sendromu, nekrotizan fasiit gibi ciddi ve ölümcül tablolara neden olabilir. Akut romatizmal ateş
ve akut glomerülonefrit bu bakterinin neden olduğu poststreptokoksik komplikasyonlardır( 8, 9). Enfeksiyonların tedavisinde penisilin genellikle ilk seçilen antibiyotiktir. Penisiline alerjisi olan veya penisilin tedavisine cevap vermeyen hastalarda eritromisin veya diğer makrolid türevleri kullanılabilir (10).
Makrolidler toplum kökenli üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde oldukça sık kullanılırlar. Streptococcus pneumoniae ve Streptococcus pyogenes gibi gram
olumlu kokları da içine alan geniş etki spektrumuyla tercih
edilen antibiyotik gruplarından biridir. Makrolidler β-laktam antibiyotiklere allerjisi olan hastalarda kullanılan ilaçlardır. Solunum sistemi enfeksiyonlarının ampirik tedavisi
için makrolid kullanımındaki artışla beraber S. pneumoniae ve S. pyogenes kökenlerinde de makrolid direnci giderek artmaya başlamıştır (10, 11).
S. pneumoniae ve S. pyogenes’de makrolid direnci hedef bölge değişikliği ve aktif efluks yolu ile oluşmaktadır
(12). Hedef bölgenin değişikliği 23S ribozomal RNA’daki adenin (A) nükleotidinin dimetilasyonu ile meydana gelebilir (13). Bu en sık görülen direnç mekanizmasıdır. Hedef bölge değişikliği sonucunda makrolid, linkozamid ve
streptogramin B 50S ribozomal alt ünitesine bağlanamaz.
Makrolid, Linkozamid veStreptogramin B (MLSB) grubu
antibiyotiklerin hedef bölgeye bağlanmasının bozulması sonucu ortaya çıkan direnç fenotipine MLSb fenotipi denir (13).
Bakteriler tarafından üretilen farklı tipteki metilazlar eritromisin ribozomal metilaz (erm) genleri tarafından kodlanır (12). S. pneumoniae ve S. pyogenes’de makrolid direncine yol açan diğer mekanizma efluks pompa yoluyla oluşur (13). Efluks pompa mekanizması ile meydana gelen direnç fenotipine M fenotipi denir. Bu mekanizma makrolid
efluks (mef) genleri tarafından kodlanır (14). Efluks yolu ile
14, 15 üyeli makrolidlere direnç meydana gelir fakat mikroorganizmanın 16 üyeli makrolid, linkozamid ve streptogramin B antibiyotiklerine duyarlılığı devam eder (1).
Bu çalışmadaki amacımız çeşitli klinik örneklerden izole edilen S. pyogenes ve S. pneumoniae kökenlerinde makrolid direncinin araştırılması ve dirençli saptanan kökenlerde makrolid direnç fenotipinin çift disk duyarlılık (D-zone)
testi kullanılarak belirlenmesidir.

Materyal-Metod

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji Laboratuvarı’na gelen klinik örneklerden izole edilen 502 S. pneumoniae ve 268 S. pyogenes
kökeni test edilmiştir. Üreyen mikroorganizmalar gram
boyanma özellikleri, üreme özellikleri, koloni yapısı ve hemoliz özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Alfa hemoliz oluşturan gram olumlu diplokok morfolojisinde ve beta
hemoliz oluşturan gram olumlu zincir yapmış kok morfolojisinde bakterilere katalaz testi uygulanmıştır. Katalaz negatif bulunan kökenlerden, α hemoliz oluşturanlarda S. pneumoniae ve β hemoliz oluşturanlarda S. pyogenes ayırıcı tanısı için optokin ve basitrasin duyarlılık testleri yapılmıştır.
S. pneumoniae kuşkulu kolonilerden öze ile alınarak %
5 koyun kanlı agar plağına yüzey ekimi yapılmıştır. Ortasına optokin diski (5μg) (Oxoid) yerleştirilip, 35°C’de %
5 CO2’li ortamda 24 saat inkübe edilmiştir. Optokinden etkilenen bakterilerde diskin çevresinde oluşan üreme inhibisyon zonu ölçülmüş, 14 mm ve daha büyük çapta inhibisyon zonu oluşturanlar optokine duyarlı olarak değerlendirilmiş ve S. pneumoniae olarak kabul edilmiştir.
S. pyogenes kuşkulu Beta hemolitik streptokok’un saf kültüründen öze ile alınan koloni % 5 koyun agar besiyerine
(Biomerioux) yüzey ekimi şeklinde ekilmiş, plak yüzeyinin
orta kısmına 0.04 U basitrasin (Oxoid) diski konmuştur.
35°C’de 18-24 saat inkübasyon sonrasında disklerin etrafında üreme olmayan bakteriler basitrasine duyarlı olarak
değerlendirilmiştir. Kullanıma hazır ticari test kitinde bulunan, 7-AMC (L-pyroglutamic acid 7-amino-4-methyl-coumarin) emdirilmiş kartlar üzerine kolonilerden öze ile alınan örnekler sürülerek yayılmıştır. Substratın enzimatik hidrolizi ile kart üzerinde mor renk oluşturan bakteriler PYR
olumlu olarak değerlendirilmiştir. Basitrasin duyarlı ve PYR
olumlu bakteriler S. pyogenes olarak kabul edilmiştir. Eritromisin dirençli olduğu belirlenen bakterilerden canlı olarak saf kültürü elde edilebilen ve her biri farklı hastalara ait
51 S. pneumoniae ile beş S. pyogenes kökeninin çift disk duyarlılık yöntemiyle makrolid direnç fenotipi belirlenmiştir.Çift
disk duyarlılık testi için 0.5 McFarland mikroorganizma süspansiyonu % 5 koyun kanlı Mueller Hinton agar (MHA)
(Biomerioux) besiyerine yüzey ekimi yapılıp, Eritromisin
15 μg (Oxoid)ve klindamisin 2 μg (Oxoid)diski aralarındaki mesafe 12-15 mm olacak şekilde yerleştirilmiştir. % 5
CO2’li ortamda 35°C’de 18-20 saat inkübasyon sonrasında inhibisyon zonları değerlendirilmiştir (13).
iMLSb; Eritromisin diski etrafında inhibisyon zonu bulunmaması ve klindamisin inhibisyon zonunun eritromisine bakan tarafta düzlesmesi indüklenebilir tipte MLSb direncini gösterir (13). Bu kökenler invitro olarak klindamisine duyarlı bulunsalar bile linkozamid ve streptogramin B’ye
dirençli olarak bildirilmelidir (16) .

cMLSb; Eritromisin ve klindamisin inhibisyon zonu yoktur (13 ).
M; Klindamisin inhibisyon zonunun eritromisin diskine bakan yüzünde herhangi bir değişiklik olmaz (13). Bu direnç mekanizmasından sadece makrolid grubu antibiyotikler etkilenir (15).
Çalışmamızda disk difüzyon ve E-test yöntemleri ile yapılan antibiyotik duyarlılık testlerinde kalite kontrol için kullanılan S. pneumoniae ATCC 49619 kökeninin eritromisin
ve klindamisin inhibisyon zonu değerleri Clinical and Laboratory Standarts Institute (CLSI)’da belirtilen sınır değerler içinde bulunmuştur. (Eritromisin: 25-30mm, klindamisin: 19-25mm) (16).

Bulgular

Çift disk duyarlılık testi uygulanan S. pneumoniae kökenlerinin 34 tanesi balgam, dört tanesi kan, üçer tanesi derin trakeal aspirasyon (DTA) ve bronkoskopik aspirasyon,
ikişer tanesi BOS ve bronkoalveoler lavaj sıvısı , birer tanesi abse, transtrakeal aspirasyon (TTA) ve batın sıvısından
izole edilmiştir.
Çalışmaya alınan 51 S. pneumoniae kökeninin izole edildiği örneklerin 22 tanesi göğüs hastalıkları, 12 tanesi çocuk
sağlığı, dört tanesi acil servis, üç tanesi kalp damar cerrahisi, ikişer tanesi genel cerrahi, iç hastalıkları, kardiyoloji,
göğüs cerrahisi, anestezi, dermatoloji, çocuk cerrahisi ve kulak burun boğaz kliniğinden gönderilmiştir.
Çift disk duyarlılık testi uygulanan S. pyogenes kökenlerinin izole edildiği örnekler dermatoloji, enfeksiyon hastalıkları, acil servis, çocuk sağlığı kliniğinden ve mikrobiyoloji polikliniğinden gönderilmiştir. Örneklerin iki tanesi balgam, iki tanesi yara sürüntüsü örneği, bir tanesi boğaz
sürüntüsüdür.
Bu çalışmada disk difüzyon yöntemiyle antibiyotik duyarlılıkları değerlendirilen S. pneumoniae kökenlerinde
makrolid direnci % 20.9, S. pyogenes’de % 1.9 oranında bulunmuştur. Çift disk duyarlılık testi uygulanan 51 S. pneumoniae kökeninin 45 tanesinde (% 88.2) yapısal MLSb direnci, dört tanesinde (% 7.8) indüklenebilir MLSb direnci, iki tanesinde (% 3.9) efluks pompa tipi direnç saptanmıştır. S. pyogenes kökenlerinin tümünde direnç cMLSb fenotipinde bulunmuştur. Sonuçlar Tablo1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: S. pyogenes ve S. pneumoniae’da Eritromisin Direnç
ve Direnç Fenotipi oranları

Bakteri

S. pyogenes
(268)

Eritromisin iMLSb cMLSb
Direnç Oranı Fenotipi Fenotipi

% 1.9 (5)

M Fenotipi

% 100 (5)

S. pneumoniae % 20.9 (105) % 7.8
(502)
(4/51)

% 88.2
(45/51)

% 3.9 (2)
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Tartışma ve Sonuç

Toplum kökenli enfeksiyonlarda giderek önem kazanmakta olan dirençli gram olumlu kok enfeksiyonlarının tedavisi günümüzün en önemli sorunlarındandır (17) .Uygun
örnek almadaki güçlükler ve etken mikroorganizma tanımlama zorlukları nedeniyle üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları genellikle ampirik olarak tedavi edilmektedir (4). Bu
enfeksiyonların tedavisinde antimikrobiyal olarak en sık beta
laktamlar ve makrolidler kullanılmaktadır (18). Dünyada penisiline dirençli S. pyogenes kökeni henüzsaptanmamışken,
eritromisine direnç oranları coğrafik bölgelere göre farklılıklar göstermektedir.
ABD’de eritromisin dirençli S. pyogenes oranı % 1-4 arasında değişmektedir (19) . Dünya’dan bildirilen direnç oranları Danimarka’da % 1.8 (20), Kanada ve Bulgaristan’da %
2.1 (21, 22)., İsrail’de % 2.2 (23), Finlandiya’da % 4.5 (24),
Belçika’da % 8.9 (25), Rusya’da % 11 (26) , Yunanistan’da
% 15.2 (27), Fransa’da % 6.2 (28) ve İtalya’da % 18 (29)’dir.
Kore’de Uh ve ark. (30) 2007 yılında yaptıkları bir çalışmada S. pyogenes kökenlerinde makrolid direnç oranı %
22.5 bulunmuştur. 37 kökende (% 80.4) yapısal makrolid
linkozamid- streptogramin B (cMLSb) fenotipi, altı kökende (% 13.0) M fenotipi ve üç (% 6.5) kökende indüklenebilir MLSB (iMLSb) direnç fenotipi saptanmıştır.
Belçika’da 1995 ve 1997 yıllarında toplam 59 eritromisin dirençli köken incelenmiş, % 91.5’i cMLSb fenotipinde saptanmıştır. 59 kökenden sadece 2 köken indüklenebilir direnç fenotipinde bulunmuştur. Beş köken M fenotipinde tespit edilmiştir (1).
Çalışmamızdaki S. pyogenes’in eritromisin direnç oranı % 1.9 bulunmuştur. Bu iki çalışma direnç fenotipleri açısından karşılaştırıldığında çalışmamızdaki (% 100) cMLSb
direnç fenotipi oranı ile uyumlu görülmektedir. Dünya’daki direnç oranlarıyla kıyaslandığında çalışmaların bir kısmı
ile uyumlu sonuçlar görülürken, bir kısmına göre oranımız
oldukça düşüktür.Türkiye’den bildirilen S. pyogenes direnç
oranları % 1.1 ve % 6.8 arasında değişmektedir (10). Çalışmamızdaki S. pyogenes’in eritromisin direnç oranı % 1.9 bulunmuştur. Bu oran Türkiye’deki çalışma sonuçlarıyla
uyumlu olarak değerlendirilmiştir.
Çolakoğlu ve ark.(31) 2002-2003 yıllarında Ankara’da
izole edilen 381 S. pyogenes kökeninde makrolid direnç oranını % 6.8 bulmuşlardır. Dirençli kökenlerin % 57.7’sini M,
% 30.8’ini iMLSb, % 7.7’sini cMLSb fenotipinde saptamışlardır. Bu çalışma ile karşılaştırdığımızda farklı olarak çalışmamızda M fenotipine rastlanmamıştır.
Makrolid dirençli S.pneumoniae’da hedef bölge metilasyonu ve efluks mekanizmalarına bağlı direnç oranları coğrafi bölgelere göre çeşitlilik gösterir. Kuzey Amerika’da efluks mekanizması yaygınken, Avrupa ve Asya’da hedef bölge modifikasyonu görülür. Almanya, Norveç, Avusturya gibi
bazı Avrupa ülkelerinde efluks mekanizmasının insidansının son yıllarda arttığı rapor edilmiştir. Bunlara ek olarak
8

www.kliniktipdergisi.com

ABD, Kuzey Kore, Çin, Japonya, Meksika ve Macaristan’da
erm(B) ve mef(A)genlerinin kodladığı direnç fenotiplerinin
her ikisinin birlikte görüldüğü S. pneumoniae kökenleri giderek artmaktadır (18, 32).
ABD‘de yapılan PROTEKT US (Prospective Resistant
Organism Tracking and Epidemiology for the Ketolide Telithromycin in the US) surveyans çalışmasında (6). mef(A)
% 29.3’lük bir oranla en sık görülen direnç fenotipi olarak
saptanmıştır. Çalışmanın devam ettiği 4 yıl boyunca mef(A)
and erm(B) genlerini taşıyan kökenler anlamlı olarak artmıştır. Birinci yıl % 9.7 olan bu kökenlerin oranı dördüncü yıl
% 18.4 tespit edilmiştir (6).Kanada’da Powis ve ark. (33)
2539 S. pneumoniae kökeninin %13.9’unda makrolid direnci saptamışlardır. Bunların %46.3’ü cMLSb fenotipinde,
%38’i M fenotipinde bulunmuştur.
İtalya’da Montanari ve ark.(34) 85 S. pneumoniae kökeninin 65 tanesini cMLSb, 20 tanesini M fenotipinde bulmuşlardır. Bu araştırmada iMLSb fenotipi saptanamamıştır. İspanya’da Perez-Trallero ve ark.(35) tarafından 2,721
S. pneumoniae kökeni test edilmiş, bu kökenlerin 957 tanesi (% 36.9) eritromisin dirençli saptanmıştır. Bunların %
89.9’u MLSb fenotipinde, % 9,7’si M fenotipinde tespit edilmiştir.
Norveç’te Littauer ve ark.(36) 2,200 S. pneumoniae kökeninde makrolid direncini % 2.7 oranında saptamıştır. Eritromisin dirençli saptanan 60 kökenin 36 tanesi (% 60) M
fenotipinde, 22 tanesi (% 37) cMLSb, bir tanesi iMLSb fenotipinde bulunmuştur. cMLSb fenotipi gösteren bir köken
klindamisine orta duyarlı bulunmuştur.
Portekiz’de 1999-2001 yılları arasında yapılan bir çalışmada 1210 S. pneumoniae kökeni test edilmiştir. Makrolid
direnci % 13.1 oranında saptanmıştır. Dirençli kökenlerin
% 80.4’ü MLSb fenotipinde (% 76.6 cMLSb, % 3.8
iMLSb), % 19.6’sı M fenotipinde bulunmuştur (37). Hongkong’ta yapılan bir çalışmada 197 S. pneumoniae kökeninin 158 tanesini (% 80) eritromisin dirençli bulunmuştur.
Bunların 43 tanesi (% 27) MLSb, 115 tanesi (% 73) M fenotipinde saptanmıştır (38).
Bu çalışmada makrolid dirençli S. pneumoniae oranı %
20.9 bulunmuştur. Kökenlerin 45‘inde (% 88.2) yapısal
MLSb direnci, dördünde (% 7.8) indüklenebilir MLSb direnci, iki tanesinde (% 3.9) efluks tipi direnç saptanmıştır.
Yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında direnç oranları
Avrupa ve Amerika’dan bildirilen direnç oranları ile uyumlu, Asya’dan bildirilen direnç oranlarına göre ise oldukça
düşük bulunmuştur. Asya ülkelerinde yapılan çalışmalarda
makrolid direnci çalışmamızdan yüksek direnç oranları bildirilse de direnç fenotipleri bu çalışma ile benzer sonuçlar
göstermektedir.
Gür ve ark.’nın (39) yaptığı 12 ilden (Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Samsun ve Trabzon) 17 merkezin katıldığı çalışmada solunum yolu enfeksiyonlarından soyutlanan pnö-

mokoklarda makrolid direnci % 17.3 olarak bildirilmiştir.
Ülkemizde Gür ve ark. (40) 2001 yılında yaptığı çok merkezli başka bir çalışmada makrolid direnci %8, 2003 yılında Yenişehirli ve ark.(41) çalışmasında %13.7olarak bildirilmiştir.
Gülay ve ark.(42) İzmir ve Ankara illerinden soyutlanan
151 pnömokok kökeninde eritromisin direncini % 26.4 oranında bildirmişlerdir. Eritromisine dirençli 40 kökenin
38’inde ribozomal metilasyona bağlı direnç, birinde M tipi
direnç, birinde ise her iki direnç mekanizmasının etkili olduğunu göstermişlerdir.
Eşel ve ark.(43) Kayseri’de 1998-2003 yılları arasında
soyutlanan 525 S. pneumoniae kökeninde makrolid direncini % 3.2 oranında bulmuşlardır, dirençli bulunan 17 kökenin onunda ribozomal metilasyona bağlı direnç, altısında M tipi direnç saptamışlardır, bir kökende ise Türkiye’de
ilk kez 23S RNA’da A2059G mutasyonunu bildirmişlerdir.
Bu çalışmada makrolid dirençli S. pneumoniae oranı %
20.9 bulunmuştur. Ülkemizden yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında yüksek bir oran olarak değerlendirilmiştir. Kökenlerin 45‘inde (% 88.2) yapısal MLSb direnci, dördünde (% 7.8) indüklenebilir MLSb direnci, iki tanesinde (%
3.9) efluks tipi direnç saptanmıştır. Direnç fenotipi açısından en fazla yapısal direnç görülmekte olup çalışmamızla
uyumlu olarak değerlendirilmiştir.
Antimikrobik maddelere karşı gelişen direnç günümüzde bütün insanlığı tehdit edecek düzeyde çok önemli bir
sorundur (44). Bakterilerdeki kazanılmış direncin artmasındaki en önemli faktörün ilaçların yaygın kullanılması olduğu düşünülmektedir. Uygunsuz antibiyotik kullanımı direnç
artışı dışında, tedavi giderleri ve yan etki görülme sıklığında da artışa neden olmaktadır (45). Yaygın antibiyotik kullanımının engellenmesine, yeterli tedavi sürelerinin sağlanmasına, kullanılan ilaç dozlarının doğru seçilmesine ve enfeksiyona sebep olan patojeni kapsayan spektrumda ilaç seçilmesine özen gösterilerek direnç gelisiminin önlenmesine çalışılmalıdır.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
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Öz

Bu çalışmada NT-proBNP’ nin kalp kapak hastalıgı ile ilişkisi, kapak hastalığı ciddiyeti ile korelasyonunu, kapak replasmanı yapılmış olan hastalardaki seyiyesinin daha
düşük olup olmadıgını ve kapak replasmanı yapılmış hastalarda kapak fonksiyonu ile ilişkisinin olup olmadıgını araştırdık. Ayrıca NYHA fonksiyonel sınıfı ile korelasyonu, ekokardiyografik parametreler, yaş, vücut kitle indeksi ve atriyal fibrilasyonla ilişkisi araştırıldı. Çalışmaya kalp kapak hastalıgı olan 81 hasta ve kontrol grubunu oluşturmak üzere hiçbir kalp kapak problemi olmayan 12 birey alındı. Çalışma grubunun aynı cihazla
ve aynı kişi tarafından Vivid-3 Image Point ekokardiyografi cihazı ile 1,7 MHz kardiyak prob kullanılarak ekokardiyografik degerlendirmeleri yapıldı. Çalışma grubundan
alınan kan örnekleri ile Elecys ProBNP sandwich immunoassay yöntemi ile NT-proBNP
çalışıldı.
Kalp kapak hastalığı olanlarda NT-proBNP düzeyleri ve atriyal fibrilasyon anlamlı
olarak daha yüksek bulundu. Sol ventrikül çapları, duvar kalınlıkları, sol atriyum çapı,
Edt değerleri kalp kapak hastalıgı olanlarda daha yüksek, SVEF daha düşük çıktı. NTproBNP düzeyleri ile yaş, sol atriyum, NYHA fonksiyonel sınıfı, MY ve AY ciddiyeti
arasında pozitif korelasyon gözlendi fakat VKI ile anlamlı ilişki gözlenmedi. Ayrıca AF’
si olanlarda anlamlı olarak daha yüksek çıktı. AVR ve MVR’ li hastalarda mitral kapak
ve aort kapak hastalığı olanlara göre daha düşük NT- proBNP seviyeleri gözlendi. Son
olarak benzer diger çalışmalardan farklı olarak olası disfonksiyone AVR’ li hastalarda
normal fonksiyone AVR’ lilere göre daha yüksek NT-proBNP düzeyi saptandı.
Kalp kapak hastalıgının tanısında , izleminde, hastalığın progresyonunu erken dönemde saptamada, cerrahi zamanlamasında ve tedavisinde NT-proBNP önemli bir biyokimyasal parametre olarak kullanılabilir.
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In this study we investigated the relationship between NT-proBNP with valvular heart disease, any correlation in degrees of valvular heart disease with NT- proBNP, whether the levels of NT-proBNP are lower in patients had undergone heart valve replacement and there is a relationship in NT-proBNP values with function of the valve in these patients. Also, we observed any relationship in NYHA functional class, echocardiographic parameters, age, body mass index (BMI), atrial fibrillation with NT-proBNP.
81 patients with valvular heart diseases as study group and 12 persons with no heart valve problems as control group added the study. Vivid-3 Image Point apparatus with
1.7 MHz cardiac probe used for echocardiographic examination in the study group. Blowww.kliniktipdergisi.com
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od samples taken from the study group used to calculate NTproBNP values by using Elecys proBNP sandwich immunassay method.
In patients who had valvular heart disease NT-proBNP
values and atrial fibrillation were found higher than the control group. Left ventricle size, wall thicknesses, left atrium
size, Edt values were higher, LVEF were lower. NT-proBNP
values were positive correlated with age, left atrium,
NYHA functional class, mitral and aortic insufficiency degrees, but there was no correlation in NT-proBNP values and
BMI. NT-proBNP values also were higher in patients with
AF. Patients with AVR or/and MVR had lower NTproBNP values than patients had mitral and aortic valve disease. The difference from similar recent studies, in patients
had probable disfunctional AVR, NT-proBNP values are higher than patients had normal functional AVR.
NT-proBNP can be used as an important biochemical
marker in diognosis and following up valvular heart disease, to find out the progression of the disease at early stage
and timing of surgery.

Giriş ve Amaç

Gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde romatizmal kapak hastalığı hala ciddiyetini ve sıklığını korur. Bununla birlikte gelişmiş ülkelerde romatizmal kapak hastalığı azalmasına ragmen yeni tip kapak hastalıkları ortaya çıkmaktadır.
Böylece farklı nedenleri olmakla birlikte kalp kapak hastalıkları gelişmemiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin hala
önemli bir sağlık problemidir.
Natriüretik peptid ailesinin bir üyesi olan NT-proBNP
büyük oranda ventriküllerden, az miktarda da atiyumlardan
salgılanmaktadır. Yapılan çalışmalarda atriyal ve ventriküler basınç artışlarına yanıt olarak kalp yetmezliğinde ve miyokard infarktüsünde miyositlerden NT-proBNP sekresyonunda artış görülmüştür. BNP seviyesi, ventriküler fonksiyonu gösteren ejeksiyon fraksiyonu (EF) ile ters orantılıdır
ayrıca teşhisi zor olan asemptomatik sol ventrikül disfonksiyonunda da artmaktadır(1). NT-proBNP seviyesi miyokard
enfarktüsünü takip eden ilk haftada artmakta ve hastalığın
ciddiyeti hakkında bilgi verebilmektedir (2).
NT-proBNP kalp yetmezliginde klinik uygulamalarda
güncel olarak yerini almasına ragmen kalpte duvar gerilimi, hipertrofi, basınç yüklenmesi sonuçlarını doguran kalp
kapak hastalıklarında klinik pratikte henüz yerini alamamıştır. Biz bu çalışmada NT-proBNP’ nin kalp kapak hastalığı varlıgı, ciddiyeti ve hastalığın progresyonu ile ilişkisinin
yanı sıra mekanik protez kapaklı hastaların ekokardiyografik kapak fonksiyonlarını ve New York Heart Association’a
(NYHA) göre fonksiyonel kapasiteleri arasında bir ilişki olup
olmadığını araştırmayı planladık.
12
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Materyal ve Metod

Çalışmaya Ekim 2006 – Agustos 2007 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji polikliniğine başvuran 93 hasta alındı. Bu hastaların 81 tanesinde kalp kapak hastalığı olması nedeniyle hasta grubuna
alındı ve 12 tanesinde kapak hastalığı olmaması nedeniyle
bunlar da kontrol grubu olarak alındı. Çalışma protokolü Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar
Etik Kuruluna sunularak onay alındı. Tüm hastalardan bilgilendirilmiş onay formu alındı.
Dışlama Kriterleri
1-Akut Koroner Sendromu olanlar
2-Böbrek yetmezliği olanlar
3-LVEF < % 45’ in altında olanlar
4-Gönüllü olarak katılmak istemeyen bireyler
Hastaların yaşı, koroner arter hastalığı risk faktörleri,
NYHA’ ya göre fonksiyonel kapasitesi, sistolik ve diyastolik tansiyon arteryel değeri, kalp tepe atımı, boy, kilo ve
bel çevresi değerleri kaydedildi. Bununla birlikte yine polikliniğe başvuran hastalardan rutin olarak istenen hemogram ve biyokimya parametrelerinden hemoglobin, hematokrit, trombosit sayısı, açlık kan şekeri, üre, kreatinin, LDL
kolesterol, HDL kolesterol, total kolesterol ve trigliserid seviyeleri kaydedildi.
Tüm hastalarda NT-proBNP düzeyi, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı laboratuarında Elecys ProBNP sandwich immunoassay yöntemi ile
ölçüldü. Pro-BNP düzeyi 75 yaş altı sağlıklı bireylerde 125
pg/ml altı, 75 yaş üstü bireylerde ise 450 pg/ml altındadır.
Celal Bayar Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ekokardiyografi laboratuarında Ekokardiyografi, Vivid-3 Image Point ekokardiyografi cihazı ile 1,7 MHz kardiyak
prob kullanarak ve hasta sol lateral dekübit pozisyonunda
yapıldı. İki boyutlu ekokardiyografi yöntemi ile Sol Ventrikül Diyastolsonu Çap (SVDSÇ), Sol Ventrikül Sistolsonu Çap (SVSSÇ), modifiye Simpson metodu ile apikal dört
boşluktan Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu (SVEF), Interventriküler Septum (IVS) ve Sol Ventrikül Arka Duvar
(SVAD) kalınlığı, Sol Atriyum Çapı (SA), mitral erken deselerasyon zamanı (Edt) ve izovolümetrik relaksasyon zamanı (IVRT) ölçüldü(3-4). Mitral darlığı (MD) derecesi parasternal kısa aks görüntülemede planimetrik olarak ve apikal dört boşluk görüntülemede transmitral doppler kaydı üzerinden basınç yarılanma zamanından hesaplandı. Mitral yetmezligi (MY) derecesi renkli doppler jet alanı ve bu jet alanının sol atriyuma oranı ile hesaplandı. Aort darlığı (AD) derecesi aort kapagı üzerine konan doppler kayıtlarından ortalama gradiyent hesaplanarak belirlendi. Aort yetmezliği
(AY) derecesi renkli doppler jet genişliğinin sol ventrikül

çıkış yolu (SVÇY) genişligine oranı ve vena kontrakta hesaplanarak belirlendi. Triküspit yetmezliği (TY) derecesi regürjitan jet alanı ve vena kontrakta hesaplanarak belirlendi. Kapak yetmezlikleri (Mitral, Aort, Triküspit) 1 (Hafif),
2 (Orta) ve 3 (Ciddi) olarak derecelendirildi. Transaortik ortalama gradiyentin 40 mmHg üzerinde olması kritik aort darlığı olarak kabul edildi. Mitral darlıgı da planimetrik ve basınç yarılanma zamanı hesaplamaları ile hafif, orta ve ciddi olarak değerlendirildi. Bütün kapak hastalıklarının derecelendirilmesi Amerikan Ekokardiyografi Dernegi’nin önerileri ile yapılmıştır. Protez kapak fonksiyonları kapak numaraları da göz önünde bulundurularak transvalvüler akım
gradiyenti veya regürjitan jet alanı üzerinden degerlendirildi. Araştrımanın verileri SPSS 10.0 bilgisayar istatistik paket programında degerlendirilmiştir. Istatistiksel analizler-

de Tanımlayıcı istatistikler, Pearson korelasyon testi, Kruskal wallis testi, Ki-kare testi ve Mann whitney testi kullanılmıştır. Tüm testlerde p<0,05 degeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Sonuçlar

Çalışmaya 81 tane kalp kapak hastası (farklı alt grupları içeren) ve 12 tane kontrol grubu olmak üzere 93 hasta alındı. Kalp kapak hastalarının yaş ortalaması 54,95±14,98, kontrol grubunun ise 48,75±8,73 idi. Grupların yaş ve cinsiyet
oranları arasında anlamlı bir fark yoktu. İki grup arasında
NT-proBNP ve AF degerleri açısından kalp kapak hastalarında yüksek olmak üzere anlamlı fark tespit edildi.

Tablo 1: Demografik ve laboratuar özellikler
Yaş (yıl)

Cinsiyet (QI#)
Sigara
HT

DL

AÖ

DM

VKI (kgIm²)

Kapak Hastaları (n:81)

Kontrol (n:12)

38/43

6/6

54,95±14,98
21 (%25,9)

32 (%39,5)

19 (%23,5)
4(%4,9)

13 (%16)

26,84

P degeri

48,75±8,73

0,096

3 (%25)

0,945

1 (%8,3)

2 (%16,7)
0 (%0)

0 (%0)

29,69

0,842

0,035

0,600

0,431

0,135
0,068

SKB (mmHg)

124,69±15,15

118,33±10,07

0,229

AKÇ (mgIdL)

108,95±37,35

99,41±8,05

0,895

DKB (mmHg)
Üre (mgIdL)

Kreatinin (mgIdL)
T.Kol (mgIdL)

LDL-Kol (mgIdL)

HDL-Kol (mgIdL)

TG (mgIdL)

Hb (gIdL)

76,66±9,35

33,29±13,17
0,82±0,22

177,48±38,25

105,11±30,36

43,93±13,32

136,14±65,01

77,50±6,57

24,66±7,13
0,85±0,15

193,41±35,45

119,66±30,30

45,66±17,16

134,58±32,33

0,657

0,017

0,441

0,245

0,330

0,850

0,578

13,19±1,41

13,68±1,53

0,409

Plt (x10 e 3IuL)

235,06±71,07

279,66±83,11

0,056

AF

26 (%32,1)

0 (%0)

Hct (%)

NT pro-BNP

40,11±3,93

675,08±735,52

41,78±3,59

68,00±37,08

0,106

<001

0,021

Gruplar ekokardiyografik parametreler açısından karşılaştırıldıgında SVDSÇ, SVSSÇ, SA, IVS, SVAD ve Edt
degerleri kapak hastaları grubunda anlamlı olarak daha yüksek, SVEF ise anlamlı olarak daha düşüktü.
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Tablo 2: Ekokardiyografik parametreler

Kapak Hastaları Kontrol
(n:81)
(n:12)

SVDSÇ (cm) 4,58±0,57

P degeri

4,28±0,26

SVSSÇ (cm) 3,03±0,61

0,03

II

3,19±0,33

<001

IV

66,58±2,93

IVS (cm)

1,16±0,23

0,95±0,16

Edt (msn)

268,69±141,12

SVAD (cm)

1,09±0,16

0,001

0,004

0,91±0,15

0,002

193,58±37,43

IVRT (msn) 99,91±20,01

0,035

94,58±9,00

0,270

Kontrol grubu ve kalp kapak hastaları alt grupları ile değerlendirildiginde en düşük NT-proBNP degerleri kontrol
grubunda gözlendi. Bununla birlikte kapak yetmezliği ve darlıgı açısından bakıldığı zaman en düşük ortalama AY grubunda, en yüksek ortalama ise TY grubunda gözlendi.
Tablo 3: Alt grupların NT-proBNP seviyeleri
n (sayı)

Normal

NT-proBNP

12

MD

68,00±37,08

9

682,22±382,61

7

1152,71±1069,74

TY

8

1294,62±1509,55

AVR (Normofoksiyone)

7

MY

20

AY

7

AD

MVR (Normofoksiyone)

8

693,35±506,57

490,85±286,78
134,25±42,15
95,57±46,93

Tüm çalışma grubunda AF’ si olanlarda, olmayanlara göre
NT-proBNP düzeyi anlamlı olarak daha yüksek gözlendi.
Tablo 4: AF olanlar ile olmayanlarda NT-proBNP karşılaştırması

NT-proBNP

AF (+)

AF(-)

878,92±634,61 487,25±719,90

P degeri

0,017

Tüm çalışma grubunda NT-proBNP ile VKI arasında anlamlı bir ilişki gözlenmedi. Bununla birlikte yaş artışı ile artan anlamlı düzeyde NT-proBNP ilişkisi gözlendi.
Tablo 5: VKI ve Yaş ile NT-proBNP karşılaştırılması

Özellik

NT-proBNPIVKI

r (Pearson korelasyon testi)

NT-proBNPIYaş

0,075

0,295

P

0,477

0,004

Tüm çalışma grubu ile değerlendirildiginde Fonksiyonel kapasite artışı ile NT- proBNP arasında anlamlı fark gözlendi.
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NT-proBNP

I

2,65±0,18

61,12±5,40
4,09±0,76

Fonksiyonel Kapasite

0,04

SVEF (%)
SA (cm)

Tablo 6: Fonksiyonel kapasite (NYHA’ ya göre) ile NTproBNP karşılaştırılması (p degeri < 001)
135,57±106,58

547,83±260,54

III

948,12±486,26

3538,33±715,87

Ekokardiyografik parametreler ile NT-proBNP seviyeleri karşılaştırıldığında SVEF azaldıkça NT-proBNP’ de istatistiksel anlamı olan bir artma, SA çapı ve IVRT değerlerinde artış ile NT-proBNP arasında istatistiksel olarak
(orta düzeyde) anlamlı olan bir artma gözlendi.
Tablo 7: Ekokardiyografik parametreler ile NT-proBNP
karşılaştırılması
Özellik

NT-proBNP ISVDSÇ

NT-proBNP ISVSSÇ

NT-proBNP ISVEF

NT-proBNP ISA

NT-proBNP IIVRT

NT-proBNP IEdt

r (Pearson korelasyon testi)

0,058

0,051

P

0,581

0,629

-0,248

0,016

0,257

0,014

0,264

0,011

0,053

0,614

Ciddi MY’ si olan hastalarda Orta derecede MY’ si olan
hastalara göre NT- proBNP düzeyleri anlamlı olarak daha
yüksekti.
Tablo 8: MY derecesi ile NT-proBNP karşılaştırması
NT-proBNP

Orta MY

353,66±213,92

Ciddi MY

P degeri

809,60±523,62

0,016

Ciddi AY’ si olan hastalarda Orta derecede AY’ si olan
hastalara göre NT- proBNP düzeyleri anlamlı olarak daha
yüksekti.
Tablo 9: AY derecesi ile NT-proBNP karşılaştırması
Orta AY

NT-proBNP 228,33±139,65

Ciddi AY

619,40±215,68

P degeri
0,025

Mitral kapak hastalıgı (MY,MD), MVR (Normal fonksiyone) ve kontrol grubu karşılaştırıldıgında Mitral kapak hastalıgı olanlarda MVR’ lilere göre anlamlı olarak daha yüksek NT-proBNP düzeyleri, MVR’ lilerde de kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek NT-proBNP düzeyleri gözlendi.

Tablo 10: MY, MD, MVR ve Normal kapakların NT-proBNP
seviyelerinin karşılaştırılması (p degeri <001)
NT-proBNP

Kontrol grubu

68,00±37,08

MY

693,35±506,57

MD

MVR (Normofoksiyone)

682,22±382,61
134,25±42,15

Aort kapak hastalıgı (AY,AD), AVR (Normal fonksiyone) ve kontrol grubu karşılaştırıldığında Aort kapak hastalığı olanlarda AVR’ lilere göre anlamlı olarak daha yüksek NT-proBNP düzeyleri, AVR’ lilerde de kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek NT-proBNP düzeyleri gözlendi.
Tablo 11: AY, AD, AVR ve Normal kapakların NT-proBNP
seviyelerinin karşılaştırılması ( p degeri=0,004)
NT-proBNP

Kontrol grubu

68,00±37,08

AY

490,85±286,78

AD

AVR (Normofonksiyone)

1152,71±1069,74

95,57±46,93

Aort kapak replasmanı olan hastalarda, olası disfonksiyonu olanlarda normal fonksiyonlu olanlara göre anlamlı olarak daha yüksek NT-proBNP düzeyleri gözlendi.
Tablo 12: AVR alt grubunda NT-pro BNP seviyelerinin karşılaştırılması

NT-proBNP

Tartışma

AVR
normofonksiyone
(n=7)
95,57±46,93

AVR olası
disfonksiyon
(n=4)

915,50±731,80

P degeri
0,008

Kalp kapak hastalıklarının ciddiyetini belirlemede klinik
bulgular ve bununla birlikte ekokardiyografik ve anjiyografik bulgular kullanılır. Kalp kapak hastalığı olan hastaların
tanısı ve değerlendirilmesinde henüz rutin olarak biyomarkerlar kullanılmamaktadır. NT-proBNP kalpte az miktarda
atriyumlardan salgılanmakla birlikte büyük oranda ventriküllerden salgılanır. Özellikle volüm yüklenmesi ve basınç artışı ile salgı ve sekresyonları artar. Ayrıca ventriküler miyozitlerin genişlemesi NT- proBNP salınmasını arttırmaktadır.
Bizim yapmış olduğumuz çalışmada kalp kapak hastalıgı olan grup ile kontrol grubu arasında yaş ve cinsiyet yö-

nünden anlamlı bir farklılık yoktu. Başka çalışmalardaki gibi
NT-proBNP ile yaş ve AF arasında korelasyon gözlendi (57). Bizim çalışmamızda literatürden farklı olarak VKI ile NTproBNP arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı.
Ekokardiyografik parametrelerden SVDSÇ, SVSSÇ ve
Edt artışı ile NT- proBNP’ de anlamlı olmayan bir artış gözlendi. Bununla birlikte SVEF ile negatif, SA çapı ve IVRT
ile pozitif korelasyon gözlendi. Ekokardiyografik parametrelerin degerlendirilmesinde sol ventrikül çapları ile NTproBNP arasında Davutoğlu ve arkadaşlarının bulguları ile
benzer şekilde ilişki saptanmadı fakat SVEF ve SA ile benzer sonuçlar çıktı (8). Buradan yola çıkarak kalp kapak hastalarının takibinde SVEF’ nin, sadece sol ventrikül çaplarının kullanılmasından daha kıymetli oldugunu düşünebiliriz.
Mevcut çalışmamızda AD ve AY hastalarında NTproBNP’ nin yükseldigi ve AY’ nin ciddiyeti ile NT-proBNP
arasında Weber ve arkadaşlarınınki ile örtüşen pozitif bir korelasyon bulunurken Davutoğlu ve arkadaşlarının bulguları bizim çalışmamızdakilerle benzerlik göstermemekteydi.
Ayrıca Weber ve ark larının bulguları ile paralel şekilde AY
ve AD olan hastalarda AVR’ lilere göre, AVR’ li hastalarda da normal kapağı olan bireylere göre anlamlı olarak daha
yüksek NT-proBNP düzeyleri gözlendi (9).
Kalp kapak hastalıklarında nörohormonal aktivasyonun
bir yansıması olarak NT-proBNP seviyesinin arttığı bizimki de dahil olmak üzere literatürdeki birçok çalışmada gösterilmiştir(8,10). Bu durum AD olan hastalarda sol ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonunun neden olduğu sol ventrikül
duvar geriliminin artması, miyokardiyal hipertrofi ve sol ventrikül basınç yüklenmesi ile, AY hastalarında ise sol ventrikül basınç yüklenmesi ve miyokardiyal hipertrofi ile açıklanabilir. Qi ve arkadaşları ise AD hastalarında ventriküler
hipertrofi ile birlikte diğer bir faktör olarak sol ventrikül disfonksiyonun neden olduğu sol atriyal basınç artışının da NTproBNP yüksekligine neden olabileceğini belirtmişler (11).
Bununla birlikte NT-proBNP seviyelerindeki artışın kapak
hastalıklarının erken döneminde miyokarddaki yapısal değişikliklerin ve sol ventrikül disfonksiyonunun henüz ekokardiyografi gibi görüntüleme teknikleriyle saptanmasından
önce, gelişmekte olan sol ventrikül disfonksiyonu nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir. AD veya AY nedeniyle AVR
yapılmış hastalarda opere edilmemiş hastalara göre NTproBNP seviyelerinin düşük olması AVR’ nin bu hastalardaki sol ventrikül duvar gerilimi ve volüm yükünü azaltması ile açıklanabilir. Yine bunu destekleyebilecek nitelikte yükselmiş NT-proBNP seviyesi ile transkateter aort kapak replasmanı yapılan hastalarda kısa ve uzun dönem mortalite arasında ilişkinin tespit edilmesi ve tüm nedenlere bağlı bağımwww.kliniktipdergisi.com
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sız olarak mortalitenin artmış olması altta yatan nedenin sol
ventrikül disfonksiyonu ilişkili olabileceğini gösterebilir (12).
Tüm bu sonuçlarla birlikte bizim çalışmamızda normal
fonksiyonlu AVR’li hastalar ile olası disfonksiyonlu AVR’
li hastalar karşılaştırıldığında olası disfonksiyonlu olanlarda NT-proBNP düzeylerinin anlamlı olarak daha yüksek olması da yine bu hastalarda ekokardiyografik olarak saptanmış olan olası disfonksiyon tanısının biyomarkerlarla da desteklendiğini ortaya koymaktadir. Bu nedenle NT-proBNP
AVR’ li hastalarda fonksiyonel başarının iyi bir göstergesi ve AVR’ li hastaların takibinde ekokardiyografi ve klinik bulgularla birlikte veya bunların yeterli olmadıgı durumlarda hastalar için dogru klinik kararların verilmesi ve takibinde yararlı bir belirteç gibi görünmektedir.
Özkan ve arkadaşlarının yaptıgı çalışmada MD olan hastalarda kontrol grubuna göre ve AF’ si olan hastalarda ise sinüs ritmindeki hastalara göre NT- proBNP düzeyleri anlamlı olarak daha yüksek çıkmış. Bununla birlikte SA çapı ve
NYHA fonksiyonel sınıf ile pozitif korelasyon gözlenmiş (7).
Iltumur ve arkadaşlarının yaptıgı çalışmada NT-proBNP
seviyeleri MD olan hastalarda MVR’ lilere ve MVR’ li hastalarda da kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek
saptanmış (13).
Yukarıda AD- AY hastalarında NT-proBNP artma sebebi açıklanırken bahsedilen sol ventrikül hipertrofisi, duvar geriliminin artışı gibi mekanizmalar kısmen MY’ deki
patofizyolojiyi de açıklayabilir iken MD için bu mekanizmalar söz konusu degildir. MD’ de atrial basıncın artmasına ikincil gelişen atriyal duvar gerilimi ve pulmoner arter
basıncının artmasına ikincil gelişen sağ ventrikül yüklenmesi ve fonksiyonel TY gelişir. Bilindigi gibi NT-proBNP büyük oranda ventriküllerden salgılanmakla birlikte atriyumlardan da salgılanır. Böylece MD’ li hastalarda NT-proBNP
yükselmesinin sebebini açıklayabiliriz. Aynı şekilde MVR’
li hastalarda MD ve MY olan hastalara göre daha düşük NTproBNP düzeylerini mitral kapak cerrahisi sonrası sol atriyal basıncın azalması ile açıklayabiliriz. Bununla birlikte komorbidite nedeniyle opere olamayan ve Mitraklip ile perkütan mitral kapak onarımı yapılan hastalarda NT-proBNP
nin klinik gidişat ve fonksiyonel kapasite için iyi bir belirleyici olmadığı tespit edilmiştir (14).
Schoonback ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada da bizim çalışmamızı destekler nitelikte protez kapaklı
hastalarda mitral protez kapakta aort protez kapağa kıyasla daha fazla NT-proBNP yüksekliği tespit edilmiştir (15).
AF’ nin patogenezinde birçok faktörle birlikte atriyal basıncın artması da bulunur. Bu mekanizma ile bizim çalışmamızda ve literatürdeki diger çalışmalarda bulunan AF’ lilerde NT-proBNP’ nin yüksekliği açıklanabilir (16).
16
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Sonuç

Sonuç olarak NT-proBNP kalp kapak hastalıklarının tanısı ve değerlendirilmesinde ekokardiyografik ve klinik bulgulara ek bir parametre olarak kullanılabilir diyebiliriz. Özellikle de kapak hastalığı bilinen hastaların izleminde, hastalığın progresyonunu erken dönemde saptamada ve bu hastaların tedavisinin düzenlenmesinde yardımcı bir parametre olarak kullanılabilir. Kalp kapak hastalarında hastalığın
progresyonunu takipte ve cerrahi zamanlamasında NYHA
fonksiyonel sınıflaması, diğer klinik bulgular ve ekokardiyografik parametreler kullanılır. Ekojenite veya başka nedenlerle ekokardiyografiden optimal olarak faydalanamadıgımız veya komorbid durumlardan dolayı klinigini, fonksiyonel kapasitesini optimal değerlendiremedigimiz hastalarda NT-proBNP hem hastaların izleminde hemde cerrahi zamanlamasında kullanabileceğimiz önemli bir biyomarker olabilir.
Ayrıca bizim çalışmamızda diger çalışmalardan farklı olarak Aort kapak replasmanı yapılan hastalarda, olası disfonksiyonu olan hastalarla normal fonksiyonlu AVR’ li hastalar incelendi ve olası disfonksiyone AVR’ de normal fonksiyone AVR’ye göre anlamlı olarak daha yüksek NT-proBNP
düzeyleri gözlendi. Kalp kapak replasmanı hastayı iyileştirmek değil başka bir hastalığa taşımaktır sözünde de belirtildiği gibi kapak replasmanı olan hastalar ömür boyu kontrollerine devam etmektedirler. Bu nedenle AVR’ li hastaların izleminde, klinik şüphe halinde protez kapak disfonksiyonu açısından NT-proBNP düzeyleri yardımcı tetkik olarak kullanılabilir.
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Öz

Sekonder hipertansiyon (HT), altta yatan bir nedeni olan HT türüdür ve prevalansı
yaşa göre değişir. Sekonder HT prevalansı, HT’u olan 18 ila 40 yaşlarındaki hastalarda %30'a yakındır. Sekonder HT olan genç hastaların (< 40 yaş) çoğunluğu spesifik tedaviye yanıt verirken, yaşlı hastaların % 35'inden fazlasında, spesifik tedaviden sonra
bile normal kan basıncı değerlerine ulaşılamamıştır. Sekonder HT’nun erken saptanması ve tedavisi sistemik damarlardaki geri dönüşümsüz değişiklikleri en aza indirgemek
için önemlidir, primer ve sekonder HT prevalansı yaş arttıkça artmaktadır. En sık nedenler arasında çocuk/ adelosanda renal parankimal hastalık, genç erişkinlerde fibromüsküler displaziye bağlı renal arter stenozu, orta yaş erişkinlerde obstrüktif uyku apne sendromu ve endokrin nedenlerken özellikle primer hiperaldosteronizm ileri yaş erişkinlerde ateroskleroza bağlı renal arter stenozudur (RAS). Hastalıkların erken tanı almalarının ciddi komplikasyonları önlemek açısından değeri büyüktür. Yazımızın amacı sekonder HT'un erken ve doğru ayırıcı tanısının yapılmasını sağlamaktır.

Abstract

Secondary hypertension is a type of hypertension which has reversible underlying
cause, the prevalance as well changes by age. The prevalence of secondary hypertension in people between 18 and 40 years old is nearly 30%. While most young patients
(<40 years) with secondary hypertension do respond to specific treatment. In 35% of
older patients even after specific treatment optimal blood pressure may not be achieved.. Prevalance of primary and secondary hypertension increases with age. The most
important causes in pediatric age group and adolescents is renal parenchymal disease
while in young adults it is renal artery stenosis due to fibromuscular dysplasia. In middle aged adults obstructive sleep apnea syndrome and endocrinological disorders (especially primary hyperaldosteronism) are the most important causes. In elderly patients
the main cause is renal artery stenosis due to arterosclerosis. Early diagnosis of disease is important in order to prevent serious complications. The aim of this article is to provide early and accurate differential diagnosis of secondary hypertension.

Giriş

Hipertansiyonu (HT) olan hastaların çoğunda bilinen bir etiyoloji yoktur ve esansiyel HT olarak adlandırılır. Sekonder HT, altta yatan potansiyel olarak geri dönüşlü newww.kliniktipdergisi.com
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deni olan bir HT türüdür. HT vakalarının sadece küçük bir
kısmını (%5 ila %10) oluşturur ve prevalansı yaşa göre değişir. Gençlerde daha sık görülür, prevalansı HT’u olan 18
ile 40 yaşları arasında % 30'a yakındır (1).
Sekonder HT prevalansı primer HT’a göre daha nadir olduğundan, her HT hastasına sekonder HT açısından ileri tetkik yapmak gereksiz, zaman alan ve maliyetli bir tutumdur.
Sekonder HT’u olan genç hastaların (< 40 yaş) çoğunluğu spesifik tedaviye yanıt verirken, yaşlı hastaların % 35'inden fazlasında, spesifik tedaviden sonra bile kan basıncı (KB)
değerlerine ulaşılamamıştır. Bu, bir tarafta sekonder HT’un
erken saptanması ve tedavisinin, sistemik damarlardaki geri
dönüşümsüz değişiklikleri en aza indirgemek için önemli
olduğunu, diğer tarafta kişinin eşlik eden primer ve sekonder HT prevalansının yaş ile arttığını göstermektedir (2).
Sekonder HT teşhis ve tedavi edilmediğinde birçok ciddi komplikasyonla sonuçlanabileceği için bu yazının amacı sekonder HT'un güncel bilgileri doğrultusunda erken ve
doğru ayırıcı tanısının yapılmasını sağlamaktır.

Etiyoloji

Sekonder HT'un etiyolojisi değişkendir ve temel olarak
beş kategoriye ayrılabilir (3,4).
1. Renal nedenler: Bunlar arasında ana kategoriler renal parankimal hastalık (kronik böbrek hastalığı ve polikistik böbrek hastalığı da dahil olmak üzere) ve reno-vasküler hastalıktır (renal arter darlığı ve fibromüskülerdisplaziyi (FMD) içerir).
2. Endokrin nedenleri: Primer aldesteronizm (PA), Cushing Sendromu/Hastalığı, hipertiroidizm, hipotiroidizm, hiperparatiroidizm, feokromositoma, akromegali, konjenital
adrenal hiperplazi.
3. Vasküler: Aort koarktasyonu.
4. Diğer: Obstrüktif uyku apnesi (OSAS), ilaca bağlı hipertansiyon, gebelik, skleroderma, Liddle’s sendromu,
Gordon sendromu, intravasküler volüm artışı.
5.İlaca bağlı hipertansiyon, sekonder HT’un önemli bir
nedenidir. Bu nedenle, hastanın ilaç listesine bakmak
önemlidir. Aşağıdakiler, hipertansiyona neden olabilecek ilaçlardır.
-Steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar, asetaminofen
ve aspirin, yaygın kullanımlarından dolayı kan basıncı
kontrolünün kötüleşmesinde en sık görülen ilaçlardır.
-Sodyum içeren antasitler.
-Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğunu tedavi etmek
için kullanılan ilaçlar: Metilfenidat, amfetamin, deksimetilfenidat ve dekstroamfetamin.
-Anti-depresanlar: Monoaminoksidaz inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar ve serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri.

-Klozapin ve olanzapin gibi atipik antipsikotikler.
-Fenilefrin veya psödoefedrin içeren dekonjestanlar.
-İştah baskılayıcılar.
-St John wort, efedra ve yohimbin gibi bitkisel takviyeler.
-Deksametazon, metilprednizolon, prednizon, prednizolon ve fludrokortizon gibi sistemik kortikosteroidler.
-Karbenoksolon, meyan kökü, 9-alfa fludrokortizon ve
ketokonazol.
-Östrojenler, androjenler ve oral kontraseptifler.
-Siklosporin gibi immünosupresanlar.
-Kronik rekombinant insan eritropoietini.
-Rekreasyonel ilaçlar: kokain, metamfetamin, MDMA,
banyo tuzları.
-Nikotin, alkol.
-Gemsitabin gibi kemoterapötik ajanlar (mikrovasküler
hasara neden olur).

Sekonder Hipertansiyon Hastasına Yaklaşım

Dirençli arteriyel hipertansiyonu olan hastalar ikincil
formlar için taranmalıdır. Ancak, taramaya başlamadan önce,
sahte hipertansiyon ve sahte direnç hariç tutulmalıdır (2).
1) Psödohipertansiyon
2) Yanlış KB ölçüm teknikleri
3) Kötü terapi kontrolü
4) Beyaz önlük hipertansiyonu,
5) İlaçlar
6) Yaşam tarzı değişikliklerine ve diyetine dikkat etmeme

Kan Basıncının Doğru Ölçülmesi

Doktorun ofisinde oskültasyon veya osilometrik yarı otomatik veya otomatik tansiyon aleti ölçüm cihazlarında kan
basıncı (KB) ölçümü için tercih edilen yöntemdir. Bu cihazlar standart şartlarda ve protokollere göre doğrulanmalıdır
(5). Hastanın en az 5 dakika boyunca sessizce oturmasına
izin vermeden ölçülmesi ve yetersiz manşet boyutunun (çok
küçük manşet boyutu hatalı bir artışa neden olabilir) yanlış ölçüm tekniklerine örnek olarak verilebilir (2).

Beyaz Önlük Hipertansiyonu

Aynı zamanda izole ofis veya izole klinik HT olarak da
adlandırılan, beyaz önlük HT’u doktorun ofis dışındaki KB’da
normal olan, ambulatuvar KB izlemesinde (ABPM) veya
evde KB izlemesinde (HBPM) tespit edilen, tekrarlanan ziyaretlerde yüksek klinik KB olan hastaları tanımlamak için
kullanılır. Genel popülasyonda beyaz önlük HT’nun genel
prevalansının %10-15 olduğu ve hastalıkların klinik KB okumalarında artmış, yaklaşık %30, olduğu bilinmektedir (6).
Yirmi dört saat ABPM, sekonder HT olasılığını değerlendirmek için değerli bir araçtır (2).
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Psödohipertansiyon

Psödohipertansiyon, eş zamanlı olarak ölçülen intra-arteriyel KB' dan en az 15 mmHg daha yüksek manşet diyastolik KB olarak tanımlanır. Çok yüksek KB okumalarına rağmen hedef organ hasarı az olan veya hiç olmayan kalsifiye ve sert arterleri olan yaşlı hastalarda bulunur. Bu hastalarda, arteri sıkıştırmak için aşırı yüksek okumalarla sonuçlanan aşırı kaf basıncı gerekir. Bu varlık Osler manevrası kullanılarak tanımlanabilir. Bununla birlikte, bu manevranın büyük bir gözlemci ve gözlemciler arası değişkenliği vardır.
Karotis-radyal nabız dalga hızının ölçülmesi ile brakiyal arter sertliğinin değerlendirilmesi, bu özel hipertansiyon formunda hastaların tanımlanmasına yardımcı olabilir (2).

Sekonder Hipertansiyon Düşündüren Durumlar

Bazı özel durumlarda sekonder HT'dan şüphelenilmeli
ve ileri tetkik yapılarak tanı konmalıdır. Bu özel durumlar
aşağıdaki gibidir;
-Dirençli HT, yani her biri yeterli dozda diüretik içeren
farklı sınıflardan üç anti-hipertansif kullanılmasına rağmen
140/90 mm Hg'den yüksek kalıcı KB.
-Daha önce sabit bir basınç uygulanmış bir hastada artmış labilite veya KB’ında akut yükselme.
-Obezite, aile öyküsü, vb. gibi HT için başka risk faktörleri bulunmayan ve 30 yaşın altındaki siyah olmayan hastalarda gelişen HT.
-Şiddetli HT'u olan hastalar (KB 180/110 mmHg'den yüksek) ve akut böbrek hasarı, nörolojik belirtiler, hızlı gelişen
akciğer ödemi, hipertansif retinopati, sol ventrikül hipertrofisi, vb. gibi son organ hasarı olan hastalar.
-Hipokalemi veya metabolik alkaloz gibi elektrolit bozuklukları ile ilişkili olan hipertansiyon
-Ergenlik öncesi HT başlangıcı yaşı.
-24 saatlik ambulatuvar KB izlemesi sırasında gündüz
değerine göre % 10’dan fazla KB’ında gece düşüşünün bulunmaması, sekonder HT formlarıyla (örnek: OSAS, RAS,
vb.) ilişkili bulunmuştur (7).

Sekonder HT’ dan şüphelenilmesi ve ileri tetkike başlanması açısından çok dikkatli bir anamnez ve fizik muayene gereklidir. Öykü alma ve fizik muayene sırasında uyarıcı semptom ve bulgular aşağıdaki gibidir.
-Horlama, obezite ve gündüz uyku hali OSAS’ın bir göstergesi olabilir.
-Böbrek yetmezliği öyküsü, aterosklerotik kardiyovasküler hastalık ve ödem kronik böbrek hastalığının (böbrek
parankim hastalığı) daha fazla değerlendirilmesini gerektirebilir.
-Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları,
akut/kronik karın ağrısı, yan ağrısı, hematüri, ilerleyici böbrek yetmezliği öyküsü, otozomal dominant polikistik böbrek hastalığına (renal parankimal hastalık) işaret edebilir.
-Reno-vasküler hastalıkta sistolik/diyastolik bir abdominal üfürüm duyulabilir.
-Sempatomimetik kullanımı, akut stres, perioperatif ortam, taşikardi, aşırı katekolaminler bağlamında olabilir.
-Aort koarktasyonunda azalmış veya gecikmiş femoral
nabızlar görülür.
-Kilo alımı, yorgunluk, halsizlik, hirsutizm, amenore, aydede yüz, sırt kamburluğu, mor stria ve Cushing sendromunda/ hastalığında mevcut trunkal obezite.
-Paroksismal HT, baş ağrısı, terletici, çarpıntı ve taşikardi feokromositomanın özellikleridir.
-Hipotiroidide yorgunluk, kilo kaybı, saç dökülmesi, diyastolik HT ve kas güçsüzlüğü görülür.
-Hipertiroidide ısı intoleransı, kilo kaybı, çarpıntı, sistolikHT, ekzoftalmus, tremor ve taşikardi görülür.
-Hiperparatiroidide böbrek taşları, osteoporoz, depresyon, uyuşukluk ve kas güçsüzlüğü.
-Baş ağrısı, yorgunluk, görsel problemler, ellerin, ayakların ve dilin genişlemesi akromegalinin özellikleridir.
-Mide ekşimesi ve Raynaud fenomeni sklerodermaya işaret edebilir.
-Ailede HT, diyabet, obezite, uyku apnesi, renal hastalıklar, diğer kardiyovasküler hastalıklar ve ailesel endokrinopatiler sorgulanmalıdır.
-Bununla birlikte besin takviyeleri ve özellikle atletik performansı artırmaya yönelik ürünler mutlaka sorgulanmalıdır.

Tablo 1: Yaşa Göre Sekonder Hipertansiyonun En Sık Nedenleri
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Öykü ve Fizik Muayene

-Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ACEI) veya
anjiyotensin II reseptör blokerinin (ARB) kullanımından sonra serum kreatinin düzeyinde %30’dan fazla kötüleşme
RAS'ın bulgusudur (4,10,11).

Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu

Obstrüktif uyku apnesi sendromu (OSAS), uyku sırasında aralıklı hipoksiye (IH) ve bozulmuş uyku sürekliliğine
ve kalitesine neden olan tekrarlayan üst solunum yolu obstrüksiyonu atakları ile karakterizedir. OSAS, HT, koroner
kalp hastalığı ve inme için önemli ve bağımsız bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir (12). Buna karşılık OSAS hastalarında HT prevalansı %30-70 arasında değişmektedir. Bunun nedeni OSAS teşhisinin az konmasıdır (13,14).
HT hastalarında OSAS'nun %30-50 arasında bir prevalansa sahip olduğu HT hastalarının yaklaşık % 50'sinde aynı zamanda OSAS da vardır. 2019 Amerikan Kalp Birliği 27 kohort çalışmasının meta-analiz sonucuna göre, ciddi OSAS'nun
((apne/hipopne indeksi ≥30), 2.73 (% 95 güven aralığı: 1.943.85)) tehlike oranıyla artmış kardiyovasküler mortalite ile
ilişkili olduğunu belirlemiştir (15).
Sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) tedavisi,
OSAS için ilk seçenek tedavidir. Son zamanlarda, iki
meta-analiz OSAS' lı HT hastalarında CPAP' ın 24 saatlik
KB ve nokturnal KB' nı anlamlı derecede azalttığını göstermiştir (12). Ayrıca yaşam tarzı değişikliği, kilo verilmesi ve
uygun hastalarda cerrahi tedavi önerilir (15-17).

Primer Hiperaldesteronizm

Birincil hiperaldosteronizm (PA) veya Conn sendromu,
renin-anjiyotensin sisteminden bağımsız olan ve sodyum yüküyle baskılanamayan uygunsuz bir şekilde yüksek aldosteron sentezini ifade eder. Arteriyel HT, baskılanmış plazma renin aktivitesi ve artmış adrenal aldosteron salgısı ile
karakterizedir (2).
PA, sekonder HT' un en yaygın nedenidir (hipertansif hastaların %3-%32'si). Kılavuzlar, doktorları PA riski taşıyan
hipertansif hastaların taranmasını büyük ölçüde artırmaya
çağırmaktadır. PA için tarama için tercih edilen bir test olarak plazma aldosteronunun renine oranını (ARR) önerir. Ancak, ARR tanısal hassasiyetleri ve özgüllükleri ile oldukça
değişken, yorumlaması uzman gerektiren bu konuda sınırlamalar ve uyarılar olan bir testtir (18).
Bu hastaları teşhis etmek önemlidir çünkü esansiyel HT'
u olan yaş, cinsiyet ve KB eşleşmeli hastalardan daha sık kardiyovasküler morbidite ve mortalite artışı vardır ve tedavi uç
organ hasarının tersine çevrilmesine neden olabilir (19).
Yüksek riskli hipertansif hastalar ve hipokalemi hastaları için, standart koşullarda aldosteron-renin oranını belirleyerek PA’in vaka tespiti önerilmektedir. PA’i olan tüm has-

talara, alt tip testlerinde ve adrenokortikal karsinomun dışlanmasında ilk çalışma olarak adrenal bilgisayarlı tomografi yapılması önerilmektedir. Deneyimli bir radyoloğun, iki
taraflı adrenal venöz örnekleme kullanarak tek taraflı PA’i
oluşturmasını/hariç tutmasını ve doğrulandığı taktirde, laparoskopik adrenalektomi ile en iyi şekilde tedavi edilmelidir. Bilateral adrenal hiperplazili veya ameliyat için uygun
olmayan hastalara öncelikle mineralokortikoid reseptör
antagonisti ile tedavi edilmeleri önerilmektedir (20).

Renal Nedenlere Bağlı Hipertansiyon

Renal nedenlere bağlı HT, renovasküler nedenler ve renal parankimal hastalıktan dolayı olmak üzere iki duruma
kategorize edilebilir. Renovasküler nedenler arasında aterosklerotik hastalık veya fibromüskülerdisplazi (FMD) nedeniyle renal arter darlığı (RAS), arterit veya renal arterin
ekstrinsik kompresyonları bulunur. Renal parankimal hastalıklar akut ve kronik glomerüler hastalıkları, kronik tübülinterstisyel hastalıkları, polikistik böbrek hastalığını, diyabetik nefropatiyi ve obstrüktif üropatiyi içerir (19).
Renovasküler HT, sekonder HT’ un yaygın, potansiyel
olarak geri dönüşlü bir nedenidir. Hafif HT vakalarının sadece %1'ine katkıda bulunmasına rağmen, beyaz hastalarda ağır veya malign hipertansiyon vakalarının %10 - 45'ini
oluşturur. Genç erişkinlerde, özellikle kadınlarda, renovasküler HT, FMD' den kaynaklanabilir (21,22).
Renal parankimal hastalık, pre-adolesan çocuklarda en
sık görülen hipertansiyon nedenidir. Bu yaş grubunda sekonder HT’ un nedenleri arasında glomerülonefrit, konjenital anormallikler ve reflü nefropatisi bulunur. Renal ultrasonografi bu yaş grubunda ilk görüntüleme seçeneği olmalıdır (1).
RAS şüphesi olan hastalar için tercih edilen görüntüleme yöntemi tartışmalıdır. Tanıda altın standart yöntem anjiyografi olsa da, teknik invazivdir ve ilk tanı testi olarak kullanılmamalıdır. Doppler ultrasonografi her ne kadar ucuz ve
%75 duyarlılık ve %90 özgüllük sahip olsa da doğru ve daha
iyi bir hassasiyet, özgüllük ve anatomik elde nedeniyle gadolinyum kontrast ile bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi ve manyetik rezonans anjiografi (MRA) doppler ultrasonografiden daha ayrıntılıdır (23,24).
USG deneyimli bir vasküler radyografi uzmanı tarafından yapıldığında etkili bir tarama testidir. Sekonder HT’ u
olduğu düşünülen genç erişkinlerin, MRA veya BT anjiyografi ile renal arter FMD’ si için değerlendirilmesi gerekir.
Müdahale gerektiren yüksek RAS şüphesi varsa, altın
standart renal arter anjiyografisidir (25,26).
Tedavi, değiştirilebilir kardiyovasküler risk faktörlerinin düzeltilmesini ve hipertansiyonun kontrolünü içerir.
Aterosklerotik RAS' a gelince, birinci basamak tedavi KB
hedeflerine ulaşmak için en uygun medikal tedavidir; bu
başarısız olursa, perkütan yolla böbrek damar girişimi belirtilir (27).
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Şekil 1: Renal arter darlığında görüntüleme yöntemleri.

RAS' lı hastalar, kullanımları için kontrendikasyonlar
olmadığı sürece ACEI veya ARB ile tedavi edilmelidir.
FMD’ e sekonder RAS' da anjiyoplasti ve cerrahi için kür
oranları sırasıyla %36 ve % 54'tür (26).

Feokromasitoma

Feokromositomalar ve paragangliomaların (PPGL)
%85’i adrenal medulladan ve otonom nöralgangliyaların
(PCC) geri kalan kısımlarından (baş, boyun, toraks, karın
ve pelvis gibi ekstra adrenal bölgelerden) kaynaklanan nadir tümörlerdir (28,29). Katekolamin fazlalığı, terleme, baş
ağrısı ve çarpıntı, PPGL' lerin sunum özellikleri ile ilişkili kronik veya paroksismal HT' a neden olur ve kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyi arttırır. Genetik test, vakaların %35-40'ında mutasyonlar bildirildiği için tüm
vakalarda göz önünde bulundurulmalıdır; PCC' lerin
%10-15'i ve PGL' lerin %20-50'si malign olabilir (28).
Feokromositoma ve paraganglioma, nadiren katekolamin üreten tümörler olup, tüm neoplazmaların en zengin
kalıtsal geçmişlerinden birine sahip olduğu kabul edilir,
germline mutasyonları hastaların yaklaşık %30'unda görülür. MEN 2 veya Nörofibromatozis tip 1 gibi genetik sendromların bir parçası olabilir veya görünüşte sporadik tümörler olarak bulunabilir. Germline mutasyonları hemen
hemen her zaman sendromik hastalarda bulunur (30).
Sporadik veya kalıtsal PCC / PGL olan hastalar, çoklu primer tümör, nüks ve metastatik hastalık riski nedeniyle yaşam boyu izlenmelidir. PCC / PGL' li tüm hastalara,
yüksek hastalık kalıtım derecesi verilen klinik genetik testler dikkate alınmalıdır (31).
Feokromasitomalar, genellikle diğer adrenal tümörlerin
büyük taklitçisi olarak kabul edilirler. Çeşitli klinik, görüntüleme ve patolojik görünümleri nedeniyle doğru tanı zor
olabilir. Ultrason, BT, MRI ve fonksiyonel görüntülemede
sunulan çeşitli görüntüleme görünümleri tamamlayıcı olabilir ve feokromasitomanın diğer adrenal lezyonlardan ayrılması için yararlı özelliklere sahip olabilir (32).
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Tablo 2: Feokromasitoma ve paragangliomalar için biyokimyasal test endikasyonları

Özellikle paroksismal ise katekolamin fazlalığına işaret eden
belirti ve semptomlar

İlaçlara, cerrahiye veya anesteziye beklenmeyen kan basıncı
tepkisi
Açıklanamayan kan basıncı değişikliği

Normal vakalarda, insidentaloma

Kan basıncını kontrol etmek zor ise

Feokramasitoma ve paragangilioma için önceki tedavi

Aile bireylerinde kalıtsal feokromasitoma veya paraganglioma
riski

Feokromasitoma bağlı kalıtsal sendromlarla ilişkili sendromik
özellikler

Aort Koarktasyonu

Aort koarktasyonu (CoA), genellikle biküspid aort kapağı (BAV), ventriküler septal defekt, patent duktus arteriosus
gibi diğer birkaç kalp ve damar anomalisi ile ilişkili olan iyi
bilinen doğuştan kalp hastalığıdır (33). Çocuklarda, özellikle erkeklerde sekonder HT'un yaygın bir nedenidir, ancak genellikle asemptomatik olduğu için yetişkinliğe kadar tespit edilemeyebilir (34). CoA'lı hastaların çoğu, bulunmayan, gecikmiş veya azaltılmış femur nabızları, bir yatar kol-bacak kan
basıncı gradyanı (> 20 mm Hg) ya da CoA ya da ilişkili lezyonlar (BAV) boyunca hızlı kan akışına bağlı bir üfürüm ile
ortaya çıkmaktadır. Transtorasik ekokardiyografi, şüpheli CoA
için primer görüntüleme yöntemidir (33).
Karotis intima media kalınlığı (CIMT) ateroskleroz
için bir belirteçtir. Erişkin koarktektomi sonrası hastalar
(CoA) kontrollere kıyasla artmış kardiyovasküler risk ve artmış CIMT göstermektedir. Yüksek doz statinlerin CIMT'deki değişim ve kardiyovasküler risk üzerindeki etkisini değerlendirildiği bir çalışmada atorvastatin ile üç yıl tedavi,
toplam kolesterol ve LDL seviyelerinde bir düşüşe rağmen,
CIMT azalmasına ve ikincil sonuç önlemlerine yol açmadığı, hipertansif CoA en yüksek CIMT ve en büyük CIMT
ilerlemesini gösterdiği, kan basıncı kontrolünün, kardiyo-

vasküler riski azaltmak için CoA'da ana odak nokta olması gerektiği sonucuna varılmıştır (35).
Başarılı bir onarımdan sonra bile, hipertansiyon, aort koarktasyonlu (CoA) hastalarda kardiyovasküler morbidite ve
mortalitenin ana belirleyicilerinden biridir . Kandesartan ve
metoprololün CoA' nın onarımından sonra erişkin hipertansif hastalarda kullanımının karşılaştırıldığı bir araştırmada
metoprolol kandesartandan daha fazla antihipertansif etkiye sahip olduğu bulunmuştur (36). CoA'nın endovasküler
yöntemle stentlenmesi, ciddi ve şiddetli olmayan CoA gruplarında benzer sonuçlarla, 9-12 ayda sürdürülen 6-12 haftalarda SBP' de belirgin bir azalmaya neden olur (37).

Cushing Sendromu

Cushing sendromu, kronik, otonom ve aşırı kortizol salgılanmasından kaynaklanan ciddi bir endokrin hastalığıdır.
Sendrom, komorbiditelerin ortaya çıkması nedeniyle artmış
mortalite ve yaşam kalitesi ile ilişkilidir. Bu klinik komplikasyonlar arasında sistemik arter HT' nu viseral obezite,
glukoz metabolizması bozukluğu ve dislipidemi gibi meta-

bolik sendrom; miyopati, osteoporoz ve iskelet kırığı gibi
kas-iskelet sistemi hastalıkları; bilişsel işlev bozukluğu, depresyon veya mani gibi nöropsikiyatrik bozukluklar; üreme
ve cinsel fonksiyonun bozulması; ve akne, hirsutizm ve alopesi ile temsil edilen dermatolojik bulgular vardır (38). En
yaygın neden, başlangıçta dışlanması gereken eksojen glukokortikoidlerden iyatrojeniktir. Cushing sendromu, %
80'i ACTH' ye bağlı nedenlere ve% 20'si ACTH' den bağımsız nedenlere bağlı olarak, yılda milyonda 0.2-0.5 arasında
seyrek görülen endokrin bir hastalık olarak kabul edilir (39).
Cushing sendromlu hastalarda HT çok faktörlü bir patogeneze sahiptir ve en yaygın ölüm nedeni olan miyokard
enfarktüsü, kalp yetmezliği veya inme riskinin artmasına katkıda bulunur. Bu sonuçların riskleri protrombotik bir diyatez ve hipokalemi ile daha da kötüleşir (38).
Cushing sendromunun araştırılması üç aşamalı bir süreçtir. İlk olarak, eksojen glukokortikoid kullanımının dışlanmasından sonra, araştırma başlatma kararının, hastalığın klinik şüphesi endeksinin olup olmadığına dayanması gerekir. İkincisi, hiperkortizolizm olasılığı yüksekse kılavuzlarda belirtilen

BP, kan basıncı; Ca2 + , kalsiyum; K + , potasyum; PO 4, fosfat; BT, bilgisayarlı tomografi; ARR, aldosteron-renin oranı; Na +
, sodyum; AF, atriyalfibrilasyon; TSH, tiroid uyarıcı hormon; fT4, serbest tiroksin; fT3, serbest triiyodotironin.
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özel testler yapılmalıdır. Üçüncüsü, bir kez hiperkortizolizm
teyit edildiğinde, bunun nedeni ortaya konulmalıdır (40).
Cushing sendromu için birinci basamak testleri: 24
saatlik idrar serbest kortizol, düşük doz deksametazonsupresyon veya gece yarısı tükürük kortizol testidir. Herhangi
bir test sonucu anormal ise veya normal sonuçlara rağmen
yüksek Cushing sendromu şüphesi varsa, bir endokrinologa sevk edilmesi gerekir (41).
Endokrin HT’nuna yol açabilecek durumlar özetle şunlardır: konjenital adrenal hiperplazi, Liddle sendromu, feokromositomalar, Cushing sendromu, akromegali, tiroid hastalıkları, primer hiperparatiroidizm ve iyatrojenik hormon
manipülasyonu. Endokrin HT’nun nedeninin erken tanımlanması ve tedavisi bu hastalıklara bağlı morbidite ve mortalitenin azaltılmasına yardımcı olabilir (42).

Sonuç

HT düşündüğümüz hastalarda dikkatli bir öykü ve fizik
muayene ile aslında altta yatan hastalığın tedavisi ile düzelebilecek sekonder HT nedenlerini gözden kaçırmamalı ve
özellikli hastalarda düşündüğümüz sebebe yönelik doğru tetkiklerle tanı koymalı, erkenden tedaviye başlamalıyız.
Eğer sekonder HT düşünüyoruz fakat nedeni hakkında hastanın fizik muayenesi ile hikayesinde özellik yoksa en sık
sebepleri göz önüne alarak taramaya başlamalıyız.
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Yenidoğanda Hepatik Kalsifikasyonlar Gerekli Bir
Hastalığı Gösterir mi?
Abstract

A female newborn with hepatic subcapsuler calcification determined antenatally, has
been followed for two years. The clinical and laboratory parameters were normal in course. The causes of this condition are discussed and we suggest that it does not necessarily reflect disease.

Öz

Antenatal dönemde karaciğerde subkapsuler kalsifikasyonları tespit edilen yenidoğan
kız bir bebek, iki yıl süre ile izlendi. Takipte klinik ve laboratuar olarak anormallik ortaya çıkmadı. Yenidoğan dönemindeki hepatik kalsifikasyon sebepleri tartışılan olgu sunumunda, vakaların izole seyredebileceğinin de göz önünde bulundurulması önerildi.

Introduction

Neonatal liver calcifications are neonatally hyperechogenic areas at ultrasound imaging (1). Calcification may be isolated or associated with other organ abnormalities. Various causes have been reported for liver calcifications, including fetal infection (mainly cytomegalovirus infection), vasculer events that effect the liver and hepatic tumors(2).
We present the follow-up of a case with hepatic calcifications which was first diagnosed at prenatal ultrasound.

Case
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A 1 month -old –female was referred to our clinic for antenatally determined hepatic calcification. Gestational period was uncomplicated except fetal liver calcifications detected by prenatal ultrasound imaging. She was born at 39 weeks via vaginal delivery with a birth weight of 3275 gr and normal APGAR scores. The patient
appeared in good condition, phyisical examination did not reveal any abnormal fin-

dings. An ultrasound investigation of abdomen was performed and multiple milimetric dimensioned, noduler, mainly peripheral and subcapsuller localized calcifications widely in all hepatic segments and lobs were imagined(Figure 1). Laboratory routine investigations , including parathormon [24.9 pg/ml (15-65)], blood /urine calcium and
metabolic tests were all were normal. The mother was also
negative for TORCHS( toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes virus 1 and 2, syphilis) infections, parvovirus serologic condition and parental cystic fibrosis mutations analysis performed, amnniocentesis were negative
also. Brain Computerize Tomography revealed no calcification or other abnormal findings. An ophtalmic examination did not indicate chorioretinitis and hearing test was
also bilateral normal. The patient was breastfed and went
on with appropriate foods after six month . She got a well
development with regression of hepatic noduler calcifications in time. At the end of one year, hepatic ultrasound
confirmed normal liver. So after one year follow-up, patient revealed normal growth and health and spontaneous
resolution of isolated hepatic calcifications (Figure 2).

Figure 1. Multipl calcifications in all liver.

Discussion

The incidence of neonatal hepatic calcifications is undetermined (3), but fetal liver calcification is a common
prenatal ultrasound finding with an estimated incidence of
1/1000 to 1/1750 (4). Recent advances in ultrasonography
resolution has resulted in an increased prenatal detection
of these lesions. According to the literature, possible causes for ultrasound hyperechogenities in the area of the liver include infection, ischemic insults, portal and hepatic
vein thromboemboli, tumors and choromosomal abnormalities(5). Fetuses with trisomy 13 tend to have evidence of
diffuse calcium deposits, Simchen MJ et al.,had identified 61 cases of fetal liver calcifications; 11/61 patients (18%)
had anormal karyotypes (trisomy 13, 4 patients; trisomy
21, 2 patients; trisomy 18, 1 patient; monosomy X (45,X),
1 patient; 4p-, 22q+, and 8p+, 1 patient)(6),therefore, this
association should be kept in mind. Virus infections such
as congenital rubella, syphilis, cytomegalovirus, coxacievirus, listeriosus and varicella can cause massive liver calcifications (7). None of the possible comorbities of the hepatic calcification was detected in our patient. In conclusion, we present the case to emphesize that hepatic calcification may not only be seen associated with other comorbities and isolated cases have a good prognosis when aneuploidy and infections have been ruled out, and they spontaneously regress in course.
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Figure 2. At the end of one year, normal liver.
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Santral Retinal Arter Okluzyonuna Bağlı Görme Kaybı Arter Oklüzyonu ve İnternal Karotid Arter
Trombozu: Olgu Sunumu

Öz
Bu olgu sunumunda 5 gündür sol gözünde görme kaybı olan 56 yaşında erkek hastayı takdim ediyoruz. Göz incelemesi sonrasında santral retinal arter tıkanıklığı bulundu. Karotis arterlere yönelik doppler ultrasonografide sol internal karotis arterinde trombüs ortaya çıktı. Her iki göze okuler ultrason, doppler ultrason ve elastografi uygulandı. Bu sunumda santral retinal arter tıkanıklığının radyolojik bulguları tartışıldı.
Abstract
We present a case of a 56-year-old man with vision loss for 5 days in the left eye.
Eye examinations were performed and central retinal artery occlusion was found. Doppler ultrasound for carotid arteries revealed thrombosis of the left internal carotid artery.
Ocular ultrasound, doppler ultrasound and elastography was performed for both eyes.
Herein we discussed the radiologic findings of central retinal artery occlusion.

Introductıon

Retinal artery occlusion (RAO) is a common, visually disabling, and the most common abnormality associated with it is carotid artery obstruction (1). It is presented with
a sudden, dramatic onset of visual loss, particularly in central retinal artery occlusion associated with ocular vascular insufficiency or ischaemic syndrome. Appropriate early
diagnosis coupled with systemic and ocular management can help decrease the fatality
due to cerebral and systemic complications. The purpose of this manuscript is to emphasize the importance of central retinal artery occlusion due to internal carotid occlusion and radiologic findings.

Case Report

A-56-year-old man with vision loss for 5 days in the left eye. The patient had no systemic diseases, no smoking history, and no family history of cardiovascular diseases. Laboratory tests including complete blood count and electrolytes, coagulapathy tests were
normal. His neurological examination was normal but in his ophtalmalogic examination central retinal artery occlusion was found.
Visual acuity of patient was at light perception. Indirect ophthalmoscopy revealed
the whitening of fundus and retinal hemorrhage temporal to the fovea (Figure 1).
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Figure 1. Indirect ophthalmoscopy revelaed the whitening of fundus and retinal hemorrhage temporal to the fovea.

Figure 2. Optic coherent tomography revealed relative retinal atrophy at left eye of patient secondary to retinal artery occlusion

Optic coherent tomography of patient revealed relative
thinning of retina at this eye (Figure 2). Fundus fluorescein angiography documented the central retinal arterial occlusion. After that point, we tried to focus on etiologic and
systemic health status of patient. For that purpose we planned carotis doppler ultrasonography and elastography.The
doppler ultrasound and elastography measurements were
done with the ARİETTA V70 Ultrasound (Hiatchi Aloka
Medical, Japan) and linear matrix array prob that has 6.25
MHz frequency bandwith. B-mode ultrasound revealed left
internal carotid artery occlusion with thrombus between carotid bifurcation to proximal segment of internal carotid artery (Figure 3).
Right carotid arteriel system, left external carotid artery
and both of vertebral arteries were patent with no plaques.
Comparative ocular doppler ultrasound and elastography
was performed both of the eyes. Elastography performed optic nerve versus retrobulbar fat and optic nerve versus
sclera–choroid–retina complex with both of the eyes. Elas-

Figure 3. B-mod ultrasound revealed left internal carotid artery occlusion with thrombus between carotid bifurcation to
proximal segment of internal carotid artery (arrows)
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Figure 4. Elastographic ultrasonography showed strain ratio of optic nerve/retrobulber fat was higher in left eye which had
central retinal artery occlusion (a=right eye (normal), b= left eye with central retinal artery occlusion).

tographic ultrasonography showed strain ratio of optic
nerve/retrobulber fat was higher in left eye which had central retinal artery occlusion (Figure 4).
Elastographic ultrasonography showed strain ratio of
lens/sclera-choroid-retina complex was higher in left eye
which had central retinal artery occlusion (Figure 5).

Dıscussıon

Retinal artery occlusion cause painless vision deterioration and visual field defects. Associations with arteriosclerotic risk factors, hyperhomocysteinaemia, hyperfibrinogenaemia and plaques of the internal carotid artery; external
compression, arteritis, or dissection of the artery are well
known (1,2). Carotid artery disorders, mainly atheromatous lesions, can give rise to ocular ischaemia, seen in elderly
patients aged 50-80 years. Men appear to be affected more
than women by a ratio of 2:1 (1,3).
Carotid artery disease is the most common cause of
RAO. It can cause retinal arterial occlusion by three mechanisms: embolism, hemodynamically and serotonin (5-

hydroxytryptamine) induced arterial spasm. Embolism is
the most common cause of RAO. Hemodynamically, reduced ocular blood flow, the internal carotid artery has to
be significantly stenosed (usually about 70% or more), or
completely occluded; can ocur very rarely. During platelet aggregation on atherosclerotic plaques in the carotid artery release of serotonin may induce vasospasm of the central retinal artery in atherosclerotics, and thus may cause
retinal ischemia (4-6).
Doppler ultrasound is not only used for demostrating the
internal carotid stenosis or occlusion but also shows reduced central retinal artery peak systolic blood flow velosity
in ocular ischemic syndrome (1-7). It is not usual using elastography for ocular lesions. We use it for more information what happens to structures of eyes when central artery
occlusion occurs. It may be helpful for differantion of patients or eyes under risk. Patients with total carotid artery
obstruction do not benefit from vascular surgery. In such instances, the thrombus often propagates to the next major vessel.Retinal artery occlusion may be a sign of high-grade in-

Figure 5. Elastographic ultrasonography showed strain ratio of lens/sclera-choroid-retina complex was higher in left eye which
had central retinal artery occlusion (a=right eye (normal), b= left eye with central retinal artery occlusion).
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ternal carotid artery stenosis or carotid artery occlusion and
it is very important early diagnosis for reducing morbidity
and mortality. These patients should undergo carotid artery
evaluation with doppler ultrasound. In our opinion ocular
doppler ulrasound and elastographic ultrasound could also
be used for risk assesment and prognosis.
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Keratoplasti sonrası 4-6 dioptri civarında yüksek astigmat oluşumu genellikle gözlenir. Astigmatın topolojisine göre çeşitli yöntemler uygulanarak astigmatın tedavisi gerçekleştirilebilir. Gevşetici insizyonlar, sıkılaştırıcı sütürler, fotorefraktif keratektomi (PRK),
ve Laser assisted in situ keratomileusis (LASİK) keratoplasti sonrası oluşan yüksek astigmatı ve ametropiyi azaltabilirler ancak bu yöntemler kornea bütünlüğünü bozarak yüksek veya düşük düzeltmeye neden olabilirler. Orta veya yüksek astigmat durumlarında
korneal bütünlüğü korumak için torik intraokuler lens implantasyonunu öneren çok sayıda yayın bulunmaktadır. Kliniğimize az görme şikâyeti ile başvuran 32 yaşındaki hastamızın hikâyesinde 2 yıl önce keratokonus nedeniyle sağ derin anterior lameller keratoplasti geçirdiği öğrenilmiştir. Yapılan muayenesinde sağ gözde keratoplastiye bağlı yüksek astigmat (6,1 dpt aks 170) saptanmıştır. Hastaya yüksek astigmatı düzeltmek amacıyla fakoemülsifikasyon ve özelleştirilmiş torik lens implantasyonu planlanmıştır. Keratoplasti sonrası gelişen yüksek astigmatı düzeltmek amacıyla kullanılan torik intraokuler lens implantasyonu hastanın yaşı, korneal bütünlük, greft ömrü ve cerrahi risk analizi sonrası uygun görülürse çok iyi bir tercihtir. Torik lens implantasyonu bu hastalarda iyi tolere edilebilmekte tatmin edici sonuçları bulunmaktadır.

Abstract

Modarate to high astigmatism after keratoplasty is often induced and İt is usually between 4-6 dpt. This modarate to high amount of astigmatism can be corrected by relaxing incisions, compression sutures, photorefractive keratectomy (PRK) and Laser assisted in situ keratomileusis (LASİK). This methods can correct astigmatism and ametropia but they can also cause over correction or undercorrection by reducing corneal integrity. Because of this reason in case of modarate to high astigmatism many authors recommend toric intraocular lens implantation in order to preserve corneal integrity after
keratoplasty. A 32-year-old patient presented to our institute with low vision. After evaluation, it was determined that, the patient was subjected to deep anterior lamellar keratoplasty on her right eye due to keratokonus at a age of 30 and after surgery induction of high astigmatism was happened. Ophthalmological examination revealed that the
right eye of patient has a 6,1 dpt of astigmatism. The patient was subjected to phacoemulsification and customized toric intraocular lens implantaion on her right eye. Applying toric iol implantation for correction of moderate to high astigmatism after keratoplasty may be a good choice after evaluation of patient age, corneal integrity, longevity
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graft and surgical risk. This method seem to be a well tolerated theraupetic choice with very good refractive results.

Vaka Sunumu

Keratoplasti sonrası gelişen astigmat gelişimi çok sık görülür ve genellikle 4 numara ve üzerinde ortaya çıkmaktadır. Astigmatın olduğu aks ve topolojisine göre çeşitli yöntemler kullanılarak tedavi etmek mümkündür. Orta ve yüksek numaralarda olan astigmatın tedavisini diğer yöntemlerle oluşabilecek korneal bütünlüğü bozmamak için torik intraokuler lens implantasyonu ile tedavi etmek önerilmektedir. Kliğinimize 32 yaş yaşında görme azlığı ile başvuran hastamızın hikâyesinden 2 yıl önce keratokonus nedeniyle sağ
gözünden derin anterior lameller keratoplasti ameliyatı olduğu öğrenilmiştir. Yapılan göz muayenesinde tüm sütürlerin alınmasına rağmen 6,1 diyoptri astigmat olduğu(resim 1)
tashihsiz görmesi 1/10 tashihle görmesinin 6/10 seviyesine
çıktığı saptanmıştır. Ayrıca korneal greftin saydam olduğu
ve lenste orta düzeyde kortikal kesafet bulunduğu tespit edilmiştir. Hastamıza fakoemülsifikasyon cerrahisi ve aynı seansda özelleştirilmiş torik intraokuler lens implantasyonu planlanmıştır. (Resim 2) Sorunsuz cerrahi sonrası 30. günde hastanın yapılan muayenesinde hastanın tashihsiz görmesinin 8/10
seviyesinde olduğu olduğu tespit edilmiştir. Sferik eşdeğeri ± 0,50 diyoptri arasında ve refraktif astigmat değeri 1.0 diyoptri altında saptanmıştır. Korneal greft saydam, endotelyal hücre kaybı minimal düzeyde (preoperatif 2874 cell/mm2,
postoperatif 2683cell/mm2) ve torik iol postoperatif dönemde düzgün posizyonda olduğu kaydedilmiştir.
Resim 1. Vakanın Topografi ölçümü

Tartışma

Litaratürde gösterildiği gibi, keratoplasti sonrası 4-6 diyoptri arsı rezidü astigmat oluşumu sık karşılaşılmaktadır. Astigmat düzeyindeki daha belirgin düşüş ve daha iyi refraktif
sonuçlar ancak pediatrik hastalaRda gözlemlenmektedir (1).
Keratoplasti sonrasıindüklenen astigmatı düzeltmek
amacıyla hastanın görme fonksiyonundaki düşüklük ve hastanın tatminsizliğindeki artış sebebiyle birçok metod denenmiştir. Düşük orta seviyeli astigmat varlığında anizometropiyi tedavi etmek amacıyla gözlük veya kontakt lens denenebilir. Gözlük veya kontakt lens bazen hastalar tarafından
çok iyi tolere edilebilir. Bununla birlikte gözlükler aberasyona neden olabilirken, irregüler astigmat varlığında kontakt lens tranplante kornea için uygun olmayabilmektedir.
Litaratüre göre cerrahi olmadan tedavi edilemeyen hastalar
%8 ile %20 arasında değişmektedir. Bu vakalarda korneal
insizyonlar, fotorefraktif keratektomi, ve laser in situ keratomileusis önerilmektedir (1).
Yaşlanma ile birlikte keratoplasti geçiren hastalarda ileride katarakt gelişeceği ve katarakt cerrahisinin her geçen
gün geliştiği göz önüne alındığında, fakoemülsifikasyon cerrahisi ve torik intraokuler lens implantasyonu sayesinde hem
katarakt gelişimini durdurmak hemde keratoplasti sonrası
indüklenen astigmatı tedavi etmek mümkündür.
Literatüre bakıldığında Srinivasan ve arkadaşları (2),
Wade ve arkadaşları(3), ve Müftüoğlu ve arkadaşları(4) tarafından yapılan çalışmalarda da gösterildiği gibi torik iol
implantasyonu sonrası çok iyi sonuçlar elde edildiği gösterilmiştir. Genel olarak tüm çalışmalar değerlendirildiğinde
endotelyal hücre kaybı %5 ile %10 arası değişmekte ve iol
stabilitesi çok iyi olarak rapor edilmiştir (5).
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Resim 2. Vakanın intraokuler lens ölçümü sonucu

Psödofak gözlerde sulkusa sekonder piggyback torik iol
implantasyonu ile mükemmel sonuçlar edilde edildiği rapor
edilmiştir (6). Meyer ve McGhee (6) tarafından yapılan çalışmada düzeltilmemiş görme keskinliğinin postoperatif 1
yıllık takiplerinde 1/10 seviyenin altından 5/10 seviyesine
kadar çıktığını belirtmişlerdir. Thomas ve arkadaşları (7) operasyon sonrası astigmat düzeyinde %70,95 azalma olduğunu rapor etmişlerdir.
Seçici sütür alınması, gevşetici insizyonlar, korneal rezeksiyon, sıkılaştırıcı sütürler, fotorefraktif keratektomi(PRK)
ve laser in situ keratomileusis(LASİK)korneal astigmat düzeyini ve anizometropiyi düzeltirken aynı zamanda korneal bütünlüğü düşürüp yüksek veya düşük düzeltmeye sebep
olabilmektedirler. Torik iol implantasyonu korneal bütünlüğü özellikle de keratokonus nedeniye keratoplasti yapılmış gözlerde korumaktadır. Keratoplasti sonrası oluşan rezidü astigmat genellikle düzensiz yapıda olmaktadır. Bu gözlerde topolojiyi torik iol implantasyonu ile düzeltmek mümkün değildir.Karabatsas ve arkadaşlarının (8) yaptığı çalışmada keratoplasty sonrası 12 aylık takiplerde düzensiz astigmat oranını %72 oranında saptamışlardır. Bu yüzden torik iol implantasyonu sonrası daha iyi sonuç elde etmek için
mümkün olduğunca regüler astigmat olguları seçilmelidir.
Nujits ve arkadaşlarının (9) postkeratoplasti sonrası indüklenen astigmatı düzeltmek için artisan fakik intraokuler
lens implantasyonu uyguladıkları 35 hastanın 36 gözü
üzerinde yaptıkları çalışmalarında astigmat düzeyinde ortalama %88.8 düşüş saptamışlardır. Fakat hastaların 3 yıllık
takiplerinde devamlı endotelyal hücre kaybı olduğunu rapor etmişlerdir. Ayrıca 2 hastada geri dönüşümsüz greft rejeksiyonu ve 1 hastada korneal dekompansasyon saptamışlardır. Bu sonuç ışığında keratoplasti sonrası fakik intraokuler lens implantasyonunun torik intraokuler lens implantasyonu kadar güvenli olmadığı sonucu çıkartılabilir.
34

www.kliniktipdergisi.com

Sonuç olarak, PKP sonrası astigmatizma ve kataraktın fakoemülsifikasyon ve torik iol implantasyonu ile düzeltilmesi etkili ve güvenli bir seçim olabilir. Fakat kornea greftinin
belirli bir ömrü olması nedeniyle özellikle genç hastalarda ileride tekrar keratoplasti gerekebilme ihtimali ve katarakt cerrahisine bağlı olası komplikasyon (arka kapsül yırtılması, retina dekolmanı, vb.) riskleri detaylıca değerlendirilip ondan
sonra torik iol implantasyonu kararı verilmesi gerekmektedir. Ayrıca hangi hastaların torik IOL tedavisinden fayda sağlayabileceğini araştırmak ve etkinliği sonuçlandırmak için daha
büyük kohortlarla prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
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A Rare Seizure Etiology in Intensive Care Unit:
Pres Syndrome
Öz

Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES), eklampsi-preeklampsi, hipertansiyon, ilaç intoksikasyonları ve birçok metabolik hastalıklara bağlı gelişebilen bir tablodur. Yoğun bakımda sık karşımıza çıkan bir sendrom olmamasına karşın erken ve doğru tedaviyle tamamen geri dönüşümlü olması nedeniyle önemlidir. Olgumuzda normal
doğum sonrasında konvüzyon ve bilinç kapalılığı nedeniyle yoğun bakıma kabul edilen
bir gebe hasta eşliğinde PRES Sendromunu sunmak istedik. Nöbet etiyolojisinin saptanamadığı durumlarda PRES sendromunun da ayırıcı tanıda düşünülmesi ve erken tedaviye başlanması açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz

Abstract

Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) is a condition that may develop due to eclampsia-preeclampsia, hypertension, drug intoxications and many metabolic diseases. Although it is not a common syndrome in intensive care unit, it is important because it is fully reversible with early and correct treatment. In our case, we wanted to present PRES Syndrome in the presence of a pregnant patient who was admitted
to intensive care unit because of convulsions and unconsciousness after normal delivery.
In cases where the etiology of seizures cannot be determined, we think that PRES syndrome is also important for differential diagnosis and initiation of early treatment.

Giriş

Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES), eklampsi-preeklampsi, hipertansiyon, ilaç intoksikasyonları ve birçok metabolik hastalıklara bağlı gelişebilen bir tablodur. Baş ağrısı, değişken mental durum, epilepsi, görme bozuklukları ve tipik olarak
beynin oksipitoparietal dolaşım alanındaki geçici değişikliklerle (beyaz cevherde
ödem) karakterizedir. Yoğun bakımda sık karşımıza çıkan bir sendrom olmamasına karşın erken ve doğru tedaviyle tamamen geri dönüşümlü olması nedeniyle önemlidir. Olgumuzda normal doğum sonrasında konvüzyon ve bilinç kapalılığı nedeniyle yoğun bakıma kabul edilen bir gebe eşliğinde PRES Sendromunu sunmak istedik.
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Öyküsünde herhangi bir hastalık bulunmayan ve doğum sonrasında indüksiyon uygulanmamış, 18 yaşında primipar gebede spontan vaginal doğum sonrasında başın sağa
döndüğü sol tarafta tonik klonik aktivite ile başlayan ardından generalize olan sekonwww.kliniktipdergisi.com
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der generalize nöbet gelişmiş. Postiktal dönemde Nöroloji kliniğine danışılan hastaya 30 mg/kg Valproik asit infüzyonu başlanmış. İdamesinde de 1000 mg oral kullanması önerilmiş.
Kadın doğum kliniğinde çekilen Beyin BT ve MRG normal
saptanmış. Hasta yoğun bakıma kabul edildi. Bilinç muaynesinde hastanın ağrılı uyaran ile gözlerini açtığı ve ağrılı uyaranı dört yönü lokalize ettiği görüldü. Direk ve indirek ışık
refleksleri alınıyordu. Derin tendon refleksleri dört yönlü alınıyordu. Bilateral babinski refleksi işareti pozitifdi. Ense sertliği saptanmadı. Laboratuvar bulgularında hemogram, rutin
biyokimya ve elektrolit değerleri normal saptandı. Tam idrar tetkiki yapılan hastada proteinüri saptanmadı. Yoğun bakıma yatışın onuncu saatinde jeneralize nöbetin tekrar etmesi nedeniyle diazepam I.V . verildi. Nöroloji konsültasyonu
istendi. PRES'den şüphelenilen hastaya tekrar kraniyal MRG
çekildi ve post frontal, parietal, oksipital Bilateral Asimetrik
Hiperintens lezyonlar saptandı. (Şekil-1) İntrakraniyal basınç
artışını engellemek amacıyla I.V. % 20 Mannitol günde dört
kez 150 mg infüzyon başlandı. Üçüncü kez nöbet gelişen hastanın valproik asit dozu 150 mg a çıkarıldı. Yoğun bakım takiplerinde hemodinamik olarak stabil seyreden hasta İki gün
sonra bilinç açık koopere spontan solunum oda havasında nöroloji servise nakledildi. Burada EEG, Kontrol MRG ve MR
Anjiografisi çekilen ve normal saptanan hasta sekelsiz olarak taburcu edildi.

Tartışma

Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES), hipertansiyon, ilaç intoksikasyonları eklampsi-preeklampsi, ve
birçok metabolik hastalığa bağlı gelişebilen bir tablodur. Beyni akut kan basıncı yüksekliklerinden koruyan sempatik uyarım, beyin arka dolaşım sisteminde ön dolaşım sistemine göre
daha yetersizdir. Bu sendromda beyin arka dolaşım sisteminden beslenen bölgeler etkilenmektedir. Etiyolojik faktörlere bağlı olarak beyin dokusunda gelişen vazojenik ödem,
patofizyolojinin temelini oluşturur. Tanı öykü, klinik bulgular ve nöroradyolojik incelemeler ile konur (1,2).
Olgumuzun gebelik öncesinde saptanan metabolik bir hastalığı bulunmamaktadır. Ayrıca gebelik döneminde yapılan
kontrollerinde bir patoloji saptanmamış, preeklampsi-eklampsi ve HELP sendromuna yönelik kan ve idrar tetkikleri normal değer aralıklarında bulunmuştur. Hemogram, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, elektrolit değerlerinde bozukluk saptanmamıştır. Spontan vaginal doğum gerçekleştiren hastanın doğum sırasında ve sonrasında kan basıncı
değerleri de normal saptanmıştır. Hastanın yoğun bakım yatışı sonrasında yapılan fizik muanesinde meninks irritasyon
bulgusu saptanmamış, CRP ve Procalsitonin değerleri normal sınırlarda saptanmıştır.
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PRES patofizyolojisi tam olarak aydınlatılamamış olsa
da hiperperfüzyon teorisi kabul görmektedir. Bu teoriye göre,
beyin otoregülasyonu ile beyin kan akımı sabit tutulmaya
çalışılmakta ve burada da belirgin rolü sempatik sistem etkisi ile arterioler sistem oynamaktadır.
Sistemik kan basıncı artışı sonrasında arterioler sistemin
sempatik sistem uyarımı ile kasılıp beyne kan akımını, yani
hiperperfüzyonu engellemesi temel mekanizmadır. Belirli
eşik değer aşılınca kasılan arterioller daha fazla kasılamayıp kan basıncı ile dilate olmakta ve beyin parankimine
sıvı, makromoleküller ve eritrositler sızmaktadır. Beyin korteksi daha organize olduğu için çok miktarda ödeme direnç
gösterebilirken, kan beyin bariyeri yıkılması ile ödem subkortikal alana yayılmaktadır (3).
Ayrıca sempatik sistemin posterior sirkülasyonda anterior sirkülasyona göre daha zayıf olması nedeni ile etkilenim baskın olarak posterior alanlarda olmaktadır.
Kranial MRG’de FLAIR ve T2 ağırlıklı görüntülerde posterior serebral bölgelerde, bilateral kortikal-subkortikal hiperintens lezyonların varlığı ile karakterizedir. İleri olgularda beyin sapı, serebellum, bazal ganglionlar ve frontal loblarda da lezyonlar izlenebilir. Olgumuzda kraniyal MRG'de
post frontal, parietal, oksipital Bilateral Asimetrik Hiperintens alanlar saptanmıştır.
PRES ayırıcı tanısında bilateral posterior lob infarktları, serebral venöz tromboz, herpes virus ve diğer ensefalitler, serebral vaskülitik etkilenme, mitokondriyal ensefalopati, hipertansif ensefalopati, hipoglisemi ve hiponatremiye bağlı serebral etkilenme akla gelmelidir (4,5). Olgumuzda kranial MR venografi ile sinüs ven trombozu, difüzyon
ağırlıklı ve ADC görüntülemeleri ile venöz veya iskemik infart, hikâye, kranial görüntüleme özellikleri ve laboratuvar
bulguları ile enfeksiyöz süreç dışlanmıştır.
PRES tedavisinde kan basıncını ve nöbetleri kontrol altına almak yanında biline metabolik hastalığın tedavisi esastır (6). Tekrar sağlanan otoregülasyon ile tam düzelme mümkün olmaktadır. Olgumuza antiödem ve antiepileptik tedavi uygulanmış olup klinik ve radyolojik olarak tam iyileşme sağlanmıştır.
Olgumuzda nöbet etyolojisini açıklayacak enfektif metabolik bir sebep olmamasının yanında ilk çekilen Kraniyal
MRG normal saptanmıştır. PRES saptanması ile antikonvülzan tedavi yanında. Antiödem tedavi ve hidrasyon desteği yapılmasıyla hasta sekelsiz taburcu edilmiş ve kontrol
MRG normal saptanmıştır. Olgumuzun nöbet etiyolojisinin
saptanamadığı durumlarda PRES sendromunun da ayırıcı tanıda düşünülmesi ve erken tedaviye başlanması açısından
önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Resim 1.
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