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Merhaba
Pandemiyle tanışmamız ikinci yılını doldururken artık tüm
planlarımız pandemi gerçeğiyle şekilleniyor. İlk dönemlerde
tıbbın her alanı büyük oranda hizmet üretmeye odaklanmışken
zamanla bilimsel çalışmalara verilen ağırlık artıyor. Bu sayımızda
birçok bilim dalına ait araştırma makalesi, derleme ve olgu
sunumuyla karşınızdayız. Sağlıklı günlerde ve yeni çalışmalarla
görüşmek umuduyla...
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YAZIM KURALLARI
• Klinik Tıp Bilimleri Dergisi, Tıp Bilimleri kapsamına giren her konuda yapılan araştırma, olgu sunumu, derleme, vaka ve editöre mektupları yayınlayarak ülkemizde tıp eğitimi, mezuniyet sonrası
eğitim, hasta bakım ve yaşam kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.
• Klinik Tıp Bilimleri Dergisi, ayda bir olmak üzere yılda 12 sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.
• Yazılar daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Herhangi bir kongrede tebliğ edilmiş ise kongrenin tarihi ve yeri belirtilmelidir. Dergide
yayınlanan yazıların, tüm bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir.
• Derginin yazı dili Türkçe-İngilizce olup, Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğü veya http://tdk.org.tr/sozluk.html adresi ayrıca Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas
alınmalıdır.
• Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, dergide yayınlanabilmesi için Editör ve Danışma Kurulu tarafından uygun görülmesi gerekir. Yazılarda biçim, anlam ve yazım bakımından
gerekli görülen düzeltmeler Editör veya Danışma Kurulu tarafından yapılabilir.
• Yazılar. PC uyumlu bilgisayarda, standart A4 kağıdının bir yüzüne Microsoft Word programında, iki satır aralıklı olarak, "Times New Roman" karakteri ile 10 punto olarak yazılmalı ve
her sayfanın sağ ve sol tarafından 3’er cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Satırlar her iki yana yaslanmalı, paragraf başı satır başından başlamalıdır. Tablolar aynı programın tablo formatı
ile hazırlanmalı, her sayfanın sağ üst köşesi numaralandırılmalıdır. Metin içinde geçen kısaltmalar, kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma
kullanılmalıdır.
• Şekil, resim, tablo ve grafikler makalenin yazıldığı Word dosyasının içine, makalede işleniş sırasına uygun olarak numara verilerek, ilgili yerlere yerleştirilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafikler
metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Kullanılan kısaltmalar şekil, tablo ve grafik altında açıklanmalıdır ve şekil altı açıklamaları eklenmelidir. Resim/fotoğraflar
ayrıca, ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak (pixel boyutu yaklaşık 500x400, 8 cm eninde ve 300 çözünürlükte taranarak), sisteme eklenmelidir.
• Yazılar. Başvuru mektubu, Başlık ve yazarlar sayfası, Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimeler, İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler, Metin bölümleri, Kaynaklar, Şekil- resim ve tablolar
şeklinde düzenlenmelidir.
• Başvuru Mektubu. Yazının tüm yazarlar tarafından okunduğu, onaylandığı ve doğru bir çalışma ürünü olduğu ifade edilmeli ve bu amaçla yazarlar isimlerinin karşılarını imzalamalıdırlar. Ayrıca
metinle ilgili tüm yazışmaların yapılacağı kişinin isim, adres, telefon, fax, GSM numaralarını ve e-posta adresini içermelidir.
• Başlık Sayfası. Yazının başlığı, yazarların ünvan kullanmaksızın açık ad-soyadı ile yazarların ünvanları ve görev yerleri yazılmalıdır. Ayrıca çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşlar bu sayfada
yer almalıdır. Daha sonraki sayfalar sırası ile diğer bölümleri içermelidir.
• Özet. Bölümlü, 150 kelimeyi aşmamalı, Türkçe ve İngilizce olmalıdır. Anahtar Kelimeler. 2-5 arası, Türkçe ve İngilizce, olmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri’ne
(Kaynak için www.bilimterimleri.com adresine başvurulmalıdır) ve İngilizce anahtar kelimeler "Medical Subject Headings"e (Kaynak için www.nlm.nih.gov/ mesh/MBrowser.html adresine
başvurulmalıdır.) uygun olarak verilmelidir.
• Metin Bölümleri. Derleme, başyazı, editöre mektup ve tercümelerde yazının gerektirdiği düzen kullanılmalıdır.
• Kaynaklar. 50'den fazla olmaması önerilmektedir. Kaynaklar, metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, numaralar parantez içinde olacak şekilde cümle sonunda belirtilmelidir. Kaynak
olarak gösterilen makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise ilk 6 isim yazılıp "ve ark", İngilizce makalelerde "et al" eklenmelidir. Kaynak
yazımı için kullanılan format Index Medicus'ta belirtilen şekilde olmalıdır (Bkz: www.icmje.org). Kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar ve tezler kaynak olarak gösterilemez. Kaynakların
yazımı için örneklerde (Lütfen noktalama işaretlerine dikkat ediniz)
• Makale için; Yazarların soyadları ve isimlerinin başharfleri makale ismi, dergi ismi, cilt, yıl, sayı, sayfa no'su belirtilmelidir.
• Kitap için; Yazarın soyadları ve isimlerinin başharfleri bölüm başlığı, editörünlerin ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
• Editör ve yazarların aynı olduğu kitaplar için; Yazarların-editörün soyadları ve isimlerinin baş harfleri, kitap ismi, bölüm başlığı, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
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Öz
Amaç: Biyomedikal araştırmaların çoğunluğu gözlemseldir ve bu tip araştırmaların raporlanması genellikle yetersiz olmaktadır. Bu durum, çalışmaların
güçlü yönlerinin ve zayıflıklarının değerlendirilmesini ve ayrıca, çalışmanın
genellenebilirliğini etkilemektedir. Epidemiyolojide Gözlemsel çalışmaların
raporlanmasının iyileştirilmesi (STROBE) İnisiyatifi, gözlemsel bir çalışmanın
doğru ve net bildirilmesinde nelerin dahil edilmesi gerektiğine dair öneriler geliştirmiştir.
Materyal ve Metot: Önerilerin ayrıntıları üç ana çalışma tasarımını içermek
üzere tanımlanmıştır: kohort, vaka-kontrol ve kesitsel çalışmalar. Maddelerin
kontrol listesini tasarlamak için yöntem-bilimciler, araştırmacılar ve dergi editörleri ile Eylül 2004’te buluşulmuş ve 2 günlük bir çalışma yapılmıştır. Hazırlanan bu liste daha sonra koordinasyon grubu toplantılarında ve STROBE’a
katkıda bulunanların e-mail tartışmalarında, deneysel kanıt ve metodolojik değerlendirmeler ışığında tekrar gözden geçirilmiştir. Çalışma programı ve tekrarlayıcı konsültasyon süreci ile revizyonlar, başlık, özet, giriş, yöntemler, sonuçlar
ve tartışma kısımlarına dair 22 maddelik bir listenin (STROBE bildirisi) oluşturulması sağlanmıştır.
Bulgular: Bildirideki 18 madde üç çalışma tasarımı için ortak olmakla beraber, 4 madde kohort çalışmaları, vaka-kontrol ve kesitsel çalışmalar için özgündür. Detaylı açıklama ve genişletişmiş doküman ayrı olarak yayınlanmıştır ve
PLoS Medicine, Annals of Internal Medicine ve Epidemiology web sitelerinde
yayımlanmıştır.
Sonuç: Umut ediyoruz ki STROBE bildirisi gözlemsel çalışmaların raporlanma kalitesini artırmada yazarlara ve okuyuculara katkıda bulunacaktır.
Abstract
Objectives: Much of biomedical research is observational. The reporting of
such research is often inadequate, which hampers the assessment of its strengths
and weaknesses and of a study’s generalizability. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Initiative developed
recommendations on what should be included in an accurate and complete report of an observational study.
Material and Methods: We defined the scope of the recommendations to
cover three main study designs: cohort, case-control, and cross-sectional studies. We convened a 2-day workshop in September 2004, with methodologists,
www.kliniktipdergisi.com
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researchers, and journal editors to draft a checklist of
items. This list was subsequently revised during several meetings of the coordinating group and in e-mail
discussions with the larger group of STROBE contributors, taking into account empirical evidence and
methodological considerations. The workshop and the
subsequent iterative process of consultation and revision resulted in a checklist of 22 items (the STROBE
Statement) that relate to the title, abstract, introduction,
methods, results, and discussion sections of articles.
Results: Eighteen items are common to all three
study designs and four are specific for cohort, case-control, or cross-sectional studies. A detailed Explanation
and Elaboration document is published separately and
is freely available on the web sites of PLoS Medicine,
Annals of Internal Medicine, and Epidemiology.
Conclusion: We hope that the STROBE Statement
will contribute to improving the quality of reporting of
observational studies.
Çeviri Hakkında
Bu çalışmada STROBE rehberleri Türkçe’ye çevrilmiştir: von Elm E, Altman DG, Egger M, et al. The
Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. J Clin Epidemiol. 2008;61(4):344-349. doi:10.1016/j.jclinepi.
2007.11.008
STROBE metni, araştırmacılar tarafından en çok
kullanılan kılavuzlardan biridir. Bu rehberlerin Türkçe çevirisi bulunmamaktadır. Makale, birincil yazarın
izninin alınmasının ardından iki dilli bir tıp doktoru
tarafından Türkçe’ye çevrildi. Daha sonra bu belge
akademik bir danışmanlık şirketi tarafından tekrar İngilizce’ye çevrildi. Çeviri yazarları, makalenin geri
çevrilmiş halini orijinali ile karşılaştırdı ve uygun olduğuna karar verdi.
Giriş
Tıbbi araştırmalardaki bilinmezliklerin çoğu gözlemsel çalışmalarda araştırılmaktadır (1). Hastalıkların
nedenlerine dair araştırmaların çoğu ise kohort, vaka-kontrol veya kesitsel çalışmalarda incelenmektedir.
Gözlemsel çalışmalar, tıbbi müdahalelerin yarar ve zararlarına dair araştırmalarda da önemli bir role sahiptir
(2). Randomize deneyler belirlenmiş bir müdahale için
önemli olan soruların hepsini cevaplayamamaktadır.
Örneğin gözlemsel çalışmalar, tedavilerin geç veya nadir yan etkilerinin belirlenmesinde ve günlük tıbbi uygulamalarda kullanım endikasyonlarını sağlamada daha
uygun olmaktadır (3). Araştırmalar şeffaf olarak raporlanmalıdır ki, okuyucu çalışmada nelerin planlandığını, nelerin gerçekleştirildiğini, nelerin bulunduğunu ve
2
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hangi sonuçların çıkarıldığını takip edebilsin. Bir araştırmanın kredibilitesi, çalışma tasarımının, yürütmesinin ve analizinin güçlü ve zayıf yönlerinin başkaları tarafından eleştirilmesine bağlıdır. Şeffaf bildirim ayrıca,
sonuçların sistematik çalışmalara nasıl dahil edileceği
ve dahil edilip edilmemesinin değerlendirilmesinde de
gereklidir (4,5). Bununla birlikte epidemiyolojik çalışmaların analizi çoğunlukla belirsizdir veya eksik gerçekleştirilmektedir. Aile hekimliği ve branş uzmanlığı
dergilerinde yayınlanan epidemiyolojik çalışmaların
analizine, katkıda bulunabilecek faktörlerin seçimindeki gerekçeler sıklıkla bildirilmemektedir (6). Psikiyatride bildirilmiş vaka-kontrol çalışmalarından çok azı vaka
ve kontrollerin belirlenmesinde kullanılan yöntemleri
açıklamıştır (7). İnmeyle ilgili longitudinal çalışmalara
dair bir araştırmada, 49 yayından 17’si (% 35) çalışma
için seçilebilirlik kriterlerini tanımlamamıştır (8). Diğer araştırmacılar, raporlamada yeterli netlik olmadan,
araştırmanın yararlarının daha zor kazanılacağını (9) ve
gözlemsel çalışmaların raporlanmasında rehberlik gereksinimini bildirmiştir (10,11). Araştırmaların raporlanması için öneriler, makale ve çalışmaların kalitesini
iyileştirebilir. Deneysel Çalışmaların Raporlanması İçin
Standartlar (CONSORT) 1996 yılında geliştirilmiş ve
5 sene sonra gözden geçirilmiştir (12). Çoğu tıbbi dergi bu girişimi desteklemiş (13) ve böylece randomize
çalışmaların raporlanma kalitesinin artırılmasına yardımcı olmuştur (14,15). Randomize deneylerin meta
analizlerinin raporlanması (16) ve tanısal çalışmalarda
(17) olduğu gibi, diğer araştırma alanlarında da benzer
girişimler bulunmaktadır. Epidemiyolojide gözlemsel
çalışmaların raporlanmasının iyileştirilmesi (STROBE)
çalışması için yöntem-bilimciler, araştırmacılar ve dergi editörlerini içeren bir ağ oluşturulmuştur.
STROBE Bildirisinin Hedefleri ve Kullanımı
STROBE bildirisi, analitik epidemiyolojide üç ayrı
tasarımda hazırlanan yayınlarda dikkat edilmesi gereken maddeleri içeren bir listesidir: kohort, vaka-kontrol ve kesitsel çalışmalar. Bildirinin amacı yalnızca
gözlemsel araştırmaların raporlanmasına dair bir kılavuz sağlamaktır: bu önerilere uyulması, çalışmaların
tasarlanması veya yürütülmesi için zorunlu değildir.
Ayrıca, raporlama netliği, değerlendirme öncesi bir
gereklilik olsa da bu liste gözlemsel araştırmaların
kalitesinin değerlendirilmesinde bir araç olarak varsayılmamalıdır. Burada, STROBE bildirisini sunmakta
ve nasıl geliştirildiğini açıklamaktayız ve ayrıca eşlik
eden ayrıntılı bir yayında (18-20), farklı liste maddelerinin dahil edilmesini gerekçelendirmekte ve şeffaf
raporlamaya dair metodolojik arka-planı ve yayımlanmış örnekleri göstermekteyiz. STROBE listesinin
kullanımında bu eş yayının kullanılmasını da şiddet-

le öneriyoruz. Yayın ücretsiz olarak PLos Medicine,
Anals of Internal Medicine ve Epidemiology web sitelerinde bulunmaktadır.
STROBE Bildirisinin Geliştirilmesi
STROBE inisiyatifi 2004 yılında, bir çalıştay ve
web sitesi için fon sağlanarak oluşturulmuştur (http://
www.strobe-statement.org). Kitaplar, bibliyografik
veri-tabanları, referans listeleri ve öneriler de dahil olmak üzere ilgili materyallere dair kişisel dokümanlar,
ilgili metodolojik araştırmaları tanımlayan yayınlar
ve raporlamaya dair ampirik çalışmalar araştırılmıştır.
Gözlemsel araştırmalar birden çok çalışma tasarımını
içerdiği için, STROBE’un hedeflerinin erkenden tanımlanması gerektiğini hissettik. Bu yüzden analitik
gözlemsel araştırmalarda kullanılan en yaygın üç çalışma tasarımına odaklandık: kohort, vaka-kontrol ve
kesitsel çalışmalar.
Eylül 2004’de Bristol, Birleşik Krallık’ta 2 günlük
bir çalıştay düzenledik. Yirmi üç kişinin katıldığı bu
toplantıya Annals of Internal Medicine, BMJ, Dünya
Sağlık Örgütü, International Journal of Epidemiology,
JAMA, Preventive Medicine ve Lancet’ten editörlük
ekipleri ve ayrıca epidemiyologlar, yöntem-bilimciler,
istatistik uzmanları ve Avrupa ve Kuzey Amerika’dan
uzmanlar katılmıştır. STROBE’a katkıda bulunmak
isteyen 10 diğer kişi yazılı olarak katkıda bulunmuş,
ancak toplantıya katılamamıştır. Her çalışma tipi için

listelere üç ayrı çalışma grubu dahil edilmiştir. Tartışmaları kolaylaştırmak için maddelerin bir ön listesi kullanılmıştır (web sitemizde mevcut). Üç taslak
kontrol listesi daha sonra tüm katılımcılar tarafından
tartışılmış ve gerektiğinde maddeler üç çalışma tasarımında uygun hale getirilmek üzere güncellenmiştir.
Bütün araştırmacıların katıldığı bir toplantıda, STROBE bildirisine son halinin verilmesi ve dağıtımı için
bir strateji belirlenmiştir. Çalıştay sonrasında üç tasarımı içeren kombine bir kontrol listesi hazırlanmış ve
web sitemizde yayınlanmıştır. Katılımcılar, ek araştırmacılar ve editörler bu taslak kontrol listesine katkıda
bulunmaya davet edilmiştir. Daha sonra, web sitesinde
üç ayrı güncelleme bildirilmiş ve bildirilen iki yoruma
göre değişiklikler yapılmıştır. Bu süreçte koordinatör
grup (örneğin, mevcut makalenin yazarları) bildiri listesinin güncellenmesi için ve mevcut yayın ile açıklama ve aydınlatma yayınını (18,20) hazırlamak için
sekiz ayrı sefer, her seferinde 1-2 gün olmak üzere
toplanmış ve çeşitli telefon konferansları sağlamıştır.
Koordinasyon grubu, açıklama ve aydınlatma yayınının hazırlanmasında yardımcı olması için metodolojik
ve editörlük deneyimi olan üç farklı yazarı davet etmiş
ve bu yazının sonunda listelenmiş 30’dan fazla kişiden
geri bildirim sağlamıştır. Yayının sonraki taslaklarına
geribildirimler için birkaç hafta süre verilmiş ve ayrıca
katkıda bulunanlara son tarihler ile ilgili hatırlatmalar
yollanmıştır.

Tablo-1: STROBE Bildirisi-Gözlemsel Çalışma Raporlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Maddelerin Kontrol Listesi
Madde Öneri
Başlık ve özet
1
a) Çalışma tasarımını başlık veya özet içerisinde yaygın kullanılan bir terim ile belirtin.
b) Özet kısmında çalışmada ne yapıldığına ve ne bulunduğuna dair bilgilendirici ve dengeli
bir açıklama bulundurun.
Giriş
Arka plan/gerekçe
2
Bildirilen araştırma için gerekçe ve bilimsel arka planı açıklayın.
Amaçlar
3
Spesifik hedefleri, önceden belirlenen hipotezler dahil olmak üzere bildirin.
Yöntemler
Çalışma tasarımı
4
Çalışma tasarımındaki ana bileşenleri önce belirtin.
Ortam
5
Bağlam, ortam ve katılımcıları dahil etme tarihleri de dahil ilgili tarihleri, maruziyet, takip ve
veri toplama süreçlerini belirtin.
Katılımcılar
6
a) Kohort çalışması – seçilebilirlik ölçütlerini ve katılımcıların seçilmesindeki kaynak ve
yöntemleri belirtin. Takip yöntemlerini belirtin.
Vaka-kontrol çalışması – Seçilebilirlik ölçütlerini ve vaka ve kontrol seçimlerinde kullanılan
kaynak ve yöntemleri belirtin. Vaka ve kontrollerin seçimindeki gerekçeleri açıklayın.
Kesitsel çalışmalar-Seçilebilirlik ölçütlerini ve katılımcıların seçimlerinde kullanılan kaynak
ve yöntemleri belirtin.
b) Kohort çalışması-Eşleştirilmiş çalışmalar için, eşleşme ölçütlerini ve maruz kalan ve kalmayan sayılarını belirtin.
Vaka kontrol çalışması-Eşleştirilmiş çalışmalar için, eşleştirme kriterlerini ve vaka başına
kontrollerin sayısını belirtin.
Değişkenler
7
Tüm sonuçları, maruziyetleri, belirteçleri, potansiyel karıştırıcıları ve etki değiştiricileri net
olarak tanımlayın. Gerektiğinde, tanısal ölçütleri belirtin.
Veri kaynakları/
8
İlgi duyulan her değişken için veri kaynaklarını ve değerlendirme yöntemlerinin detaylarını belirÖlçümler
tin. Birden fazla grup durumunda değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılabilirliğini açıklayın.
www.kliniktipdergisi.com
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Yanlılık

9

Potansiyel yanlılığın önlenmesindeki çabalarınızı açıklayın.

Örneklem sayısı

10

Örneklem sayısını nasıl hesapladığınızı belirtin.

Nicel değişkenler

11

Analizlerde nicel değişkenlere nasıl işlem yapıldığını belirtin. Gerektiğinde, hangi gruplamaların seçildiği ve nedenlerini tanımlayın.

İstatistiksel
yöntemler

12

a) Karıştırıcılığı kontrol etmede kullanılanlar dahil, bütün istatistiksel yöntemleri tanımlayın.
b) Alt-grupları ve etkileşimleri incelemede kullanılan bütün yöntemleri tanımlayın.
c) Kayıp verilerle ilgili ne yapıldığını açıklayın.
d) Kohort çalışması-gerektiğinde, takipte kaybolanların nasıl ele alındığını açıklayın.
Vaka kontrol çalışması-gerektiğinde vaka ve kontrollerin eşleştirilmesinin nasıl ele alındığını açıklayın.
Kesitsel çalışma-gerektiğinde, örnekleme stratejisini hesaba katarak analitik yöntemleri
açıklayın.
e) Varsa duyarlılık analizlerini açıklayın.

Bulgular
Katılımcılar

13*

a) Çalışmanın her aşamasındaki katılımcıların sayısını bildirin – örneğin, potansiyel seçilebilir, dahil etmek için incelenmiş, seçilebilir kabul edilmiş, çalışmaya dahil edilmiş, takibi
tamamlayan ve analiz edilmiş olmak üzere.
b) Her aşama için katılmama nedenlerini bildirin.
c) Bir akış şeması kullanmayı düşünün.

Tanımlayıcı veriler

14*

a) Katılımcıların özellikleri (demografik, klinik ve sosyal) ve maruziyet ve potansiyel karıştırıcılara dair bilgi verin.
b) İlgilenilen her değişken için eksik veriye sahip katılımcıların sayısını bildirin.
c) Kohort çalışması-Takip zamanını özetleyin (örneğin ortalama ve toplam süre).

Çıktılar

15*

Kohort çalışması-Zaman içerisindeki sonuçların veya özet ölçümlerin sayısını bildirin.
Vaka-kontrol çalışması-Her bir maruziyet kategorisindeki sayıları veya maruziyete dair özet
ölçümleri bildirin.
Kesitsel araştırmalar- Araştırma çıktılarının görülme sıklığını veya özetleyici bilgileri sunun.

Ana sonuçlar

16

a) Düzeltilmemiş bulguları ve gerektiğinde karıştırıcılar açısından düzeltilmiş bulguları ve
güvenilirlik düzeylerini bildirin (örneğin % 95 güven aralığı). Karıştırıcılardan hangilerinin
düzeltildiğini ve neden dahil edildiklerini net olarak açıklayın.
b) Sürekli değişkenler kategorize edildiğinde kategori aralıklarını bildirin.
c) İlgili ise, anlamlı bir zaman periyodu için rölatif risk hesaplamalarını kesin risklere dönüştürmeyi düşünün.

Diğer analizler

17

Yapılan diğer analizleri bildirin-örneğin, alt-grupların ve etkileşimlerin analizi ve duyarlılık
analizleri.

Anahtar bulgular

18

Çalışma hedeflerini referans alarak ana sonuçları özetleyin.

Kısıtlılıklar

19

Potansiyel yanlılık ve belirsizlikleri dikkate alarak çalışmanın sınırlamalarını tartışın. Herhangi potansiyel yanlılığın yönü ve boyutunu tartışın.

Yorumlama

20

Çalışmanın hedefleri, kısıtlılıkları, analizlerin çeşitlenebilirliği, benzer çalışmalardan sonuçlar ve diğer ilişkili kanıtları esas alarak dikkatli genel bir yorumda bulununuz.

Genellenebilirlik

21

Çalışma sonuçlarının genellenebilirliğini tartışınız (dış geçerlilik).

22

Çalışma için fon kaynaklarını ve fon sağlayanların çalışmadaki rolünü ve eğer varsa, çalışmanın dayandığı asıl çalışmanınkini belirtiniz.

Tartışma

Diğer bilgiler
Fon sağlama

*Bilgileri vaka-kontrol çalışmalarında vaka ve kontroller için ve uygunsa kohort ve kesitsel çalışmalarda maruz kalan ve kalmayan gruplar
için ayrı ayrı olarak veriniz.
Not: Açıklama ve aydınlatma makalesi, maddelerin her birini tartışmakta ve şeffaf bildirime dair yayınlanmış örnekler ve metodolojik
arka planı açıklamaktadır. STROBE listesinin bu yayınla birlikte kullanılması tavsiye edilir (ücretsiz olarak PLoS Medicine (http://www.
plosmedicine.org), Annals of Internal Medicine (http://www.annals.org) ve Epidemiology (http://www.epidem.com) web sitelerinde, kesitsel
çalışmalar STROBE web sitesinde (http://www.strobe-statement.org) bulunmaktadır).
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STROBE Bileşenleri
STROBE bildirisi gözlemsel çalışmaların kaliteli
raporlanmasında gerekli olduğunu düşündüğümüz 22
maddeden oluşan bir kontrol listesidir (Tablo 1). Bu
maddeler makalenin başlığı ve özeti (madde 1), giriş
(maddeler 2 ve 3), yöntemler (maddeler 4-12), sonuçlar (maddeler 13-17), tartışma kısmı (maddeler 18-21)
ve diğer bilgileri (fonlamaya dair madde 22) içermektedir. Bildirinin 18 maddesi üç çalışma tipi için ortak
iken, dört madde (maddeler 6, 12, 14 ve 15) tasarıma
özgüdür. Maddelerin bazıları için (yıldız ile belirtilen)
vaka-kontrol çalışmalarında vaka ve kontroller için
veya kohort ve kesitsel çalışmalarda riskle karşılaşan
ve karşılaşmayan gruplar için ayrı ayrı bilgi verilmelidir. Burada tek bir liste olarak verilmiş olsa da STROBE web sitesinde üç çalışma tipi için ayrı kontrol listeleri mevcuttur.
Çıkarımlar ve Kısıtlılıklar
STROBE bildirisi, yazarları analitik gözlemsel
çalışmalar hazırlamada desteklemek, editörleri ve hakemleri bu gibi makaleleri yayınlamada desteklemek
ve okuyuculara yayınlanmış makaleleri eleştirel olarak okumalarında yardımcı olmak için hazırlanmıştır.
Maddeler, özellikle CONSORT olmak üzere geçmiş
girişimlerden kazanılan deneyimler hesaba katılarak
geliştirilmiştir. Bu rehberde tekrarlayan bir konsültasyon sürecinin bir parçası olarak ilgili ampirik kanıtları,
metodolojik çalışmaları ve ardışık taslakları değerlendirdik. Bu nedenle, burada sunulan liste geniş bir arka
plan ve perspektife sahip çok sayıda kişinin girdilerine
dayanmaktadır. Bu makale ile ortaklaşa kullanılması
niyetlenen detaylı açıklayıcı makale de (18,20) bu danışma sürecinden yarar sağlamıştır.
Gözlemsel çalışmalar yeni buluşların sağlanmasından, geçmiş bulguların doğrulanması ve reddedilmesine uzanan bir dizi amaca sahiptir (18,20). Bazı
çalışmalar kişiseldir ve ilginç hipotezler gündeme getirmektedir. Diğerleri ise mevcut verilerdeki net olarak tanımlanmış hipotezleri takip etmektedir. Diğer
tip çalışmalarda, yeni verilerin toplanması mevcut bir
hipoteze dayanarak dikkatlice planlanmaktadır. Okuyucuların nelerin planlandığını (ve nelerin planlanmadığını), nelerin yapıldığını, nelerin bulunduğunu ve
sonuçların ne anlama geldiğini bilmesi gerektiğinden,
mevcut kontrol listesinin bu çalışmaların tamamı için
yararlı olacağına inanıyoruz. STROBE’un şu anda üç
ana gözlemsel çalışma tasarımı ile sınırlı olduğunu
kabul etmekteyiz. Kontrol listesinin başka tasarımlara
ve ayrıca spesifik başlık alanlarına adapte edilmesinde
katkıları beklemekte ve hoş karşılamaktayız-örneğin,
vaka-çapraz çalışmaları veya ekolojik çalışmalarda.
CONSORT bildirisi için şu anda dört genişletilme bu-

lunmaktadır (21-24). STROBE’un ilk genişletmelerinden biri genetik hastalıklarla ilişkili çalışmalar için tasarlanmaktadır: STROBE, genetikle ilişkili çalışmalar
uzantısı inisiyatifi (STREGA) (25). STROBE bildirisi
için genişletmeleri hedefleyenlerin tekrar çabalardan
kaçınması için koordinasyon grubuna ulaşmaları rica
olunur.
STROBE bildirisi gözlemsel araştırmaların raporlanmasında keskin bir reçete tanımlaması olarak yorumlanmamalıdır. Bildiri maddeleri yeterli detay ve
netlik ile ele alınmalı, ancak mevcut bilgilerin sıra ve
formatı yazar tercihlerine, dergi tasarımına ve araştırma alanının geleneklerine bağlı olmalıdır. Örneğin,
sonuçların raporlanmasının ayrı maddelerle bildirilmesi önerilirken, yazarların birden çok maddeyi tek
bir yazı dizisinde veya tabloda ele alabileceğini de
kabul ediyoruz. Ayrıca, fon sağlanması ve fon sağlayanların rolüne dair madde 22 ayrı bir ek içerisinde veya yöntemler kısmında ele alınabilir. Bildiri ile
raporlamanın standartlaştırılmasını hedeflememekteyiz. Bir derginin editörü, randomize klinik çalışma yazarlarından çalışmalarını yayınlama sırasında
“CONSORT” haline getirmesini istemektedir (26).
Yazıların stil ve terminoloji açısından “STROBElanmış” hale getirilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, yazarları görsellerin tanımlanmasında, çalışmadaki kritik bilgiler ve yayınları ilginç hale getirmede
anlatımsal elementlerin kullanılmasını teşvik etmekteyiz (27).
STROBE bildirisinin yayınlanmış gözlemsel çalışmaların kalitesinin değerlendirilmesinde bir araç olarak
tasarlanmadığını vurgulamak isteriz. Bu gibi araçları
başka gruplar geliştirmiş ve bunlar yakın zamanda sistematik bir değerlendirmenin konusu haline gelmiştir
(28). Açıklama ve aydınlatma yayınında sonuçları ileri çalışmalar ile doğrulanmamış araştırmaların kaliteli
bildirimine dair çeşitli örnekler kullandık – çalışmada
önemli bir özellik, araştırmanın kendisinin kaliteli olup
olmadığı değil, kaliteli raporlama ortaya koymaktır. Bununla birlikte, STROBE’un yazar ve dergiler tarafından
kullanılır hale getirildiğinde olası karıştırıcılar, yanlılık
ve genellenebilirlik gibi konuların daha şeffaf hale gelmesiyle birlikte, yeni buluşların bilimsel topluluklar ve
popüler medyada fazla heyecanlı bir şekilde raporlanmasının azalabileceğini ve çalışmaların metodolojisinin
uzun vadede iyileştirilebileceğini düşünmekteyiz (29).
Kaliteli bildirim ayrıca yeni çalışmaların ne zaman gerektiğine ve neyi ele alması gerektiğine dair kararların
sağlanmasında da yararlı olabilir.
Maddelerin ve alt grupların her biri için geniş
sistematik bir derleme veya kanıtlarla ilgili boşlukları doldurmak için bir araştırma gerçekleştirmedik.
Dahası, süreçten kimse dışlanmamış olsa da katkıda
www.kliniktipdergisi.com
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bulunanların belirlenmesi mevcut ağlar aracılığıyla
olmuştur ve coğrafi bir temsil sağlanamamıştır (çalışma çoğunlukla Avrupa ve Kuzey Amerika’dan katkıda bulunanları içermektedir). Dolayısıyla bu çalışma
ilgi alanları ve disiplinler bakımından temsil edici
değildir. Araştırmaların raporlanmasında STROBE
ve diğer önerilerin sürekli değerlendirme, titizlik ve
ayrıca gerektiğinde değişiklik gerektiren gelişen dokümanlar olduğunu vurgulamaktayız. STROBE’un
daha fazla yayılması için önerileri beklemekteyiz –
örneğin, mevcut yayının uzman dergilerde ve diğer
dillerde çoğaltılması gibi. Maddeleri tercüme etmeye
niyetlenen grup veya kişiler öncelikle koordinasyon
grubuna danışmalıdır. Kontrol listesini gelen geri bildirimlere, yorumlara, eleştirile, kanıtlara ve deneyimlere dayanarak ileride güncellemeyi planlamaktayız.
Okuyucuları STROBE web sitesi aracılığıyla yoruma
davet ediyoruz.
Teşekkür
STROBE Girişimi’ni destekledikleri için Gerd
Antes, Kay Dickersin, Shah Ebrahim ve Richard
Lilford’a minnettarız. Koordinatör grubun çalışma
toplantılarına ev sahipliği yapan aşağıdaki kurumlara teşekkür ederiz: Social and Preventive Medicine (ISPM), Bern Üniversitesi, Bern, İsviçre; Sosyal
Tıp Bölümü, Bristol Üniversitesi, Bristol, İngiltere;
Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu, Londra, İngiltere; Nordic Cochrane Merkezi, Kopenhag, Danimarka; Centre for Statistics in Medicine, Oxford,
İngiltere. Bu makalenin bir önceki taslağına faydalı
yorumlar yapan altı hakeme minnettarız.
Aşağıdaki kişiler STROBE bildirgesinin içeriğine
ve detaylandırılmasına katkıda bulunmuştur: Douglas
G Altman, Maria Blettner, Paolo Boffetta, Hermann
Brenner, Genevieve Chene, Cyrus Cooper, George
Davey-Smith, Erik von Elm, Matthias Egger, France
Gagnon, Peter C Gøtzsche, Philip Greenland, Sander Greenland, Claire Infante-Rivard, John Ioannidis, Astrid James, Giselle Jones, Bruno Ledergerber,
Julian Little, Margaret May, David Moher, Hooman
Momen, Alfredo Morabia, Hal Morgenstern, Cynthia
D Mulrow, Fred Paccaud, Stuart J Pocock, Charles
Poole, Drummond Rennie, Martin Röösli, Dietrich
Rothenbacher, Kenneth Rothman, Caroline Sabin,
Willi Sauerbrei, Lale Say, James J Schlesselman, Jonathan Sterne, Holly Syddall, Jan P Vandenbroucke,
Ian White, Susan Wieland, Hywel Williams, Guang
Yong Zou.
Çalıştay European Science Foundation (ESF) tarafından finanse edilmiştir. Medical Research Council Health Services Research Collaboration ve National Health Services Research and Development
Methodology Programından ek fon alınmıştır. Fon
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sağlayıcılarının STROBE bildirgesinin detaylandırılmasında, yayınlama kararında veya yazının hazırlanmasında hiçbir rolü yoktu.
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Evaluation of BK Virus DNA Seroprevalence by
Real-Time PCR in Immunosuppressed Patients

Öz
Giriş: Sağlıklı insanda yaşam boyu semptomsuz olarak latent kalan BK virüsün immünsüpresyon durumunda aktif hâle gelerek enfeksiyona neden olduğu
düşünülmektedir. BKV, genitoüriner sistem hücrelerine tropizm gösterdiği için
kemik iliği ve solid organ transplantasyonu yapılan hastalarda sıklıkla hemorajik sistit ve üretral darlığa, eğer tanı konamazsa nefropati ve allograft kaybına
neden olmaktadır. Solid organ transplantasyonu, kemik iliği transplantasyonu,
kanser, AIDS gibi immünsüprese hastalarda ciddi klinik tablolara neden olabildiği için oldukça önemlidir. Bu çalışmadaki amacımız laboratuvarımıza gelen
örneklerde BK virüs DNA pozitifliğinin risk grubunda olan hastalarda gerçek
zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (Real-Time PCR) ile retrospektif olarak
araştırılmasıdır.
Materyal-Metod: Çalışmada 01.01.2019-10.02.2020 tarihleri arasında kliniklerden moleküler mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen immunsüpresyon
öyküsü olan 94 hastadan gelen BOS ve plazma örnekleri gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT PCR) ile araştırılmıştır. BKV DNA Kantitasyonu: BK
virus DNA’sı gerçek zamanlı (real-time) PCR yöntemiyle araştırılmıştır. Viral
nükleik asit ekstraksiyonu artus BK Virüs RG PCR Kiti (QİAGEN, Almanya)
ile yapılmış, amplifikasyon işlemi, Rotor-Gene Q (QİAGEN, Almanya) rtPCR
cihazında yapılmıştır.
Bulgular: 01.01.2019-10.02.2020 tarihleri arasında örnekleri gelen 94 hastanın 34’ü (% 36) kadın, 60’ı (% 64) erkek hasta idi. 17 hasta (% 18) 18 yaş altı, 7
hasta (% 7) 65 yaş üstüydü. Toplam 94 örneğin 28’i (% 30) beyin omurilik sıvısı
(BOS), 66’sı (% 70) plazmaydı. BOS örneklerinin hepsi negatif bulunmuştur.
Tüm örneklerin 79’u (% 84) negatif, 15’i (% 16) pozitif saptanmıştır.
Tartışma Sonuç: BK virüslerin, seropozitif bir vericinin dokusunun seronegatif bir alıcıya nakli veya transplantasyon sonrası immunsüpresif ilaç kullanımı
nedeniyle reaktive olması, immünsüprese hastalarda çok ciddi klinik tablolara
yol açmaktadır. Dolayısıyla özellikle böbrek ve kemik iliği transplantı yapan
merkezlerde, BK virüs ve JC virüs enfeksiyonlarının erken tanısında uygun yöntemlerin seçilmesi ve hastaların takibinin sağlanması gerekmektedir.
Abstract
Introduction: BK virus, which remains latent without symptoms for life in
healthy people, is thought to cause infection by becoming active in the state of
immunosuppression. Since BKV shows tropism to the cells of the genitourinary
system, it often causes hemorrhagic cystitis and urethral stricture, nephropathy
and loss of allograft if undiagnosed in patients with bone marrow and solid organ

transplantation. Solid organ transplantation, bone marrow transplantation, cancer and AIDS are very important
as it can cause serious clinical pictures in immunocompromised patients. Our aim in this study is to retrospectively investigate BK virus DNA positivity in patients
with risk group by real-time polymerase chain reaction
(Real-Time PCR) in samples coming to our laboratory.
Materials and Methods: In the study, CSF and
plasma samples from 94 patients with a history of immunosuppression sent from clinics to molecular microbiology laboratory between 01.01.2019-10.02.2020
were investigated by real-time polymerase chain reaction (RT PCR). BKV DNA Quantitation: BK virüs
DNA was investigated by real-time PCR method. Viral
nucleic acid extraction was performed with the artus
BK Virus RG PCR Kit (QİAGEN, Germany), and the
amplification process was performed on the Rotor-Gene Q (QİAGEN, Germany) rtPCR device.
Results: Of the 94 patients whose samples came
between 01.01.2019 and 10.02.2020, 34 (36 %) were
female and 60 (64 %) were male. 17 patients (18 %)
were under 18 years old, 7 patients (7 %) were over 65
years old. Of the 94 samples, 28 (30 %) were cerebrospinal fluid (CSF), 66 (70 %) were plasma. All CSF
samples were negative. 79 (84 %) of all samples were
negative and 15 (16 %) were positive. Table 1 shows
the distribution of BK virus DNA positivity rates according to clinical samples and the amount of copies.
Conclusion: Reactivation of BK viruses due to the
transplantation of the tissue of a seropositive donor to
a seronegative recipient or the use of immunosuppressive drugs after transplantation causes very serious
clinical pictures in immunosuppressed patients. Therefore, it is necessary to choose appropriate methods for
early diagnosis of BK virus and JC virus infections,
and to follow-up patients, especially in centers that
perform kidney and bone marrow transplantation.
Giriş
BKV Polyomaviridae ailesinde bulunan küçük (4045 nm), zarfsız, ikozahedral kapsidli ve çift iplikli çembersel DNA’ya (~5000 pb) sahip bir virüstür (1). İlk
olarak 1970’lerde tanımlanmıştır (2). Erken çocukluk
çağında geçirilen primer BKV enfeksiyonları sırasında
üst solunum yolu enfeksiyonu klinik bulguları görülebilmekle birlikte, genellikle asemptomatik seyretmektedir (3) İnsanda primer enfeksiyon (asemptomatik
veya semptomatik) sonrasında BKV böbreklerde latent olarak kalır BK en sık üreteral stenoz, hemorajik
sistit ve nefropati gibi böbrek tutulumu ile ilişkilidir.
Daha seyrek olarak, pnömoni, retinit, karaciğer hastalığı ve meningoensefalit nedeni olabilmektedir (2).
BKV, sıklıkla öngörülemeyen başlangıcı, kalıcılığı ve
etkili antiviral ajanların veya önleme stratejilerinin olmaması nedeniyle klinisyenler için önemli bir zorluk
oluşturmaya devam eden renal transplant alıcılarında

greft kaybının önemli bir nedenidir (4). Genel olarak
BKV idrarda, tam kanda, plazmada, serum, dokular ve
nadiren beyin omurilik sıvısında (BOS) sitolojik inceleme, immünofloresan boyama, enzime bağlı immünosorbent testi (ELISA) ve polimeraz zincir reaksiyonu
(PCR) gibi yöntemlerle saptanabilmektedir (5). BK
virüs tanısında moleküler testler maliyetleri yüksek fakat çok yüksek özgüllükleri ve duyarlılıkları nedeniyle
tercih edilen testler olmaktadır (6).
Bu çalışmadaki amacımız laboratuvarımıza gelen
örneklerde BK virüs DNA pozitifliğinin risk grubunda
olan hastalarda gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (Real-Time PCR) ile retrospektif olarak araştırılmasıdır.
Materyal Metod
Çalışmamızda 01.01.2019-10.02.2020 tarihleri arasında moleküler mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen ve immunsüpresyon öyküsü olan 94 hastanın BOS
ve plazma örnekleri gerçek zamanlı polimeraz zincir
reaksiyonu (RT PCR) ile araştırılmıştır. Bu hasta örneklerinin 22’si Organ Nakli, 28’i Nöroloji, 18’i Çocuk Diyaliz, 6’sı Enfeksiyon Hastalıkları, 15’i Çocuk
Nefroloji, 3’ü Nefroloji, 1’i Çocuk Gastroenteroloji,
1’i Çocuk Enfeksiyon kliniklerden gelmişti.
BKV DNA Kantitasyonu: BK virus DNA’sı gerçek zamanlı (real-time) PCR yöntemiyle araştırılmıştır. Viral nükleik asit ekstraksiyonu Artus BK Virüs RT
PCR Kiti (QİAGEN, Almanya) ile yapılmış, amplifikasyon işlemi, Rotor-Gene Q (QİAGEN, Almanya)
RT PCR cihazında yapılmıştır.
Bulgular
01.01.2019-10.02.2020 tarihleri arasında örnekleri gelen 94 hasta’nın 34’ü (% 36) kadın, 60’ı (% 64)
erkek hasta idi. 17 hasta (% 18) 18 yaş altı, 7 hasta
(% 7) 65 yaş üstüydü. Toplam 94 örneğin 28’i (% 30)
beyin omurilik sıvısı (BOS), 66’sı (% 70) plazmaydı.
BOS örneklerinin hepsi RT PCR ile BKV DNA negatif
bulunmuştur. Tüm örneklerin 79’u (% 84) BKV DNA
negatif, 15’i (% 16) pozitif saptanmıştır. Tablo 1’de
BK virüs DNA pozitiflik oranlarının klinik örneklere
göre dağılımı ve kopya miktarı gösterilmiştir.
Tartışma
Polyomavirüsler zarfsız, ikozahedral kapsitli DNA
virüsleridir. Yapılan seroepidemiyolojik çalışmalarda
dünya genelinde yetişkinlerin % 80-90’nından fazlasında seropozitiflik saptandığı bildirilmektedir (7).
BKV’ün bulaşma yolu yakın temas, solunum yolu,
oral ve perinatal yoldur (8). BKV enfeksiyonu tanısında kullanılan, geleneksel yöntemler rutin laboratuvar
tanıda yeterince pratik değildir (virüs kültürü) veya
yetersiz kalmaktadır (seroloji). Tanıda kantitatif nükleik asit testleri diğer yöntemlere göre daha yüksek
www.kliniktipdergisi.com
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Tablo-1: BK Virüs DNA Pozitiflik Oranlarının Klinik
Örneklere Göre Dağılımı ve Kopya Miktarı
Klinik
Organ Nakli
Organ Nakli
Organ Nakli
Organ Nakli
Organ Nakli
Organ Nakli
Organ Nakli
Çocuk Nefroloji
Çocuk Nefroloji
Çocuk Nefroloji
Çocuk Nefroloji
Çocuk Nefroloji
Çocuk Nefroloji
Çocuk Diyaliz
Enfeksiyon Hastalıkları

DNA Kantitasyonu
1.90E + 02
210E + 03
1.29E + 01
3.89E + 05
3.88E + 05
2.36E + 04
3.49E + 04
6.42E + 04
2.63E + 03
2.071E + 03
5.74E + 02
3.09
1.52E + 03
1.43E + 02
2.67E + 01

duyarlılığa sahiptir (9). Renal transplantasyon sonrası
görülen akut rejeksiyon atağında immünsüpresif tedavi dozunun artırılması gerekirken, polyomavirüse
bağlı nefropatide immünsüpresif tedavi dozu azaltılmalıdır. Bu nedenle renal trasplant alıcılarında BKV
enfeksiyonu tanısının konması son derece önemlidir
(10). BKV, bağışıklığı baskılanmış hastalarda ürogenital sistem bozuklukları ve hatta nefropati ile ilişkili
geniş yayılmış bir patojendir. Günümüzde gerçek zamanlı PCR ile moleküler tespit, klinik örneklerde insan poliomavirüslerini tespit etmek için bir tercih edilen yöntem olarak kabul edilmektedir (11).
Rota ve ark.’nın yaptığı çalışmada polyomavirus
DNA pozitifliği % 33.2 (89/268) olarak saptanmıştır
(12). Çağlı ve ark.’nın çalışmasında sağlıklı kan donörlerinin 20’sinde BKV-DNA pozitif bulunmuş. Renal transplant olgularına baktıklarında 0. ayda BKVDNA pozitif 15 kişi/56 (% 26.79), 3. ayda 9 kişi/29 (%
31.03) 6. ayda 8 kişi/28 (% 28.57) 12. ayda 4 kişi /17
(% 23.53) bulmuşlardır (7). Biz çalışmamızda 94 hastadan 15’inde (% 16) BKV DNA pozitif saptadık. Bu
hastalardan beş tanesi 104 ve üzeri kopya/ml yüksek
viral yüke sahipti. Bu hastaların dört tanesi organ nakil
hastası, biri çocuk nefroloji hastası idi.
Nickeleit ve arkadaşları yaptığı çalışmalarda renal
transplant alıcılarında BK virüse bağlı nefropatinin
tanısı, plazma veya serumda BKV-DNA’nın PCR ile
gösterilmesi ile konmuştur (13). Hastaların bir kısmında nefropati gelişmeden önce örneklerde BKV-DNA
negatif bulunmuştur. Bir kısmında ise nefropati gelişmeden önce 16-33. haftalar arasında plazmada BKVDNA PCR ile pozitif olarak saptanmıştır (13).
Çalışmamızda da plazma ve BOS örneklerinden
BKV DNA test edilmiştir.
10
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Sağlıklı insanlarda yaşam boyu semptomsuz olarak
latent kalabilen BK virüs özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde reaktive olup, ciddi klinik sonuçlar
meydana getirmektedir. BK virüslerin, seropozitif bir
vericinin dokusunun seronegatif bir alıcıya nakli veya
transplantasyon sonrası immünsüpresif ilaç kullanımı
nedeniyle reaktive olması, immünsüprese hastalarda
çok ciddi klinik tablolara yol açmaktadır. Dolayısıyla
özellikle böbrek ve kemik iliği transplantı yapan merkezlerde, BK virüs enfeksiyonlarının erken tanısında
uygun yöntemlerin seçilmesi ve hastaların takibinin
sağlanması gerekmektedir.
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Öz
Amaç: Bir üniversite hastanesinde görev yapan laboratuvar çalışanlarının iş
sağlığı güvenlik uygulamalarını bilme durumlarını belirlemek amacı ile planlandı.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı araştırmadır. Araştırmanın evrenini bir üniversite hastanelerinde çalışan 80 laboratuvar çalışanı oluşturmaktadır. Verilerin
istatistiksel analizinde SPSS 17.0 paket programı kullanıldı.
Bulgular: Araştırmaya 53 (% 66) kişi katılmış olup; yaş ortalaması 37,3±6,9’tur.
Yüzde 54,7’si kadın, % 94,2’si yüksek okul/üniversite mezunudur. Son bir yılda
laboratuvarda karşılaşılan en sık sağlık riskleri idrar, kan vb vücut sıvılarıyla direk
temas (% 2,8), kimyasallar ile bulaş (% 9,4), iğne batması (% 7,5)’dır.
Sonuç: Çalışmamız bir üniversite hastanesi laboratuvar çalışanlarında iş sağlığı ve güvenlik uygulamaları bilme durumlarının istenilen düzeyde olmadığını
göstermiştir.
Abstract
Objective It was planned to determine the state of knowing occupational
health and safety practices of laboratory staff working in a university hospital.
Materials and Methods: This descriptive study was conducted in April
2019. The universe of the study consists of 80 laboratory workers working in
a university hospital. SPSS 17.0 package program was used for the statistical
analysis of the data.
Results: 53 (66 %) people participated in the study; The average age is 37.3
± 6.9. 54.7 % are women and 94,2 % are graduates of high schools / universities.
The most common health risks encountered in the laboratory in the last year are
direct contact with body fluids such as urine, blood, etc. (20,8 %), contamination
with chemicals (9,4 %), needle sticking (7,5 %).
Conclusion: Our study showed that the state of knowing occupational health and
safety practices in a university hospital laboratory staff is not at the desired level.
Giriş
Sağlık çalışanları, hastalara ve/veya doku parçalarına, kontamine tıbbi malzeme,donanım, çevre yüzeyleri hatta ortam havası dahil olmak üzere bulaşıcı
malzemelere maruz kalma potansiyeline sahip, sağlık bakım alanlarında çalışan
tüm ücretli ve ücretsiz kişilerdir (1). Sağlık çalışanları özellikle laboratuvarda
görevli olanlar birçok risklerle karşı karşıyadır.
www.kliniktipdergisi.com
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Laboratuvar biyo güvenliği Dünya Sağlık Örgütüne
(DSÖ) göre, patojenik biyolojik ajanların maruziyetlerine karşı laboratuvar işgücünü ve daha geniş grupları korumak için esas teşkil etmektedir. Bu faaliyetler bütünü
içinde; biyolojik ajanlara herhangi bir potansiyel maruziyet olasılığını ve ciddiyetini en aza indirmek, bunun için
bir risk değerlendirme çerçevesi oluşturmak, yeterli önlemlerin uygulandığı güvenli bir iş yeri sağlamak ve gerekli olan güvenlik kültürünün geliştirilmesi yer alır (2).
Tıbbi laboratuvarlarda çalışanlar için farklı alan ve uygulamalara özgü farklı tehlike ve riskler söz konusudur.
Sağlık alanında çalışanların sağlığını etkileyen tehlike ve
riskler; biyolojik, fiziksel, ergonomik, kimyasal ve psikososyal olmak üzere gruplandırılmaktadır. Amerikan Ulusal
Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü (National Institute
for Occupational Safety and Health - NIOSH), hastanelerde 29 çeşit fiziksel, 25 çeşit kimyasal, 24 çeşit biyolojik,
6 çeşit ergonomik ve 10 çeşit psiko-sosyal tehlike ve risk
olduğunu bildirmiştir (3). Bu tehlike ve olası riskler konusunda; bilgilendirme, uyarma, anımsatma, talimat verme
amaçlı farklı görsel işaretler ve bir takım semboller kullanılmaktadır. Tehlike sembolleri, genellikle “piktogram”
olarak adlandırılan kısa özel sembollerdir. Bunlar uluslararası mevzuat ve standartlara göre oluşturulmuş ve sınıflandırılmışlardır. Çalışanların bu sembollerin anlamlarını
bilmeleri zorunludur. “Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği” (R.G.:25325/23.12.2003) bu işaretlerin uygulanmasına ilişkin kuralları içermektedir. Laboratuvarlara
yönelik uyarı ve semboller, başlıca kırmızı, sarı, mavi ve
yeşil renklerden oluşur. Kırmızı renk genel olarak yasak
ve tehlike anlamına gelir. Yasak işaretleri kırmızı daire ve
bunu çapraz kesen bir çizgi ile tanımlanır. Yangın hortumu, yangın söndürücü gibi işaretler kırmızı renklidir. Sarı
renk ise tehlikenin söz konusu olduğu durumda dikkatli olunması ve önlem alınması gerektiğini belirten uyarı
amaçlı işaretlerdir. Mavi renk uyulması zorunlu kuralları
belirten emredici işaretlerdir. Kullanılması zorunlu olan
kişisel koruyucu donanımları, uyulması gerekli olan davranışları anlatır. Yeşil renk sağlık ve güvenlik açısından
güvenli durumları belirtmek amacıyla kullanılır ki, acil
çıkış ve ilk yardım işareti olarak tanımlanır (4).
Sağlık hizmeti sunumu sırasında diğer tüm atık
türlerinden daha yüksek bir risk taşıyan tıbbi atıklar
oluşur Tıbbi atık; insanların veya hayvanların teşhisi tedavi bağışıklaması işlemleri ya da bunlarla ilgili
araştırma faaliyetlerinde sırasında ortaya çıkan biyolojik üretim veya testte üretilen herhangi bir atık olarak
tanımlanır (5). Hastane atık yönetimi, hastalara, sağlık
personeline ve çevreye tehlike oluşturmayacak şekilde
ayrılmasını ve hastanelerden uzaklaştırılmasını öngörür. Türkiye’de 2017 yılında 1525 sağlık kuruluşlarından yapılan çalışmaya göre yaklaşık olarak 86 bin ton
tıbbi atık üretilmiştir (6).
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Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıklarda miktarının kaynağında en aza indirilmesi esastır. Tıbbi atıkların, tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmaması, diğer atıklardan
kaynağında ayrı olarak toplanması, taşınması ve depolanması sağlanmalıdır. Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında oluşan atıklar için farklı renkte ambalajlar
kullanılmaktadır. Hastanede tıbbi atıklar için kullanılan
poşetin rengi kırmızıdır. Vücut sıvı salgıları, bunlarla
kontamine olmuş her türlü atık, doku ve organ parçaları,
antineoplastik ilaçlar ve bu ilaçlarla kontamine olmuş
her çeşit malzeme, ameliyathane, doğumhane, morg vb.
gibi yerlerde üretilen insan vücudu parçaları, kan ve kan
torbaları tıbbı atık olarak kabul edilir. Kesici ve delici
araçlar olan; enjektör iğneleri, iğne içeren diğer kesiciler, bisturiler, lam, lamel, kırılmış ilaç ampul ve şişeleri
ayrı toplanır. Siyah poşetlerde ise mutfak, bahçe atığı
vb. evsel nitelikli atıklar yer alır (7). Tıbbi laboratuvarlar, potansiyel olarak tehlikeli olabilen yerler olarak kabul edilmektedir (8). Kurumlarda laboratuvar çalışmalarının tam güvenlik içinde, en az hata ile ve olabildiğince
çabuk gerçekleştirilmesi istenir. Çalışanın iş yaparken
temiz, dikkatli ve düzenli olması, çalışma yöntemlerin
çok iyi bilinmesi, hata kaynaklarının en aza indirilmesi beklenir (9). Bu nedenle laboratuvar risklerinin ve iş
sağlığı ve güvenliği ile öncelikleri bilmek, çalışanların
sağlığı için hayati önem taşımaktadır.
Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri’nde görev yapan laboratuvar çalışanlarının iş sağlığı ve
güvenlik uygulamaları ile ilgili bilgi durumlarını saptamak amacı ile planlanmıştır.
Gereç Yöntem
Çalışmamız tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve
hastanelerinde çalışan laboratuvar çalışanları oluşturdu.
Nisan 2019 ayı içinde tıbbi patoloji laboratuvarından
görevli olan 9, merkez laboratuvarından 49, histoloji laboratuvarından 1, tıbbi genetik laboratuvarından 8, kan
bankasından 11 ve deneysel cerrahi ve araştırma biriminden 2 kişi olmak üzere toplam 80 kişiye ulaşılması
hedeflendi. Araştırmamızın tanımlayıcı değişkenleri;
yaş, cinsiyet, medeni durum, öğrenim düzeyi, çalışılan
birim, meslekteki toplam çalışma süresi, iş yerindeki
çalışma süresi, iş kazasıyla karşılaşma iken bağımlı
değişkenimiz laboratuvar çalışanlarında sağlık ve güvenlik uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyi idi. Çalışanlara bilgi düzeyini ölçmek için iş güvenliği ve güvenlik
işaretleri ile ilgili on iki soru yöneltildi. Soru içeriği,
iş yerindeki güvenlik işaretlerinin amacı ve anlamı , iş
yerindeki uyarı işaretlerinin anlamı, güvenlik işaretlerinin anlamı, kişisel koruyucu donanım kullanımı ile ilgili güvenlik işaret rengi, emredici işaretleri, hastanede
üretilen atıkların uygun biçimde toplanarak atılmasını

Tablo-1: Laboratuvar Çalışanlarının Sosyodemografik
Özellikleri ve Mesleki Özellikleri
Yaş (Ort±SS)
37,30(6,92)
Meslekte Çalışma Süresi (Ort±SS)
13,13(7,59)
İşyerinde Çalışma Süresi (Ort±SS)
8,50(6,84)
Değişkenler
n
%
Cinsiyet
Kadın
29
54,7
Erkek
24
45,3
Medeni Durum
Bekar
15
28,8
Evli
34
65,4
Boşanmış/Dul/Ayrı yaşıyor
3
5,8
Öğrenim Durumu
Lise Mezunu
3
5,8
Yüksekokul/Üniversite Mezunu
49
94,2
Son 1 yıl içerisinde laboratuvarda
karşılaştıkları sağlık risklerinin dağılımı
İğne batması/Kesici alet yaralanması
4
7,5
İdrar, kan vb. vücut sıvılarıyla temas
11
20,8
Kimyasallar ile bulaş
5
9,4
Diğer
1
1,9

için kullanılan poşetin rengi, hizmet içi eğitim alınması,
laboratuvarlarda el yıkama ile ilgili endikasyonlar laboratuvarda çalışan güveliği ile ilgili riskleri içermekte
idi. Araştırmamızda yüzde, ortanca, ortalama, standart
sapma gibi tanımlayıcı ölçütler kullanıldı, elde edilen
veriler SPSS 17.0 paket programı ile değerlendirildi.
Etik kurul onayı ve gerekli kurumsal izinler alındı.
Bulgular
Araştırmaya 53 (% 66) kişi katılmış olup; yaş ortalaması 37,3±6,9’tur. Yüzde 54,7’si kadındır. Araştırmamıza
katılan laboratuvar çalışanlarının % 65,4’ü evli olup %
94,2’si üniversite veya yüksekokul mezunudur. Katılımcıların meslekte çalışma yılının ortalaması 13,1 iken iş
yerinde çalışma süresi ortalaması 8,5’tir. Çalışanların %
28,3’ü merkez laboratuvarda, % 18,9’u kan bankasında,
% 11,3’ü mikrobiyoloji laboratuvarında çalışmaktadır.
Son bir yılda laboratuvarda karşılaşılan en sık sağlık riskleri idrar, kan vb vücut sıvılarıyla direk temas (% 20,8),
kimyasallar ile bulaş (% 9,4), iğne batması (% 7,5)’dır
(Tablo 1). Çalışanların % 75,5’i sağlık ve güvenlik işaretleri ile ilgili hizmet içi eğitim aldığını ifade etmiştir.
Katılımcıların % 71,7 zorunluluk işaretini, % 94,3‘ü
yasak/tehlike işaretini, % 90,6’sı acil kaçış/tehlike yok
işaretini ve % 77,4’ü uyarı işaretlerinin renklerini
doğru cevaplamıştır. Katılımcılar % 96,2’si biyolojik tehlikeyi, % 94,3’ü radyoaktif tehlikeyi, % 98,1’i
zehirli maddeyi, % 92,5’i koroziv madde ve % 92,5’i
oksitleyici madde uyarı işaretlerinin anlamlarını doğru bilmiştir. Çalışanların 94,3’ü evsel atık, % 96,2’si
tıbbi atık, % 90,6’sı ambalaj atık poşet rengini doğru
cevaplamıştır. Katılımcıların % 73,6’sı tüm el yıkama
endikasyonlarını doğru yanıtlamıştır. Çalışanlarının

Tablo-2: Laboratuvar Çalışanlarının Bazı Güvenlik
İşaretlerin Doğru Bilme Durumları
Güvenlik Renklerini
n
Zorunluluk işareti
38
Yasak/ Tehlike işareti
50
Acil çıkış/ Tehlike yok
48
Uyarı işareti
41
Biyolojik tehlke
51
Radyoaktif tehlike
50
Zehirli (toksik) madde
52
Aşındırıcı(koroziv) madde
49
Oksitleyici madde
49
Kaygan zemin
53
Acil çıkış
44
Kişisel Koruyucu Donanım
33
Emredici(zorunlu) işaret
10
Atık Poşetleri
Evsel atık
50
Tıbbi atık
51
Ambalaj atıkları
48
El Yıkama*
Laboratuvara girişte
41
Klinik materyal bulaştığında
51
Eldiveni çıkardıktan sonra
46
Laboratuvar yüzeylerine direk temastan sonra 50
Laboratuvardan çıkarken
51
Risk Çeşidi
Damlacık yolu ile bulaş
48
Solunum yolu ile bulaş
47
Koroziv madde deri teması
49
Yangın
27
Ergonomi
47
Gürültü
44
Mobbing
44
İş tatminsizliği
50

%
71,7
94,3
90,6
77,4
96,2
94,3
98,1
92,5
92,5
100
83,0
62,3
18,9
94,3
96,2
90,6
83,7
98,1
90,2
96,2
98,1
90,6
88,7
92,5
50,9
88,7
83,0
83,0
94,3

*Birden fazla seçeneği içerir.

laboratuvarda çalışan güvenliği ilgili risk durumlarına bakıldığında % 94,3’ü iş tatminsizliğinin psikolojik
risk, % 92,5’i koroziv madde deri temasının kimyasal
risk, % 90,6’sı damlacık yolu ile bulaşın biyolojik risk
olduğunu doğru tanımlamıştır (Tablo 2).
Tartışma
Bu araştırmada, Üniversite hastanesinde laboratuvar
çalışanlarının son bir yıl içerisinde iğne batması veya kesici alet yaralanmasına (% 7,5), kan idrar vb. ile bulaşına (%
20,8) ve kimyasalla temasa maruz kaldığını (% 9,4) tespit
ettik. Literatürlerde konuya ilişkin benzer çalışmalarda,
başta kesici-delici alet yaralanmaları olmak üzere meslek kazaları, daha az sıklıkla da cilde kimyasal madde ve
mukozalara vücut sıvısı teması yer almaktadır (10,11,12).
Kaya ve Türkay yaptığı çalışmada iş kazalarını; delici kesici alet yaralanması, kayma düşme ve kimyasal madde
sıçramasına bağlı yaralanmalar olarak saptamıştır (13).
Çalışanların laboratuvar uyarı ve güvenlik işaretlerini
doğru eşleştirme oranı % 71,7 - % 94,3 arasındadır. Yıldız
ve Aykan’ın Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meswww.kliniktipdergisi.com
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lek Yüksekokulu’nda laboratuvar öğrencileri üzerinde
yaptıkları çalışmada öğrencilerin % 73’ü yedi adet işaretin
tamamını doğru tanımlamıştır (14). Yunanistan’da yapılan
çalışmada, gıda teknolojisi öğrencileri ve teknisyenlerinin
kimyasallar üzerindeki güvenlik sembollerini eşleştirme
yapmaları istenmiş; öğrencilerin % 25’inin kimyasallar
ile güvenlik sembollerinin tamamını doğru eşleştirmiştir
(15). Çalışmamızda uyarı işaretlerini bilme oranı daha
yüksektir. Bunun nedeni çalışmamızdaki katılımcıların
laboratuvar tecrübelerinin daha fazla olması olabilir. En
çok hata oranı emredici (zorunlu) işaretleri doğru bilmede saptanmıştır. Yapılacak hizmet içi eğitimlerde, mavinin
emredici (zorunlu) işaretleri içerdiği daha çok vurgulanarak, her bir güvenlik işaretinin çeşidi ve anlamı açıkça belirtilmelidir. Emerce ve ark. bu araştırmada olduğu
gibi güvenlik işareti olan sembolleri sorgulamış en doğru
tanımlanan sembolün % 76,3 ile korozif (aşındırıcı), %
75,3 çevreye zararlı, % 60,2 oksitleyici, %53,8 alevlenir,
% 51,6 patlayıcı, % 47,3 zehirli (toksik) sembolünde olduğu tespit etmişlerdir (16). Bizim çalışmamızda korozif
(aşındırıcı) sembolü daha yüksek oranda bilinmiştir. Yıldız ve Aykan’ın çalışmasında % 92 çevreye zararlı, % 91
korozif (aşındırıcı), % 87,0 alevlenir, % 84,0 oksitlenir ve
zehirli (toksik) sembollerin oranında doğru tanımlandığı
görülmüştür. Bu araştırma verilerimizle uyumludur (14).
Akbolat ve ark.larının yaptığı çalışmada sağlık personellerinin tıbbi atıkları kırmızı renkli torbalarda toplanması
gerektiğini doğru bilmelerine (% 97,1) rağmen geri dönüştürülebilir atıkların mavi (% 61,2), evsel atıkların siyah torbalarda toplanması (% 62,8) gerektiği konusunda
yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıkları görülmüştür (17).
Ayrıca Taşçıoğlu tarafından yapılan bir çalışmada servislerin büyük bir bölümünde atıkların niteliklerine göre
farklı renkteki torbalarda biriktirilmediği gözlemlenmiştir
(18). Sonuç olarak bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi
Hastaneleri laboratuvarlarında görev yapan sağlık çalışanlarının mesleki riskler ve korunma önlemlerine yönelik farkındalıkların istenilen düzeyde olmadığını ortaya
koymuştur. Laboratuvar çalışanlarının riskler konusundaki bilgi düzeyleri, tutum ve davranışlarının artırılması
gerekmektedir. Sağlıkta riskin en çok olduğu laboratuvar
ortamlarında çalışanların; iş kazaları, meslek hastalıkları,
ortam riskleri ve korunma yollarına ilişkin periyodik aralıklarla güncellenmiş bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri yapılmalıdır. Çalışma ortamındaki olabilecek riskler
hakkındaki daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır.
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Öz
Amaç: Bu çalışmada, kafa travması ile acil servise başvuran hastaların geçici
ve kalıcı bilgisayarlı beyin tomografileri (BBT) arasındaki yorum farklılıkların
belirlenmesi, bu farklılıkların cerrahi ve medikal yönetimdeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Çalışma geriye dönük olarak planlanmıştır. Pediatri acil
servisine başvuran ve kafa travması nedeni ile BBT çekilen hastaların kayıtları
incelendi. Bu hastaların geçici ve kalıcı raporları karşılaştırılarak hastalar 3 gruba ayrıldı. Raporlar arasında fark olmayanlar 1. Gruba, önemsiz derecede fark
olanlar 2. Gruba (tedaviyi etkilemeyen fark), klinik olarak önemli derece fark
olanlar (tanı ve tedavide değişikliğe neden olan fark) 3. Gruba alındı.
Bulgular: 377’si erkek (% 67) toplam 577 hasta çalışmaya dahil edildi. Ortanca yaş 4 (minimum 0, maksimum 18) olarak bulundu. Grup 1’de 541 (%
93,7), grup 2’de 33 (% 5,7) ve grup 3’de 3 (% 0,5) hasta bulunmaktaydı. Grup
3’de yer alan hastaların tamamında (% 100), grup 2’de yer alan 33 hastanın ise
29’unda (% 85) geçici BBT raporları spesifik olarak BBT incelemesi yapmayan radyologlar tarafından yapılmıştı. Grup 3’de yer alan hastaların tamamında
geçici rapor normal olarak yorumlanırken kalıcı raporda 2 hastada kalvaryal
fraktür, bir hastada ise nazal fraktür saptandı.
Sonuç: Pediatrik yaş grubunda kafa travmaları önemli klinik bir durumdur.
Uygun yönetilmezse üzücü komplikasyonlar ve hasta yitimleri görülebilir. Bunun engellenmesi için iyi bir klinisyen radyolog uyumu, ekip içi iletişimin iyi
olması ve deneyimli bir radyoloji ekibinin olması çok önemlidir.
Abstract
Background: In this study, it was aimed to determine the interpretation differences between temporary and permanent computed tomography (CT) reports
of patients with head trauma and to evaluate the effects of these differences on
surgical and medical management.
Material and Methods: The study is planned retrospectively. The records of
patients who applied to the pediatrics emergency room and who received CT due to
www.kliniktipdergisi.com
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head trauma were examined. Temporary and permanent
reports of these patients were compared and the patients
were divided into 3 groups. Those who did not differ
between the reports were included in Group 1, those
with insignificant difference to Group 2 (the difference
that did not affect the treatment) and those who were
clinically significant (the difference causing changes in
diagnosis and treatment) were taken into Group 3.
Results: A total of 577 patients, 377 of whom were
male (67 %), were included in the study. The median
age was 4 (minimum 0, maximum 18). There were 541
(93.7 %) patients in group 1, 33 (5.7 %) in group 2 and
3 (0.5%) patients in group 3. Temporary BBT reports
of 3 (100 %) of 3 patients in group 3 and 29 (85 %) of
33 patients in group 2 were made by radiologists who
did not specifically perform BBT examination. While
temporary report was interpreted as normal in all patients in group 3, calvarial fracture was detected in two
patients and nasal fracture was detected in one patient
in the permanent report.
Conclusion: Head injuries are an important clinical condition in the pediatric age group. Complications
and exitus may occur if not properly managed. In order
to prevent this, it is very important to have a good clinician radiologist compatibility, good intra-team communication and an experienced radiology team.
Giriş
Bilgisayarlı Beyin Tomografi (BBT), acil serviste
kullanılan en yaygın radyolojik görüntülemelerden
biridir. BBT için en sık endikasyon travmatik beyin
hasarı (TBH) olup, kafa travmalı hastaların tanı ve
tedavisi için kullanımı önemlidir. Erken değerlendirme ile uygun tedavinin hızla başlanması, TBH olan
hastalarda daha düşük mortalite ve morbidite ile ilişkilidir. TBH yönetimi multidisiplinerdir ve çoğu kurumda acil serviste istenen radyolojik tetkiklerin yorumlanması için uzman radyologlardan konsultasyon
istenir. Bu yaklaşımın, BBT’nin yorumlanması sırasında yapılan hataların sayısını azalttığı gösterilmiştir
(1). Ancak, BBT bulgularının güvenilirliğinin görsel
yorumların öznel niteliği, raporlamanın kalitatif niteliği, ayrıca okuyucunun (örn. acil tıp hekimi, radyolog veya klinisyenler) deneyimi ve eğitimi ile sınırlı
olduğu gösterilmiştir (2,3). Yorumlama; sütür hatları,
fissürler, Worm kemikler, damar olukları veya diğer
normal varyantlar nedeniyle güç olabilir ve gözden
kaçan ince çatlaklar, hastanın geri gönderilmesine ve
ek yaralanmaların oluşumuna neden olabilir. Buna ek
olarak yanlış pozitif radyografik yorumlama ise gereksiz tıbbi müdahale ile sonuçlanabilir (4).
Bu çalışmada, kafa travması ile acil servise başvuran hastalarda radyolog ve nöroradyolog tarafından
16
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değerlendirilen BBT’lerin geçici ve kalıcı rapor yorumları arasındaki farklılıkların belirlenmesi, bu farklılıkların cerrahi ve medikal yönetimdeki etkilerinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem
Çalışma geriyedönük olarak planlandı. 01.05.201530.05.2017 tarihleri arasında ……… Üniversitesi Tıp
Fakültesi, ………….. Hastanesi pediyatri acil servisene
başvuran ve kafa travması nedeni ile BBT çekilen hastaların kayıtları incelendi. Bu hastalardan geçici raporu
nöbetçi Radyoloji veya Nöroradyoloji uzmanı tarafından değerlendirilen, kalıcı raporu ise elektif şartlarda
Nöroradyoloji uzmanı tarafından değerlendirimiş olan
hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan hastaların, demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Tüm
hastaların Glasgow Koma Skala’ları (GKS) hesaplanarak kaydedildi. GKS’si 3-8 arasında olanlar ağır kafa
travması, 8-12 arasında olanlar orta ve 13-15 arasında
olanlar ise hafif kafa travması olarak tanımlandı (5).
Çalışmada, geçici ve kesin raporlar bir nöroradyolog tarafından tekrar değerlendirildi. Radyolojik
incelemenin, geçici ve kesin raporlarının farklılığının
klinik tedavi planına etkileri, tedavideki geçikmeler,
cerrahiye alınan hastaların özellikleri, cerrahi komplikasyonlar, morbidite ve mortaliteye etkileri 2 beyin
cerrahı tarafından incelenerek kayıt altına alındı. BBT
raporlarının tutarsızlıkları ve bu süreçte etkili faktörler
incelenerek hastalar grup 1,2 ve 3 olmak üzere üç gruba ayrıldı. Gecici ve kesin raporlar arasında fark olmayanlar grup 1’e dahil edildi. Gecici ve kesin raporlar
arasında önemsiz derecede fark saptananlar grup 2’ye
klinik olarak önemli farklılıklar ise grup 3’e dahil edildi. Geçici ve kalıcı raporları arasında fark olan ancak
bu farkın tanı ve tedaviyi etkilememesi önemsiz fark
olarak tanımlandı (grup 2). Eğer geçici ve kalıcı raporlar arasında fark var ve bu fark tanıyı ve tedaviyi
etkiliyor ise önemli fark olarak kabul edildi (grup 3).
Etik kurul onayı: Bu çalışma ………. Üniversitesi,
Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu tarafından
onaylanmış ve ………… Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir.
Dışlama Kriterleri
Kafa travmasının üzerinden 24 saatten fazla zaman
geçmiş olanlar, tekrarlayan veya çoklu radyolojik tarama yapılan hastalar, 18 yaş üstü, hastane kayıt sisteminde yeterli klinik bilgisi ve kaydı olmayan hastalar
çalışmaya dahil edilmedi.
İstatiksel Analiz
Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 17.0 paket
programı kullanıldı. Sürekli değişkenlerin normal dağılı-

Tablo-1: Çalışmaya Alınan Hastaların Acil Servise Başvuru
Şikâyetleri
Başvuru şikâyeti
Bir seviyeden, yüksekten veya
ağaçtan düşme
Kayma ve sendelemeye bağlı düşme
Merdivenden düşme
Koltuktan veya yataktan düşme
Araç içi veya araç dışı trafik kazası
Kafa travması
Künt travma (cisimlerin altında kalma)
Diğer nedenler

Hasta sayısı, n (%)
167 (%28,9)
32 (% 5,5)
52 (%9)
86 (% 14,9)
63 (% 10,9)
161 (% 28,9)
7 (% 1,2)
8 (%1,3)

ma uyup uymadığı Kolmogorov Simirnov testi ile değerlendirildi. Normal dağılıma uyan sürekli değişkenler ortalama±standart sapma, normal dağılıma uymayanlar ise
mediyan (minimum-maksimum değerler) olarak belirtildi. Kategorik ölçümler sayı ve yüzde olarak özetlendi.
Bulgular
Toplam 812 hastaya BBT çekilmişti. Bu hastalardan
236’sı (% 29) travma öyküsü olmaması nedeni ile çalışma dışı bırakıldı. Kalan 577 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalardan 377’si (% 62) erkek, 200’ü (% 38)
kız hastaydı. Ortanca yaş 4 (minimum 0-maksimum 18)
olarak bulundu. Çalışmaya alınan hastaların acil servise
başvuru şikayetleri Tablo 1’de özetlenmiştir.
Hastaların başvuru anındaki GKS 14 (min-maks:
3-15) idi. 440 hasta (% 76,2) acil servisten taburcu edilirken, 2 hasta (% 0,3) başka hastaneye sevk edildi. 135
(% 23,3) hasta ise hastaneye yatırılarak tedavi edildi.
Hastaneye yatış önerilen 135 hastanın 97’sine (% 71,8)
servise, 38’ine ise (% 28,1) yoğun bakıma yatış önerildi. Ortanca yatış süreleri 2 (min-maks:1-40) gündü.
Yatış önerilen 44 hastanın (% 32,5) hasta yakınları
tarafından yatışı kabul edilmedi ve kendi istekleri ile
acilden ayrıldılar. Hastaneye yatış verilen 17 hasta (%
12,5) operasyona alındı. Toplam 2 (% 0,01) hastada
tedavi sürecinde exitus görüldü (1 hasta karaciğer yaralanması ve hemorajik şok nedeni ile, 1 hasta da difüz
aksonal injury ve beyin ödemi nedeni ile). Sevk edilen 2 hasta ağır kafa travmasıydı, yoğun bakıma yatışı
yapılan 38 hastanın 2’si ağır, (tedavi sürecinde exitus
olan 2 hasta), 36’sı ise orta şiddetli kafa travmasıydı.
Geri kalan 537 hasta ise (servis yatışı önerilen 97 hasta
dahil) hafif kafa travması olarak değerlendirildi.

Grup 1’ de 541 (%93,7), grup 2’de 33 (%5,7) ve
grup 3’de 3 (% 0,5) hasta bulunmaktaydı. Grup 3’de
yer alan 3 hastanın tamamının, grup 2’de yer alan 33
hastanın ise 29’unun (% 85) geçici BBT raporları spesifik olarak BBT incelemesi yapmayan radyologlar
tarafından yapılmıştı. Çalışmamızın sonuçlarına göre
raporlar arasında minor tutarsızlık oranı % 5,7, major
tutarsızlık oranı ise % 0,5’dir
Grup 2’de tedavi yönetiminde minör aksamalar
olsa da klinik tedavi ve/veya iyileşme sürecine olumsuz etkiler görülmedi. Grup 3’de 3 hastada ilk rapor
normal olarak yorumlanmış olmasına rağmen kesin raporda bir hastada nazal fraktür, 2 hastada ise kalvaryal
fraktür saptanması üzerine hastaların tekrar çağırıldığı ve kontrol BBT’lerinin çekildiği görüldü. Kontrol
BBT’lerde ek bir hemoraji veya bulgu saptanmamıştı. Bu grupta yer alan 3 hastada acil servisten taburcu
edilmiş ve sonraki gün kalıcı raporları oluşturulduktan
sonra tekrar hastaneye çağrılmıştır. Grup 3’te yer alan
hastalara ait klinik özellikler Tablo 2’de özetlenmiştir.
Tartışma
Türkiye’de acile servise başvuru nedenlerinin halen en önemli nedeni travma ve yaralanmalardır (6).
İyi yönetilmediği takdirde ani hasta kayıplarına neden
olmaktadır (6,7). Pediatrik yaş grubu travmalarına bakılacak olursa, kafa vücut oranlarının erişkin yaş grubuna göre farklı olması nedeniyle kafa travmalarının
önem arz ettiği bilinmektedir (8).
Pediatrik yaş grubunda acil servise yapılan kafa travması başvurularının iyi yönetilmesi; acil tıp ve beyin
cerrahisi hekimlerinin doğru ve yerinde işbirliği kadar
radyoloji raporlarının da uygunluğu sayesinde olabilmektedir. Her ne kadar hastanın kliniği radyolojik değerlendirmeden önemli olsa da ileri tetkik ve tedavi
planında klinisyen için radyolojik değerlendirme çok
önemlidir. Hasta ve yakınlarından iyi anamnez alınamayan tanıksız travmalarda (çocuk istismarı gibi) radyolojik değerlendirmenin önemi daha da artmaktadır (8).
Pek çok hastanede radyoloji uzmanları, ilgilendikleri branşlardan bağımsız olarak sıra ile icap/nöbet tutmaktadırlar. Dolayısı ile nöroradyolog olmayan radyoloji uzmanları da kendi icap/nöbet görev saatlerinde
acilde nöroradyolojik tetkikleri değerlendirmektedirler. Burada hasta ve hekimi koruyan önlem, tetkikin ilk

Tablo-2: Grup 3’de Yer Alan Hastalara Ait Demografik ve Klinik Veriler
Hasta Yaş Cinsiyet İlk Tanı
Geçici Rapor
Son Rapor
1
4
E
Bisikletten düşme Normal
Nazal fraktür
2
3
K
Yataktan düşme Normal
Kalvaryal fraktür
3
6
K
Künt
Sol frontalde yumuşak Kalvaryal fraktür
travma
doku şişliği

Glasgow Koma Skala Skoru
15
15
15

www.kliniktipdergisi.com

17

olarak gece görevli nöbetci radyolog tarafınca gecici
olarak raporlanması ve takiben nöroradyolog gözleminde kalıcı raporun düzenlenmesidir. Hastanemizde
de raporlama algoritması bu şekilde olmaktadır.
Kundel ve arkadaşları 3 tür gözlemci hatası tanımlamıştır: Tarama, tanıma ve karar verme hatası.
Tarama hatası, radyolog / nöroradyoloğun lezyonu görememesidir. Tanıma hatası, lezyon bölgesinin tespit
edilmesine rağmen lezyonun ne olduğunu tespit edilememesidir. Bu çalışmada en sık rastlanan hata, çalışmadaki gözlemci hatalarının yaklaşık % 45’ini oluşturan karar verme hatasıdır. Bu hata, malign lezyonun
tespit edildikten sonra normal bir yapı olarak yanlış
yorumlanmasından kaynaklanmaktadır (9). McCaron
ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada nöro görüntülemelerde radyolog ve nöroradyolog arasındaki yorum
farklılıkları araştırılmış ve raporlardaki uyumsuzluk
oranları incelenmiştir. Bu çalışmada sadece primer tanı
ile ilgili rapor farklılıkları incelendiğinde % 14,2 oranında bir farklılık oranı bulunmuştur. Beyin atrofisi,
pineal veya araknoid kistler gibi tesadüfi bulgular da
eklendiği zaman raporlar arasındaki farklılık oranının
% 21,5’e kadar çıktığı görülmüştür (10). Literatürde bu
konu ile ilgili yapılan pek çok çalışmada, genel veya
asistan radyologlar ilenöroradyologlar arasında düşük
tutarsızlık oranlarının olduğu gösterilmiştir. 2000’den
fazla hastanın tarandığı geniş bir çalışmada isenöroradyologlar arasında klinik olarak önemsiz tutarsızlıklar % 1,8, klinik olarak önemli tutarsızlıklar ise birçok
radyoloji alt dalında benzer şekilde % 2’den daha az
olarak bulunmuştur (11,12). Babiarz ve arkadaşlarının
yayınladığı bir başka çalışmada ise;nöroradyolojideki
görüntü yorumlama tutarsızlıklarının kalite kontrol
çalışması yapılmış ve görüntülemeler rastgele analiz
edilmiş. BBT ve manyetik rezonansların oluşturduğu
1000 raporluk bu çalışmada; ilk raporla, elektif rapor
arasında % 87,6 oranında uyuşma bulunmuştur. Yine
bu çalışmada uyuşmazlık olan raporların daha çokneoplastik ve vasküler patolojiler ile ilgili olduğu görülmüştür (13).
BBT ile TBH’nın tanımlanmasında yorumcular arasındaki güvenilirliği değerlendiren sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Laalo ve arkadaşları, 100 şüpheli TBH
hastasının değerlendirilmesinde, 3 nöroradyoloğun
görüş birliğine sahip BBT raporunu, 2 nöroradyolog, 1
eğitimde olannöroradyolog ve nöbetçi radyoloğun raporu ile karşılaştırmışlar ve nöbetçi radyoloğun beyin
kontüzyonlarının % 67’sini atladığını tespit etmişler
(14). Yanlış radyolojik yorumlar farklı çalışmalarda
farklı olarak tarif edilmiştir. Örneğin, bazı çalışmalar
sadece yanlış negatifleri dikkate alırken, diğerlerinde
hem yanlış negatif hem de yanlış pozitif vakalar yanlış
yorumlama olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, farklı
18
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çalışmalarda yorumlamadaki tutarsızlık oranları % 14
ile % 33 arasında değişmektedir (15-21). Biz kendi çalışmamızda sadece yanlış negatif yorumları araştırdık,
yanlış pozitif yorumlar da araştırıldığı zaman bulduğumuz oranlarda farklılıklar gözlenebilir.
Tartışılması gereken bir diğer konu BBT’nin tek
başına TBH tanısındaki rolüdür.Molina ve arkadaşlarının perimortem hastaların otopsileri üzerinde yaptığı
bir çalışmada BBT’nin tek başına TBH’lı hastalarda
travmaları tespit etmede düşük bir doğruluk yüzdesine sahip olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın sonunda
yazarlar BBT taramalarının acil servis ortamında klinisyenler için yeterli olabileceğini, ancak adli tabipler
için yetersiz olacağını vurgulamışlardır. Yine bu çalışmanın sonucuna göre travma kanıtı yalnızca BBT tarama raporlarına dayanıyorsa, hatalı suçlamalar, iddianameler ve mahkûmiyet olasılığı yüksek olabileceği
vurgulanmıştır (22).
Bizim serimize bakıldığında minor tutarsızlık oranının % 5,7 olduğu görülmüştür. Bu genel literatür
oranlarının çok altındadır. Klinik olarak önemli farklılıklar incelendiğinde ise literatür ile uyumlu olarak
% 2’nin altında (% 0,5) olduğu görülmüştür (20-21).
Bu hastanemiz radyoloji uzmanlarının deneyimi ve
klinisyenlerin radyoloğu uygun yönlendirmesi ile ilişkilendirilebilir. Ayrıca çalışmamızın sonuçlarına göre
geçici ve kalıcı raporlar arasında tutarsızlığın en çok
görüldüğü kafa travması grubu hafif kafa travması
grubu iken, orta şiddette ve ağır kafa travmalı hastalarda tutarsızlık izlenmemiştir.Bu durumun sebebi ağrı
ve orta şiddetli kafa travmalarının hemen her zaman
hastaneye yatırılarak izlenmesinden, minör kafa travmalarının ise acil servisten çoğunlukla taburcu edilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Bu sonuçlara göre klinisyenler ağır ve orta şiddetli kafa travmalarına dikkat
ettiği kadar hafif şiddette kafa travmalarına da dikkat
etmesi gerekebilir.
Klinik olarak önemli olan 3 hastanın tekrar çağırıldığı ve kontrol incelemelerinde ilk incelemeye kıyasla
önemli bir farklılık olmadığı, dolayısıyla grup 3’deki
hastaların bu tutarsızlıktan etkilenmediği görülmüştür.
Bu; pediatrik yaş grubunda nazal ve kalvaryal fraktürlerin çoğunlukla hemorajik bir duruma progrese olmamasına bağlanabilir.
Çalışmanın kısıtlılıkları: Çalışmamız tel merkezde yapılmış olup hasta sayısı göreceli olarak kısıtlı olabilir. Daha fazla sayıda hasta ile yapılan, çok merkezli
çalışmalar ile bu sonuçların doğrulanması gerekebilir.
Radyolojik görüntülerin yorumlanması tamamen operator bağımlı olup kişinin deneyimine göre hata oranı
değişecektir. Çalışmamız geriyedönük olarak planlanmıştır. Bu sonuçların ileriye dönük çalışmalar ile desteklenmesi gerekebilir.

Sonuç: Pediatrik yaş kafa travmaları önemli klinik
durumlardır. Uygun yönetilmezse üzücü komplikasyonlar ve hasta yitimleri görülebilir. Bunun engellenmesi için iyi bir klinisyen radyolog uyumu, ekip içi iletişimin iyi olması ve deneyimli bir radyoloji ekibinin
olması çok önemlidir.
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Üç Santimetre Çaplı ve Daha Büyük
Tek veya Multipl Otonom Toksik
Tiroid Nodüllerinde Radyoaktif İyot
Tedavisinin Etkinliği

Efficacy of Radioiodine Therapy of Single or
Multiple Autonomic Toxic Thyroid Nodule(s)
With Three Centimeters in Diameter and Larger
Öz
Amaç: Tek fokal (OFTA) veya multifokal (toksik MNG) otonom fonksiyon
gösteren 3 cm çaplı ve daha büyük toksik nodüllerin tedavisinde RAİ verilmesinin etkinliğini ve tedaviyi etkileyen faktörleri araştırmak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Mart-1998 ve Temmuz-2003 tarihleri arasında kliniğimizde standart doz yöntemiyle RAİ tedavisi verilen, tiroid USG’sinde tanımlanan nodül boyutlarından en az birisi 3 cm ve daha büyük olan toplam 65 hasta
(40 OFTA’lı ve 25 toksik MNG’li) retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Tüm hastalar arasında tek doz RAİ tedavisinin başarısı; 3. ayda
%75, 6. ayda %94 ve 1. yılda %98 olarak bulunmuştur. İki hastaya tekrarlayan
RAİ tedavi dozu verildikten sonraki toplam tedavi başarı oranı ise %98.5’tir.
Ortalama nodül hacmi ve genel tiroid bezi hacmi, tedavi başarısını ve hipotiroidi
gelişimini etkileyen en önemli iki faktör olarak ortaya çıkmıştır.
Sonuç: Bu çalışma, tek fokal (OFTA) veya multifokal (toksik MNG) otonom
fonksiyon gösteren 3 cm ve daha büyük toksik tiroid nodüllerinin tedavisinde
standart doz RAİ tedavisinin etkin ve güvenilir bir seçenek olduğunu göstermektedir.
Abstract
Objective: The aim of this study was to investigate the effectiveness of radioiodine therapy (RIT) on unifocal and multifocal toxic autonomously functioning thyroid nodules (TAFTN) larger than 3 cm in diameter, and also the factors
influencing the treatment success.
Materials and Methods: A total of 65 patients (40 with single and 25
with multiple TAFTN’s, at least one of the nodule sizes defined in thyroid
USG were 3 cm and larger), who were treated with RIT using the standard
dose method in our clinic between March-1998 and July-2003) were evaluated retrospectively.
Results: Success of single-dose RIT, among all patients; 75% at 3 months,
94% at 6 months, and 98% at 1 year. The overall treatment success rate, after
repeated administration of RIT in two patients, was 98.5%. Mean toxic nodule
volume and thyroid gland volume emerged as the two most important factors
affecting the treatment success and the development of hypothyroidism.

Conclusion: This study shows that standard-dose
RIT is an effective and safe option in the treatment of
toxic thyroid nodules 3 cm and larger with single focal
or multifocal TAFTN.
Giriş
Radyoaktif iyot (RAİ) tedavisi hipertiroidi sağaltımı amacıyla yaklaşık 80 yıldır uygulanmaktadır. Günümüzde RAİ tedavisi, tiroidin toksik veya non-toksik, difüz veya nodüler hastalıklarının tedavisinde
yaygın olarak kullanılmaktadır.
Tek otonom fonksiyon gösteren tiroid adenomu
(OFTA) ve Plummer hastalığı olarak da bilinen toksik multinodüler guatr (toksik MNG) vakalarında,
ilk tedavi seçeneği olarak Amerika’lı endokrinologlar
(AACE) RAİ tedavisine öncelik verirken, Avrupa’da
uzun bir süre cerrahi tedavi daha öncelikli olarak tercih edilmiştir (1). Büyük OFTA’lı ve bası semptomları izlenen toksik MNG’li hastalarda önceleri cerrahi
tedaviye öncelik verilmekteydi. Bunun nedeni, toksik
nodüllerin radyasyona daha dirençli olması, otonom
fonksiyon gösteren hedef doku kitlesi arttıkça RAİ
tedavisinin etkinliğinin azaldığına dair yayınların bulunması, etkin tedavi için daha yüksek veya tekrarlayan uygulama dozlarının gerekli olabileceğinin düşünülmesi, buna bağlı olarak yatarak tedavinin gündeme
gelmesi ve tedavi masraflarının artması, düşük olasılıklı da olsa malignite riskinin bulunması ve hipertiroidi sağaltımının doz verilmesinden sonra uzun bir
sürede sağlanabilmesiydi (2,3,4,5). Ancak günümüzde
tiroid hastalıklarında RAİ tedavisinin en ekonomik ve
hasta konforu açısından en iyi tedavi seçeneği olduğu
üzerinde ortak bir anlayış mevcuttur (1,6).
3 cm çaplı ve daha büyük tek veya birden çok otonom toksik nodülü olan hastalar genelde başka sağlık
problemleri de bulunan yaşlı hastalardır ve çoğunlukla cerrahi endikasyonu güçleştiren kardiyak sorunları
mevcuttur. Ayrıca bu hastalarda ameliyat sonrası ortaya
çıkacak rekürren hipertiroidi durumunda tekrarlanacak
ameliyatın komplikasyonları daha da artmaktadır. Yine
bu hastalarda ameliyat öncesi antitiroid ilaçlarla veya
RAİ tedavisiyle ötiroidi sağlamak için uzun bir hazırlık
dönemi gerekebileceği de göz önünde bulundurulması
gereken bir sorundur. Bu nedenlerle cerrahi tedavi çoğu
zaman bu hastalar için uygun bir seçenek olmamakta ve
hastalar cerrahi dışı yöntemlerle tedavi talep etmektedirler (7). Bu nedenlerle 3 cm çaplı ve daha büyük otonom toksik nodülü bulunan hastalarda RAİ tedavisinin
sonuçların değerlendirilmesi önemlidir. Bu çalışmada 3
cm ve daha büyük çaplı tek veya multipl otonom toksik
nodüllü hastalarda sabit doz yöntemi ile yapılan RAİ
tedavisinin etkinliğini ve çeşitli faktörlerin tedaviya etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler
Hastalar
Mart-1998 ve Temmuz-2003 tarihleri arasında Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp kliniğinde
sabit doz yöntemiyle RAİ tedavisi verilen ve tiroid USG
ile ölçülen toksik nodül boyutlarından (en-boy-derinlik)
en az birisi 3 cm ve üzerinde bulunan OFTA ve toksik
MNG’li hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
Klinik ve hastane kayıtlarında RAİ tedavisi sonrasında
kontrol sonuçlarına dair bilgi bulunamayan 3 hasta ve
RAİ tedavisi verildikten 15 gün sonra kardiovasküler arrest sonucu ex olan 1 hasta çalışma dışı bırakılmıştır.
RAİ Tedavisi ve Uygulama
Hastalara tedavi kararı kliniğimizdeki uzman hekimlerce verilmiştir. Fizik muayene bulguları, otonom
toksik nodül(ler)in Tc-99m perteknetat tiroid sintigrafisindeki görünümü, nodül dışı tiroid dokusunda supresyon olup olmaması, tiroid USG’sinde bildirilen nodül ve tiroid bezi boyutları ile tedavinin hasta için ilk
planda beklenen yararı gözönünde bulundurularak toplam 7 hastaya 15mCi, 17 hastaya 20mCi ve 41 hastaya
25mCi’lik sabit dozlarda I-131 tedavisi verilmiştir.
Tedavi öncesi antitiroid ilaç (ATİ) kullanımı en az
5 gün önceden kesilmiştir. İlaç kesmeyi unuttuğundan
bir hastaya kullandığı metimazol kesilmeden RAİ tedavisi verilmiştir. RAİ tedavisi öncesinde ATİ ile ötiroid olan 4 hasta dışındaki tüm hastaların TSH’sı suprese idi (TSH <0.35mIU/l). Tüm hastalara tedavi öncesi
(en az 15 gün önceden) iyot diyeti uygulanmıştır. Tüm
hastalar tedavi öncesi en az 4-6 saat aç kalmıştır. Doz
oral olarak ve kapsül formunda verilmiştir.
Tüm hastalara RAİ tedavisinden hemen önce Tc99m perteknetat tiroid sintigrafisi ve tiroid USG yapılmıştır. 2 hastanın 24. saat RAİ uptake (RAİU) değerlerine ulaşılamamıştır. Tüm diğer hastaların tedaviden
bir gün önce yapılan 4. ve 24. saat RAİU değerlerine
ulaşılmıştır. Kanama diyatezi sorunları bulunan hastalar ile tekrarlayan ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB)’’lerinde kanamalı zeminde hiposelluler yaymalar
bulunan ve biyopsi yapılmasını kabul etmeyen toplam
6 hasta dışındaki tüm hastalara İİAB yapılmış ve benign sitoloji raporları not edilmiştir. Hastaların önceden operasyon geçirip geçirmedikleri, nodüllerinin
kistik olup olmadığı, ilk tanı sırasındaki ve tedavi verilmeden hemen önceki TFT sonuçları not edilmiştir.
Tüm hastaların arşivde saklanan tedavi öncesi imzaladıkları “aydınlatılmış onam” formu mevcuttur.
Otonom Toksik Nodül veya Nodüller İle Tiroid
Bezinin Genel Hacim Hesaplaması
Retrospektif olarak ultrasonografideki boyutlarından en az birisi 3 cm ve daha büyük olan nodüllere sawww.kliniktipdergisi.com
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hip OFTA ve toksik MNG vakalarında, otonom toksik
nodül veya nodüllerin toplam hacimleri ile tiroid bezi
hacimleri, Brunn ve arkadaşlarının ilk kez tarif ettiği
ve literatürde sık kullanılan elipsoid metod ile hesaplanmıştır (8,9,10,11,12,13). Bu metoda göre nodül
hacmi; “Nodül hacmi = derinlik x uzunluk x genişlik x 0.479” formülü ile hesaplanmıştır. 0.479, elipsoid
metod için kullanılan bir düzeltme faktörüdür (9).
Tüm tiroid bezinin hacmini bulmak için aynı formül
ile her iki tiroid lobunun hacimleri ayrı ayrı bulunup
toplanmıştır. Bu hesaplamada istmus veya piramidal
lob dikkate alınmadığından ortalama + %15 hata payı
bulunmaktadır (1,9). Bu çalışmaya alınan hastalarda
tiroid sintigrafisinde veya USG’sinde piramidal loba
ait aktivite bulgu izlenmemiştir.
5 hastanın tiroid USG’sinde nodül ve tiroid bezi
için sadece en-boy ölçüm değerleri verilmiştir. Bu
hastalarda verilen değerlerden en küçük olanı derinlik
olarak alınmış ve hesaplama buna göre yapılmıştır.
Toksik MNG’li hastalarda ise, toksik nodüllerin
elipsoid metodla tek tek hacimleri hesaplanmış ve toplanmıştır. Böylece toksik MNG’de toplam otonom tiroid dokusu hacmi bulunmuştur. Tiroid bezinin genel
hacmi de yine elipsoid metodla bulunmuştur.
İzlem ve Değerlendirme
Hastalar ortalama 24.9±12.1 ay izlenmiştir. Tedavi
sonrası en az izlem süresi (4 hastada) 9 aydır. Bu hastaların 2’sinde 9. ayda ötiroidi belirlenmiş ve hastalar
izlemden çıkmışlardır. Diğer 2 hastadan birisi hastane
enfeksiyonu ve diğeri karaciğer sirozu nedeniyle 9.
ayda ötiroid iken ex olmuştur.
Çalışmaya dahil edilen bir başka hasta tedavi sonrası 10.ayda akciğer ca, bir hasta 23. ayda myokard enfarktüsüne bağlı kardiyovasküler arrest ve bir hasta da
40. ayda mide ca nedeniyle ötiroid iken ex olmuştur.
Hastalar 3., 6. ay ve 1. yılda fizik muayene ve TFT
(serbest T3, serbest T4 ve TSH) sonuçları ile değerlendirilmiştir.

davi başarısı ve 3. 6. ay ve 1. yılda hipotiroidi oluşmasına etkileri incelenmiştir.
Hastaların tiroid sintigrafilerinde nodül(ler) dışı
alanda supresyon varlığı, “tam supresyon” izlenenler
ve “hafif- orta derecede supresyon” izlenenler biçiminde iki kategoride değerlendirilmiştir (tüm hastalarda değişik derecelerde supresyon mevcuttur).
24. saat RAİU ölçümleri aldıkları sayısal değerlerin yanısıra; %15’in altındaki değerler “düşük”, %15%35 arasındaki değerler “normal” ve %35’in üzerindeki değerler “yüksek” biçiminde kategorize edilerek
bu gruplamanın da tedavinin başarısına ve hipotiroidi
oluşumuna etkisi araştırılmıştır.
Sayısal değerleri ile incelenmelerinin yanısıra, nodüler hacim, “20 ml’den büyük ve küçük” olanlar biçiminde; tiroid bezi hacmi ise “30 ml.’nin altında, 30-60
ml arasında ve 60 ml’nin üzerinde” olanlar biçiminde
sınıflanarak bunların tedavinin başarısı ve hipotiroidi
gelişmesine etkisi istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
65 hasta bulunan tüm vakalarda ve 40 hastalık
OFTA vakalarında 24. saat RAİU ölçüm değerleri,
otonom fonksiyon gösteren nodül veya nodüllerin
hacmi ve genel tiroid bezi hacmi gibi ölçümle belirlenen değerler, “bağımsız gruplarda t testi” ile; bunların dışındaki tüm diğer faktörler (1, 0 gibi nominal
değerler almışlardır) ise ki-kare testi ile karşılaştırılmışlardır. 25 hasta içeren toksik MNG’li vaka grubunda ise ölçümle belirlenen değerlerin tedavi başarısı ve
hipotiroidi gelişmesi ile istatistiksel olarak anlamlı
bir ilişkisi olup olmadığı “Mann-Whitney U” testi ile
belirlenmiştir. Bu grupta da nominal değer alan diğer
faktörlerin tedavi sonuçları ile ilişkisi “ki-kare” testi
ile analiz edilmiştir.
Tüm hasta grubunda ve OFTA’lı hastalarda korrelasyonlar “Pearson korrelasyon testi” ile, sadece toksik
MNG’li hastaları ilgilendiren korrelasyonlar ise “Spearmann korrelasyon testi” ile (hasta sayısı nedeniyle)
değerlendirilmiştir.

İstatistiksel Analiz
Tedavi sonuçları değerlendirilirken, subklinik veya
klinik hipertiroidinin devam etmesi tedavinin başarısız
olduğu; ötiroidi veya hipotiroidi sağlanması ise tedavinin başarılı olduğu şeklinde yorumlanmıştır.
Hastanın ilk tanı sırasındaki TFT’sine göre hipertiroid veya subklinik hipertiroid olması, geçirilmiş
tiroid operasyonu öyküsü, nodül dışındaki tiroid dokusunda supresyon varlığı, nodü(ler)in dejenerasyon
gösterip göstermediği, tedavi öncesi TSH değeri (0.1
mIU/L’den büyük ya da küçük), tedavi öncesi ATİ kullanımı gibi faktörler için nominal değerler (1,0 gibi)
verilerek bu faktörlerin tedavi sonrası 3. ve 6. ayda te-

Bulgular
Tanımlayıcı İstatistiksel Veriler
Çalışmaya katılan toplam 65 hastanın (OFTA’lı 40
hasta, toksik MNG’li 25 hasta) 45’i kadın ve 20’si erkektir. Yaş ortalaması 63.3±10.0 (36-78)’dir. Tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de verilmiştir.
Tek doz RAİ tedavisinden sonuç alınamayan 4 hastanın ikisinde (birinde 6. ayda, diğerinde 1. yıldan sonra)
RAİ tedavisi tekrarlanmıştır. Hiçbir hastaya 3. kez RAİ
tedavisi verilmemiştir. Hiçbir hastada anlamlı bir yan
etki veya tedavi komplikasyonu kaydı bulunmamıştır.
Hastaların 4. ve 24. saat RAİU ortalamaları, hesaplanan otonom fonksiyon gösteren hedef doku hacim-
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Cinsiyet

Tablo-1: OFTA ve Toksik MNG’li Hastalarda Tedavi Öncesi Bulgular ve Bu Bulgulara Sahip Hasta Sayıları
Yaş
İlk tanı
Daha önce
Tedavi
Tedaviden Anti-tiroid
Nodülde
TFT’lerine tiroid op.
öncesi
hemen
ilaç
kistik/
göre hasta geçirenler
TSH
önceki
kullanan
nekrotik
sayıları
değerine TFT’lerine hastalar
dejenerasgöre hasta göre hasta
yon
sayıları
sayıları
bulunanlar
OFTA
K: 25
H: 32
≥0.1 : 16
H: 9
40 hasta
63.1±9.2
S: 8
1
<0.1 : 24
S: 27
30
30 (%75)
E: 15
Ö: 4
Toksik
K: 20
H: 21
≥0.1 : 2
H: 9
MNG
63.6±11.5
S: 4
6
<0.1 : 23
S: 16
18
20 (%80)
25 hasta E: 5
Ö: 0
TOTAL K: 45
H: 53
≥0.1 : 18
H: 18
65 hasta
63.3±10.0
S: 12
7
<0.1 : 47
S: 43
48
50 (%77)
E: 20
Ö: 4

Nodül dışı
alanda tam
supresyon
bulunanlar

24 (%60)
14 (%56)
38 (%58)

K:Kadın, E:Erkek, H:Hipertiroidi, S:Subklinik Hipertiroidi, Ö:Ötiroidi.

Tablo-2: RAİ Tedavisi Öncesi OFTA ve Toksik MNG’li Hastalarda 4. ve 24. Saat RAİU Değerleri, Elipsoid Metodla
Hesaplanan Genel Tiroid Bezi Hacmi ve Otonom Fonksiyon Gösteren Hedef Tiroid Dokusu Hacmi Ortalamaları.
4. saat RAİU
24. saat RAİU
Genel tiroid bezi hac- Otonom fonksiyon gösteren
ortalaması (%)
ortalaması (%)
mi (ml)
tiroid dokusu (ml)
OFTA
23.8±12.8
40.5±15.0
32.0±13.3
14.9±9.9
Toksik MNG
25.4±11.0
40.7±10.8
39.4±29.8*
20.6±19.5*
TOPLAM
24.4±12.0
40.6±13.2
34.8±21.3
17.1±14.5
*Toksik MNG’li hastalarda genel tiroid bezi hacminin ortancası 32.7 ml ve otonom fonksiyon gösteren nodüler hacmin ortancası 30.9 ml’dir.

lerinin ve genel tiroid bezi hacimlerinin ortalamaları
Tablo 2’de verilmiştir.
OFTA ve toksik MNG’li hastalar arasında ortalama
nodüler hacimler, ortalama tiroid bezi hacimleri, ortalama 4. ve 24. saat RAİU değerleri açısından anlamlı
bir fark izlenmemiştir (p>0.05).
Tüm hastalarda Tc-99m perteknetat tiroid sintigrafisinde otonom toksik nodül(ler) dışında kalan tiroid
parankiminde az ya da çok supresyon (submandibular bezlere göre daha az aktivite tutulumu) izlenmiştir. Tam supresyon izlenen (çevre tiroid parankiminin
hemen hemen hiç izlenemediği) vakaların sayısı 38
(%58)’dir. OFTA’lı hastaların 24’ünde (%60) ve toksik MNG’li hastaların 14’ünde (%56) de çevre tiroid
dokusunda tam supresyon mevcuttur.
Tüm hastalar arasında tek doz RAİ tedavisinin başarısı; 3. ayda %75, 6. ayda %94 ve 1. yılda %98 olarak
bulunmuştur. Tedavi sonrası hipertiroidi izlenen (hipertiroidi veya subklinik hipertiroidinin devam ettiği)
vakaların giderek azaldığı dikkati çekmiştir. Özellikle
6. ayda; 2 OFTA’lı ve 2 toksik MNG’li olmak üzere
toplam 4 hastada (%6) tek doz RAİ tedavisi başarısız
olmuş, hastaların TSH değerlerinde yükselme görülmemiştir. Bu hastaların birinde 6. ayda, diğerinde 1. yıldan
sonra RAİ tedavisi tekrarlanmış ve her ikisinde de hipotiroidi gelişmiştir. Diğer ikisinde ise tedavi sonrasında düzensiz PTU kullanımı nedeniyle tablo ancak 8-9.
aylarda netleşmiştir. Bu hastaların birisinde ilaçsız öti-

roidi gerçekleşmiştir. Diğerinde ise hipertiroidi devam
etmiş olup cerrahi tedavi planlandığından ATİ kullanmaktadır. Böylece yaklaşık 2. yılda bir hasta dışındaki
tüm hastalarda tedavi sağlanmış ve toplam tedavi başarı
oranı %98.5 olmuştur. OFTA ve toksik MNG’li hastalarda RAİ tedavisi sonrası 3. ay, 6. ay ve 1. yıl değerlendirmeleri ile bu dönemlerdeki tedavi başarı oranları ve
hipotiroidi oranları Tablo 3 ve 4’te gösterilmiştir.
Hangi Faktörlerle RAİ Tedavisinin Sonuçları
Açısından Anlamlı Bir Fark Oluşmaktadır
Yapılan istatistiksel incelemede OFTA’lı hastalar
ve toksik MNG’li hastalar arasında RAİ verilmesi
sonrası 3. ve 6. ay tedavi başarısı veya 3. 6. ay ve 1.
yıl hipotiroidi gelişmesi açısından istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Erkekler ve kadınlar arasında tanımlanan dönemlerde tedavinin başarılı olup olmaması veya hipotiroidi
gelişip gelişmemesi açısından anlamlı bir fark yoktur.
Ayrıca yaş faktörü ile de tedavinin başarısı veya hipotiroidi gelişmesi açısından anlamlı bir farklılık ortaya
çıkmamıştır.
Tüm hasta grubu birlikte ve OFTA’lı ve toksik
MNG’li hasta grupları ayrı ayrı değerlendirildiğinde,
15mCi, 20mCi ve 25mCi ile tedavi verilen hastalar
arasında 3. ve 6. ay tedavi başarısı ve 3., 6. ay ve 1. yıl
hipotiroidi gelişmesi açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır.
www.kliniktipdergisi.com
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Tablo-3: OFTA ve Toksik MNG’li Hastalarda Tedavi Sonuçları ve İzlem Bulguları
3. ay genel
6. ay genel
1. yıl genel
Bir yıl içinde Hipotiroidi
değerlendirme
değerlendirme
değerlendirme
tedavi başarısı oranları
OFTA
H: 8 hasta (%20)
(40 hasta) Ö: 28 hasta (%70)
Ho: 4 hasta (%10)
Toksik
H: 8 hasta (%32)
MNG
Ö: 13 hasta (%52)
(25 hasta) Ho: 4 hasta (%16)
TOPLAM H: 16 hasta (%25)
(65 hasta) Ö: 41 hasta (%63)
Ho: 8 hasta (%12)

H: 2 hasta (% 5)
Ö: 32 hasta (%80)
Ho: 6 hasta (%15)
H: 2 hasta (% 8)
Ö: 19 hasta (%76)
Ho: 4 hasta (%16)
H: 4 hasta (% 6)
Ö: 51 hasta (%79)
Ho:10 hasta (%15)

H: 0 hasta (% 0)
Ö: 30 hasta (%75)
Ho: 10 hasta (%25)
H: 2 hasta (% 8)
Ö: 17 hasta (%68)
Ho: 6 hasta (%24)
H: 2 hasta (% 3)
Ö: 47 hasta (%73)
Ho:16 hasta (%25)

3. ayda: %80
6. ayda: %95
1. yılda: %100
3. ayda: %68
6. ayda: %92
1. yılda: %92
3. ayda: %75
6. ayda: %94
1. yılda: %98

Ortalama Nihai
izlem (ay) Hipotiroidi
3. ayda: %10 27.3±13.0 %25
6. ayda: %15
1. yılda: %25
3. ayda: %16 21.0±9.5 %28
6. ayda: %16
1.yılda: %24
3. ayda: %12 24.9±12.1 %26
6. ayda: %15
1. yılda: %23

H: Hipertiroidi, Ö: Ötiroidi, Ho: Hipotiroidi

Tablo-4: Tedavi Sonucunu Etkilediği Düşünülen Bazı Faktörlerin Dozlara Göre Dağılımı Ve Dozlara Göre Tedavi Sonuçlar.

OFTA

Toksik
MNG

Toplam

Verilen
TSH değeri
tedavi
>0.1 mU/l
dozu / hasta olanlar

Antitiroid
ilaç
kullananlar

24. saat
RAİU
(%)

15mCi:
4 hasta
20mCi:
28 hasta

2/4

2/4

41.8±10.4 31.1±11.6 11.3±9.0

10 / 28

22 / 28

41.4±16.1 32.0±14.4 15.3±7.9

4/8
0/3

6/8
2/3

36.3±13.3 32.4±12.7 15.5±16.2
35.7±7.5 34.5±15.4 14.5±4.9

2 / 13

10 / 13

39.5±8.2

0/9

6/9

44.2±14.4 46.9±33.7 27.5±28.4

2/7

4/7

39.1±9.1

12 / 41

32 / 41

40.8±13.9 33.0±13.5 15.9±9.5

4 / 17

12 / 17

40.8±14.0 40.1±34.4 21.8±23.6

25mCi:
8 hasta
15mCi:
3 hasta
20mCi:
13 hasta
25mCi:
9 hasta
15mCi:
7 hasta
20mCi:
41 hasta
25mCi:
17 hasta

Tüm hasta grubunda ve OFTA’lı ve toksik MNG’li
hastalar ayrı ayrı değerlendirildiğinde ilk tanı TFT’sine
göre hipertiroid veya subklinik hipertiroid olanlar arasında; tiroid operasyonu öyküsü olanlarla olmayanlar
arasında, nodül(ler)inde kistik-nekrotik dejenerasyon
izlenen ve izlenmeyenler arasında, nodül dışı tiroid dokusunda tam supreyon olan ve olmayanlar arasında, tedaviden hemen önceki TFT sonuçlarına göre hipertiroidi, subklinik hipertiroidi veya ötiroidi bulunan hastalar
arasında ve ATİ kullananlar ve kullanmayanlar arasında,
3., 6. ay tedavi başarısı ve 3., 6. ay ve 1. yıl hipotiroidi
gelişimi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmamıştır. Sadece OFTA’lı hastalarda, TSH’sı 0.1
mIU/l ‘nin altında ve üzerinde bulunanlar arasında, 6.
ayda hipotiroidi gelişmesi açısından istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmuştur (χ2 yates =3.605, SD=1 ve
p=0.05). TSH bu değerin üzerinde olan OFTA’lı hastlarda hipotiroidi gelişme oranı daha fazladır.
24
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Tiroid bezi Otonom
Tam
3 ve 6. aylarda 1. yıl
genel hac- fonks.doku suprese tedavinin
Hipotiroidi
mi (ml)
hacmi (ml) olanlar başarısı %
oranı (%)

35.4±16.1 17.2±12.6

32.5±12.2 12.7±7.2

1/4

3. ay: %75
6. ay: %100
21 / 28 3. ay: %79
6. ay: %93
3. ay: %88
2/8
6. ay: %100
2 /3
3. ay: %100
6. ay: %100
8 / 13 3. ay: %62
6. ay: %92
4/9
3. ay: %67
6. ay: %89
3/7
3. ay: %86
6. ay: %100
29 / 41 3. ay: %73
6. ay: %93
6 / 17 3. ay: %77
6. ay: %94

%25
%25
%25
%0
%31
%22
%0
%27
%24

Tedavi sonuçlarıyla 24. saat RAİU değerleri karşılaştırılmıştır. Tüm hastaların birlikte ve OFTA’lı ve
toksik MNG’li hastaların ayrı ayrı değerlendirmesinde, RAİ tedavisi başarılı olanlar ve olmayanlar ya da
hipotiroidi gelişenler ve gelişmeyenler arasında 24.
saat RAİU değerleri ortalamaları açısından anlamlı bir
fark bulunmamıştır. Tablo 5’te 1. yılda hipotiroidi gelişen ve gelişmeyenlerdeki 24. saat RAİU ortalamaları verilmiştir. Ortalamalar arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark tesbit edilmemiştir.
24. saat RAİU değerlerine sahip tüm hastalar arasında tedavinin başarısı açısından anlamlı bir fark izlenmemesine karşın, özellikle 6. ayda tedavisi başarısız
olan 4 hastanın tümünde 24. saat RAİU değerlerinin
yüksek (>%35) bulunmuştur. Ancak 6. ayda tedavisi
başarılı olan 61 kişinin 39’unda da yine 24. saat RAİU
değerleri yüksek, 21’inde normal (%15-35) ve 1’inde
düşük (<%15) bulunmuştur. Tedavisi başarılı olanlar

Tablo-5: 24.Saat RAİU Değerlerine Göre Seçilen Tedavi Dozlarında 6.Ayda Tedavisi Başarılı Olanlar ve Olmayanlar.
24. saat RAİU değerleri (%)
1. Yıl Hipotiroidi
Ortalamaları
Alt-üst sınırlar
OFTA
+
40.4±17.0
(10.0-68.0)
40.6±14.1
(16.0-78.0)
Toksik MNG
+
48.0±9.8
(38.0-58.0)
38.9±10.4
(19.0-55.0)
Toplam
+
42.9±15.1
(10.0-68.0)
39.9±12.6
(16.0-78.0)
Tablo-6: 1.Yılda Hipotiroidi Gelişen ve Gelişmeyenlerde 24.Saat RAİU Ortalamaları
24. saat RAİU
RAİ dozu
6. ay tedavi başarılı
6. ay tedavi başarısız
Yüksek
15 mCi :
5
20 mCi :
24
3
25 mCi :
10
1
Normal
15 mCi :
2
20 mCi :
13
25 mCi :
6
Düşük
20 mCi :
1
Tablo-7: Tüm Hastalarda RAİ Tedavisi Sonrası 3. ve 6. Ayda Tedavisi Başarılı Olanlar ve Olmayanlar Arasında Ortalama
Nodül Hacimleri ve Tüm Tiroid Bezi Hacimleri Açısından Karşılaştırma.
RAİ tedavi
Ortalama
İstatistik
Ortalama
İstatistik
başarısı
nodüler hacim
anlamı
tiroid bezi hacmi
anlamı
3. Ay Başarılı
Başarısız
6. Ay Başarılı
Başarısız

15.1±10.5 ml
23.3±22.0 ml
15.4±10.9 ml
42.8±33.5 ml

t = -2.027, SD=63 ve
p=0.047
t =-4.090, SD=63 ve
p=0.000

da sıklıkla 24. saat RAİU değerleri yüksek olan hastalardır. 24. saat RAİU değerlerine göre ve 15, 20, 25
mCi RAİ verilenlerde, 6. ayda tedavisi başarılı olan ve
olmayanlar Tablo 6’da gösterilmiştir.
24. saat RAİU değerleri, tek başına tedavi sonucunu anlamlı ölçüde değiştiren bir kriter olarak izlenmediği gibi, verilen tedavi dozlarıyla da aralarında bir
korrelasyon bulunmamıştır.
Nodüler hacim ortalamaları ve tüm tiroid bezi hacim ortalamaları tablo 2 ve 4’te verilmişti. Tüm hastaları içeren değerlendirmede 3. ve 6. ayda tedavisi
başarılı olanlarla olmayanlar arasında ortalama nodül
hacimleri (otonom fonksiyone hedef doku hacimleri)
ve genel tiroid bezi hacimleri açısından anlamlı farklar
bulunmuştur. Tedavisi başarılı olanlar ve olmayanların
nodüler ve tüm tiroid bezi hacim ortalamaları arasındaki farklar Tablo 7’de, verilen dozlara göre yapılan
karşılaştırma ise Tablo 8’de gösterilmiştir. Tablo 7’de
tüm hastalarda 6. ayda izlenen fark dikkat çekicidir.
Tablo 8’de ise 20 mCi RAİ verilenlerde 3. ve 6. ayda;
25 mCİ RAİ verilenlerde ise 6. ayda tedavisi başarılı
olan ve olmayanlar arasında ortalama nodül hacimleri
ve genel tiroid bezi açısından izlenen farklar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05).

31.1±12.8 ml
46.3±35.0 ml
32.3±13.8 ml
73.6±61.2 ml

t = -2.597, SD=63 ve
p=0.012
t =-4.218, SD=63 ve
p=0.000

Tüm hastalar arasında 3., 6. ayda ve 1. yılda hipotiroidi izlenen ve izlenmeyenlerin ortalama nodüler
hacimleri ve genel tiroid bezi hacimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bunun
nedeni olarak nodül ve bez hacimleri arttıkça RAİ tedavi dozlarının da arttığı dikkati çekmektedir.
Otonom fonksiyon gösteren hedef tiroid dokusuna
(nodül hacimlerine) dair istatistik analizler sırasında
genel olarak RAİ tedavisi sonuçları açısından fark
oluşturacak en düşük hacmin 20 ml, en düşük genel
bez hacminin ise 30 ml olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle nodüler hacmi 20 ml’nin, bez hacmi ise 30 ml’nin
altında ve üstünde (30-60 ml ve 60 ml üstü) olanlar
biçimindeki sınıflama ayrıca değerlendirilmiştir. 6.
ayda tedavisi başarısız olan sadece 4 hasta mevcuttur.
Bu hastaların 4’ünde de nodüler hacim 20 ml’nin ve
bez hacmi 30 ml’nin üzerinde bulunmuştur (Tablo 9 ve
10). Nodül hacmi 20 ml’nin altında veya üstünde olan
hastalar (Tablo 9) ve bez hacmi 30 ml, 30-60 ml ve 60
ml üstünde olanlar (Tablo 10) arasında 3. ay ve 6. ay
tedavi başarı oranları açısından yine istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Bu sınıflamalara göre
de hastalar arasında hipotiroidi gelişmesi açısından ise
anlamlı fark bulunmamıştır.
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Tablo-8: Verilen Dozlara Göre 3. ve 6. Aylarda Tedavisi Başarılı Olan ve Olmayalarda Ortalama Nodül ve Bez Hacimleri
Nodüler Hacim (ml)
Tiroid Bezi Genel Hacmi (ml)
Verilen
Tedavi
Doz/Hasta Sonucu
Ortalaması
Aralığı
Ortalaması
Aralığı
15mCi:
13.2±7.7
(4.1-24.3)
31.8±13.2
(14.0-51.2)
Başarılı
7 hasta
9.5
(tek hasta)
36.8
(tek hasta)
Başarısız
3. ay
20mCi:
13.4±7.0
(5.3-33.5)
29.6±13.2
(11.0-56.0)
Başarılı
41 hasta
*
*
*
*
22.5±12.2
(6.6-48.6)
42.4±15.1
(25.2-69.4)
Başarısız
25mCi:
19.67±16.3
(5.7-55.0)
34.0±12.4
(15.6-59.0)
Başarılı
17 hasta
28.9±42.6
(5.2-92.8)
59.6±71.0
(13.6-165.0)
Başarısız
15mCi:
12.7±7.2
(4.1-24.3)
32.5±12.2
(14.0-51.2)
Başarılı
7 hasta
Başarısız
6. ay
20mCi:
15.1±9.3
(5.3-48.6)
32.3±14.9
(11.0-69.4)
Başarılı
41 hasta
*
*
26.1±3.9
(21.8-29.5)
43.1±6.7
(38.5-50.8)
Başarısız
25mCi:
17.4±15.4
(5.2-55.0)
32.3±12.6
(13.6-59.0)
Başarılı
17 hasta
*
*
*
*
92.8
(tek hasta)
165
(tek hasta)
Başarısız
*İstatistiksel olarak farkın anlamlı olduğu karşılaştırmalar, p<0.05).

Tablo-9: Tüm Hastalar İçinde Nodüler Hacmi 20 ml’nin Altında veya Üstünde Olanlar İle Tedavisi Başarılı Olanlar ve
Olmayanların Karşılaştırılması
Nodüler hacimler RAİ tedavisi başarılı olanlar RAİ tedavisi başarsız olanlar İstatistiksel fark analizi sonuçları
3. ayda <20 ml
41
9
χ2 yates =3.682*, SD=1 ve p=0.05
>20 ml.
8
7
6. ayda <20 ml
50
χ2 yates =9.965*, SD=1 ve p=0.002
>20 ml.
11
4
*Tüm hasta grubunda n=65 ve özellikle 6. ayda tedavisi başarısız olan sadece 4 hasta olduğundan Pearson X2 değerleri yerine Yates süreklilik düzeltmesi
“continuity correction, χ2 yates” verileri kullanılmıştır.

Tablo-10: Tüm Hastalardaki Sınıflandırılmış Tiroid Bezi Hacimlerine Sahip Hastaların 3. ve 6. Aylarda Tedavi Başarısı
Açısından Karşılaştırılması ve Bulunan İstatistiksel Farklar.
Genel tiroid
RAİ tedavisi
RAİ tedavisi
İstatistiksel fark analizi sonuçları
bezi hacimleri
başarılı olanlar
başarsız olanlar
3. ayda <30 ml
24
4
30-60 ml
23
9
X2 =10.763, SD=2 ve p=0.005
>60 ml
3
6. ayda <30 ml
28
30-60 ml
29
3
X2 =6.065, SD=2 ve p=0.048
>60 ml
2
1

OFTA’lı ve toksik MNG’li hastalar ayrı ayrı değerlendirildiğinde, OFTA’lı hastalarda, nodüler hacmi
20 ml altında ve üstünde olanlar arasında 6. ay tedavi
başarısı açısından anlamlı fark izlenmiştir (χ2 yates =
3.980, SD=1, p=0.046). Toksik MNG’li hastalarda ise
nodüler hacmi 20 ml altında ve üstünde olanlar ya da
bez hacmi arasında tedavi başarısı ve hipotiroidi gelişimi açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır.
OFTA’lı hastalarda 3. ve 6. ayda hipotiroidi gelişenlerle gelişmeyenler arasında bez hacmi açısından
anlamlı farklar bulunmuştur (3. ay, t= -2.668, SD=38,
p=0.025; 6. ay, t= -2.668, SD=38, p=0.011). Toksik
MNG’li hastalarda ise tedavisi başarılı olan ve olmayanların ve hipotiroidi gelişen ve gelişmeyenlerin
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nodüler ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. (6. ayda OFTA’lı iki ve toksik MNG’li iki
hastada tedavinin başarısız olduğu hatırlanmalıdır.)
OFTA’lı hastalarda, tiroid bezi hacmi 30 ml’nin
altında, 30-60 ml arasında ve 60 ml’nin üzerinde bulunan hastalarda 6. ayda hipotiroidi gelişmesi açısından anlamlı bir fark bulunmuştur (X2 =7.917, SD=2 ve
p=0.019). Ayrıca toksik MNG’li hastalarda 3. ayda hipotiroidi gelişmesi açısından anlamlı fark bulunmuştur (X2 =6.724, SD=2 ve p=0.035).
Sınıflandırılmış tiroid bezi hacimleriyle tedavi başarısı arasındaki istatistiksel farklar tablo 10’da, hipotiroidi gelişmesi açısından belirlenen farklar ise tablo
11 ‘de verilmiştir.

Tablo-11: Tüm Hastalardaki Sınıflandırılmış Tiroid Bezi Hacimlerine Sahip Hastaların 3., 6. Ay ve 1. Yılda Hipotiroidi
Gelişmesi Açısından Karşılaştırılması ve Bulunan İstatistiksel Farklar
Genel tiroid
Hipotiroidi
Hipotiroidi
İstatistiksel fark analizi sonuçları
bezi hacimleri
gelişenler
gelişmeyenler
3. ayda <30 ml
7
21
30-60 ml
1
31
X2 =6.904, SD=2 ve p=0.05
>60 ml
3
6. ayda <30 ml
9
19
30-60 ml
1
31
X2 =10.763, SD=2 ve p=0.005
>60 ml
3
1. yılda <30 ml
10
18
30-60 ml
5
27
X2 =4.307, SD=2 ve p=0.116
>60 ml
3
Tablo-12: Tüm Hastalarda, OFTA’lı Hastalarda ve Toksik MNG’li Hastalarda İstatistiksel Olarak Anlamlı Fark Bulunan
Karşılaştırmalar
Tüm Hastalarda:
1. 3. ve 6. ayda tedavisi başarısız olanlarda, ortalama nodül hacmi yüksek bulunmuştur.
2. 20 mCi RAİ verilen hastalardan, 3. ve 6. ay değerlendirmesinde, ortalama nodül hacmi ve tiroid bezi hacmi büyük olanlarda
tedavi daha başarısızdır.
3. 25 mCi RAİ verilen hastalarda, 6. ayda ortalama nodül hacimi ve tiroid bezi hacmi büçük olanlarda tedavi daha başarısızdır.
4. Toksik nodül hacmi <20 ml, olanların 3. ve 6. ayda tedavisi daha başarılı bulunmuştur.
5. 3. ve 6. ayda tedavisi başarısız olanlarda, ortalama tiroid bezi hacmi yüksek bulunmuştur.
6. Tiroid bezi hacimleri “<30ml, 30-60ml ve >60 ml” olanlar arasında, 3. ve 6. ayda tedavi başarısı açısından yapılan karşılaştırmada bez hacmi 30 ml altında olanlarda tedavi başarısı daha yüksektir. 3. ayda genel tiroid bezi hacmi 60 ml üzerinde
olanların hiçbirisinde tedavi başarılı olmamıştır. Bu hastalarda tedavi başarısı 6. ayda görülmeye başlanmıştır.
7. Tiroid bezi hacimleri “<30ml, 30-60ml ve >60 ml” olanlar arasında, bez hacmi <30ml olan hastalarda hipotiroidi gelişmesi
daha sık ve erkendir. Bez hacmi >60 ml olanlarda 1. yılda bile hipotiroidi gelişmemiştir.
OFTA’lı Hastalarda:
1. Tedavi öncesi TSH değeri 0.1mIU/l’nin üstünde olanlarda 6. ayda hipotiroidi gelişme oranı daha yüksek bulunmuştur.
2. 24 saat RAİU değerleri “yüksek orta ve düşük” olanlar arasında, 6. ayda hipotiroidi gelişmesi açısından yapılan karşılaştırma.
3. Nodüler hacmi 20 ml’nin altında olanlarda 6. ayda tedavi başarısı daha yüksektir.
4. 3. ve 6. ayda hipotiroiidiye girmeyenlerin, ortalama tiroid bezi hacimleri daha yüksektir.
5. Tiroid bezi hacimleri <30ml olanlarda hipotiroidi gelişimi sık görülürken, >60 ml” olanlarda hipotiroidi gözlenmemiştir.
Toksik MNG’li Hastalarda:
1. Tiroid bezi hacimleri “<30ml, 30-60ml ve >60 ml” olanlar arasında, 3. ayda hipotiroidi gelişmesi açısından yapılan karşılaştırma (30 ml altındaki hacimlerde daha sık hipotiroidi gelişmiş, 60 ml üzerindekilerde ise ilk 1 yılda hipotiroidi gelişmemiştir).

Tablo 11’de bez hacmi 60 ml’nin üzerinde bulunan
hiçbir hastada hipotiroidi gelişmediği görülmektedir.
Hipotiroidi gelişen hastaların bez hacimleri sıklıkla 30
ml’nin altındadır. Tablo 12’de özet bir değerlendirme verilmiştir.
Tedavi Dozu, Yaş, 24. Saat RAIU Değerleri,
Nodül Hacmi ve Tiroid Bezi Hacmi Arasında
Korrelasyon Var mı?
OFTA ve toksik MNG’li hastalarda yaş ile diğerleri arasında anlamlı bir korrelasyon izlenmezken, tüm
hastaları içeren değerlendirmede yaş ile tiroid bezi
hacmi arasında anlamlı orta derecede güçlü, negatif
bir korrelasyon mevcuttur (r= -0.274, p=0.027). Yaş
arttıkça bez hacminin azaldığı izlenmektedir.
Tüm hastaların birlikte değerlendirildiği ve OFTA’lı
ve toksik MNG’li hastaların ayrı ayrı değerlendirildiği
analizlerde, 24. saat RAİU değerleri ile hem nodüler
hacimler, hem de bez hacimleri arasında anlamlı, orta

derecede güçlü ve pozitif bir korrelasyon bulunmuştur.
Tablo 12’de tüm hastalar birlikte değerlendirildiğinde
bulunan anlamlı korrelasyonlar gösterilmiştir.
OFTA’lı hastalarda, 24. saat RAİU değerleri ile nodüler hacimler arasında (r= 0.358, p=0.023) ve bez hacimleri arasında (r= 0.358, p=0.023) ; toksik MNG’li
hastalarda da yine 24.saat RAİU değerleri ile nodüler
hacimler arasında (r= 0.603, p=0.001) ve bez hacimleri arasında (r= 0.603, p=0.001) anlamlı korrelasyonlar
bulunmuştur.
Nodül hacimleri ile bez hacimleri arasında da beklendiği gibi anlamlı ve güçlü bir korrelasyon bulunmuştur (tüm hastalarda r= 0.792, p=0.000; OFTA’lı
hastalarda r= 0.516, p=0.001; toksik MNG’li hastalarda r= 0.536, p=0.006).
Tablo 13’te görüldüğü gibi tüm hastalarda ve OFTA’lı ya da toksik MNG’li hastalarda da tedavi dozu
ile diğer faktörler arasında anlamlı bir korrelasyon izlenmemiştir.
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Tablo-13: Tüm Hastalarda, Tedaviyi Etkilemesi Öngörülerek Not Edilen ve Sayısal Değer Alabilen Bazı Faktörler
Arasındaki Anlamlı Korrelasyonlar
Yaş

24s. RAİU

Nodüler hacim

Bez hacmi

r= 0.359
p=0.003

r= -0.274
p=0.027
r= 0.273
p=0.028
r= -0.792
p=0.000

Yaş
24.s RAİU
Nodüler hacim
Bez hacmi

r= -0.274
p=0.027

r= 0.359
p=0.003
r= 0.273
p=0.028

Tedavi dozu

r= -0.792
p=0.000

Tedavi dozu

Tartışma
Bu çalışma 3 cm ve daha büyük tek veya multipl
otonom toksik tiroid nodüllerinin tedavisinde 15, 20
ve 25 mCi seçenekleriyle standart doz RAİ verilmesinin etkin ve güvenli bir tedavi yaklaşımı olduğunu
göstermektedir. Tek doz RAİ ile tedavi başarısı 6. ayda
%94 ve 1. yılda %98’dir. Birinci yılda hipotiroidi gelişme oranı %23 olarak bulunmuştur. 2. doz ile RAİ tedavisi verilen iki hasta ve 23. ayda hipotiroidi gelişen
bir hasta da eklendiğinde ortalama 24.9±12.1 aylık bir
izlem süreci sonunda nihai tedavi başarısı %98.5 ve
hipotiroidi oranı %26’dır.
3 cm ve daha büyük otonom toksik nodül(ler)e sahip hastalarda 15, 20 ve 25 mCi seçenekleriyle standart doz RAİ verilmesi, cerrahi tedavi ile karşılaştırılabilir sonuçlar vermiştir (Resim 1 ve 2). Okamoto ve
arkadaşlarının toksik nodul veya nodüllerin cerrahi te-

davisine dair literatür değerlendirmesini içeren makalelerinde (14), lobektomi yapılan OFTA’lı hastalarda
tedavi başarısının %100, hipotiroidi oranının ise %20
-22 olduğu bildirilmektedir. Toksik MNG’li hastalarda yapılan subtotal veya total tiroidektomi sonuçlarına
göre tedavi başarısı yine %100, hipotiroidi oranı ise
%42 olarak verilmiştir. Bu çalışmada tek doz tedavi ile
OFTA’lı hastalarda 6. ay tedavi başarısı %95 ve 1. yıl
hipotiroidi oranı %25; toksik MNG’li hastalarda ise 6.
ay tedavi başarısı %92 ve 1. yıl hipotiroidi oranı %24
olarak bulunmuştur. Ameliyat sonrası rekürren hipertiroidi veya hipotiroidi gelişmesi sıklığı, geride bırakılan tiroid dokusu ile orantılıdır. 3 cm çaplı ve daha
büyük tek veya birden çok otonom toksik nodülü olan
hastaların genelde başka sağlık problemleri de bulunan yaşlı hastalar oldukları ve çoğunlukla cerrahi endikasyonu güçleştiren pulmoner ve kardiyak sorunları

Resim-1: 69 yaşında OFTA’lı erkek hasta. 2 ay önce kronik bronşit tanısıyla takip edilirken subklinik hipertiroidi belirlenmiş.
Belirgin yakınma tarif etmemektedir. Tiroid USG’de sağ lobu 40x35x50 mm, sol lobu 13x12x35 mm olup, sağ lobun tamamını
kaplayan iç yapısında dejenerasyon izlenen inhomojen solid nodül bildirilmektedir. Sol lobda nodül yoktur. İİAB sonucu dejenere kolloidal nodül olarak rapor edilmiştir. Sintigrafik olarak otonom toksik nodül dışı tiroid parankiminde tam supresyon olduğu
şeklinde yorumlanmıştır. Tedavi öncesinde ATİ kullanmamış. Tedavi öncesi TSH’sı 0.021 mIU/l (<0.1) bulunmuştur. 24. saat
RAİU, %31’dir. 20 mCi RAİ tedavisi verilmiş ve 6. ayda ötiroidi sağlanmıştır. 17 aylık izlem sonunda hasta ötiroiddir.
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Resim-2: 65 yaşında toksik MNG’li kadın hasta. 17 aydır
Graves hastalığı tanısıyla ATİ kullanan hastanın yapılan tiroid
sintigrafisinde hiperaktif nodüller belirlenmiş. Tiroid USG’de
sağ lobu 32x27x56 mm, sol lobu 20x27x58 mm olup, sağ
lobda 32x23x18 ve lateralde 1cm çaplı nodüllerle, sol lobda
30x17x18 mm heterojen iç yapıda nodüller bildirilmektedir.
Kronik ITP nedeniyle İİAB yapılamamıştır. Sintigrafik olarak
otonom toksik nodüller dışındaki tiroid parankiminde tam
supresyon olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Tedavi öncesinde ATİ kullanmış, ancak TFT’si hipertiroiddir. Tedavi
öncesi TSH’sı 0.01 mIU/l (<0.1) bulunmuştur. 24. saat RAİU,
%19’dur. Bu hastanın 4. saat RAİU ise %22’dir. 25 mCi RAİ
tedavisi verilmiş ve 3. ayda hipertiroidisi devam etmiştir.6.
ayda ötiroidi sağlanmıştır. 18 aylık izlem sonunda hasta ötiroiddir.

olduğu düşünülürse, RAİ tedavisi daha güvenli bir seçenek olarak gözükmektedir. Tekrarlayan RAİ tedavisi
ile tedavi başarı oranı daha da artmaktadır.
Tüm hastalar birlikte değerlendirildiğinde tedavi
dozu, yaş, cinsiyet, 24. saat RAİU değerleri, ilk tanı
sırasındaki TFT sonucu, operasyon öyküsü, nodül(ler)
de kistik-nekrotik dejenerasyon bulunup bulunmaması, nodül dışı tiroid dokusunda tam supreyon olup
olmaması, tedaviden hemen önceki TFT sonuçları,
tedavi öncesinde TSH’nın 0.1 mIU/l’nin altında veya
üstünde olması ve tedavi öncesi ATİ kullanımı gibi
faktörlerin, 3. ve 6. ay tedavi başarısı ve 3., 6. ay ve
1. yıl hipotiroidi gelişimi açısından istatistiksel olarak
anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmüştür.
M. H. Listewnik’in toksik guatr’lı hastalarda RAİ
tedavisini etkileyen faktörleri incelediği çalışmasında (15) ve Meller ve arkadaşlarının Plummer hastalarına teknesyum tiroid uptake (TcTU) ölçümüne
dayanan dozimetrik hesaplama ile (81-1933Gy/ml;
184-2417MBq uygulama dozları ile) verdikleri RAİ
tedavisinin sonuçlarını bildirdiği çalışmalarında (10),

yaş ve cinsiyetin tedavi sonuçlarını etkilemediği rapor
edilmektedir. Ancak A. Allahabadia ve arkadaşlarının
hipertiroidinin RAİ (185 ve 370 MBq iki sabit doz)
ile tedavisinde sonucu etkileyen prognostik faktörleri
inceledikleri çalışmada, Graves hastalarında daha belirgin olmasına rağmen toksik nodüler guatrlı hastalarda da tek doz tedavi ile, erkek hastalarda kür oranının
daha az olduğu sonucuna varılmıştır. Yaş tek başına
sonucu etkileyebilecek bir faktör olmamasına rağmen,
(hastalığın başlama yaşının 40’ın altında olması durumunda daha şiddetli tirotoksikoz ve büyük guatr ile ortaya çıkması nedeniyle) daha genç yaştaki hastalarda
tedavinin bir miktar daha yüksek olasılıkla başarısız
olduğu kaydedilmiştir. Yaş ve cinsiyetin hipotiroidi
oluşumunu anlamlı oranda değiştirmediği not edilmiştir (16). A. Ahmad ve arkadaşlarının Graves, OFTA ve
toksik MNG’li hastalarda RAİ tedavisi (400MBq ve
500MBq iki sabit doz ile) sonrasında gelişen hipotiroidinin nedenlerini araştırdıkları çalışmalarında cinsiyet
ve yaşın hipotiroidi gelişmesi açısından anlamlı birer
faktör olmadıkları logistik regresyon analizi ile gösterilmiştir (17). Bizim çalışmamızda da yaş ve cinsiyet
ile tedavi sonuçları açısından anlamlı bir fark oluşmamaktadır. Listewnik’in çalışmasında sintigrafik olarak
nodül dışı tiroid parankiminde aktivite belirlenmesinin de tedavi etkinliği üzerinde etkisi olmadığı rapor
edilmiştir (15). Bu çalışmada da benzer sonuç ortaya
çıkmıştır.
Birçok çalışmada hastalarda tedavi öncesi şiddetli
tirotoksikoz bulunmasının RAİ tedavisinin kür oranını
azalttığı ifade edilmektedir (16,17). Bu çalışmada ise
tedavi öncesi TFT değerleri, hipertiroidi, subklinik hipertiroidi ve ötiroidi şeklinde yorumlanmış ancak bu
sınıflamaya giren hastalar arasında tedavi sonuçları
açısından anlamlı bir fark izlenmemiştir.
U. Pedersen ve arkadaşları, toksik MNG’li ve tedavi öncesi ATİ kullanan hastalarda RAİ verilmesi
öncesi serum TSH düzeyine bakarak tedaviye yanıtın
önceden kestirilebileceğini göstermişlerdir. O çalışmada TSH düzeyi ölçülebilen (TSH>0.0 mIU/l) ve
ölçülemeyen (TSH=0.0 mIU/l) biçiminde sınıflanmış
ve ölçülebilen TSH düzeylerine sahip hastalarda I-131
tedavisine daha iyi yanıt alındığı ifade edilmiştir (18).
Bizim çalışmamızda serum TSH düzeyi için başka bir
kesim değeri araştırılmıştır. Buna göre serum TSH düzeylerinin 0.1 mIU/l’nin altında veya üstünde olması
sadece OFTA’lı hastalarda, 6 ayda hipotiroidi gelişmesi açısından anlamlı bir fark oluşturmuştur (TSH.
0.1 mIU/l’nin üstünde olan OFTA’lı hastalarda 6. ayda
hipotiroidi gelişimi daha sıktır). Bunun dışında TSH
düzeyleri 0.1 mIU/l’nin altında veya üstünde olan hastalarda tedavi sonuçları açısından anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır.
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ATİ kullanımına devam edilmesinin Graves hastalarında RAİ tedavisini olumsuz yönde etkilediği
bildirilmektedir. C. Korber ve arkadaşlarının yaptığı
bir çalışmada ise RAİ verilmesi sırasında ATİ kullanımının Graves hastalarında tedaviyi etkilemediği,
toksik nodüler guatr’lı hastalarda ise tedavi başarısını
olumsuz yönde etkilediği rapor edilmiştir. Bu etkinin
TSH tarafından stimule edilen normal tiroid dokusu
tarafından fazla RAİ alınmasına neden olan çalma fenomenine “steal phenomenon” bağlı olabileceği ifade
edilmiştir (19). Urbannek ve arkadaşları ise RAİ verilmesinden 2 gün önce ATİ kullanımının kesilmesinin tedavi etkinliğini %50 artırdığını göstermişlerdir.
Ayrıca ATİ kesilmesi ile vücudun diğer alanlarında
radyasyona maruziyetin de azaldığı rapor edilmiştir
(20). A. M. Ahmad ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada tedavi öncesi ATİ kullananlarda gelişen hipotiroidi
oranının kullanmayanlara göre daha az olduğu belirtilmiştir (17). Bizim çalışmamızdaki hastalardan sadece
bir kişi RAİ tedavisi verildiği güne dek ATİ kullanmıştır. Bu hastanın RAİ verildiği gün ölçülen 24. saat
RAİU değeri %48’dir. Hastaya 20 mCi I-131 verilmiş
ve 3. ayda ötiroidi sağlanmıştır. Tüm diğer hastalar en
az 5 gün öncesinden ATİ kullanımını kesmiştir. Dolayısıyla bu iki grubu karşılaştırmak istatistiksel olarak
mümkün olmamıştır. Ancak ATİ kullanıp kesenlerle
tedavi öncesi hiç kullanmayanlar karşılaştırılmış ve tedavi öncesi ATİ kullanıp kesmek ile hiç kullanmamak
arasında, tedavi sonucunu değiştirecek anlamlı bir fark
izlenmemiştir.
Ortalama nodüler hacim ve tiroid bezi hacmi, 3. ve
6. ayda tedavisi başarılı olan ve olmayanlar arasında
anlamlı fark oluşturan en önemli iki faktör olarak ortaya çıkmıştır. Nodüler hacmin yani otonom fonksiyon
gösteren hedef doku hacminin ve tiroid bezi hacminin
RAİ tedavisinin başarısını etkilediğinin görülmesi, literatürde bilinen bir gerçeğin bizim hasta grubumuz
için de geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. 6. ayda
tedavisi başarısız olan 4 hastanın da nodüler hacimleri 20 ml’den yüksek bulunmuştur. Tüm tedavi doz
belirleme yöntemleriyle hedef doku hacminin yüksek
bulunduğu vakalarda düşük başarı oranları ortaya çıkmaktadır (1,3,9,10,21-24). 3 cm ve daha büyük otonom toksik nodül(ler)e sahip hastalara RAİ tedavisi
verilmesinin sonuçlarının değerlendirildiği bu çalışmada tek doz tedavi ile kür oranının belirgin düşük
olması beklenirdi. Ancak bulunan tedavi başarı oranı
literatürdeki birçok çalışma ile benzer ya da yüksektir
(10,25) (Resim 1 ve 2). Bunun nedeni yüksek dozlarda
standart RAİ tedavisi verilmesi olabilir. RAİ tedavisi
sonucunu etkileyen en önemli iki faktörün hedef tiroid
dokusu ve verilen doz olduğu düşünülürse elde edilen tedavi başarısını açıklamak için ilk akla gelen et30
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men tedavi dozudur. Meller ve arkadaşlarının yaptığı,
TcTU’ya dayanan dozimetrik hesaplama ile hastalara
184-2417 MBq RAİ dozu verilen çalışmada OFTA ve
toksik MNG’li hastalarda tedavi başarı oranları %97
ve %81 olarak bildirilmiştir (10) Bizim çalıuşmamızda
sırasıyla %100 ve %92’dir. Meller ve arkadaşlarının
çalışmasında, -nodüler değil genel bez hacmi dikkate
alınmıştır ve hesaplama elipsoid metodla yapılmıştırRAİ tedavisi başarılı olanlarda ortalama tiroid bezi
hacmi, 55±32 ml ve başarısız olanlarda, 108±46 ml
olarak bildirilmiştir (10). Bizim çalışmamızda ise tedavisi başarılı olanlarda ortalama tiroid bezi hacmi
32.3±13.8 ml, başarısız olanlarda 73.6±61.2 ml olarak
bulunmuştur. Ortalama tedavi dozu bildirilmemiş olmasına rağmen, o çalışmada yaklaşık 5 mCi ile tedavi
edilebilen hastalar olduğu anlaşılmaktadır. Bizim çalışmamızda 3 cm çaplı ve daha büyük toksik nodülü
olan sspesifik hasta grubunda daha yüksek dozlarda
tedavi verilmiştir. Bizim çalışmamıza benzer olarak
M. Zingrillo ve arkadaşları 4 cm‘den büyük toksik tiroid nodülü olan 11 hastaya elipsoid metodla toksik
nodül hacimleri bulunarak 340 µCi/ml (3.4 mCi/ml)
hesabı ile ortalama 1048±392 MBq (555-2035 MBq)
I-131 verilmiş ve 10 hastada (%90) ötiroidi sağlandığı
bildirilmiştir (26). Bizim çalışmamız daha fazla sayıda vaka içermesi ve daha uzun takip süresi nedeniyle
önemlidir.
Nygaard ve arkadaşlarının OFTA’lı 62 hastada, ultrasonografik tiroid hacmi hesaplamasına dayanan ve
3.7 MBq/g (0.1 mCi/g) doku hesaplamasıyla (% 24.
saat RAİU değerine göre düzeltilerek) ilk tedavi dozu
olarak ortalama 310 MBq (140-666 MBq) I-131 verdikleri çalışma sonuçlarına göre, 3. ay tedavi başarısı
%75 ve 6 hastada ikinci, 3 hastada üçüncü kez RAİ
dozu verilmesine rağmen nihai hipotiroidi oranı %8
bulunmuştur (25). Nygaard ve arkadaşlarının çalışmasında tedavi öncesi ortalama tiroid hacmi 40 ml (19-77
ml) olarak bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda ise OFTA’lı hastalarda ortalama tiroid bezi hacmi 32.0±13.3
ml olarak hesaplanmıştır. OFTA’lı hastalara ortalama
20.5 mCi RAİ dozu verilmiştir (0.5 mCi/ml) ve 3. ayda
tedavi başarısı %80; hipotiroidi oranı ise, 3. ayda %10,
6. ayda %15 ve 1. yılda %25 bulunmuştur. Nygaard ve
arkadaşlarının çalışmasında yaklaşık 4-18 mCi arasında RAİ dozları verildiği düşünülürse bizim çalışmamızda daha yüksek dozlar verilerek benzer başarı elde
edildiği görülmektedir. Bizim çalışmamızda hipotiroidi oranı daha yüksektir.
M. J. Reinhardt ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada ise TcTU ölçümüne dayanan doz hesaplaması
ile ortalama tiroid bezi hacimleri (elipsoid metodla
ölçülmüş) 54±26 ml (19-140 ml) bulunan multifokal
veya genel “disseminated” tiroid otonomisi olan top-

lam 438 hastaya ortalama 817±269 MBq (185-2220
MBq) RAİ verilmiş (0.4 mCi/ml) ve 15. ayda tedavi
başarısı %95.4, hipotiroidi oranı ise % 0.9 bulunmuştur (27). Bizim çalışmamızda ise ortalama tiroid hacmi
39.4±29.8 ml (ortancası:32.7 ml) olan toksik MNGli
hastalara ortalama 21.2 mCi RAİ verilmiş (0.5 mCi/
ml) ve 1. yılda tedavi başarısı %92 ve hipotiroidi oranı %24 bulunmuştur. Tedavi başarı oranlarımız benzer
bulunmasına rağmen Reinhardt’ın çalışmasında hipotiroidi oranı bizim çalışmamıza göre belirgin düşüktür.
Reinhardt’ın çalışmasındaki dozimetrik hesaplamanın
üstünlüğü hastaya özel olmasıdır. Kompleks bir metod olması ve yüksek tiroid bezi hacmi (veya yüksek
TcTU) olan vakalarda başarının düşmesi ise dezavantajlarıdır. Yüksek TcTU düzeylerinde (TcTU >3.5-4),
RAİ tedavisinin başarısı da düştüğünden bu düzeylerde dozimetriyi yüksek tutarak yeni bir düzeltme daha
yapılması gerekmektedir. Bu denli karmaşık bir doz
belirleme yönteminin uygulama zorlukları bulunması
ve bazı soruların yanıt bulamamış olması nedeniyle,
standart doz uygulamasının daha kolay ve etkin tedavi
yöntemi olduğunu ifade eden yazarlar mevcuttur (23).
Nodülün veya tiroid bezinin gramı başına verilen doz
hesaplamasında ise, seçilen dozun (literatürdeki çalışmalarda genellikle 100-400 μCi/g arasında doz seçilmiştir) miktarı ile orantılı olarak bazen dozaşımı ortaya çıkmakta ve tedavi verilen hasta grubunun büyük
bir kısmında hipotiroidi gelişebilmektedir (24). Belki
de en doğru yol hastanın kliniğiyle, tedavi hedefleri ve
aciliyetini gözönünde bulundurarak seçim yapmaktır.
B. Sharma ve arkadaşlarının bir çalışmasında, 10
mCi I-131 ile standart doz tedavisi verilen OFTA’lı 51
hasta 2-3 yıl izlenmiş ve tedavinin başarı oranı %90
olarak bulunmuştur. Bu çalışmada nodül boyutu 3 cm
‘nin altında olan tüm hastalarda 6 aylık bir süre sonunda tam kür elde edildiği, 3 cm’den büyük nodülü olan
hastalarda ise tam kür sağlamak için ikinci bir 10 mCi
I-131 tedavisi verildiği ve tüm bu tedavilerin sonunda
sadece bir hastada hipotiroidi geliştiği rapor edilmiştir
(28). M. D. Abos ve arkadaşlarının yaptığı, 555MBq
(15 mCi) sabit dozla tedavi edilen OFTA’lı 98 hastalık bir çalışmada ise ortalama 2.5 yıllık izlem sonunda
%27 hastada hipotiroidi geliştiği görülmüştür. Bu denli
yüksek hipotiroidinin verilen dozun yüksek olmasına
bağlı olabileceği ifade edilmiştir (29). 10 mCi ile 3 cm
‘nin üzerindeki toksik nodüller tek dozla etkin tedavi
edilememekte iken, 15 mCi ile de hipotiroidi gelişmesi riski artıyor görünmektedir. Çalışmamızda 15 mCi
RAİ verilen OFTA’lı hastalarda tedavi başarısı 6. ayda
%100’dür ve 1. yılda gelişen hipotiroidi oranı %25’tir.
Abos ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada hastaların
nodüler veya bez hacimlerinin daha düşük olması olasılığından sözedilebilir. Ancak o çalışmada hacim he-

saplamaları yapılmamıştır. Bizim çalışmamızda ise 15
ve 20 mCi RAİ verilen hastaların ortalama bez hacimleri benzer bulunmasına rağmen ortalama nodül hacmi
15 mCi verilenlerde daha düşüktür. Ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
Husyman ve arkadaşalarının yaptığı, 20 mCi I-131
ile standart doz RAİ tedavisi verilen OFTA’lı 52 hastanın 10 + 4 yıl izlemini içeren bir çalışmada tedavinin
başarı oranı %98, hipotiroidi gelişme oranı ise %6 bulunmuştur. Hipotiroidi gelişmesi ile nodül büyüklüğü
arasında bir ilişki bulunmadığı, nodül dışı alandaki
radyoiyot uptake’inin azalmış olması ile bir ilişki olabileceği kaydedilmiştir (30). Bizim çalışmamızda ise
20 mCi RAİ verilen OFTA’lı hastalarda tedavi başarısı
6. ayda %93, 1. yılda hipotiroidi gelişme oranı %25
bulunmuştur. Bizim çalışmamızda 3 cm ve daha büyük nodüllü seçilmiş hastalar bulunmaktadır. İki çalışmada, tedavi sonuçları arasındaki fark, tedavi verilen
ortalama nodül ve bez hacmi farklılıklarından kaynaklanıyor olabilir.
RAİ tedavisi sonucunu belirleyen en önemli iki
faktörün hedef doku boyutu ve verilen doz olduğu
hatırlandığında, bu faktörlerden birisinin belirgin artmış olduğu durumlarda tedavi sonucunun da o yönde
değişebileceğini beklemek yanlış olmaz. Tedavi dozu
artınca hipotiroidi oranı artacak, tiroid ve/veya nodül
hacmi artınca da tedavinin başarısızlığı artacaktır. Dolayısıyla tedavi başarısı ile hipotiroidi gelişmesi açısından optimal bir oran yakalamak için yüksek hacimler için yüksek dozlar, düşük hacimler için de düşük
dozlar kullanmak gereklidir. Yeterince yüksek dozlarda, normalde RAİ tedavisi sonucunu etkileyebilecek
bazı faktörlerin etkisinin silinebileceği düşünülebilir.
Nitekim, A. Allahabadia ve arkadaşlarının (16) çalışması (5 ve 10 mCi I-131 verilerek) ile A. Ahmad ve
arkadaşlarının (400MBq ve 500MBq, yaklaşık 10.113.5 mCi’lik iki sabit doz vererek) çalışmasında (17)
verilen dozlar diğer faktörlerin etkisini araştırmak için
yeterince düşük görünmektedir. Bu çalışmalarla karşılaştırıldığında çalışmamızda nispeten yüksek dozların
kullanılmış olması tüm diğer faktörlerle ilgili anlamlı
bir sonuç bulmamızı zorlaştırmış olabilir.
Büyük nodüllerde hedef doku hacmini ya da fonksiyonel doku hacmini tahmin etmenin birçok zorluğu
mevcuttur. Benzer boyutlara sahip olduğu halde nodüllerin kistik içeriği, monoklonal ya da poliklonal olmaları, fonksiyonel hacimleri açısından farklı olmalarına neden olabilir. Ayrıca poliklonal olanlarda otonom
fonksiyon göstermeyen hücrelerin çokluğu ve monoklonal toksik nodüllerde farklı mutasyonlara yanıt
olarak adenilat siklaz aktivitesindeki değişiklikler ve
Na+/I- symporter aktivasyonundaki farklılıklar nodülleri fonksiyonel olarak da ayıracaktır (10). Bu nedenle
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birçok çalışmada ifade edildiği gibi tek başına ultrasonografik verileri esas alarak yapılacak tahminler anatomik bir hesaplamadan öteye bir anlam taşımayacak
ve etkin RAİ tedavisi için optimal doz hesaplamasında hekimi yanıltacaktır. Tiroid uptake’inin de hesaba
katılması gerekir. Ancak yine de doz belirlenmesi öncesinde nodüler ve bez hacim değerlerini hesaplamak
ve not etmek doz seçiminde yardımcı olacaktır. Çünkü
ultrasonografik hacim ölçümüne dayanan doz tahmininin, sitigrafi ve palpasyonla yapılan doz tahminine
üstünlüğü gösterilmiştir (9).
Öte yandan nodül boyutunun tamamen dışında ancak doz seçimini etkileyen bir başka etmen de, hasta
için öngörülen öncelikli klinik yarardır. Böyle bir faktör sıklıkla gözönünde bulundurulmuşsa nodül veya
bez hacmi üzerinden bir anlam aramak da güçleşecektir. Bu çalışmada 15-20-25 mCi’lik standart dozlarla
RAİ tedavisi verilmiştir. Bu yöntemin önemli yararlarından birisi de hasta için öngörülen klinik yarara göre
seçim yapılabilmesidir. Hızlı ve etkin bir tedavi beklentisi, öncelikle guatr hacminin önemli oranda küçültülmesi beklentisi, hastanın şişmanlamaktan korkması
veya depresyona eğilimi gibi birçok klinik öncelik, tedavi seçimini yönlendirebilir. Bu açıdan, beklenen ve
bulunan klinik yararın ölçülebilir bir değere dönüştürülerek tartışmaya katılmamış olması çalışmamızın bir
eksikliğidir.
Sonuç
Bu çalışma, tek fokal (OFTA) veya multifokal
(toksik MNG) otonom fonksiyon gösteren 3 cm ve
daha büyük toksik tiroid nodüllerinin tedavisinde standart doz RAİ tedavisinin etkin ve güvenilir bir seçenek
olduğunu göstermektedir.. Ortalama nodül hacmi ve
genel tiroid bezi hacmi, tedavi başarısını ve hipotiroidi
gelişimini etkileyen en önemli iki faktör olarak ortaya
çıkmıştır.
Çıkar çatışması bildirimi: Yazarlar arasında çıkar
çatışması bulunmamaktadır.
NOT: Çalışma birinci yazarın tezi olup, ön sonuçları XIV. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi’nde (Gaziantep,
10-13 Mayıs 2001) poster olarak sunulmuş ve kongre
kitapçığında yer almıştır. Türkiye Nükleer Tıp Dergisi
10(1): 44, 2001 (Abst. No: P-52).
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Öz
Herkes tarafından öpme ve cinsel ilişki sonucuyla bulaşır olarak bilinen cinsel yolla bulaşan hastalıkların (CYBH) en ufak bir temasla da buluşabileceği
unutulmamalıdır. Bu hastalıkların gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada hızlı
bir şekilde yayıldığını görüyoruz. Bulaşan bu hastalıkların insanların umursamayıp yapılan tüm dikkatsizlikler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kadınların
cinsel yolla bulaşan hastalıklarda (CYBH) erkeklerden daha fazla etkilendiği
görülmektedir. Ülkemiz de dahil tüm dünyada bu hastalıklara karşı yeni tanı ve
tedavi yöntemlerini geliştirmek için çokça çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizde
de bu hastalıklarla baş etmek ve hastalıklar hakkında bilgi elde etmeleri adına
aile sağlık merkezleri, dernekler, çağrı merkezleri ve projeler gibi danışmanlık
yerleri kurulmuştur. Sonuç olarak; cinsel yolla bulaşan hastalıklar her geçen gün
artmakta ve bu hastalıkların ne olduğu, tanı ve tedavi yöntemleri yanı sıra danışmanlıklar, günümüzdeki yaklaşımlar ve bu alanda hemşirelik yaklaşımlarının
bilinmesi gerekmektedir.
Abstract
It should be remembered that sexually transmitted diseases (STDs), known
to everyone as a result of kissing and sexual intercourse, can also meet with the
slightest contact. We see that these diseases spread rapidly both in our country
and around the world. These transmitted diseases occur as a result of all carelessness of people who do not care. It is observed that women are more affected
by sexually transmitted diseases (STDs) than men. Working hard to develop
new methods of diagnosis and treatment against these diseases, including our
country. In our country, consultancy places such as family health centers, associations, call centers and projects have been established in order to cope with
these diseases and obtain information about the diseases. As a result; Sexually
transmitted diseases are increasing day by day, and what these diseases are, diagnosis and treatment methods as well as counseling, current approaches and
nursing approaches in this field should be known.
Giriş
Kişilerin sağlık seviyelerini etkileyen bir diğer faktör ise cinsel sağlıkla alakalı karşılaşan mühim bir sağlık sorunu olup cinsel yolla bulaşan hastalıklar
(CYBH), cinsel ilişki veya cinsel temasla ile birbirlerine enfekte bulaştırdıkları
bütün enfeksiyonlardan oluşur (1,2). Her zaman görülen, zor tanı konulamayıp
ve tedavi sürecine başlanılmadığı hallerde büyük oranda yan etki nedeni ile bireylerin sağlık açısından kötü sonuçlara neden olmaktadır (3). Cinsel yönden

her dönemde rol alıp ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar
açısından gerekli bilgiyi edinememe, doğru kaynaklardan doğru bilgiler edinmeyerek bireylerin gerçek
dışı bilgilenmesine ve bu gibi sağlık problemlerine
baş etmede zorlanmaya neden olmaktadır (4). Yakın
yıllarda CYBH’nin gelişmekte olan ülkelerde cinsel
eğitim programlarının yetersizliği cinsel ilişki er yaşta
olabilirliği, birden fazla partnere sahip olma, herhangi
bir şey karşılığı cinsellik, cinsel ilişki sırasında gerekli
tedbirler alınamama, manikür, pedikür, diş muayenesinde kullanılan aletlerin steril edilmeden başka hastada kullanımı gibi durumlarda CYBH’nin artışı görülmektedir (5). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine
bakıldığında tüm yıllarda yirmi kişiden biri CYBH ile
karşı karşıya geliyor (6). En şayi olarak ortaya çıkan
cinsel yolla bulaşan hastalıkları; AIDS, Hepatit B ve
Hepatit C enfeksiyonları, Human Papilloma Virüs enfeksiyonu, Trikomaniyasis, Gonore ve Sifiliz olarak
görünse de cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önden
gelen yan etki pelvik inflamatuar hastalık (PIH) olup
yanı sıra pelvik inflamatuvar hastalığı sonrasında tubalarda daralma, infertilite ve ektopik gebelik meydana
gelebilmektedir (7). Enfeksiyonlar kan, sekresyon ve
vücutta oluşan diğer sıvılarla ile doğrudan dokunmayla beraber cinselliğin her yaşta olması, evlilikten önce
meydana gelen cinselliğin artması, ulaşım imkânlarının artmasıyla beraber evlilik dışı cinsel ilişki ve partner sayısının çoğalması cinsel yolla bulaşan hastalıkların artmasını tetiklemektedir (5).
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH)
Edinselümmin Yetmezlik Sendromu (AIDS/HIV)
Bağışıklık Yetmezlik Virüsü (Human Immunodeficiency Virus=HIV) ve Sonradan Edinilen Bağışıklık Sistemi Bozukluğu (Acquired Immune Deficiency Syndrome=AIDS) günümüzde halende de devam
eden ve tüm dünyada etkili olan bir hastalık olup
epidemik özellik göstermektedir (8). 2005 senesine
kadar, AIDS dünya genelinde bulaşmadığı ülke neredeyse kalmamıştır (9). 2010-2016 seneleri arasında
13 ila 24 yaşları arasındaki bireylerde yeni görülme
oranı az olsa da, 25 ile 34 yaşları arasındaki genç
yetişkin bireylerde bu oran daha da artmakla beraber bulaşma da oldukça fazla olmaktadır (10). Gizli
olarak kalan bazı mekanizmalar ve HIV enfeksiyonu,
antiretroviral ve yaşam tarzı faktörlerine bağlı olarak
kemik ve mineral kaybının da olabileceği ihtimaller
üzerinde düşünülmüştür ve sürekli belirsizlik içinde
olunmuştur (11). HIV pozitif olduğu zamanda kemik
dokusu kaybı olduğunda etkili olan faktörler tam olarak bilinmemekle beraber Antiretroviral tedavi kronik
inflamasyon oluşu ve bazı proteinler kemik metabolizmasını bozmaya neden olduğu görülmektedir (12).

HIV enfeksiyonunun tanısı periferik kandan edilen
bilgilerle lenfosit ve monositlerin direkt kültürü ile
ya da viral antijenlerin polimeraz zincir reaksiyonu
karşılanması ile konulan tanı enfekte hastalarda CD4
hücre sayısında azalma görülüp ve serum immunglobulin seviyelerinde artma söz konusu olmuştur
(13). Enfeksiyonun alınmasından AIDS’in açık olarak meydana çıkan 10 yıl geçip artık “fırsatçı enfeksiyonlar” denilen hafif veya ağır, sürekli bakteriyel,
viral, fungal, parazitik enfeksiyon zamanı olarak Kaposi Sarkomu, lenfoma, servikal kanser gibi neoplastik, demans, hafıza ve davranış yetersizliği periferik
nöropati gibi sinir sistemi sağlık problemleri ortaya
çıkmaktadır (13). Antiretroviral tedavisinde ki amaç;
HIV replikasyonunu baskılayarak ve immün fonksiyonlarını tetikleyerek enfekte olan kişinin normal
olan hayatına ve kalitesine ulaşmakta etkili viral baskılanma, kişilerin enfekteyi en aza indirerek toplum
sağlığına da gerekli katkıda bulunmaktadır (14).
Hepatit B
Hepatit B virüsü (HBV) Hepadnaviridae ailesinin
orthohepadna-virüsü olarak kısmen çift sarmalı bir
DNA virüsüdür (15). Tanı olarak;
• HBsAg’nin altı aydan uzun süren pozitifliği (16).
• Serum HBV DNA >2.000 IU/mL (104 copy/mL) (16).
• Alaninaminotransferaz (ALT), aspartataminotransferaz (AST) düzeylerinde sürekli ya da aralıklı yükselme (16).
• Karaciğer biyopsisinde nekro-inflamasyon ve/veya
fibrozis oluşu ile bilinir (16).
Hepatit B’nin başlıca bulaş yolları; cinsellik olamadan olan yakınlaşmalar (horizontal), anneden bebeğe
bulaşma (vertikal), semen ve vajinal sekresyonlarla
bulaşma ve kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma (paranteral) olarak bilinmektedir (17).
Hepatit C
Hepatit C virüsü (HCV) en önce 1989 yılında
klonlanarak belirlenen bir RNA virüsü olup bu tarihten önce Hepatit A ve B’den farklı bir virüsünün farklı
bir hepatit ortaya çıkardığına dair epidemiyolojik bilgiler oluşmuştu ve bu sağlık sorununa non-A non-B
viral hepatit denilmektedir (18). HCV’nin bulaşması
hemen sürekli enfekte kan ve kan ürünleri yardımıyla
beraber HCV enfeksiyonu enfekte vericilerden organ
nakli yapılan alıcılarda da oluşup HCV’nin enfekte
olması için bireyin bulaşabilir şekilde viremisi olsa
da diğer vücut sıvılarının HCV kısmından enfektivite
potansiyeli sınırlı olmaktadır (19). HCV bulaşması
en net biçimde ya büyük miktarda ya da tekrarlayan
perkütan temas olarak (örneğin; infektedonörden kan
transfüzyonu ya da organ transplantasyonu veya IV
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uyuşturucu kullanımı) meydana gelir (18). Hepatit C
virüsü bazen yeni enfeksiyonlar ortaya çıkmasıyla
beraber (HCV) tedavisi, tüm dünyada HCV salgınla
ilgili olmaları için bu durumda diğerlerine göre bir
öncelik tanınması gerekerek erken evrelerde tedavi
edilmez ise siroz, dekompanse karaciğer hastalığı ve
karaciğer kanserinin de ortaya çıkma olasılığı yüksek
olup daha zamanı uzun bir bakım gerektirebilmektedir (20).
Human Papilloma Virus (HPV)
HPV, bir DNA virüsü olup hemen hemen 40 çeşit
siğile sebep olsa da farklı türdeki kanserlere bile sebep
olan bir hastalık tablosuna neden olup sıkça rastlanılan
kanser türü rahim ağzı kanseri olup düşük riskli HPV
tipleri (HPV6 ve HPV11) genital siğiller ve sürekli
devam eden laringeal papillomatoz gibi kötü huylu
lezyonlara sebep olup; riski fazla olan bazı HPV genital ve orofarengeal karsinomayı da kapsayan çeşitli
türdeki kanserlerin gelişiminde görev almakla birlikte
virüs ile bulaşan bireylerin % 40’ı cinsellik hayatlarını
ilk iki yılı içinde bulaşsa da HPV çeşitlerinin bazıları anogenital bölgede, bazı kısımları vücudun çeşitli
organlarında da enfeksiyon yapmaktadır (21). Sürekli devam eden (HPV) enfeksiyonu serviks kanserine
de neden olan bir hastalık olup seneler boyunca veya
on yıllar boyunca tanı konulmayıp ve gereken tedavi
uygulanmazsa, servikal intraepitelyal neoplazi serviks
kanserine kadar gidebilecek bir tür hastalıktır (22).
Günümüzde Papilloma virüs Episteme (PaVE) veritlerine göre 198 referans HPV çeşidi olup ve en az
12’si (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı
(IARC) Monografları Çalışma Grubu ile beraber yüksek riskli olduğu belirlenmektedir (23). Bulaş yolları
ise;insan papilloma virüsü birden fazla bula yolları
olup; enfekte olmuş yüzeylerden, vücuttaki dokulardan ve doğum kanalından olup direkt veya dolaylı yollarla olarak bulaş olsa da en büyük bulaş şekli cinsel
yolla bulaşıp hemen bulaşan enfeksiyonlar için, cinsel ilişki sırasında skuamöz ya da mukozal epiteldeki aşınmalar veya hasarlarla bazal hücreler sayesinde
HPV’nin ulaşması gerekmektedir (24). HPV’ler ilk
olarak bazal epitel hücrelerine bulaşıp genomlarını kopyası az olarak, epizomal formda özerk krurluş
aşamasında çoğalmaya başlayarak bakım esnasında,
viral genomlar kopyası kadar stabil kalmaktadır (25).
Serviks kannseri diğer kanser evrelerine göre 1A’dan
4B’ye kadar devam etmektedir. İlk evresi olan 1A tedavi edilmesi mümkün olsa da 4B evresinde son çare
palyatif tedavisine başlanılmaktadır (21). Günümüzde
uygulanan aşılara rağmen, yaklaşık 4.100 kadın hala
her sene serviks (rahim ağzı kanseri) dolayı yaşamına
son vermektedir (26).
36
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Sifiliz
Treponema pallidum virüsün neden olduğu bir
bulaşıcı hastalıktır (27). Sifiliz enfeksiyöz bir sağlık
problemi olsa da erken tedavi uygulandığı zaman kesin iyileşme olan bir sağlık problemi olsa da tedavisiz
olgularda zamanla hayatı olumsuz yönden ciddi yan etkilere ve iç organ tutulmalarına sebep olup enfeksiyona
göre doğal bağışıklık olmayıp klinik bulguları erken,
geç, birinci, ikinci latent sifiliz ve üçüncü devir sifiliz
olarak sınıflandırılmakla birlikte hastalığın transplasental ve perinatal geçişleriyle konjenital sifiliz meydana
gelmekte, gerekli klinik bulgulara ve stigmatlara sebebiyet verebilir (15). Kadın ve erkeklerde rastlanan sifiliz; cinsel ilişkinin üst seviyede olduğu yaşlarda, tehlikeli cinsel ilişkide bulunanlarda, birden fazla partnerli,
homoseksüelerde ve sosyoekonomik bakımından zayıf
olanlarda çok görülmekle birlikte cinsel ilişki, gebelik esnasında transplasental ve doğum sırasında bulaş,
farklı yollarla araç gereçlerin kullanımı ve kan nakli
hastalığın majör emfekte yollarındandır (28). Sifilizin
her evresinde önerilen tedavi penisilin olup Benzatin
penisilin G 2.4 milyon U IM yolla erken sifiliz için tek
doz, geç sifiliz tedavisi için 3 hafta boyunca haftada
bir uygulanıp olgumuza kardiyak ve nörolojik sistem
bulgularının olmaması sebebiyle, erken sifiliz olarak
kabul ederek tek doz penisilin tedavisi uygulanıp sifiliz
hastalarının tedavi sonrası altı ayda bir serolojik olarak
takibinin yapılması önerilir (29).
Klamidya
Klamidya hastalığının etkeni Chlamydia trachomatis bakterisi olup hastalık kadınların % 75’inde ve
erkeklerin en az % 50’sinde asemptomatik seyredip
ana etkenlerinden biri olması nedeniyle aynı zamanda infertilite ve ektopik gebeliğin oluşumunda rol oynayan önemli nedenlerden birisi olup dünya çapında
bakteriyel kaynaklı cinsel yolla bulaşan hastalıklar
içinde klamidya en yaygın olmakla beraber tedavi edilmezse ciddi ve uzun süreli komplikasyonlara
neden olabilmektedir (30). C. trachomatis’e patetik
antibiyotikler gruplarında tetrasiklinler, makrolidler
ile beraber halen kullanmakta olan C. trachomatis’in
sebep verdiği yan etkisi bulunmayan genital bölgede
oluşan enfeksiyonların tedavilerinde tetrasiklin türevleri olan oksitetrasiklin ve doksisiklin birinci sırada
kullanım şekli olan antibiyotikler arasında doksisiklinin kullanılamadığı zaman ilk alternatif eritromisin ile
birlikte Roksitromisin ve klaritromisin de kullanılabilecek diğer alternatifler arasında yer alıp günümüzde
yapılan tedavi tek doz 1 g azitromisin tedavisinin 7
günlük doksisiklin tedavisi kadar etkili olduğu görülmektedir (31). Centers for Disease Control (CDC) 25
yaş ve altı cinsel aktif kadınlarda ve daha ileri yaşlar-

da olup, risk gruplarına giren kadınlarda yıllık C. trachomatis taraması önermektedir. Tanıda kullanılan
başlıca yöntemler: kültür, direkt immünofloresans,
enzim immünoassay (EIA), nükleik asit hibridizasyon
testleri ve nükleik asit amplifikasyon testleri (NAAT)
olup ve tüm bu testler içinde en duyarlı test NAAT
olup ancak ülkemizde az kullanılıp çünkü maliyet açısından pahalı bir testtir (30).
CYBH ve Güncel Yaklaşımlar
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) yüksek
oranda, farklı bakteri, mantar, virüs ve parazit sebebiyle
ortaya çıkan ve ilk olarak bulaşma yolu önlemsiz cinsel
ilişki olan bir sağlık problemi olup onunla birlikte, gebelik esnasında enfekte olabilmekte ya da kan transferi sırasında temas yolu ile enfekte olabilmektedir (32). Günümüzde yaşam kalitesini etkileyen kronik hastalıklar
üzerinde sürekli çalışmalar yapmakla beraber, sağlık
bakımı ve tedavi edilmesindeki en önemli amaç hastanın refah içinde yaşaması olup bununla birlikte, kronik
hepatit B’li gibi sağlık problemi olan kişilerin yaşam
kaliteleri beklenenin altında seyredilmektedir (33). Son
zamanlarda, primer serviks kanseri tanısı konulmak için
HR-HPV testi uygun görülmüş olup günümüzde, prekanseröz servikal lezyonların (CIN2 / 3 ve AIS) veya
serviks kanserinin tanı konulmasında HR-HPV’nin moleküler biyolojik testinin sitolojiden daha da uygun görüldüğü ve daha çok negatif prediktif değere ait birçok
kanıt tespit edilmiştir (34). CYBH cinsellik ve çoğalma
açısından çok önemli bir yer olup DSÖ araştırma sonuçlarına ilişkin her geçen gün 1 milyon hasta eklenip ve
her yıl 357 milyon birey enfekte olabilmektedir (35).
Günümüzde halen devam etmekte olup (DSÖ) HIV
ile bulaşmış bireylerin tedavisi için rejimler içeren tenofovir disoproksil fumarat (TDF) uygun olabileceği
bildirilmiş; yağın bir şekilde kullanılıp artık resmen bir
rejim olarak hal almaktadır (36). Günümüzde, önemli
morbidite sebebi olmalarıyla beraber kadınlarda serviks
kanserine gibi nedenlere yol açarken, insan immün yetmezlik virüsü (HIV), hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonları ciddi seviyede can kaybına sebep olup (DSÖ),
CYBH’lerin ortaya çıkardığı bazı sebepleri söyleyen
bir araştırmalar yapılmış olup ve yıllık 333 milyon hastada bulaş olduğu ortaya çıkmıştır (37). HIV ve HCV
enfeksiyonlarına karşın tedavisi için enjeksiyon ortak
kullanımı önlemek amacıyla iğne ve şırınga programları
(NSP); opioid enjeksiyonunun sıklığı azaltmaya yönelik
ve kesilmeye yönelik teşviklere yöneltmek için opioid
ikame tedavisi (OST); HIV tedavisi ve bakımına giriş
kapısı olarak HIV testi danışmanlık ve tolumun yükünü
azaltmak amacıyla HIV antiretroviral tedavi (ART) bazı
ülkelerde cinsel ilişki esnasında bulaşan virüsü önlemek
için prezervatif dağıtımına başlanmıştır (38).

Danışmanlıklar:
AIDS ile Mücadele Derneği
Ülkemizde ilk olarak İzmir’de kurulmuş bir sivil
toplum kuruluşudur. 1991 yılında Prof. Dr. Melahat
Okuyan’ın önderliğinde, Prof. Dr. Refik Çapanoğlu,
Prof. Dr. Necla Çevik, Zuhal Okuyan, Arife Yalçın,
Gazeteci Erhan Gölbey, Kurucu üye İlknur Bayraktar, Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu’nun girişimleriyle
kurulmuştur (Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı,
Çocuk hastalıkları uzmanı, Diş hekimi ve mikrobiyolog, Gazeteci). Derneğin önemli amacı Türkiye’de
AIDS ile savaş için kurulan ilk sivil toplum kuruluşudur. Genel merkezi İzmir olan derneğin 1993 senesinde bakanlar kurulunun toplanmasıyla kamu yararına
bir dernek olarak kabul edilip, Ankara ve İstanbul’da
da şubeleri kurulmuştur. Derneğin genel merkezi
ve şubeleri, aynı anda ya da kimlik kartı ve istemi
olmadan ücretsiz bir şekilde eğitim ve danışmanlık
verilmektedir. AIDS ile mücadele derneği, vizyonu;
bireyler için AIDS ile baş etmek için içeren gerekli
uğraşlar yapmak, toplumu AIDS hastalığında yeterli
bilgi sahibi edinmek ve aynı zamanda cezaevindeki
bireyleri bilgilendirmek ve HIV testine yönlendirmektir. Herkesin AIDS’li olduğu düşüncelerden arındırmak. Çünkü test uygulamaları yapılmadan ülkemizdeki gerçek verilerine ulaşılamaz. Farklı meslek
mensupları kurslar açarak halkı bilinçlendirerek teste
yönlendirmek. Sertifikalı üç günlük eğitim yerleri
kurmak. İki yılda bir tek sefer yapılan ulusal kongreler yapmak (39).
AIDS Danışma ve Çağrı Merkezi
Proje ilk olarak İzmir, İstanbul ve Diyarbakır şehirlerinde test edilmeye başlandı. İstanbul’da
Galatasaray Üniversitesi ile beraber toplamında 30 okuldan 60 öğretmen ve 270 öğrenci vardı.
Uyuşturucu ve HIV/AIDS-CYBH yayılmasında ise
Beşiktaş Belediyesi-Galatasaray Üniversitesi Proje
Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından, AIDS ile
Mücadele Derneği ve Sağlık Bakanlığı ile beraberiyle bireylerin yararına olacak yeni uğraşlar halen sürmektedir. Öğrencilerin çok olduğu Beşiktaş ilçesinde,
özellikle risk gurubunun fazla olduğu bireylerin kolay bir şekilde ulaşabilecekleri, test ve danışmanlık
hizmetlerinde faydalanabilecekleri gerekli çalışmalar
sürüyor. Sağlık Bakanlığı HIV/AIDS Önleme ve Destek Projesi ile beraberinde yapılan çalışmalar Beşiktaş
Belediyesi Sağlık İşleri gereken düzeltmeler devam
etmektedir (40).
Pozitif Yaşam Derneği
2003 senesinde bireysel bağlamlar beraberinde
HIV ile yaşam mücadelesi veren bazı kişiler, dernewww.kliniktipdergisi.com
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ğin ilk bir araya gelerek sürelerle hekim ve bununla
uğraşan insanlar ve UNAIDS gibi yerlerdeki insanlar
beraberinde 2003 senesinin ekim ayında da HIV hastaları gruplar kurularak internet yoluyla devamlı iletişim halinde olabilirliği olmuştur. Bu e-posta listesi,
en çok ta İstanbul dışında yaşayan ama internet erişimi olan HIV savaşan bireyler için rahata kavuşmaları
için bir yer, zor olmayan bir iletişim oluşturulmuştur.
Listede olan birey ve bireylerin beraberinde başka
yerden bireylerin de yer aldığı insanlar yüz yüze toplanarak bu beraberliği gerçekçi bir kimliğe bürünüp
ve gruplaşma şeklinde yer aldılar. 2004 senesinde
süratli bir şekilde dernek olma süresi, gerekli yazıların hazırlanması, ne amaçla yazıldığını belirlenmesi, misyon ve vizyonumuzun gerçekleşecek şekilde
oldu. Haziran 2005’te Pozitif Yaşam Derneği HIV ile
hayatlarını sürdürmeye çalışan kişiler haklarını öne
çıkarmaları, gruplaşarak daha da aktif hale getirmek,
hastalık hakkında yeterli bilgi edinmek, ön Birbirlerine yakın temastan korunmak isteyen bireylerin HIV
ile savaşan kişilerle beraber sağlık kuruluşlarına gidilip, bir birlik içerisinde savunmaya başlamışlardı.
2006 senesinde, kuruluşun bir sene sonrası Küresel
Fon Dünya çapında AIDS, verem ve sıtma ile savaş
maksadıyla kurulan dernek olup ile devletle beraber
gereken anlaşmalar sağlanarak protokolle 5 milyon
dolarlık HIV/AIDS Önleme ve Destek Hibe Programı geliştirildi. Sağlık Bakanlığı’yla yapılan programlar dahilinde Pozitif Yaşam Destek Merkezi resmen
hayatımıza girdi (41).
Aile Sağlığı Merkezleri ve Kamu Hastaneleri
İlk olarak Şişli Sağlık İşleri Müdürlüğünün de
içinde bulunduğu gönüllü danışmanlık ve test merkezlerinde cinsel yolla bulaşan hastalıklar testlerinin
ücretsiz olarak başlamasıyla birlikte; bağlı olunan sağlık ocağında hepatit, HIV gibi testler ücretsiz olarak
olunabilmekte. Bunun dışında devlet hastanelerinin
enfeksiyon bölümünden alınan randevu ile yine ücretsiz olarak bir çok cinsel yolla bulaşan hastalık için test
olabilmeniz mümkün (42).
CYBH ve Hemşirelik Yaklaşımları
Hemşirelerin sağlık problemi olan veya olmayan
hastalığa neden olan bakım verebilmeleri için hemşirelik süresi içerisinde çalışmaları başarılı sayılmasında önemli yer edinmektedir (43). Hemşireler bu
hastalıkları gizlemek zorunda olup, bu sebeple cinsel ilişki sırasında korunarak ilişkiye girilmeye teşvik edip risk grubundaki bireylerin CYBH ihtimali
olan eşlerinin de tedavi olması gerektiği hakkında
eğitim verilmesi, klinik yönetim ve en önemlisi gelişmekte olan ülkelerde, kritik ve klinik bulguların
38
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değerlendirmesiyle bireylerin CYBH’ye olan eğitimi
aşılayarak DSÖ, okullarda bireylere verilecek sağlık
hizmetlerinin bireylerin davranışları hayatına yön verecek etki gösterdiğini bildirerek ülkeleri bu hizmetleri verildiği için daha ilgili olmayı çağrıştırmaktadır
(44). Hemşireler, “American Nursing Association”ın
(ANA) toplandığı ve yapılan çalışmalar sonucunda
gerekli bakımın olmazsa olmazı olarak tanı konulmuş
ve “The North American Nursing Diagnosis Association (NANDA)” 1980 senesinde cinsellik fonksiyon
bozukluğu ile gerekli hemşire tanıları ile beraber bilgi vermek, eğitimler sunmak ve rahata kavuşturmak,
yaşam olanağının sağlanması önemli bir yer edinip
ve hemşireler de bunu sağlamak için önemli konumda olup bu durumda hemşirenin sahip olması gereken
bazı özellikler olup bundan dolayı hemşire; kişiye
özel cinselliği öğretilmeli, cinsel konularda kaygılı
olmamalı, iyi bir dinleyici olmalı, eğitim verebilme
beceri yönünden gelişmiş, hastalarla cinsel konularla
alakalı durumlarda gerekli bilgiyi aktarabilme kabiliyetini geliştirmeli, cinsellik konusunu kendine aşılamalı ve bu konu ile alakalı kendisini sakin bir şekilde
olması için savaşmalı cinsellikle alakalı olan bilgilere
yeterince hakim olduğunu hissetmeli, cinsel ilişkiler
hakkında kendisini ve diğer inançlara sahip bireyleri
ayırmamalı, ayrıca hemşire yaşam süresi içinde cinsel konularda yaşanan değişiklikleri sürekli takip etmelidir (43).
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Öz
Hipertansif hastalıklar tüm gebeliklerin % 5-10’unda görülür, maternal ile
fetal morbidite ve mortalite oranlarına fazlasıyla katkıda bulunarak kanama ve
infeksiyon ile birlikte ölüm triadını oluşturur. Etiyolojide anormal plasentasyon
başta olmak üzere, maternal, paternal (plasental) ve fetal dokular arasındaki immunolojik toleransın uyumsuz olması, normal gebeliğin kardiyovasküler veya
inflamatuar değişikliklerine maternal uyum bozukluğu, genetik faktörler bulunur. Gebelikte sistolik kan basıncı ≥140 mmHg veya diastolik kan basıncı ≥90
mmHg olması durumu hipertansiyon (HT) olarak tanımlanır ve başlangıç gebelik haftası ve eşlik eden diğer durumlara göre gestasyonel hipertansiyon; preeklampsi/eklampsi/HELLP Sendromu; kronik hipertansiyon; kronik hipertansiyon
zemininde süperimpoze preeklampsi omak üzere 4 tip olarak sınıflandırılmıştır.
Abstract
Hypertensive diseases are seen in 5-10 % of all pregnancies, contributing a
lot to maternal and fetal morbidity and mortality rates and constitute the death
triad with bleeding and infection. The etiology includes mainly abnormal placentation, incompatibility of immunological tolerance between maternal, paternal (placental) and fetal tissues, maternal adjustment disorder to cardiovascular or inflammatory changes of normal pregnancy, and genetic factors. Systolic
blood pressure 140 mmHg or diastolic blood pressure ≥ 90mmHg is defined as
hypertension (HT) during pregnancy and classified into four types according to
the baseline gestational week and other accompanying conditions; as gestational
hypertension, preeclampsia / eclampsia / HELLP Syndrome; chronic hypertension, superimposed preeclampsia on the basis of chronic hypertension
Giriş
Hipertansif hastalıklar tüm gebeliklerin % 5-10’unda görülür, maternal ile
fetal morbidite ve mortalite oranlarına fazlasıyla katkıda bulunarak kanama ve
infeksiyon ile birlikte ölüm triadını oluşturur. Bu komplikasyonun etiyolojisi
ve patofizyolojisi tam olarak bilinmese de bu konuda kabul gören en önemli
teori anormal plasentasyondur. Çünkü koryonvillusları ile ilk kez karşılaşma
(ilk gebelik), çok miktarda karşılaşma (çoğul gebelik ve molhidatiform vb.)
riski arttırmaktadır. Maternal, paternal (plasental) ve fetal dokular arasındaki
immunolojik toleransın uyumsuz olması, normal gebeliğin kardiyovasküler
veya inflamatuar değişikliklerine maternal uyum bozukluğu, genetik faktörler
diğer etiyolojik faktörlerdir. Gebelikte sistolik kan basıncı ≥140 mmHg veya
diastolik kan basıncı ≥90 mmHg olması durumu hipertansiyon (HT) olarak
tanımlanır ve başlangıç gebelik haftası ve eşlik eden diğer durumlara göre adlandırılır (1,2).
Ulusal Yüksek Kan Basıncı Eğitim Programı (NHBPEP) 2000 yılında yayımladığı raporda gebelikte hipertansiyonu 4 tip olarak sınıflamıştır;

www.kliniktipdergisi.com

41

•
•
•
•

Gestasyonel hipertansiyon
Preeklampsi /Eklampsi/ HELLP Sendromu
Kronik hipertansiyon
Kronik hipertansiyon zemininde süperimpoze preeklampsi
Yaklaşık dört milyon doğum nedeniyle hastaneye yatışın incelendiği bir seride, yüzde 11’inin HT ile ilgili bir
teşhisi vardı; bunların yüzde 4.7’si preeklampsi, yüzde
3.8’i gestasyonel HT, yüzde 1.7’si kronik HT ve yüzde
0.6’sı sınıflandırılmamış HT olarak belirlenmiş (3).
Gestasyonel Hipertansiyon
Gestasyonel hipertansiyon gebelikteki HT’nin en
sık sebebidir. Sağlıklı nullipar kadınların % 6-17’sinde, multiparların % 2-4’ünde görülür (4,5). Bu insidans önceki gebeliği preeklampsiyle komplike olan
gebelerde, multifetal gestasyonlarda, fazla kilolu/obez
kadınlarda en yüksektir (6). Gestasyonel HT; ilk defa
gebeliğin 20. haftasından sonra tespit edilen proteinüri
ve uç organ semptomu olmaksızın sistolik kan basıncı ≥140 mmHg veya diastolik kan basıncı ≥90 mmHg
olmak üzere hipertansiyon varlığıdır (7). Kan basıncı ölçümü en az 4 saat arayla dinlenmiş pozisyonda
yapılmalıdır ancak sistolik kan basıncı ≥160 mmHg
ve/veya diastolik kan basıncı ≥110 mmHg gibi ciddi
derecede yükselmiş ise tedaviye başlamak için bu süreyi beklemeye gerek yoktur. Postpartum 12. haftadan
önce normale döner ve bu nedenle kesin tanı yalnızca
postpartum konabilir.
Bazen gestasyonel HT, gebelikte preeklampsi kriterlerini karşılamayan tansiyon yüksekliğinin geçici
tanısı olabilmektedir. Eğer süreçte proteinüri eklenirse
tanı preeklampsi, postpartum 12. haftadan sonra devam ederse kronik HT olarak değiştirilir. Gestasyonel
HT tanısında kritik nokta proteinüri olmamasıdır ancak bilinmelidir ki klinik olarak preeklampsi gelişen
hastaların % 10’unda, eklampsi gelişenlerin % 20’sinde proteinüri görülmez bu nedenle end-organ semptomları yakından takip edilmelidir ve eğer görülürse
proteinüri olmasa bile bu hastalar preeklampsi/eklampsi olarak yönetilmelidir.
Gestasyonel HT tanısı alan hastaların % 10-50’si
1-5 hafta içinde preeklampsi geliştirmektedir (8). Gestasyonel HT ile pre-eklamapsi aynı fenotiple seyreden
iki ayrı hastalık mı yoksa gestasyonel HT pre-eklampsinin erken evre ılımlı bir varyantı mıdır; bu geçiş tam
net olarak aydınlatılamamıştır ancak bazı durumlarda
preeklampsiye progresyon riski artmaktadır (9).
• Tanı anındaki gestasyon haftası <34 hafta
• Ortalama sistolik basınç >135 mmHg (24 saatlik
kan basıncı izleminde)
• Serum ürik asit yüksekliği (>5.2 mg/dL [0.309
mmol/L) (10).
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Gebeliğin Tetiklediği Hipertansiyon:
Preeklampsi/Eklampsi
Preeklampsi, gebeliğin 20. haftasından sonra veya
postpartum dönemde yeni HT ve proteinüri ile veya
proteinüri olmaksızın önemli uç organ disfonksiyonu
ile karakterize, multisistem progresif bir hastalıktır.
Plasental ve maternal vasküler disfonksiyondan kaynaklanır ve doğumdan sonra değişken bir süre içinde
düzelir. Vakaların yaklaşık yüzde 90’ı geç preterm
(≥34 ila <37 hafta), term (≥37 ila <42 hafta) veya
postpartum (≥42 hafta) dönemde ortaya çıkmasına ve
maternal, fetal ve yenidoğan sonuçlarının nispeten iyi
olmasına rağmen, anne ve bebek, ciddi morbidite veya
mortalite için hala yüksek risk altındadır. Vakaların
geri kalan yüzde 10’unda erken (<34 hafta) prezente
olur ve preterm doğumla ilişkili ek yüksek riskler taşımaktadır. Uzun vadede preeklampsili hastalar, kardiyovasküler ve renal hastalık geliştirme açısından yüksek risk altındadırlar.
Sistematik bir derlemede, dünya çapındaki gebeliklerin yüzde 4.6’sı (% 95 CI 2.7-8.2) preeklampsi
nedeniyle komplike olmuştur (11). Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki insidansı yaklaşık yüzde 5’tir ve ülkeler arasındaki insidans varyasyonları anne yaş dağılımındaki ve nullipar gebe hastaların oranındaki farklılıklardan kaynaklanır (Bknz Tablo 1 Preeklampsi risk
faktörleri) (12,13).
Tablo-1: Preeklampsi Risk Faktörleri
Nulliparite
Preeklampsi öyküsü
Yaş >40 veya <18 yaş
Ailede preeklampsi öyküsü
Kronik hipertansiyon
Kronik böbrek hastalığı
Otoimmün hastalık (örneğin, antifosfolipid sendromu,
sistemik lupus eritematozus)
Vasküler hastalık
Diabetes mellitus (gebelik öncesi ve gebelik)
Multifetal gebelik
Obezite
Siyah ırk
Hidrops fetalis
Kötü kontrol edilen hipertiroidizm
IUGR
Önceki bir gebelikte FGR, plasenta dekolmanı veya fetal
ölüm öyküsü
Önceki gebelik normotansif ise uzamış gebelik aralığı;
önceki gebelik preeklamptik ise, kısa gebelik aralığı tekrarlama riskini artırır
Partnerle ilgili faktörler (yeni partner, sınırlı sperm maruziyeti [örn. önceden bariyer kontrasepsiyonunun kullanımı])
In vitro fertilization (IVF)
Obstrüktif uyku apnesi
Yüksek kan kurşun seviyesi
Post-travmatik stres bozukluğu

Preeklampsi, 34. gebelik haftasından önce daha az
yaygındır. Bir toplum temelli çalışmada, 34 hafta öncesi ve sonrası insidans sırasıyla yüzde 0,3 ve 2,7 idi
(14). 2013 yılında ACOG, proteinüriyi preeklampsi
teşhisi için temel bir kriter olmaktan çıkardı. Ayrıca
şiddetli hastalığın olası özellikleri olarak masif proteinüri (5 g/24 saat) ve fetal büyüme kısıtlamasını (FGR)
da çıkardılar çünkü masif proteinürinin sonuçlar ile
zayıf bir korelasyonu vardır ve FGR yönetimi, preeklampsi tanısı konulsa da konulmasa da benzer şekilde yönetilir. Oligüri de şiddetli hastalığın bir özelliği
olarak çıkarıldı. Uluslararası Gebelikte Hipertansiyon
Çalışmaları Derneği hem preeklampsi hem de büyüme
kısıtlılığı, plasental bozukluk belirtileri olduğundan,
20 gebelik haftasından sonra yeni başlayan hipertansiyonu olan bir kadında preeklampsi teşhisi koyabilecek
kriterlerden biri olarak FGR’yi dahil etmeye devam
etmektedir (Bknz: Tablo 2).
Etkilenen kadınların yaklaşık yüzde 25’i şiddetli
HT ve/veya hastalık spektrumunun şiddetli sonunu karakterize eden; kalıcı ve/veya şiddetli baş ağrısı, skotomata, fotofobi, bulanık görme veya geçici körlük gibi
vizüel bulgular, üst karın, retrosternal veya epigastrik
ağrı, değişen mental durum, yeni nefes darlığı, ortopne
gibi spesifik olmayan semptomlardan birini veya daha
fazlasını geliştirir. Bu alarm bulguları acil değerlendirme ihtiyacını, kan basıncını şiddetli seviyenin altına
düşürmek için hızlı tedaviyi ve olası doğumu planlamayı gerektirir.
Tanı kriterlerinde yer alan belirti ve bulguların
dışında, fetal iyilik hali NST ve biyofizik profil ile
değerlendirilmeli ayrıca, amniyotik sıvı hacmini değerlendirmek ve oligohidramniyos ve fetal büyüme
kısıtlaması (FGR) açısıdan değrlendrime yapmak
Tablo-2: Preeklampsi, Tanı Kriterleri
Daha önce normotansif bir hastada gebeliğin 20 haftasından
sonra en az 2 kez sistolik kan basıncı 140 mmHg veya diyastolik kan basıncı 90 mmHg ve aşağıdakilerden 1 veya daha
fazlasının yeni başlangıcı:
Proteinüri
24 saatlik idrar örneğinde ≥0,3 g proteinüri veya
Rastgele bir idrar örneğinde ≥0.3 (mg/mg) (30 mg/mmol)
protein/kreatinin oranı
Daldırma çubuğunda ≥2 + (kantitatif bir ölçüm mevcut değilse)
Trombosit sayısı <100.000/microL
Serum kreatinin >1.1 mg/dL (97.2 micromol/L) veya ek
renal hastalık yokluğunda kreatinin konsantrasyonunun iki
katına çıkması
Karaciğer transaminazlarının normal konsantrasyonların üst
sınırının en az iki katına çıkması
Akciğer ödemi
Yeni başlayan ve kalıcı baş ağrısı (alternatif tanılarla açıklanamayan ve analjeziklere yanıt vermeyen)
Görsel semptomlar (bulanık görme, ışık çakmaları, skotom)

gereklidir. Nörolojik defisitleri/anormal nörolojik
muayenesi, oküler belirti ve semptomları olan veya
tedaviye yanıt vermeyen şiddetli kalıcı baş ağrısı ve
preeklampsinin ilk rutin tedavisi olan kadınları değerlendirmek için intrakarniyal hadiseleri atlamamak için
nöroloji konsültasyonu yapılmalıdır.
Ölüm veya sakatlığa yol açan inme, preeklampsi/
eklampsinin en ciddi komplikasyonudur ve gebelikle
ilişkili inmenin yaklaşık yüzde 36’sından sorumludur.
Bu spektrumda çoğu inme hemorajiktir ve öncesinde
şiddetli baş ağrısı ve şiddetli ve dalgalı kan basıncı seviyeleri vardır, ancak iskemik inmeler de meydana gelir. Eklamptik nöbetler hepsinde olmasa da bazılarında
görülür. Preeklampsili kadınlarda hemorajik inme için
risk faktörleri, önemli baş ağrısı ve/veya nöbetlerle
ilişkili kalıcı şiddetli HT’u içerir. Kan basıncını düşürmek riski azaltabilir (15-17).
Epigastrik, üst abdominal veya retrosternal ağrı,
hastalık spektrumunun şiddetli sonunun ana semptomudur. Genellikle geceleri başlayan, genellikle düşük
retrosternum veya epigastriyumda maksimal olan, ancak sağ hipokondriuma veya arkaya yayılabilen şiddetli sürekli ağrı ile karakterizedir. Bazen mide bulantısı
ve kusma da ortaya çıkar. Glisson kapsülünün hepatik
ödem veya kanamadan gerilmesi nedeniyle karaciğer
palpasyonu ağrılı olabilir. Karaciğer rüptürü veya kanaması nadirdir, ancak ani başlayan sağ üst kadran ağrısına eşil eden ciddi hipotansiyon olduğunda şüphelenilmelidir. Akut pankreatit, preeklampsinin nadir bir
komplikasyonudur ve preeklampsinin epigastrik ağrısını taklit edebilir. Görsel semptomlar, retinal arteriyolar spazm, bozulmuş serebrovasküler otoregülasyon
ve serebral ödemden de kaynaklanır. Bilinen semptomlar dışında diplopi veya amaurosis fugax (bir veya
iki gözde körlük) da ortaya çıkabilir. Preeklampsideki
görsel bozukluklar PRES’in belirtileri olabilir (18).
Preeklamptik bir kadında nöbet, tanıyı eklampsiye çevirir. Eklamptik nöbetler, şiddetli özellikleri olmayan
preeklampsili 400 kadından 1’inde ve şiddetli özellikleri olan preeklampsili 50 kadından 1’inde gelişir. Histopatolojik korelasyonlar arasında beyin kanaması, peteşi, ödem, vaskülopati, iskemik hasar, mikroinfarktlar
ve fibrinoid nekroz yer alır (19,20).
Kronik Hipertansiyon
Gebelikten önce ya da gebeliğin 20. haftasından
önce tanı alan HT kronik HT olarak tanımlanmaktadır.
Ayrıca gebelikte gestasyonel HT tanısı ile takip edilmiş
ancak postpartum 12. hafta ve sonrasında da devam
eden HT da yine kronik HT olarak tanımlanmaktadır.
Gebeliğin 12-19. haftaları arasında sistolik ve diyastolik kan basıncında 5-10 mmHg civarında fizyolojik bir
düşüklük görülür. İlk prenatal takip vizitine gebeliğin
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Tablo-3: Amerikan Kalp Cemiyeti Hipertansiyon İçin Kan
Basıncı Kriterleri
• Normal kan basıncı-sistolik <120 mmHg ve diastolik <80
mmHg
• Yükselmiş kan basıncı-sistolik 120-129 mmHg ve diastolik
<80 mmHg
• Hipertansiyon:
- Evre 1: Sistolik 130-139 mmHg veya diastolik 80-89
mmHg
- Evre 2: Sistolik ≥140 mmHg veya diastolik kan basıncı
≥90 mmHg
• Gebeliğin geçici hipertansiyonu: kan basıncı postpartum
12. haftada normale dönerse

2. trimesterinde başvuran gebelerde bu fizyolojik düşüşe bağlı kronik HT tanısı atlanabilir. Hipertansiyon
için kan basıncı kriterleri 2017’de Amerikan Kalp Cemiyeti tarafından, gebe olmayan erişkinlerde uzun dönem kardiyovasküler riskleri daha iyi tanımlamak ve
modifiye etmek adına ayrıca sınıflandırılmıştır (12).
Prepartum ya da postpartum dönemdeki gebe olmayan
kadını değerlendirilirken revize edilen bu kriterler dikkate alınmalıdır (bknz: Tablo 3) (21).
Bu yeni kriterler ile reprodüktif çağ kadınlarda
Amerika Birleşik Devletleri’nde kronik HT teşhisi
konmuş kadın sayısını ikiye katladığı tahmin edilmektedir (22). Ortaya çıkan kanıtlar, birinci trimester kontrolünde normal kan basıncına (<120 mmHg sistolik ve
<80 mmHg diyastolik) sahip kadınlara kıyasla, evre 1
HT’u olan kadınların preeklampsi, gestasyonel diyabet
ve endike preterm doğum riski altında olabileceğini düşündürmektedir (23). Evre1 ve evre2 hipertansiyonda
gebelik yönetimi için daha fazla kanıta ihtiyaç vardır
ancak. ACOG) evre 1 HT’u olan kadınlara gebelikte
yakın takip gibi konservatif yaklaşım önerilmektedir
(24). Gebelikte kronik HT’un yüzde 13-40’ı maternal
ve fetal/neonatal mortalite ve morbiditeyi arttıran süperimpose preeklampsiye evrilmektedir (25).
Meta-analizler ve sistematik derlemeler kronik
HT’un istenmeyen maternal yan etkilerle kesin ilişkisini göstermiştir. Bu risk HT’un şiddetine ve uç organ zararlanmasının varlığına bağlı olarak artmaktadır
(26-29). Bu relatif risk anlamlı olarak yüksek bulunsa da uç organ (kalp, böbrek, beyin vb) hasarlanması
için esas belirleyici olan preeklampsi ve kontrolsüz
HT varlığıdır (30). Kronik HT’lu gebeler 1000 doğum başına; akut böbrek yetmezliği [5.9]; pulmoner
ödem [1.5]; süperimpoze preeklampsi (13-40), inme/
serebrovasküler komplikasyon [2.7], ölüm [0.4] gibi
artmış maternal riskler ile karşı karşıyadır (31). Ayrıca
sezaryen doğum [41.4] plasental abrupsiyon, postpartum hemoraji, gestasyonel diyabet gibi gebelik komplikasyonları riski de artmıştır ve uzamış hospitalizasyon süreleri ile ilişkilidir (31,32).
44

www.kliniktipdergisi.com

Perinatal mortalite genel obstetrik popülasyona kıyasla 2-4 kat artmıştır (31). Bu artış fetal gelişim kısıtlılığı ve zorunlu erken doğum endikasyonuna bağlanabilir. Çünkü 800 bin gebenin dahil edildiği bir
metaanalizde kronik HT’lu gebelerde; erken doğum ve
düşük doğum ağırlıklı bebek ve yenidoğan yoğunbakım ihtiyacının yüksek olduğu saptanmıştır (33). Yine
başka bir prospektif kohort çalışmada kronik hipertansiyonlu gebelerde SGA (small for gestational age) bebek insidansı 2 kat daha yüksek saptanmış bu orandaki
artışın sadece preeklampsiye bağlanamayacağı, yalnız
kronik HT’u olan gebelerin analizinde de bu oran yüksek olduğu belirtilmiştir (34,35).
Kronik hipertansiyon artmış konjenital malformasyon
riski ile ilişkili bulunmuş olup; kardiyak malformasyon
relatif riski tedavi almayan grupra 1.4-1.5 tedavi alan
grupta 1.6-2.0 olarak saptanmış ve küçük çalışmalarda
da özefagial atrezi, hipospadias gibi diğer anomalilerde
de artış saptanmış ancak altta yatan patofizyoloji tam
olarak aydınlatılamamıştır (36). Hem kronik HT hem de
preeklampsi, maternal uzun dönem sonuçları artmış kardşyovasküler risk ile ilişkilidir. Helsinki Doğum Kohortu
hipertansif bozukluklar ile komplike olmuş gebeliklerden
doğan bebeklerin uzun dönem takiplerinde kognitif gerileme, mental ve duygudurum bozuklukları ılımlı yüksek
oranda olduğu rapor edilmiştir (37,38).
Kronik HT’u olan reprodüktif çağda bir kadının,
pre-natal vizitinde; özellikle 30 yaş altında, aile öyküsü olmayan dirençli bir HT saptanması durumunda mutlaka sekonder nedenler gözden geçirilmelidir.
Hastalar, düşük riskli bir popülasyona kıyasla, beklenen gebeliğin seyri, artan maternal ve fetal sürveyans
ihtiyacı ve muhtemelen daha sık obstetrik vizit ve
muhtemelen hastaneye yatış gerekebileceği hakkında
bilgilendirilmelidir. Kreatinin, idrar protein/kreatinin
oranı, 24 saatlik idrarda protein değerleri bakılmalı, kronik böbrek yetmezliği değerlendirilmelidir. Bu
hastalarda kardiyak hipertrofi, disfonksiyon, iskemik
kalp hastalığı riski arttığı için ekokardiyografi ile bazal kardiyak değerlendirme yapılmalı, ekokardiyografi
yapılamıyorsa 12 derivasyonlu EKG değerlendirilmesi mutlak yapılmalıdır. Kilo verme, egzersiz, sigara,
tuz kısıtlaması gibi modifiye edilebilir risk faktörleri gözden geçirilmelidir. Kan basıncı optimizasyonu
sağlanmalı, kullanılan antihipertansif ilaçlar gözden
geçirilmelidir. Labetalol ve nifedipin fetal güvenlik
açısından ilk sırada tercih edilmelidir. Metildopa da
gebelikte güvenlidir ancak kan basıncı kontrolünde
yetersiz kalabilir. Anjiyotensin konverting enzim inhibitöleri ve anjiyotensin reseptör blokerlerinden uzak
durulmalıdır çünkü kalvarial hipoplazi, renal disgenezi gibi konjental malformasyonlar ve IUGR ile ilişkli
bulunmuşlardır (39).

Kronik Hipertansiyon Zemininde
Preeklampsi/Eklampsi
Gebelikte kronik HT’un yüzde 13-40’ı maternal ve
fetal/neonatal mortalite ve morbiditeyi arttıran süperimpose preeklampsiye evrilmektedir. Uzun süredir
devam eden, şiddetli veya sekonder HT’u olan hastalarda, obezite, siyah ırk; preeklampsi öyküsü ve sigara
içmek riski arttrır.
Süperimpoze preeklampsi, aşağıdakilerden herhangi biri mevcut olduğunda olasıdır:
• Daha önce iyi kontrol edilen ani bir kan basıncı artışı veya kan basıncını kontrol etmek için antihipertansif ilaçların hızlı bir şekilde artması ihtiyacı.
• Gebelik öncesi veya erken gebelik proteinürisi olduğu bilinen bir kadında yeni proteinüri başlangıcı
veya proteinüride ani artış. Proteinürideki ani bir
artış, çeşitli toplumlar tarafından veya mevcut literatürde kesin olarak tanımlanmamaktadır. Sınırlı kanıtlara dayanarak, tipik olarak, daha önceden böbrek
hastalığı veya proteinürisi olan kadınlarda proteinüri
seviyesi başlangıca göre yüzde 100 arttığında, üst
üste binen preeklampsiyi teşhis ederiz (40).
Preeklampsinin aşağıdaki ciddi özelliklerinden herhangi birinin varlığı, şiddetli özelliklerle süperimpoze
preeklampsinin teşhisini destekler:
• Artan antihipertansif tedaviye rağmen aşırı yüksek
kan basıncı.
• Trombositopeni (trombosit sayısı <100.000 / mikrolitre).
• Artmış transaminazlar (belirli bir laboratuvar için
normal konsantrasyonun üst sınırının iki katı) veya
ilaca yanıt vermeyen ve alternatif tanılarla açıklanmayan şiddetli kalıcı sağ üst kadran veya epigastrik
ağrı veya her ikisi.
• Yeni başlayan veya kötüleşen böbrek yetmezliği.
• Akciğer ödemi.
• Kalıcı serebral veya görsel rahatsızlıklar.
Superimpoze preeklampsinin klinik görünümü, kronik HT’u olmayan preeklampsili kadınlara benzerdir ve
klinik değerlendirmeleri aynı olmalıdır. Tam kan sayımı, kreatinin, idrar proteini/kreatinin oranı (veya toplam protein için 24 saatlik idrar, elektrolit, AST/ ALT
ve trombosit sayısı gibi temel labratuar parametlerli
bakılmalıdır. Ek olarak tıbbi öyküsü ve komorbid durumlara dayalı olarak uygun şekilde: Transtorasik ekokardiyografi veya 12 derivasyonlu EKG, yüksek şüphe
varsa sekonder HT nedenleri için tetkikler yapılmalıdır.
Antihipertansif ve diğer ilaçları gözden geçirilip ve
optimize edilmelidir. Diğer komorbiditeleri değerlendirilmeli (örneğin, diyabet testi, obezite, sigara içimi)
ve uygun şekilde yönetilmelidir. Mutlaka evde tansiyon
takibi önerilmelidir. Kronik HT’lu gebelerde kilo alımı
kısıtlanmalı, tuz kısıtlamalı diyet önerilmelidir.

Bu gebelerin obstetrik takipleri 28-30 haftaya kadar
ayda bir, sonrasında 35 haftaya kadar 2 haftada bir, ve
doğuma kadar haftalık olmak üzere normale göre daha
sık aralıklarla yapılmalıdır. Kontrollerde süperimpoze
preeklampsi semptomları açısından özenle değerlendirilmelidir. Özellike 2. trimester sonu ve 3. trimesterde
kötüleşen tansiyon değerleri olan gebelerde süperimpoze preeklampsi mutlaka dışlanmalı gerekirse kısa
süreli hospitalizayon yapılmalıdır. Hastalara uç organ
semptomları hakkında detaylı olarak bilgilendirilmeli bu semptomların varlığında obstetrisyen ile temasa
geçmesi önerilmelidir.
Amerikan Kalp Cemiyeti, gebe olmayan bireylerde kronik HT’un yönetimi için öneriler yayınlamış olsa da, bu kılavuzlar, fetal güvenlik endişeleri
ve gebeliğin fizyolojik değişiklikleri ve uzun vadeli
hedeflerin bir ömür boyunca yetişkin HT tedavisinin, hamileliğin kısa vadeli zaman çerçevesinden
farklı olması nedeniyle hamile kadınlara tam olarak
genelleştirilemez. Etiyoljisine bakılmaksızın şiddetli
maternal HT’nun (sistolik kan basıncı ≥160 mmHg
veya diyastolik kan basıncı ≥110 mmHg), maternal
serebrovasküler, kardiyak ve renal olayların yanı sıra
ölümü azaltmak için farmakolojik olarak zamanında
tedavi edilmesi gerektiği konusunda fikir birliği vardır. Genel prensip, kan basıncını ciddi şekilde yükselmiş aralıktan ve hafifçe yükselmiş aralığa kademeli
olarak düşürmektir. Kesin kan basıncı hedefleri tam
net olmamakla birlikte uterin arterlerde ani hipotansiyon ve uterin perfüzyonun azalmasından kaçınılmalıdır. İlaç seçimi, kan basıncının akut veya kronik
tedavisine olan ihtiyaca ve güvenliğe dayanmaktadır.
Gebelikte kan basıncının akut olarak düşürülmesi
için kullanılan ilaçlar arasında intravenöz labetalol,
intravenöz hidralazin veya oral nifedipin bulunur. Bir
antihipertansif ajanı diğeriyle karşılaştıran 3573 kadını içeren 35 randomize çalışmanın meta-analizinde
hiçbir ajan açıkça üstün değildi (41). Bu nedenle, antihipertansif ajan seçimi, bulunabilirliğe, klinisyenin
belirli bir ilaca olan tecrübesine ve aşinalığına ve yan
etkilere bağlı olmalıdır.
ACOG, açık bir yarar ve tedavi güvenliği için sınırlı kanıtlar göz önüne alındığında, gebelikte hafif
kronik HT (>140/90 mmHg ve <160/110 mmHg) için
ilaç tedavisinin başlatılmamasını önermektedir (42).
Ayrıca ACOG, gebe kalan hafif HT’u olan kadınlarda
ilacı bırakmayı ve yaşam tarzı değişiklikleri (diyet, egzersiz) önermeyi önermektedir. Şiddetli HT’u (sistolik
kan basıncı ≥160 mmHg veya diyastolik kan basıncı
≥105 ila 110 mmHg) olan gebe kadınlar için farmakolojik tedavi önerilir, çünkü maternal ve fetal için kısa
vadeli faydalar iyi tanımlanmıştır. Kalp veya böbrek
hastalığı gibi end- organ tutulumu olan kadınlar için
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tedavi başlama eşiği daha düşük (≥150/100 mmHg)
tutulması önerilir. Çoğu kadın için kan basıncı hedefi,
sistolik kan basıncı ≥120 ve <160 mmHg ve diyastolik
kan basıncı ≥80 ve <110 mmHg’dir. ACOG, uç organ
tutulumu olan kadınlar için spesifik önerilerde bulunmamıştır.
• National Institute for Health and Care Excellence (NICE) yönergeleri, hedef kan basıncı <135/85
mmHg olan, sistolik kan basıncı ≥140 mmHg veya
diyastolik kan basıncı ≥90 mmHg için tedavi önerilmesini önermektedir (43).
• Uluslararası Gebelikte Hipertansiyon Çalışmaları
Derneği (ISSHP) - ISSHP, hamilelik sırasında kan basıncını 110 ila 140 mmHg / 80 ila 85 mmHg aralığında tutmak için farmakolojik tedavi önermektedir (44).
Kronik HT’lu gebeler fetal gelişim kısıtlılığı (FGR)
açısından yakından takip edilmelidirler. Meta analizlerde kronik HT ve SGA arasındaki tutarlı ilişkiye
rağmen, FGR için taramanın optimal zamanlaması ve
sıklığı belirlenmemiştir. Ayrıca, FGR’nin saptanması
ve müdahalenin (yakın izleme, erken doğum) perinatal
sonuçları iyileştireceği genel olarak kabul edilirken,
birkaç gözlemsel çalışma perinatal mortalitede bir
azalma gösterememiştir (45,46).
28. gebelik haftasından itibaren fetal tekme sayısının günlük olarak değerlendirilmesini önerilmeli;
İki saat içinde <10 fetal hareket, fetal iyilik halinin
daha fazla değerlendirilmesini sağlamalıdır. Fetal hareketin veya fetal tekme sayısının maternal değerlendirilmesi, fetal iyilik halini değerlendirmek için ucuz
ve kolayca uygulanan bir yöntemdir ve normal olduğunda genellikle annelere güven verir; ancak perinatal mortaliteyi azaltmadaki değeri kanıtlanmamıştır.
Kronik hipertansiyonlu gebelerde ani bebek ölümü
sıklığı arttığından ACOG yakın fetal iyilik hali takibini önermektedir. Haftada iki kez fetal sürveyansı
32. gebelik haftasında başlatıyoruz çünkü rutin sürveyansın gebeliğin erken döneminde uygulandığında
perinatal sonuçları iyileştirme olasılığı düşüktür (47).
Haftalık yerine haftada iki kez fetal test, sık testlerle
fetal ölümlerde azalma olduğunu düşündüren sınırlı
kanıta dayanılarak gerçekleştirilir (48). Seri nonstress testlerin, biyofiziksel profillerin (BPP’ler) veya
modifiye BPP’lerin karşılaştırılması, herhangi bir
spesifik fetal sürveyans modalitesiyle ilişkili perinatal mortalite oranlarında anlamlı bir fark olmadığını
ortaya koymaktadır (49). Bu testler arasındaki seçim,
sağlayıcı tercihine ve diğer yerel faktörlere göre yapılmalıdır.
ACOG, kronik HT’lu kadınların doğum planlanmasında
• İlaç gerektirmeyen kadınlar için ≥38 + 0 ila 39 + 6
haftalık gebelik
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• İlaçla kontrol edilen hipertansiyonlu kadınlar için
≥37 + 0 ila 39 + 0 hafta
• Kontrol edilmesi zor olan şiddetli HT’lu kadınlar
için 34 + 0 ila 36 + 6 hafta yı önermektedir.
Kanada Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları
Derneği, genel durumu iyi olan, komplike olmayan
önceden var olan HT’u olan kadınların 38 + 0 ila 39
+ 6 gebelik haftalarında doğum için düşünülmesi gerektiğini de belirtmektedir (50). Tüm bunlar gözönüne
alınarak hasta bazlı karar verilmelidir. Süperimpose
preeklampsi yokluğunda, nöbet riski yüzde 0.1’den az
olduğundan nöbet profilaksisi için intrapartum magnezyum sülfat tedavisi, endike değildir (51). Fetal/
neonatal nöroproteksiyon için magnezyum sülfat kullanan kronik böbrek hastalığı olan kadınlarda, magnezyum toksisitesinin önlenmesi ve erken tanınması
için yakın maternal izleme gereklidir. Doğumdan önce
başlatılan antihipertansif ilaç rejimlerine intrapartum
devam edilmelidir. Hızlı etkili ilaçlar, 15 dakika veya
daha uzun süre devam eden ≥ 160 mmHg sistolik veya
≥110 mmHg diyastolik kan basınçları için kullanılmalıdır; intravenöz labetalol veya hidralazin tercih edilen birinci basamak ajanlardır (52). ACOG, özellikle
intravenöz erişim yerinde olmadığında, gebelikte akut,
şiddetli HT’un acil tedavisi için birinci basamak seçenek olarak ani salımlı oral nifedipinin kullanımını
onaylamaktadır.
Sıvı dengesi (sıvı alımı ve çıkışı) kaydedilmelidir. Doğum sırasında övoleminin idamesi, uzun süredir HT ve sol ventrikül hipertrofisi ve/veya diyastolik disfonksiyon öyküsü olan kadınlarda özellikle
önemlidir, çünkü bunlar sıvı yüklenmesi ile pulmoner ödeme yatkındır, oysa volüm azalması taşikardi
ve azalmış dolum sürelerine yol açabilir ve önceden
var olan herhangi bir diyastolik disfonksiyonu şiddetlendirir.
Sonuç
Hipertansif hastalıklar tüm gebeliklerin %
5-10’unda görülür ve günümüzde hala maternal ile fetal morbidite ve mortalite oranlarına fazlasıyla katkıda
bulunarak kanama ve infeksiyon ile birlikte ölüm triadını oluşturmaktadır. Bu nedenle risk faktörüne bakılmaksızın tüm gebelerin hipertansiyon önleyici yaşam
şekli modifikasyonların yapılması için teşvik edilmesi, düzenli tansiyon takiplerinin yapılması gebelikte
hipertansiyonun önlenmesi ve erken tanısının konarak
komplikasyonların önlenmesi konusunda primer öneme sahiptir. Öte yandan hali hazırda kronik hipertansiyonu olan gebeliklerin preeklampsi, gestasyonel diyabet ve endike preterm doğum riskinin normale göre
artmış olduğu akıldan çıkarılmamalı ve takiplerinde
superimpose preeklampsi gelişimi açısından uyanık

olunmalıdır. Hipertansiyonlu gebeliklerin FGR ve fetal iyilik hali açısından da yakın takibi önemlidir. Bu
yüksek riskli gebelerin kadın hastalıkları -doğum ve
kardiyoloji hekimleri işbirliği ile yakın takibi sayesinde maternal mortalite ve morbidite düşürebilir, preterm doğumlar önlenebilir, bu sayede fetal-neonatal
komplikasyon oranları azaltılabilir.
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Öz
Sağlıkta dönüşüm 20 yıldır devam etmektedir. Aile hekimliği uygulaması
halka yaygın, erişilebilir sağlık hizmet sunmayı kademeli sevk zinciri gibi uygulamaları öngörür. Amacı birinci basamak hizmetinin güçlendirilmesi olan bu
yeni sitem içinde toplum sağlığı merkezleri önemli yere sahiptir. Bu yazıda toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan halk sağlığı uzmanların meslek alanına
uygun görev tanımı önerisi sunulacaktır.
Abstract
Health transformation has been going on for 20 years. Family medicine practice foresees the provision of widespread, accessible health services to the public
and practices such as gradual referral chain. Community health centers have an
important place in this new system, the aim of which is to strengthen primary
care services. In this article, a recommendation for job descriptions suitable for
the profession of public health experts working in community health centers will
be presented.
Giriş
Sağlıkta dönüşüm mücadelesi ülkemizde 20 yıldır devam etmektedir. Aile
hekimliği uygulaması halka yaygın, erişilebilir sağlık hizmet sunumunu teminat altına almayı, birinci basamak hizmetinin güçlendirilmeyi, etkili ve kademeli sevk zinciri gibi uygulamaları öngörür. “Prof. Dr. Nusret Fişe’in; ailedeki
çocukların periyodik muayenelerini, anne çocuk bakımını, aşılama işlemleri,
yaşlıların varsa gebelerin periyodik muayeneleri, bireylerinin sağlık, ev hijyeni,
kişisel hijyen konuları ve bilinçlendirme eğitimlerinin ekip hizmeti anlayışı ile
birinci basamakla entegre çağdaş aile hekimliği ile olması gerektiği görüşü gün�celiğini korusa da bazı çevrelerin tepkisi devam etmektedir (1).
Sağlık Hizmet Sunumunda Birinci Basamağın Yeri Çalıştayında (2014),
Birinci Basamak Sağlık hizmetleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması
(TSM) ve Çalıştırılmasına Dair Yönergenin Revizyon ve Yeni Yayımlanması
Planlanan Yönetmelik Hakkında Görüş ve Önerileriler, farklı başlıklar altında ele
alınmıştır. Kırk beş madde üzerinden tartışılan başlıklarda, göze çarpan unsur;
Diş hekimi, ebe vb meslek çalışanlarının görev tanımları belirli olmasına karşın;
birinci basamağın profesyonel insan gücünü yaratan Halk Sağlığı Uzmanları
görev tanımının yapılmamasıdır. Bu yazıda, Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev alan Halk Sağlığı Uzmanlarının” görev tanımı ele alınacaktır.
Halk sağlığı uzmanı; toplumun sağlık düzeyini, var olan ve gelişebilecek sorunlarını, bu sorunların nedenlerini ve toplumun sağlık gereksinmelerini bilimwww.kliniktipdergisi.com
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sel teknikler kullanarak saptayan, sağlık politikaları
geliştiren, çareler üreten, halk sağlığı programlarının
kontrol ve değerlendirmelerini yapan ve bu programların yürütülmesinde görev alan, sağlık hizmetlerinin
her kademesinde yöneticilik yapan hekim olarak adlandırılır. Bu uzmanlık alanı görevi gereği bilgi kaynaklarına erişir, veri toplar ve değerlendirir. Yönetimle
ilgili; planlama, örgütleme, yürütme, denetleme yapar.
Eşgüdüm üretir, personel kullanımı, bütçe yapma ve
diğer bağlaşık hizmetleri basamaklarında görev alır.
Halk sağlığı uzmanı, koruyucu ve iyileştirici sağlık
hizmetlerinin sunumunda, salgınların incelenmesinde, halkın sağlık eğitiminde, halk sağlığı laboratuvarlarının işletilmesinde doğrudan görevlidir. Çerçevesi
çizilen bu görev tanımından da anlaşılacağı gibi halk
sağlığı uzmanı; tıpkı bir klinisyenin hastalık teşhisi
ve tedavi yeterliliği gibi, toplumdaki sağlık sorunlarını
teşhis eder, iyileştirir ve halkın sağlık düzeyini yükseltmeye çalışır. Halk sağlığı bilimi evrensel olsa bile
uygulama açısından yereldir. Çünkü hangi topluma
hizmet veriyorsa, o toplumun sağlık sorunlarını bilmek
ve çözmek durumundadır. Asistanlık eğitimi boyunca;
epidemiyoloji, sağlık demografisi, sağlık eğitimi ve
sağlığı geliştirme, sağlık ekonomisi, sağlık yönetimi,
tıbbi sosyoloji ve antropoloji, afet yönetimi, bulaşıcı
hastalıkların kontrolü, çevre sağlığı, çocuk, ergen erişkin ve yaşlı sağlığı, iş sağlığı ve iş güvenliği, kadın ve
üreme sağlığı, kazalar ve yaralanmalar, kronik hastalıklar, laboratuvar hizmetleri, okul sağlığı, ruh sağlığı,
toplum beslenmesi ve uluslararası sağlık konularında
kapsamlı bilgi ve beceriye sahip olan Halk Sağlığı uzmanı, kendi alanında hayli yeterli birikime sahip olarak uzman olur (2).
Ülkemizde halk sağlığı uzmanlık eğitimi 1958
yılında Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Okulu’nda
başlamıştır. 1972’de ulusal bir kongrede uzmanlık eğitimi ile ilgili tartışmalar olmuş, 1995’te Halk Sağlığı
Uzmanları Derneği (HASUDER)’in kurulmasından
ardında, konu yeniden ele alınmıştır. Meslek Tanımı
Bilgi ve Beceriler Listesine göre Halk Sağlığı uzmanı;
sağlık hizmeti sunan her türlü birimde (toplum sağlığı
merkezi, dispanser, hastane vb) sorumlu hekimlik ve
başhekimlik yapabilir, Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve
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taşra teşkilatının her türlü idari kademesinde yönetici,
danışman ve araştırmacı olarak çalışabilir. Belediyelerin sağlık hizmetleri ile ilgili birimlerinde, hastanelerin enfeksiyon kontrol komiteleri, çalışanların sağlığı
birimlerinde görev alabilir. Kamuda ve özel sektörde
her türlü sağlık araştırmasında planlamacı ve yürütücü
olarak ve koruyucu klinik çalışmalar içinde yer alabilir
olarak ifade edilmektedir.
Uzmanlık alanında klinik yeterliliğe sahip bireyler
olmalarına karşın sahada en sık görev yaptıkları Toplum Sağlığı Merkezleri’nde görev tanımları eksik olduğu için atandıkları yerde ne yazık ki genel hekimliğe
tabi olmakta, pratisyen hekimle eş konumunda tutulmaktadırlar. Bu durum özlük hakları açısından sıkıntı
yaratırken, bakanlığın güçlü birinci basamak yaratma
hedefin önünde ciddi engel olarak durmaktadır (3,4).
Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi esası gereğinde “29.06.2016” tarihli Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatınca, Halk Sağlığı Uzmanlarının, uzmanlık eğitimleri
süresince edinmeleri gereken bilgi, becerileri ve temel
yeterliliklerinin ne olacağı hususunda sürdürülen akademik çaba “TUKMOS” ile şekillenmiş, halen üniver�
site bünyesinde sürdürülen Uzmanlık eğitimine model
olarak sunulmuştur (2). Aşağıda doğrular ve yanlışlar
başlığı altında, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Toplum
Sağlığı Merkezlerinde görev alacak halk sağlığı uzmanları için TUKMOS’ile birebir örtüşen görev tanımı örneği yer almaktadır.
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Myocardial Infarction Developing After IV t-PA
in Pulmonary Thromboembolism
Öz
Pulmoner trombo emboli (PTE); sağ ventrikül art yükü, vasküler direnci ve
basıncı artıran, pulmoner vasküler yatağı sınırlandırarak hipoksiye neden olan
ciddi bir süreçtir. Pulmoner emboli tedavisinde intra venöz (İV) doku plazminojen aktivatörü (t-PA) sık kullanılan tedavi yöntemidir (1). Bu işlem sonucunda
yaygın hemoraji, anaflaksi daha sık bildirilirken literatürde nadir olarak miyokard infarktüsü (Mİ) gelişebildiği bildirilmiştir (2). Bu olgu sunumunda İ.V.
t-PA uygulaması sonrası myokard enfarktüsü (MI) gelişen bir hasta eşliğinde
t-PA kullanımı, MI ilişkisi ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Olgu
84 yaşında bilinen koroner arter hastalığı (KAH), hipertansiyon tanısı olan
kadın hasta ani gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle dış merkez acil servise müracat etmiş. Acil servisde yapılan tetkiklerde pulmoner emboli saptanan hasta
yoğun bakıma kabul edildi. İV t-PA verilen hastada hızlı ventrikül yanıtlı atrial
fibrilasyon ve sonrasında kardiyak arest gelişti.
Sonuç
İV t-PA kullanımı sonrası en sık eşlik eden istenmeyen olay kanamadır. Alerjik reaksiyonlar ve aritmiler diğer görülen yan etkiler arasında yer almaktadır.
İV t-PA nadir de olsa kardiyak trombüsün parçalanıp yeni enfarkt oluşumuna yol
açabilir. Özellikle bu hasta gruplarındaki İV t-PA kullanımında bu etkinin göz
önünde bulundurulması düşüncesindeyiz.
Abstract
Pulmonary thromboembolism (PTE); is a serious process that increases vascular resistance right ventricular afterload and pressure and causes hypoxia by
limiting the pulmonary vascular bed. Intravenous (IV) tissue plasminogen activator (t-PA) is a frequently used in the treatment of pulmonary embolism (1). As
a result of this procedure, while widespread hemorrhage and anaphylaxis have
been reported more frequently, myocardial infarction (MI) has been reported rarely in the literature (2). In this case report, it was aimedto evaluate the relationship between the use of t-PAand MI and risk factors in a patient who developed
myocardial infarction (MI) after t-PA application
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Case
An 84-year-old female patient with a diagnosis of known coronary artery
disease (CAD) and hypertension applied to the emergency service of an external
center due to sudden respiratory distress. The patient, who was found to have
pulmonary embolism in the examinations performed in the emergency departwww.kliniktipdergisi.com
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ment, was admitted to the intensive care unit. Atrial
fibrillation with rapid ventricular response followed
by cardiac arrest developed in the patient who was given IV t-PA.
Conclusion
The most common accompanying adverse event
after IV t-PA use is bleeding. Allergic reactions and
arrhythmias are among the other side effects. Although
rare, IV t-PA may lead to rupture of cardiac thrombus
and formation of new infarct. We think that this effect
should be taken into account, especially in the use of
IV t-PA in these patient groups.
Giriş
Pulmoner trombo emboli (PTE); sağ ventrikül art
yükü, vasküler direnci ve basıncı artıran, pulmoner
vasküler yatağı sınırlandırarak hipoksiye neden olan
ciddi bir süreçtir. Pulmoner emboli tedavisinde intra
venöz (İV) doku plazminojen aktivatörü (t-PA) sık
kullanılan tedavi yöntemidir (1). Bu işlem sonucunda
yaygın hemoraji, anaflaksi daha sık bildirilirken literatürde nadir olarak miyokard infarktüsü (Mİ) gelişebildiği bildirilmiştir (2). Bu olgu sunumunda İ.V. t-PA
uygulaması sonrası myokard enfarktüsü (MI) gelişen
bir hasta eşliğinde t-PA kullanımı, MI ilişkisi ve risk
faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Olgu
84 yaşında bilinen koroner arter hastalığı (KAH),
hipertansiyon tanısı olan kadın hasta ani gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle dış merkez acil servise müracat
etmiş. Acil servisde yapılan fizik muayenede solunum
seslerinde azalma saptanan hastanın laboratuvar tetkiklerinde kreatinin 1.72 md/dl, INR 1.7, D-Dimer 34
ug/ml, troponin I 223 ng/l, CK MB 4.5 ng/ml; alınan
arteriyel kan gazında (AKG) ise pH 7.37, pCO2 14 mm
Hg, pO2 103 mm Hg, laktat 12.2, HCO3 11 mmol/l,
BEecf -16.7 mmol/l, saptanmış. Elektrokardiyografi
de (EKG) sinüs ritmi saptanan hastanın yapılan Ekokardiyografi de (EKO) ejeksiyon fraksiyonu (EF) %
60, vena cava inferior kollabe, sağ yapılar dilate kalpte
D shape görünümü görülmüş. Toraks Anjiyo Bilgisayarlı Tomografi de (BT) sağ ventrikül/sol ventrikül
oranında artma, pulmoner arter çapında artma ve pulmoner emboli ile uyumlu görünüm saptanması üzerine
yapılan venöz dopler ultrasonografide (USG) popliteal
vende akut ven trombozu tespit edilmiş. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yoğun bakım takibi önerilen
hasta 112 aracılığı ile kabul edildi. Hasta bilinç açık,
koopere, spontan solunum 3 litre/dakika Oksijen (O2)
desteğinde yoğun bakım takibine alındı. Göğüs hastalıkları konsültasyonu önerisiyle Alteplaz İntra Venöz
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(İV)100 miligram 2 saat infüzyon şeklinde verildi.
Yoğun bakım takibinin 10. saatinde bilinç durumu
kötüleşen ve Glaskow Koma Skalası (GKS) E2M4V1
saptanan hasta oro trakeal (OT) entübe edildi. Beyin
BT çekildi. Akut patoloji saptanmadı. Yaklaşık üç saat
sonra takibinde hızlı ventriküler yanıtlı atriyal fibrilasyon gelişen hastaya 250 ml % 5 Dekstroz çözeltisi
içinde 5 mg/kg Amiadoron 30 dakika infüzyon verildi.
Kardiyoloji konsültasyonu istendi. Amiadoron infüzyonu sonrası 40. dakikada EKG’de V 1-6 derivasyonlarda ST elevasyonu saptandı. ST Eleve Mİ lehine yorumlandı. Yapılan EKO’da global hipokinezi görüldü.
Takiplerinde hipotansif seyreden hastaya Dobutamine
ve Noradrenalin infüzyonu başlandı. Kreatinin 5.7 olması nedeniyle koroner anjiografi planlanmadı. Klopidogrel ve Aspirin başlandı. Yoğun bakım takibinin 26.
saatinde kardiyak arest olan hastaya 45 dakika Kardiyo Pulmoner Resusitasyon uygulandı. Yanıt alınmayan hasta eksitus kabul edildi. TARTIŞMA Pulmoner
tromboembolizm , genellikle derin ven trombozunun
(DVT) bir komplikasyonudur. Çoğunlukla alt ekstremite derin venlerinde meydana gelen trombüslerden
kopan parçaların pulmoner arter ve/veya dallarını tıkaması ile gelişir. PTE ve DVT’nin genellikle birlikte
olması sebebiyle, tanımlarken iki olayı da ifade eden
venöz tromboembolizm (VTE) terimi de kullanılabilir. Pulmoner embolinin damar yatağını tıkamasıyla
birlikte önce ölü boşluk ventilasyonu, ardından histamin-seratonin gibi mediatörlerin salınımına bağlı
olarak terminal bronşiollerde bronkokonstriksiyon,
ventilasyon/perfüzyon (V/Q) dengesizliği, difüzyon
azalması ve şant sonucu hipoksemi gelişir (1-3). Derin ven trombozu ve akut pulmoner tromboembolizm
tedavisinde antikoagülan tedavi, reperfüzyon ve vena
kava inferior filtreleri olmak üzere üç temel yaklaşım
söz konusudur (4). Antikoagülan tedavi yeni trombüs
oluşumunu engeller ve mevcut trombüsün genişlemesini önler. Fraksiyone olmamış heparin (unfractionated heparin “UFH”), düşük molekül ağırlıklı heparin
(DMAH), direkt trombin inhibitörleri, fondaparinuks,
danaparoid ve K vitamini antagonistleri bu amaçla
kullanılır.Tedaviye başlamadan önce hastalığın şiddeti ve tedavinin hastada oluşturabileceği kanama riski
değerlendirilmelidir. Oral antikoagülanların, özellikle
heparine bağlı trombositopeni olgularında kullanılması önerilmektedir (5). PTE’de trombolitik tedavi
hızlı pıhtı erimesi ile beraber, pulmoner hipertansiyonu düşürür, pulmoner perfüzyonu iyleştirir, pulmoner
kapiller kan volümünü artırır. t-PA genellikle 2 saat
ve üzerinde bir sürede sürekli intravenöz infüzyon
şeklinde uygulanır. Olgumuzda Alteplaz İntra Venöz
(İV) 100 miligram 2 saat infüzyon şeklinde verildi.
Alteplaz kullanımında kanama ve aşırı duyarlılık en

sık görülen ve dikkatli olunması gereken durumlardır.
Trombolitik tedavinin daha az sıklıkla görülen ciddi
yan etkileri de olabilir. Ciddi aritmiler ve Mİ nadir görülen ancak kliniği çok ciddi yan etkiler arasındadır
(6,7). Yapılan bir çalışmada akut iskemik inmenin İV
t-PA ile tedavisi sonrası MI görülen iki hasta bildirilmiştir. Bunlardan ilki zeminde iskemik kalp hastalığı
olan bir hasta iken diğer hastanın öncesinden bilinen
bir kardiyak hastalığı yoktur. Bu iki hastada da önce
kardiyak aritmi sonrasında kardiyovasküler kollaps ve
sonrasında Mİ görülmüştür.Her iki olgu akut iskemik
inme nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan vakalar
olup her ikisinde de kardiyak olay İV t-PA sonrası ilk
24 saatte gelişmiştir (7). Olgumuzda literatürde bildirilen olgulara benzer şekilde İV t-PA sonrası önce hızlı
ventriküler yanıtlı atriyal fibrilasyon sonrasında ST
eleve Miyokart Enfarktüsü gelişti. Bu durumun altta
yatan kardiyak trombüsün parçalanıp ve koroner dolaşımı bloke ederek miyokart enfarktüsüne neden olduğu düşüncesindeyiz.
Sonuç
İV t-PA kullanımı sonrası en sık eşlik eden istenmeyen olay kanamadır. Kanama herhangi bir bölgede,
vücut boşluğunda veya hasar görmüş kan damarlarında
ortaya çıkabilir ve yaşamı tehdit edici durumlar, kalıcı
maluliyet veya ölüm ile sonuçlanabilir.Alerjik reaksiyonlar ve aritmiler diğer görülen yan etkiler arasında
yer almaktadır. DVT ve PTE vakaları genel olarak hipertansiyon, koroner arter hastalığı, diabet gibi yandaş
hastalıkların olduğu hasta gruplarında görülmektedir.
İV t-PA nadir de olsa kardiyak trombüsün parçalanıp
yeni enfarkt oluşumuna yol açabilir. Özellikle bu has-

ta gruplarındaki İV t-PA kullanımında bu etkinin göz
önünde bulundurulması düşüncesindeyiz.
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