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ÖZ 

Giriş ve Amaç: İş ve işyerindeki aktivitelerin deride oluşturduğu veya artırdığı 
tüm değişiklikler mesleki cilt hastalıklarıdır. Mesleki cilt hastalıklarının büyük 
çoğunluğunu kontakt dermatitler oluşturur. Çalışmamızda Ankara’daki bir 
hastanenin çalışanlarında mesleki dermatitlerin sıklığı ile ilişkili risk 
etmenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem ve Gereçler: Kesitsel tipteki araştırma, Ankara’daki bir devlet 
hastanesinde yapılmıştır. 18 yaş ve üzerinde olan ve en az bir yıldır hastane 
personeli olarak çalışan 292 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcılara 
mesleki cilt hastalıklarını tespit etmeye yönelik olarak Nordik Mesleki Deri 
Hastalıkları Belirleme Anketi – Kısa Form uygulanmıştır. Hastanedeki tüm 
birimlere en az üç defa gidilmiş ve 217 gönüllüye ulaşılmıştır. Ulaşım yüzdesi 
%74.3’tür. 

Bulgular: Araştırmaya katılanların %42,4‘ü 40-49 yaşları arası %35,0’ı 30-39 
yaşları arasındadır. Katılımcıların %58,1’i kadındır. %26,3’ü büro çalışanıdır. 
Araştırmaya katılanların %19,4’ünün ellerinde; %9,7’sinin el bilekleri veya 
önkollarında egzema vardır. Ellerde egzeması olan katılımcıların %69,1’inde, 
el bilekleri veya önkollarda egzeması olanların %61,9’unda işte kullanılan 
malzemeler nedeniyle şikayetlerinde kötüleşme olmuştur. 

Tartışma ve Sonuç: Her beş katılımcıdan birinin ellerinde, her on katılımcının 
birinin el bilekleri veya önkollarında egzema olduğu anlaşılmıştır. Mesleki 
dermatitler diğer meslek hastalıkları gibi önlenebilen hastalıklardır. Risk 
oluşturan maddelerden tamamen vazgeçilemiyorsa yerine daha az zararlı olan 
maddelerin ikame edilmesi şikayetlerin giderilmesi açısından etkili olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Mesleki Dermatit, Egzama 
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Kişinin yaptığı iş, kullandığı alet ve malzemelere 
veya çalışma ortamına bağlı olarak, irritasyon veya 
duyarlanma sonucu oluşan cilt hastalıklarına genel olarak 
mesleki dermatozlar denmektedir (1). Uluslararası Çalışma 
Örgütü’ne göre mesleki cilt hastalıkları; mesleki 
maruziyetlerden kaynaklanan alerjik kontakt dermatit ve 
ürtiker, mesleki maruziyetlerden kaynaklanan irritan 
kontakt dermatit, mesleki maruziyetlerden kaynaklanan 
vitiligo, işyerinde fiziksel, kimyasal veya biyolojik ajanların 
neden olduğu diğer cilt hastalıkları olmak üzere dört başlık 
altında incelenmektedir (2). 

Avrupa Birliği de dahil olmak üzere birçok 
gelişmiş ülkede mesleki cilt hastalıkları mesleki kas iskelet 
sistemi hastalıklarından sonra ikinci en sık görülen meslek 
hastalığıdır (3). 

Almanya'da, bildirilen meslek hastalıklarının 
%33.1’i mesleki deri hastalığı olarak sınıflandırılmıştır (4). 
Ülkemizde 2019 yılı SGK verilerine göre, tanısı konan 1091 
meslek hastalığının yalnızca 21’i (%1.9) mesleki cilt 
hastalığı kategorisinde değerlendirilmiştir (5). 

Mesleki kontakt dermatit; ciltte kaşıntılı, ağrılı, 
kızarıklıklar ve küçük kabarcıklar ile seyreden lokal bir 
enflamasyondur (6). Etyolojisinde ıslak ve nemli iş ortamı, 

sık travma, radyasyon, sıcak-soğuk, metal, boya, reçine ve 
katran benzeri kimyasallar ile biyolojik etkenler gibi birçok 
faktör rol oynamaktadır (7). İngiltere’deki 2019 yılı 
istatistiklerine göre mesleki cilt hastalığı tanısı alanların 
%86’sı kontakt dermatit olarak sınıflandırılmıştır (8).  

Alerjik ve irritan formları olan kontakt 
dermatitler, mesleki cilt hastalıklarının en büyük 

ABSTRACT 

Introduction: Occupational skin diseases are changes caused by work and 
workplace activities. Contact dermatitis constitutes the majority of 
occupational skin diseases. In our study, it was aimed to determine the risk 
factors associated with frequency of occupational dermatitis in employees of 
a hospital in Ankara. 

Methods: The cross-sectional research was carried out in a hospital in 
Ankara. 292 people, who were aged 18 and over and have been working as 
hospital personnel for at least one year are included in study. The Nordic 
Occupational Skin Disease Identification Questionnaire - Short Form was 
applied to participants. All units in the hospital were visited at least three 
times and 217(74.3%) volunteers were reached. 

Results: 42.4% of participants in the study are between 40-49 years old, 35.0% 
are 30-39. 58.1% of participants are women, 26.3% are office workers, 19.4% 
are cleaning personnel, 15.7% are nurses and 11.1% are doctors. 19.4% of 
participants have eczema on their hands;; 9.7% on wrists or forearms. 
Complaints get worsed due to the materials used at work in 69.1% of 
participants with eczema on hands, 61.9% of participants with eczema on 
wrists or forearms, 

Discussion and Conclusion: It was found that one out of every five 
participants had eczema on their hands and one out of ten had eczema on 
their wrists or forearms. Occupational dermatitis are diseases that can be 
prevented like other occupational diseases. If the risk-causing substances 
cannot be completely dispensed with, substituting less harmful substances 
will be effective in eliminating complaints. 

Keywords: Healthcare Workers, Occupational Dermatitis, Eczema 

 

 

 

 

 



Hastane Çalışanlarında Mesleki Dermatit  121 

 

bölümünü oluşturur. Mesleki dermatitlerin yıllık tanı ve 
tedavi maliyetleri 1 milyar $’ı aşmaktadır (9). 

Hastaneler mesleki cilt hastalıkları açısından riskli 
pek çok meslek grubunu içinde barındırmaktadır. Mesleki 
dermatitler açısından yüksek riskli meslekler arasında 
hemşireler, doktorlar ve laboratuar teknisyenlerini de 
içinde bulunduran sağlık çalışanları yer almaktadır (10). 
Bunun dışında mutfak çalışanları ve temizlik işçileri de 
riskli meslekler arasındadır (11). 

Hastane çalışanları arasında sık görülen meslek 
hastalıkları ve işe bağlı sağlık sorunları çoğunlukla tanı 
almamakla beraber çalışanların sağlık düzeylerini ve 
yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Hastane 
çalışanlarında mesleki dermatozlar konusunda yapılmış 
olan çalışmaların kısıtlı olması sebebiyle sorunun boyutu 
tam olarak bilinmemektedir. Bu doğrultuda yapmış 
olduğumuz çalışmada Ankara’daki bir hastanenin 
çalışanlarında mesleki dermatit sıklığı ve ilişkili risk 
etmenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırma kesitsel tiptedir. Ankara Mesleki ve 
Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nde yapılmıştır. 18 yaş ve 
üzerinde olan ve en az bir yıldır hastane personeli olarak 
çalışan tüm kişiler çalışmaya dahil edilmiştir. Bu kriterleri 
karşılayan personel sayısı 292’dir.  

Katılımcılara mesleki cilt hastalıklarını tespit 
etmeye yönelik birçok çalışmada kullanılan Nordik 
Mesleki Deri Hastalıkları Belirleme Anketi’nin kısa formu 
uygulanmıştır. Bu anket geçerliliği ve güvenirliği 
gösterilmiş bir tarama testidir (12). Ankette çalışılan bölüm, 
cinsiyet, yaş, meslek, haftalık çalışma süresi, başka işte 
çalışma durumu, daha önce ellerde, el bileklerinde veya 
önkollarda egzema olma durumu, en son egzema olunan 
zaman, işte ve iş dışında kullanılan malzeme, kimyasal 
madde ve benzeri etkenlerle temas sonrası şikayetlerin 
durumu ve son 6 ay içinde ciltte kaşıntılı döküntü varlığı 
soruları yer almaktadır. 

Bu çalışma, 22/01/2020 tarih ve 2054 nolu karar 
numarası ile Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. Etik 

kurul izni alındıktan sonra veri toplama aşaması Şubat 
2020’de gerçekleştirilmiştir. Anket formları katılımcılar 
tarafından araştırmacıların gözetiminde doldurulmuştur. 
Hastanedeki tüm birimlere en az üç defa gidilmiş ve 217 
gönüllüye ulaşılmıştır. Ulaşım yüzdesi %74.3’tür. Bazı 
birimlerdeki çalışanlar iş yükünden dolayı çalışmaya 
katılmaya istekli olmamıştır. İzin, hastalık ve 
görevlendirme gibi sebeplerden dolayı çalışanların bir 
kısmına ulaşılamamıştır. 

Araştırma verileri, IBM SPSS 22 (Statistical 
Package for the Social Sciences) programına girilmiştir. 
İstatistiksel analiz olarak, tanımlayıcı bulgular kısmında 
kategorik değişkenler sayı, yüzde ve sürekli değişkenler ise 
ortalama ± standart sapma ve ortanca (en küçük, en büyük 
değer) ile sunulmuştur. Kategorik değişkenlerin 
karşılaştırılmasında Pearson ki-kare testi ve Fisher’in 
kesinlik testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi 
p<0.05 olarak belirlenmiştir. 

BULGULAR 

Tablo 1’de araştırmaya katılan çalışanların bazı 
tanımlayıcı özelliklerinin dağılımı sunulmuştur. 
Araştırmaya katılanların %42,4‘ü 40-49 yaşları arası %35,0’ı 
30-39 yaşları arasındadır. Katılımcıların %58,1’i kadındır, 
%65,4’ü sigara içmemektedir. %26,3’ü memur, %19,4’ü 
hizmetli, %15,7’si hemşire, %11,1’i doktor, %10,5’i 
teknikerdir. %39,2’si 1-10 yıl arasında, %39,6’sı 11-20 yıl 
arasında, %21,2’si ise 21 yıl ve üzerinde çalışmıştır. 
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Tablo 1. Katılımcıların Bazı Tanımlayıcı Özelliklerinin 
Dağılımı, Ankara, 2020 

Tablo 2’de araştırmaya katılan bireylerin egzama ile ilgili 
özelliklerinin dağılımı sunulmuştur. Araştırmaya 
katılanların %19,4’ünün ellerinde; %9,7’sinin el bilekleri 
veya ön kollarında egzama vardır. Ellerde egzaması 
olanların %26,2’sinde anket yapıldığı sırada egzama 
mevcut iken %38,1’nde 12 aydan uzun süre önce olmuştur. 
El bilekleri veya ön kollarda egzaması olanların 
%14,4’ünde anket yapıldığı sırada egzama mevcut iken 
%33,3’ünde 12 aydan uzun süre önce olmuştur. Ellerde 
egzaması olan katılımcıların %69,1’inde, el bilekleri veya 
ön kollarda egzaması olan katılımcıların %61,9’unda işte 
kullanılan malzemeler nedeniyle şikâyetlerinde kötüleşme 
olmuştur. Ellerde ve el bilekleri veya ön kollarda egzaması 
olanların %33,3’ünde iş dışında kullanılan malzemeler 
nedeniyle şikâyetlerde kötüleşme olmuştur. Ellerde 
egzaması olanların %69,1’i, el %57,9’u işten uzaklaştığında 
şikayetlerinin azaldığını belirtmiştir. Katılımcıların 
%7,8’inde son 6 ay içinde deri kıvrımlarında egzama 
olmuştur. 

 

*Diğer: Şoför, eczacı, diyetisyen, yemekhane personeli, 
mühendis, teknisyen, marangoz 

 

 

 

 

 

 

  

 Sayı (%) 
Yaş Grupları (n=217) 
20-29 yaş 15 6,9 

30-39 yaş 76 35,0 

40-49 yaş 92 42,4 

50 yaş ve üzeri 34 15,7 

Cinsiyet (n=217) 
Erkek 91 41,9 

Kadın 126 58,1 

Sigara İçme Durumu (n=217) 
İçiyor 75 34,6 

İçmiyor 142 65,4 

Meslek Grupları (n=217) 
İdari personel 57 26,3 

Temizlik personeli 42 19,4 

Hemşire 34 15,7 

Doktor 24 11,1 

Tekniker 23 10,6 

Güvenlik personeli 15 6,8 

Diğer* 22 10,1 
Meslekte Çalışma Süreleri (n=217) 
1-10 yıl 85 39,2 

11-20 yıl 86 39,7 

21 yıl ve üzeri 46 21,1 
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Tablo 2. Katılımcıların Egzama İle İlgili Özelliklerinin Dağılımı, Ankara, 2020. 

 Sayı (%) 
Ellerde Egzama Olma Durumu (n=217) 
Var 42 19,4 
Yok 175 80,6 
El Bilekleri/Ön kollarda Egzama Olma Durumu (n=217) 
Var 21 9,7 
Yok 196 90,3 
Ellerde Egzamanın En Son Görüldüğü Zaman (n=42) 
Şu anda 11 26,2 
Son 3 ay içinde 8 19,1 
3-12 ay önce 7 16,6 
12 aydan daha uzun süre önce 16 38,1 
El Bilekleri/Ön kollarda Egzamanın En Son Görüldüğü Zaman (n=21) 
Şu anda 3 14,4 
Son 3 ay içinde 7 33,3 
3-12 ay önce 4 19,0 
12 aydan daha uzun süre önce 7 33,3 
İşteki Malzemeler Nedeniyle Eldeki Şikâyetlerin Kötüleşmesi (n=42) 
Kötüleşmiyor 10 23,8 
Kötüleşiyor 29 69,1 
Cevap yok 3 7,1 
İşteki Malzemeler Nedeniyle El Bilekleri/Ön kollardaki Şikayetlerin Kötüleşmesi (n=21) 
Kötüleşmiyor 7 33,3 
Kötüleşiyor 13 61,9 
Cevap yok 1 4,8 
İş Dışında Ellerdeki Şikayetlerin Kötüleşmesi (n=42) 
Kötüleşmiyor 23 54,8 
Kötüleşiyor 14 33,3 
Cevap yok 5 11,9 
İş Dışında El Bilekleri/Ön kollardaki Şikayetlerin Kötüleşmesi (n=21) 
Kötüleşmiyor 14 66,7 
Kötüleşiyor 7 33,3 
Cevap yok 0 0,0 
İşten Uzaklaşınca Ellerdeki Şikayetlerin Azalma Durumu (n=42) 
Azalmıyor 6 14,3 
Azalıyor 29 69,1 
Cevap yok 7 16,6 
İşten Uzaklaşınca El Bilekleri/Önkollardaki Şikayetlerin Azalma Durumu (n=21) 
Azalmıyor 0 0,0 
Azalıyor 12 57,9 
Cevap yok 9 42,1 
Son Altı Ayda Deri Kıvrımlarında Egzama Olma Durumu (n=217) 
Hayır 188 86,6 
Evet 17 7,8 
Cevap yok 12 5,6 

1 
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Tablo 3’te katılımcıların bazı tanımlayıcı 
özelliklerine göre ellerinde egzama olma durumları 
sunulmuştur. Erkeklerin %9,9’unun, kadınların 
%26,2’sinin ellerinde egzama vardır. 30-39 yaş 
arasındakilerin %26,3’ü, 50 yaş üzerindekilerin %5,9’u 
ellerinde egzama olduğunu söylemiştir. Hemşirelerin 
%38,2’sinin, doktorların %29,2’sinin, idari personelin 
%12,3’ünün, temizlik personelinin ise %9,5’inin ellerinde 
egzama vardır. Meslekte çalışma süresi 11-20 yıl arasında 
olanların %29,1’inin, 21 yıl ve üzeri olanların %8,7’sinin 
ellerinde egzama olduğunu ifade etmiştir. Cinsiyet, yaş 
grupları, meslek grupları ve meslekte çalışma sürelerine 
göre ellerde egzama olma durumu açısından istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Ellerinde 
egzama olduğunu belirten 42 kişinin 29'u işini yaparken 
kullandığı malzemeler, kimyasal maddeler ve benzeri 
etkenlerle temas ettiğinde egzamaya bağlı şikâyetlerinin 
kötüleştiğini, 10’u kötüleşmediğini belirtmiştir. El 
bileklerinde veya önkollarda egzama olduğunu belirten 21 
kişinin 13'ü işini yaparken kullandığı malzemeler, 
kimyasal maddeler ve benzeri etkenlerle temas ettiğinde 
egzamaya bağlı şikâyetlerinin kötüleştiğini, 6’sı 
kötüleşmediğini söylemiştir. İş yaparken şikâyetleri 
kötüleştiren maddeler sorgulandığında 28 kişi sıvı sabun, 6 
kişi dezenfektan, 3 kişi alkol cevabını vermiştir. İş dışında 
şikayetleri kötüleştiren maddeler sorgulandığında kişilere 
birden fazla cevap verme seçeneği sunulmuş olup, 6 kişi 
deterjan, 4 kişi çamaşır suyu, 4 kişi sıvı sabun cevabını 
vermiştir. 

 

 

 

Tablo 3. Katılımcıların Bazı Tanımlayıcı Özelliklerine Göre 
Ellerinde Egzama Olma Durumu, Ankara, 2020. 

 Ellerde Egzama 
 Yok Var 
 Sayı (%)* Sayı (%)* 
Cinsiyet 
Erkek 82 90,1 9 9,9 
Kadın 93 73,8 33 26,2 

χ 2=8,995            p=0,030 
Yaş Grupları 
20-29 14 93,3 1 6,7 
30-39 56 73,7 20 26,3 
40-49 73 79,3 19 20,7 
50 ve 
üzeri 

32 94,1 2 5,9 

χ 2=7,959           p=0,047 
Meslek Grupları 
Doktor 17 70,8 7 29,2 
Hemşire 21 61,8 13 38,2 
Güvenlik 
Personeli 

12 80,0 8 20,0 

Hizmetli 38 90,5 4 9,5 
Memur 50 87,7 7 12,3 
Tekniker 19 82,6 4 17,4 
Diğer** 18 81,8 4 18,2 

χ 2=13,754          p=0,033 
Meslekte Çalışma Süreleri 
1-10 Yıl 72 84,7 13 15,3 
11-20 Yıl 61 70,9 25 29,1 
21 Yıl ve 
Üzeri 

42 91,3 4 8,7 

χ 2=9,446          p=0,009 
*Satır yüzdesi **Diğer: Şoför, eczacı, diyetisyen, 
yemekhane personeli, mühendis, teknisyen, marangoz 

TARTIŞMA 

Çalışmamızda kişilerin öz bildirimlerine göre 
hastane çalışanlarının %19,4’ünün ellerinde, %9,7’sinin el 
bilekleri veya önkollarında mesleki dermatit semptomları 
tespit edilmiştir. Ülkemizdeki bir hastanenin acil servisinde 
görev yapan sağlık çalışanlarında yapılan bir çalışmada 
katılımcıların %29,8’inde el egzaması mevcuttu (13). 
Etiyopya’da yapılan bir çalışmada katılımcıların %22,0’ı 
ellerinde dermatit olduğunu ifade etmiştir (14).  

Brunei’deki bir çalışmada katılımcıların %19,0’ı el, el bileği 
veya ön kollarında cilt semptomları bulunduğunu 
belirtmiştir (15). Danimarka’daki üç hastanede 
gerçekleştirilen bir çalışmada el egzemasının 1 yıllık 
prevalansı %21,0 olarak bulunmuştur (16). Elde ettiğimiz 
veriler aynı yöntemle yapılmış olan çalışmalarla benzerlik 
göstermektedir. Ülkemizde yapılan çalışma ile olan 
farklılık, söz konusu çalışmadaki örneklemin hastane 
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çalışanlarının tümünü yansıtmamasından kaynaklanmış 
olabilir. 

Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi işyerinde 
kullandığı kimyasallar nedeni ile şikayetlerinin 
kötüleştiğini belirtmiştir. Şikayetleri kötüleşenlerin yarıdan 
fazlası bunun sebebinin  hastanede kullanılan sıvı sabun 
olduğunu ifade etmiştir. Daha önce yapılmış pek çok 
çalışmada el yıkama sıklığının fazla oluşu ve kullanılan 
sabun miktarına bağlı olarak kontakt dermatit 
semptomlarının arttığı bildirilmiştir (17-19). Bizim 
çalışmamızdaki yanıtlar her ne kadar sıvı sabun 
kullanımını ön plana çıkarsa da sabun kullanımıyla el 
yıkamanın birlikteliği bulgularımızın diğer çalışmalarla 
uyumlu olduğunu düşündürmüştür. 

Araştırmamızda hastanede çalışan kadınların 
dörtte birinde, erkeklerin ise yaklaşık onda birinde ellerde 
egzema semptomları mevcuttur. Daha önce yapılan pek 
çok çalışma, kadınlarda semptomların ve mesleki 
dermatitlerin daha fazla olduğunu göstermiştir (20-22). 
Bunun sebebi idari görevlerde daha az bulunup sıklıkla 
servis, poliklinik ve ameliyathane gibi mesleki cilt 
hastalıkları risk faktörlerinin sık olduğu birimlerde 
çalışmaları ve işte çalışmanın yanında temizlik, çamaşır ve 
bulaşık yıkama gibi ev işlerini daha çok üstlenmeleri 
olabilir. Çalışmamızda ellerdeki egzema sıklığının hemşire 
ve doktorlarda hastanede çalışan diğer personele göre fazla 
olduğu belirlenmiştir.  Ülkemizde yapılan bir çalışmada el 
egzemasının hemşirelerde diğer meslek gruplarına göre 
daha sık görüldüğü saptanmıştır (23). Birleşik Krallık’ta 
yapılan bir çalışmada mesleki deri hastalığı prevalansı 
kliniklerde çalışanlar için %20, klinik dışında çalışanlar için 
%7 olarak bulunmuştur (24). Sağlık çalışanları arasında, en 
yüksek el egzeması prevalansından hemşirelerin muzdarip 
olduğu bilinmektedir (25). 96 çalışmayı içeren bir 
sistematik derlemenin sonuçlarına göre hemşireler tüm 
sağlık çalışanları ortalamasının neredeyse yedi katı kadar 
irritan kontakt dermatit sıklığına sahiptir. (26). Bu 
durumun sebepleri arasında kliniklerde görev yapan 
hemşire ve doktorların daha çok sabun, dezenfektan ve 
eldiven kullanmaları, sık el yıkamaları, sık, ilaç 
maruziyetleri, tıbbi aletlerin metal parçalarına temas 
sonucu nikel ve epoksi gibi çeşitli kimyasallara maruz 
kalmaları sayılabilir. Bulgularımız daha önce hastane 

personeli üzerinde yapılan diğer çalışmalardaki sonuçlarla 
uyumludur. 

SONUÇ 

Çalışmamızda katılımcıların yaklaşık beşte biri 
ellerinde, onda biri el bilekleri veya önkollarında mesleki 
dermatit semptomları olduğunu bildirmiştir. Egzema 
şikayeti olan bireylerin büyük çoğunluğu şikayetlerinin iş 
yerinde kullanılan malzemeler nedeniyle arttığını ve işten 
uzaklaşınca azaldığını söylemiştir, Şikayetleri artıran en 
önemli maddenin ise hastanede kullanılan sıvı sabun 
olduğu belirtilmiştir. Mesleki dermatitler diğer meslek 
hastalıkları gibi önlenebilen hastalıklardır. Risk oluşturan 
maddelerden tamamen vazgeçilemiyorsa daha az zararlı 
olanlarla ikame edilmesi şikayetlerin giderilmesi açısından 
etkili olacaktır. Korunma için sağlık eğitimi, risk 
değerlendirmesi ve periyodik muayenelerin yapılması, 
işyeri ortam faktörlerinin iyileştirilmesi, cilt temasını en aza 
indirmek için kişisel koruyucu ve otomatizasyon 
sistemlerinin kullanılması önemlidir. 

Çalışmayı yürütürken yapılan literatür 
taramasında, Türkiye’de mesleki dermatozlar ile ilgili 
yapılmış çalışma sayısının oldukça az ve sınırlı olduğu 
görülmüştür. Mesleki cilt hastalıklarının tanısının 
konabilmesi için nitelikli sağlık profesyonellerine ihtiyaç 
vardır. Bu açıdan dermatoloji ile iş ve meslek hastalıkları 
uzmanlarının bu konuda yapacağı araştırmalar alandaki 
boşluğun giderilmesi açısından önemli ve faydalı olacaktır. 
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ÖZ 

Giriş: Hipokalemi klinik pratikte sık karşılaşılan elektrolit bozuklukları 
arasında yer almaktadır. Kronik hipokaleminin Son Dönem Böbrek Yetmezliği 
ile sonlanabileceği bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı ön planda Bartter veya 
Gitelman sendromu düşünülen hastalarda hipokaleminin uzun süreçte böbrek 
fonksiyonları üzerine etkilerini retrospektif olarak değerlendirmektir. 

Yöntem: Çalışmamıza 2010 – 2019 tarihleri arasında Nefroloji polikliniğinde 
takipli kronik hipokalemi tanılı hastalar alındı. Hipokalemik dönemde renal 
potasyum kaybı gösterilen, normal ya da düşük kan basıncına sahip 17 hasta 
dahil edildi. 

Bulgular: Takiplerinde 17 hastanın 4’ünde (%23,5) serum kreatinin 
değerlerinde artış izlendi. Bu 4 hastanın medyan takip süresi 10 (5 – 23) yıldı. 

 Sonuç: Normotansif olan bu hastalarda gelişen böbrek yetmezliğinin olası 
nedeni deneysel modellerde net olarak ortaya konan, hipokalemik tubulopati 
ile ilişkili olacağı düşünüldü. Bartter ve Gitelman sendromu nadir karşılaşılan 
hastalıklardır ve karakteristik metabolik bozukluklara sahiptirler. Hipokalemi 
ile gelen hastalarda öncelikle kusma, diüretik kullanımı gibi daha sık 
karşılaşılan nedenler araştırılmalıdır. Potasyumun renal kaybının olduğu 
normotansif ve hipotansif bireylerde nadir nedenlerden olan Bartter ve 
Gitelman sendromu akla gelmelidir. Ayrıca kronik hipokaleminin böbrek 
yetmezliği yapabileceği unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Hipokalemi, Bartter Sendromu, Gitelman Sendromu, 
Hipokalemik Tubülopati, Renal Potasyum kaybı 
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Potasyum, hücre zarı dinlenme potansiyelini 
sağlayan önemli bir hücre içi katyondur. Normal serum 
düzeyleri 3,5 mEq/L-5 mEq/L arasında kabul edilmekte ve 
3.5 mEq/L’nin altında ölçülen düzeyler hipokalemi olarak 
tanımlanmaktadır. Hipokalemi, klinik pratikte sık 
karşılaşılan elektrolit bozuklukları arasında yer almaktadır 
(1). Mortalite ile ilişkilendirilebileceğinden, klinikte 
dikkatle takip edilmesi gereken elektrolit 
bozukluklarındandır. Yetersiz potasyum alımı ve alkaloz, 
artmış beta adrenerjik aktivite, hipokalemik periyodik 
paralizi gibi ekstraselüler potasyumun intraselüler alana 
geçişini tetikleyen durumlar veya gastrointestinal ve renal 
kaynaklı aşırı potasyum kaybı hipokaleminin etiyolojileri 
arasındadır (2, 3).  

Hipokalemik hastalarda spot idrarda veya 24 
saatlik idrar tetkiklerinde serum potasyum düzeyi ile 
orantısız yüksek potasyum düzeylerinin tespit edilmesi,  
 

 
renal kaynaklı potasyum kayıplarına işaret eder. 
Hipertansiyon varlığında, potasyum kayıpları genellikle 
renin – anjiyotensin - aldosteron (RAA) sistemindeki 
bozukluklardan kaynaklanırken, normotansif hastalarda 
renal tubuler asidozlar ve diüretikler gibi ilaç kullanım 
öyküsü dışlandığında ayırıcı tanıda ön planda Bartter veya 
Gitelman sendromu gibi hastalıklar akla gelmelidir. Bu 
hastalıkların karakteristik özelliği kronik hipokaleminin 
varlığıdır. Kronik hipokaleminin, böbrek tubüllerinde hafif 
sitoplazmik vakuolizasyonundan yaygın nekroza kadar 
değişkenlik gösteren karakteristik histopatolojik 
özellikleriyle birlikte, kronik tubülointerstisyel hastalığa ve 
kist oluşumuna neden olduğu gösterilmiştir (4-6).  

Hipokaleminin düzeltilmesiyle kistlerin sayı ve 
boyutunda azalma sağlanabilmektedir (7, 8). Kronik 
hipokaleminin son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) ile 
sonuçlanabileceği bilinmektedir. Bununla birlikte farklı 
hipokalemi nedenlerinin renal prognoz üzerine etkileri 
tartışmalıdır. Kronik hipokalemiye bağlı histopatolojik 

ABSTRACT 

Introduction: Hypokalemia is one of the common electrolyte disturbances in 
clinical practice. It has been reported that chronic hypokalemia may progress 
to end stage renal failure. The aim of this study is to evaluate the long term 
effects of hypokalemia on renal functions in patients with Bartter or Gitelman 
syndrome retrospectively. 
 
Methods: Patients, followed up with a diagnosis of chronic hypokalemia in 
Nephrology outpatient clinic between 2010 and 2019 were included in our 
study. Seventeen patients with normal or low blood pressure with renal 
potassium loss during the hypokalemic period were included. 
 
Results: During their follow-up, 4 of 17 (23.5%) patients had an increase in 
serum creatinine values. The median follow-up period of these 4 patients was 
10 (5 - 23) years. 
 
Discussion and conclusion: The possible cause of renal failure was thought 
to be related to hypokalemic tubulopathy, which was also supported by 
experimental models in these normotensive patients. Bartter and Gitelman 
syndrome are rare diseases and have characteristic metabolic disorders. In 
patients presenting with hypokalemia, more common causes of hypokalemia 
such as vomiting and diuretic use should be investigated. Bartter and 
Gitelman syndrome, which is a rare cause, should be considered in 
normotensive and hypotensive individuals with renal loss of potassium. In 
addition, it should be kept in mind that chronic hypokalemia can result in 
renal failure. 
 
Keywords: Hypokalemia, Bartter Syndrome, Gitelman Syndrome, 
Hypokalemic Tubulopathy, Renal Potassium Loss 
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değişiklikler, böbrek fonksiyon bozukluğunun yanında 
fosfatüri, sitratüri, poliüri ve artmış amonyak sentezi ile 
ilişkilidir. Artmış amonyak sentezinin kompleman 
sistemini aktive ederek inflamasyona neden olduğu 
gösterilmiştir (9).  

Bu çalışmanın amacı, hipokalemi nedeni ile 
Nefroloji polikliniğinde değerlendirilen ve RAA sistemi 
anormallikleri, renal tubuler asidozlar ve ilaç kullanımına 
bağlı hipokalemi nedenleri ekarte edilen ve ön planda 
Bartter veya Gitelman sendromu düşünülen olgularda 
hipokaleminin uzun süreçte böbrek fonksiyonları üzerine 
etkilerini retrospektif olarak değerlendirmektir. 

 
MATERYAL METOD 

  

Çalışmamıza 2010-2019 tarihleri arasında 
Nefroloji polikliniğinde takipli kronik hipokalemi tanılı 
olgular alındı. Kronik hastalığı olanlar, kusma, ishalle 
ilişkili potasyum kaybı olanlar ve hipokalemi ile ilişkili 
diüretik veya başka grup ilaç kullanım öyküsü olan 42 olgu 
çalışma dışı bırakıldı. Hipertansiyon tanısı ile takipli ya da 
antihipertansif ilaç kullanan olgular çalışmaya alınmadı. 
Hipokalemik dönemde renal potasyum kaybı gösterilen, 
normal ya da düşük kan basıncına sahip toplam 17 olgu 
değerlendirildi. Olguların yaş, cinsiyet, komorbid 
durumları, kullandıkları ilaçlar gibi demografik özellikleri, 
serum ve idrar potasyum düzeyleri, serum kreatinin, BUN 
(kan üre azotu), albümin, kalsiyum, magnezyum, arteriyel 
veya venöz kan gazı analizi, 24 saatlik idrar tetkikleri 
hastane kayıt sisteminden alındı. Çalışma Helsinki 
Deklarasyonu ilkelerine uygun olarak ve Bursa Uludağ 
Üniversitesi Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu’nun 2020-13/22 
nolu kararı sonrası yapılmıştır. Tüm istatistiksel analizler 
için SPSS 22 (Statistical Package for Social Sciences version 
22) kullanıldı.  
 

BULGULAR 
Çalışmaya 11’i (%64,71) kadın, 6’sı (%35,29) erkek 

toplam 17 olgu dahil edildi. Medyan tanı yaşı 35 (14-62) 
olan olguların hipokalemi nedeniyle medyan takip süreleri 
7 yıl (2-23) olarak tespit edildi. Olgulardan sadece birinin 
ailesinde Gitelman sendromu öyküsü mevcuttu.  

Öyküsünden bir olgunun polisitemia vera, bir 
olgunun Glanzman trombastenisi, bir olgunun ülseratif 
kolit, bir olgunun santral hipotiroidi, bir olgunun gut ve bir 
olgunun ise Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) tanısı ile takipli 
olduğu öğrenildi. Değerlendirilen olguların medyan kan 
basıncı değerleri 110/70 mm/Hg (100/60-130/80) idi. 
Başvuru anındaki medyan serum potasyum değerleri 2,7 
mEq/L (1.80-3.26) idi. Etiyolojiye yönelik değerlendirilen 24 
saatlik idrarda potasyum medyan değerleri 113 (36,1-278,2) 
mmol/gün idi. Eş zamanlı değerlendirilen 24 saatlik 
idrarda kalsiyum median değeri ise 24.05 (6,3-327,6) 
mg/gün olarak saptandı. Olguların tanı anındaki 
laboratuvar değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 1: Olguların tanı anında laboratuvar parametreleri 

 
Parametre Medyan düzey 

Serum potasyum (mEq/L) 2,7 (1.80-3,26) 

Serum kreatinin (mg/dL) 0,81 (0,5-1,4) 

Kan gazında pH 7,46 (7,43-7,49) 

Serum kalsiyum (mg/dL) 9,7 (8,4-10,8) 

Serum magnezyum (mg/dL) 1,4 (0,8-2,4) 

24 saatlik idrarda potasyum 

(mmol/gün) 

113 (36,1-278,2) 

24 saatlik idrarda kalsiyum 

(mg/gün) 

24,05 (6,3-327,6) 

 

Olgulara tedavi olarak ortalama günde 3 tablet 
potasyum sitrat + potasyum bikarbonat (40 mEq) 
başlanmıştı. Sekiz olguda ise değişken dozlarda 
spironolakton (25-300 mg) kullanılmıştı. Dört olgunun 
tedavisinde non-steroid anti-inflamatuvar (NSAİİ) 
kullanılmıştı. Non-steroid anti-inflamatuvar ilaç kullanan 
bu 4 olgunun takiplerinde serum kreatinin düzeylerinde 
artış saptanmadı. Yedi olguda ise aralıklı magnezyum 
tablet ihtiyacı mevcuttu. Bir olgunun tedavisinde ise 
gebelik sürecinde geçici olarak amilorid tercih edildi. 
Tedavi sırasında 1. yılda potasyum medyan değerleri 3 
mEq/L (2,3-3,8) olarak tespit edildi. Tedavi sırasında güncel 
serum potasyum medyan değerleri ise 3,8 mEq/L (3,1-4,5)   
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olarak değerlendirildi. Olguların tanı anında 
değerlendirilen serum kreatinin medyan değerleri 0,81 (0,5-
1,4) mg/dL idi. Tüm olguların medyan yaş değeri ile tanı 
anında değerlendirilen ve güncel serum kreatinin- 
potasyum medyan değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 2: Tüm olguların yaş, cinsiyet, serum kreatinin, 
serum potasyum ve spot idrarda potasyum değerleri 

 
Parametre Bulgular 

Yaş (medyan-yıl) 39 (19-64) 

Cinsiyet (n) 11 kadın/6 erkek 

Başvuru serum kreatinin 
(Medyan-mg/dL) 

0.81 (0,55-1,40) 

Güncel serum kreatinin 
(Medyan-mg/dL) 

1,02 (0,68-5,68) 

Başvuru serum potasyum 
(Medyan-mEq/L) 

2,7 (1,8-3,26) 

Güncel serum potasyum 
(Medyan-mEq/L) 

3,8 (3,1-5,26) 

Spot idrarda potasyum 
(Medyan-mmol/L) 

44,8 (15,1-125,5) 

 
Takiplerinde 17 olgunun 4’ünde (%23,5) serum 

kreatinin değerlerinde artış izlendi. Bu 4 olgunun medyan 
takip süresi 10 (5-23) yıldı. Yirmi üç yıldır tedavi altında 
olan bir olguda takiplerde hemodiyaliz ihtiyacı ortaya çıktı. 
Diğer 3 olgunun rutin takipleri kliniğimiz tarafından 
devam etmektedir. Olgular, böbrek fonksiyonlarının 
seyrine göre 2 gruba ayrıldığında; böbrek fonksiyon 
testlerinde bozulma tespit edilen grubun daha ileri yaşta 
olduğu saptandı (böbrek fonksiyon testlerinde bozulma 
tespit edilen olguların yaş ortalaması 54 yıl, böbrek 
fonksiyon testlerinde bozulma gözlenmeyen olguların yaş 
ortalaması 37 yıl, p= 0,028). Bu iki gruba ait yapılan diğer 
istatistiksel parametreler Tablo 3’te gösterilmiştir. 

 
 

 

Tablo 3: Böbrek fonksiyonlarına göre hasta gruplarının 
karşılaştırılması 

 
 
Parametre 

Böbrek 
fonksiyonları 

bozulan 
olgular 

(n:4) 

Böbrek 
fonksiyonları 

normal 
seyreden 
olgular 
(n:13) 

P 
 

değeri 

Yaş 
(ortalama-
yıl) 

54,25 ± 4,25 37,7 ± 3,48 0,028 

Serum 
potasyum 
(medyan-
mEq/L) 

3,21 (3,2-5,26) 4,04 (3,1-4,35) 0,353 

Serum 
kreatinin 
(ortalama-
mg/dL) 

2,78 ± 0,97 0,95 ± 0,03 0,16 

GFR  
(ortalama-
ml/dk/1.73 
m2 )  

31,2 ± 7,89 78,39 ± 3,22 0,005 

Serum 
kalsiyum 
(ortalama-
mg/dL) 

9,97 ± 0,34 9,74 ±  0,18 0,553 

Serum 
magnezyum 
(ortalama-
mg/dL)  

1,47 ±  0,24 1,55 ± 0,1 0,737 

Kan gazında 
pH 
(medyan) 

7,46 (7,43 
7,49) 

7,47 (7,44-
7,49) 

0,674 

 GFR: Glomerüler filtrasyon hızı 
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TARTIŞMA 

Çalışmanın en önemli sonucu, hipokalemi tespit 
edilen olguların önemli bir bölümünde 10 yıl içerisinde 
renal yetmezliğin gelişmesidir. Normotansif olan bu 
olgularda gelişen böbrek yetmezliğinin olası nedeni 
deneysel modellerle de net olarak ortaya konulan, 
hipokalemik tubulopati ile ilişkili olacağı düşünüldü. 

Potasyum %98’i hücre içinde bulunan ve günlük 
40–120 mEq düzeylerinde diyetle alınan önemli bir 
katyondur. İhtiyaç durumuna göre %90 kadarı böbrekten 
elimine edilebilir. Diyetle alınan potasyum miktarı 
farklılıklar gösterse de plazma potasyum düzeyi 3,5-5 
mEq/L aralığında dengede kalır. Hipokalemi, 3,5 
mEq/L’nin altındaki serum potasyum düzeyleri olarak 
tanımlanmaktadır. Genellikle hafif olmakla birlikte, 
potasyum düzeyinin 2,5 mEq/L’nin altında tespit edildiği 
ciddi vakalar ile karşılaşılabilinmektedir. Açıklanamayan 
hipokalemi, metabolik alkaloz ve normal veya düşük kan 
basıncına sahip olgularda öncelikle hipokaleminin daha sık 
nedenleri olan kusma ve diüretik kullanımı dışlanmalıdır. 
Ayrıntılı öykü, detaylı fizik muayene ve laboratuvar 
tetkikleri yol göstericidir. 

24 saatlik idrarda bakılan potasyum, üriner atılımı 
en iyi gösteren yöntemdir. Hipokalemi ile başvuran ve 
üriner potasyum kaybı olan olgularda üriner kalsiyum 
ölçümü (24 saatlik idrarda kalsiyum veya spot idrarda 
kalsiyum / kreatinin ölçümü) otozomal resesif geçiş 
gösteren, renal tubuler hastalıklar olan Bartter ve Gitelman 
sendromu ayırıcı tanısında önem taşımaktadır (10). 

Her iki hastalık da nadir karşılaşılan durumlar 
arasında yer almaktadır. Gitelman sendromunun 1/40000, 
Bartter sendromunun ise 1/1000.000 sıklıkta görüldüğü 
tahmin edilmektedir (11, 12). Bartter ve Gitelman 
sendromlu olgular, karakteristik metabolik bozukluklara 
sahiptirler. Bu bozukluklar arasında hipokalemi, metabolik 
 alkaloz, hiperreninemi ve hiperaldosteronizm yer 
almaktadır.  Bu olgularda hipertansiyon saptanmaz. 
Bartter sendromu, sıklıkla çocukluk çağında ortaya 
çıkmakta ve henlenin çıkan kalın kolunda birkaç elektrolit 
taşıyıcı sentezinin ya da membrana girişini yönlendiren 
genlerdeki homozigot ya da heterozigot mutasyon ile 
ilişkilendirilmektedir. Günümüzde tanımlanmış 5 alt tipi 
bulunmaktadır. Bartter sendromlu olgularda, idrar 

kalsiyum atılımı normal veya artmıştır (13). Gitelman 
sendromlu olgular ise geç çocukluk ya da erişkin dönemde 
tanı alırlar. Distal tübülde tiyazid diüretiklerine duyarlı 
sodyum-klor kotransporterını (NCC) kodlayan gen olan 
SLC12A3’de mutasyonlar izlenmektedir (14). Gitelman 
sendromlu olgularda ise idrar kalsiyum atılımı tipik olarak 
azalmaktadır. Gitelman sendromunda hipokalsiüri tanımı 
net değildir. Çocuklar ve erişkinler arasında farklılıklar 
izlenmektedir ve erişkin verileri az sayıdadır (11). Her iki 
sendromda hipomagnezemi ve renal magnezyum kaybı 
olmakla birlikte Gitelman sendromunda bu durum daha 
belirgindir. Hipokaleminin diğer nedenlerinin 
ekartasyonundan sonra, bulgular kalıtsal tubulopatiyi 
destekliyorsa Bartter ya da Gitelman sendromu için genetik 
testler destekleyici veri olarak kullanılmaktadır. 
Çalışmamızın en önemli kısıtlılığı, merkezimizde Bartter 
ya da Gitelman sendromu tanısı için genetik test 
yapılamamasıdır. 

Hipokalemi tedavisinin temeli, yeterli potasyum 
ve magnezyum takviyesinin yapılmasıdır. Bu çalışmada 
olgunun kliniği ve serum potasyum düzeylerine göre oral 
ya da intravenöz potasyum tedavisi uygulandığı 
görülmüştür. Hipomagnezeminin renal potasyum kaybına 
katkıda bulunması nedeniyle, ciddi hipomagnezemi 
varlığında magnezyum replasmanının yeterli yapılması 
önem taşımaktadır. Çalışmamızda olguların 1. yılda 
değerlendirilen serum potasyum değerlerindeki medyan 
değerlerinin düşük tespit edilmesi, olguların düzenli takibe 
gelmemesi veya ilaçlarını düzenli kullanmamasına 
bağlanmıştır. 

Bartter sendromunda, yeterli potasyum ve 
magnezyum replasmanına ek olarak NSAİİ kullanılması 
tedaviye önemli katkı sağlamaktadır (15).  Bu ilaçların da 
renal ve gastrointestinal toksisiteleri açısından dikkatli 
olmak gerekmektedir. NSAİİ’ye ek olarak spironolakton, 
eplerenon veya amilorid gibi distal tubul sodyum-
potasyum değişimini bloke eden ilaçlar, normalden yüksek 
dozlarda kullanılabilir. Böbrek nakli ile hem Bartter hem de 

Gitelman sendromu olan olgularda, transport defektlerinin 
tamamen düzeldiği görülmüştür (16-19). 

Hipokalemik nefropati terimi, ilk olarak 1970’lerin 
sonlarında hipokalemik sıçan böbrek biyopsileri ile yine 
hipokalemik insan böbrek biyopsi ve otopsilerinde 
gözlenen benzer histolojik bulgular nedeniyle 
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kullanılmaya başlanmıştır (20, 21). Hem hayvan hem de 
insan çalışmalarında, hipokalemik nefropatinin; renal 
vazokonstrüksiyon, azalmış renal medulla kan akımı ve 
bozulmuş renal anjiyogenezden kaynaklandığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu olgularda, progresif kapiller kayıp, azalmış 
endotel hücre proliferasyonu ve vasküler endotelyal 
büyüme faktörü ekspresyonunda kayıp olduğuna dair 
kanıtlar mevcuttur (22). Ayrıca bu olgularda, alternatif 
kompleman yolunu aktive eden artmış renal amonyak 
oluşumu ve artmış profibrotik sitokin ekspresyonu [İnsülin 
benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1) ve dönüştürücü büyüme 
faktörü (TGF)] da söz konusudur (23, 24). 

Çalışmanın önemli kısıtlılığı, retrospekif datalara 
dayanması, olgu sayısının az olması ve hipokalemi ile 
seyreden hastalıkların laboratuvar ve genetik testlerle 
spesifik adlarının belirlenememesiydi. Bununla birlikte, 
hipokalemik tubuler hastalıkların seyrinin SDBY ile 
sonuçlanabileceği görüldü. Bu olgularda, serum potasyum 
düzeyinin normal sınırlarda tutulması için daha yoğun 
diyet ve ilaç tedavisi ile izlem uygulanması prognoza 
olumlu yönde katkı sağlamaktadır.  

Daha geniş hasta gruplarında tubuler hastalığın 
genetik mutasyonu tanımlandıktan sonra prospektif analiz 
daha net bulgular sağlayacaktır. 

 
SONUÇ 
 

Hipokalemi ile başvuran olgularda, öncelikle 
kusma, diüretik kullanımı gibi daha sık karşılaşılan 
nedenler araştırılmalıdır. Potasyumum renal kaybının 
olduğu normotansif ve hipotansif bireylerde nadir 
nedenlerden olan Bartter ve Gitelman sendromu akla 
gelmelidir. Ayrıca kronik hipokaleminin böbrek yetmezliği 
ile sonuçlanabileceği unutulmamalıdır. Hastalar bu 
konuda bilgilendirilmeli, sıkı takip ve yeterli replasman 
tedavileri yapılmalıdır. 
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ÖZ 

Amaç: Gebelerde D vitamini eksikliği yüksek oranlarda görülmektedir. D 
vitamini eksikliğinin gestasyonel diyabet ile ilişkili olduğuna dair bazı 
çalışmalar mevcuttur. Amacımız, gebelerin D vitamini düzeyi ile gestasyonel 
diyabet arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. 

Yöntem ve Gereç: Retrospektif olarak planlanan araştırmada Temmuz 2018 ve 
Ocak 2020 yılları arasında 317 gebe dosyası taranmıştır. Hem ikinci trimesterde 
D vitamin düzeyi bakılmış hem de oral glikoz tolerans testini yaptırmış 190 
gebe çalışmaya dahil edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmadaki tüm gebelerin D vitamin düzeyi ortalaması 14,40±7,20 
olarak bulunmuştur. Gebelerin D vitamini düzeylerine bakıldığında, 
gestasyonel diyabet tanısı almayanların 15,36±7,13 olduğu, bozulmuş glikoz 
toleransı tanısı alan gebelerin 13,52±6,81 olduğu, gestasyonel diyabet tanısı 
alanların 10,09±6,14 olduğu tespit edilmiştir. Gestasyonel diyabet olan ve 
olmayan gebeler kıyaslandığında D vitamin düzeyleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark olduğu bulundu (p<0,05). Gestasyonel diyabetik 
gebelerin D vitamini düzeyleri anlamlı derecede düşük ve D vitamin değerleri 
eksiklik düzeyinde izlendi. 

Tartışma ve Sonuç: Araştırmamızda, gebe kadınlarda D vitamini eksikliği ile 
gestasyonel diyabet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu 
belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Gestasyonel diyabet, D vitamini eksikliği, oral glikoz 
tolerans testi, bozulmuş glikoz toleransı 
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D vitamini vücutta kolesterolden sentezlenen 
yağda çözünen bir vitamindir. Deride güneşe bağımlı 
sentezi ve bağırsaklardan absorbsiyonu önemlidir. 
Karaciğerde 25-hidroksilaz enzimi ile 25-hidroksi vitamin 
D’ye sonra böbrekte 1-α hidroksilaz ile aktif formu olan 
1,25-dihidroksi vitamin D’ye dönüştürülür. Son yıllarda D 
vitamininin eksikliği ile metabolik sendrom, anormal 
glikoz metabolizması, obezite, hipertansiyon, 
kardiyovasküler hastalıklar gibi bir çok hastalık 
ilişkilendirilmektedir.  D vitamini eksikliğine tüm dünyada 
sıkça rastlanmaktadır (1-2).  

Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) gebelik 
esnasında ortaya çıkan pankreastaki β hücrelerinin 
disfonksiyonu ve insülin direnci olarak tanımlanan bir 
karbonhidrat intoleransıdır. GDM anne ve bebekte bazı 
komplikasyonlara sebep olabilen bir durumdur. 
Normoglisemi sağlanamamış gestasyonel diyabetli 
kadınlar sezaryen doğum ve ileri hayatlarında tip 2 diyabet 
gelişimi riski gibi maternal morbidite ve mortalite artışı ile 

karşı karşıya kalırken; bebekler fetal makrozomi, omuz 
distosisi, konjenital anomali, neonatal hipoglisemi gibi 
neonatal morbidite artışı ve ilerleyen yaşlarda obezite, tip 2 
diyabet görülme riskine maruz kalırlar. Yine diyabete bağlı 
anne karnında fetus ölümleri yaşanabilmektedir. Dünyada 
ve Türkiye’de gestasyonel diyabet görülme oranları 
yaklaşık %10 civarında seyretmektedir (1-2).  

Bilinen GDM gelişme risklerinin arasında ileri 
anne yaşı, ailede diyabet öyküsü, etnik köken, obezite 
bulunmakla birlikte son yıllarda D vitamini yetersizliğinin 
de GDM ile ilişkili olduğuna dair bazı çalışmalar 
mevcuttur. Fakat gebelikte glikoz metabolizmasına yönelik 
D vitaminin rolü ve gestasyonel diyabet gelişimi ile 
ilişkisini içeren bilgiler yetersiz ve çelişkilidir (2-4) 

Literatür tarandığında, gebelerde D vitamini 
eksikliğinin %80’lere varan oranlarda görüldüğü 
bildirilmiştir. Ülkemizde Mayıs 2011 tarihinden itibaren 
tüm gebelere profilaktik olarak gebeliğin 12. haftasından 

ABSTRACT 

Intruduction: Vitamin D deficiency highly affects pregnant women. Some 
studies suggest a relationship between vitamin D deficiency and gestational 
diabetes. Our aim is to obtain the association between vitamin D levels in 
pregnancy and gestational diabetes. 
 
Methods: A total of 317 pregnancy files dated between July 2018 and January 
2020 were searched retrospectively. 190 pregnant women were included in 
the study, who both had vitamin D measured during second trimester and 
had oral glucose tolerance test. 
 
Results: Mean of vitamin D levels for whole study population was 14.40±7.20. 
Vitamin D mean values for pregnant women without gestational diabetes, 
with impaired glucose tolerance and with gestational diabetes were 
respectively 15.36±7.13; 13.52±6.81; 10.09±6.14. When gestational diabetic 
pregnants compared to non-diabetic ones for vitamin D levels, the difference 
between two group statistically significant (p<0.05). Gestational diabetic 
women had significantly lower vitamin D results and mean value of vitamin 
D measurement was found in deficiency zone. 
 
Conclusion: According to our study, gestational diabetes and vitamin D 
deficiency were found to be statistically correlated each other. 
 
Keywords: gestational diabetes, vitamin D deficiency, oral glucose tolerance 
test, impaired glucose tolerance 
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itibaren 1200 IU günlük tek doz D vitamini takviyesi 
yapılmaktadır (5-6). 

Ayrıca gebelik dönemindeki D vitamini 
eksikliğinin yenidoğan ve bebeklik dönemindeki D 
vitamini eksikliği için bir risk faktörü olduğu da 
bilinmektedir [5]. Pediatrik Endokrin Derneği, Endokrin 
Derneği ve Amerika Tıp Enstitüsü kuruluşları,       10 ng/mL 
(25 nmol/L) ile 30 ng/mL (75 nmol/L) arasında değişmekte 
olan farklı D vitamini yetersizlik ve eksiklik sınır 
değerlerini benimsemişlerdir (7-11).  

İtalya’da 2017 yılında düzenlenen D vitamini 
tartışmalarına dair birinci uluslararası konferansta kemik 
sağlığı açısından genel popülasyonda 20 ng/mL ile 50 
ng/mL arası yeterli ve güvenilir görülmüş ve 12 ng/mL 
altındaki değerler D vitamini eksikliği olarak düşünülüp 
rikets ve osteomalazi ile ilişkilendirilmiştir (12-13). ‘The 
Institute of Medicine’ (IOM) da   25 OH-D vitamini düzeyi 
20 ng/mL üzerinde olduğunda kemik sağlığını 
sürdürebilmek için yeterli olduğunu bildirmiştir (14). 

Ayrıca beslenme raşitizminin önlenmesi ve 
yönetimi konusunda küresel uzlaşı önerileri panelinde 
konsensus önerisi olarak D vitamini <30 nmol/L (<12 
ng/mL) eksiklik düzeyi, 30-50 nmol/L (12-20 ng/mL) 
yetersizlik, >50 nmol/L (>20 ng/mL ) yeterli düzey olarak 
kabul edilmiştir (15). D vitamini eksiklik düzeyleri ile ilgili 
literatürde karışık sonuçlar ile karşılaşılsa da 25 OH-D 
vitamini düzeyinin kesim değeri 12 ng/mL değerini almak 
daha uygun gibi görünmektedir (16). Araştırmamızın 
amacı, gebelerin D vitamini düzeyi ile gestasyonel diyabet 
arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. 

 
GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araştırma, Manisa Demirci İlçesinde Temmuz 
2018 ve Ocak 2020 yılları arasının gebe arşivinden 317 gebe 
dosyası taranarak retrospektif olarak yapılmıştır. Hem 
ikinci trimesterde 25(OH)D vitamin düzeyi bakılmış hem 
de oral glikoz tolerans testi (OGTT)’ni yaptırmış gebeler 
çalışmaya dahil edilmiştir. Herhangi bir sebeple önerilen 
OGTT’i yaptırmamış veya sonucu dosyada bulunmayan 64 
gebe ve 7 pregestasyonel diyabetik kadın çalışmaya dahil 
edilmemiştir. Oral glikoz tolerans testlerini yaptırmış fakat 
ikinci trimesterde D vitamini düzeyleri taranmamış 8 gebe 

ve hiç D vitamini taranmamış 48 gebe dosyası da çalışma 
dışında bırakılmıştır. Dahil edilme kriterlerini karşılayan 
190 gebe çalışmaya alınmıştır. Çalışmaya dahil edilen 
gebeler GDM açısından Amerikan Diyabet Derneği’nin 
önerdiği iki aşamalı tanı yaklaşımı ile taranmıştır (17). İki 
aşamalı tanı yaklaşımında gün içinde rastgele bir zamanda 
50 gr glikozlu sıvı içirildikten 1 saat sonra plazma glikoz 
düzeyi ≥140 mg/dL ise diyabet açısından kuşkuludur ve 50 
gr tarama testi pozitif olan gebelerde tanıyı kesinleştirmek 
için 100 gr glikozlu 3 saatlik OGTT yapılmalıdır. 
Araştırmamızda 100gr OGTT değerlendirmesi “American 
College of Obstetricians and Gynecologists” (ACOG) ve 
“American Diabetes Association” (ADA) kılavuzlarındaki 
Carpenter-Coustan kriterine göre değerlendirilmiştir. 
Carpenter-Coustan değerlendirmesinde açlık, 1.saat, 2.saat 
ve 3.saat kesim değerleri sırasıyla ≥95 mg/dL - ≥180 mg/dL 
- ≥155 mg/dL - ≥140 mg/dL’dir. Dört değerden ikisi pozitif 
olanlara GDM tanısı, dört değerden bir tanesi pozitif 
olanlara ise OGTT’de tek patolojik değer denilerek 
‘bozulmuş glikoz toleransı’ tanısı konulmuştur. İki aşamalı 
test  24-28. gebelik haftalarında uygulanmıştır. GDM 
açısından yüksek riskli gebelerin daha erken haftalarda 100 
gr OGTT ile tarandığı saptanmıştır. Ayrıca gebe arşivinden, 
gebelerin sosyodemografik özellikleri, kronik hastalık 
öyküleri, ailede diyabet öyküsü, D vitamini düzeyleri, oral 
glikoz tolerans testleri sonuçları retrospektif taranıp kayıt 
edilmiştir.  

Araştırmamızda vitamin D düzeyleri; eksik 
(<12ng/mL), yetersiz (12-20ng/mL) ve yeterli (>20ng/mL) 
olarak sınıflandırılmıştır (12,13,15). Araştırma için Celal 
Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri 19.08.2020 
tarihli 20.478.486/502 numaralı Etik Kurul onayı 
alınmıştır.   

 
İstatiksel Analiz 

İstatistiksel analiz değerlendirilmesinde SPSS 21.0 
paket programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi, 
yüzdelik dağılımlar, ortalama, standart sapma, 
Kolmogorov Smirnov testi, bağımsız gruplarda t testi, 
Mann-Whitney U testi,  Kruskal-Wallis H testi 
kullanılmıştır. 
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BULGULAR 

Araştırmamızda, tüm gebelerin D vitamin düzeyi 
ortalaması 14,40±7,20 ng/mL olarak bulunmuştur (Tablo 1). 
 
Tablo 1. Gebelerin Özellikleri ve D Vitamini Düzeyleri 

ÖZELLİKLER X̄ ±Ss Min/Max 
Yaş 29,62± 5,80 18/43 
Oral Glikoz 
Tolerans 
Testi Yapılan 
Gebelik 
Haftası 

26,08±1,23 24/31 

D vitamini 
değeri 

14,40±7,20 4,38/30,96 
 

n % 
Sigara İçme 
Durumu 
İçen 
İçmeyen 

 
 

8 
182 

 
 

4,2 
95,8 

Akraba 
Evliliği 
Var 
Yok 

 
 

10 
180 

 
 

5,3 
94,7 

Önceki 
Gebelikte 
Gestasyonel 
Diyabet 
Öyküsü 
Var 
Yok  

 
 
 
 
 

2 
188 

 
 
 
 
 

1,1 
98,9 

Ailede 
Diyabet 
Öyküsü  

 
 
 

 
 
 

Var 
Yok  

30 
160 

15,8 
84,2 

Kronik 
Hastalık 
Durumu 
Var 
Yok  

 
 
 

16 
174 

 
 
 

8,4 
91,6 

n :kişi sayısı , %:yüzdelik oran, X̄ ±Ss: ortalama±standart 
sapma, Min/Max: en küçük değer/ en büyük değer olarak 
sunulmuştur. 

 
Gestasyonel diyabet tanısı alan gebelerin 

%93,8’inin önceki gebelikte gestasyonel diyabet öyküsü 
olmadığı, %93,7’sinin sigara kullanmadığı, %81,2’sinin 
ailede diyabet öyküsü olmadığı, %81,2’sinin kronik bir 
hastalığı olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 2). 

Gebelerin D vitamini düzeylerine bakıldığında, 
gestasyonel diyabet tanısı almayanların 15,36±7,13 ng/mL 
olduğu, bozulmuş glikoz toleransı  tanısı alan gebelerin 
13,52±6,81 ng/mL olduğu, gestasyonel diyabet tanısı 
alanların 10,09±6,14 ng/mL olduğu tespit edilmiştir. D 
vitamin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark olduğu bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 3).  
 GDM olan gebelerin %81,3’ünün, bozulmuş 
glikoz toleransı olanların %50’sinin, GDM olmayanların 
%41,3’nün 25(OH)D vitamin değeri 12 ng/mL’den az olarak 
saptanmıştır (Tablo 4).   

Gestasyonel diyabetik olan ve olmayan gebeler 
kıyaslandığında GDM olanların D vitamini düzeyleri 
anlamlı derecede düşük ve D vitamin değerleri eksiklik 
düzeyinde izlenmiştir. (Tablo 5)  
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Tablo 2. Gebelerin Özellikleri ile Gestasyonel Diyabet Durumlarının Karşılaştırılması 

ÖZELLİKLER 
GDM Değil 

Bozulmuş Glikoz 

Toleransı 
GDM  

n=150 % n=8 % n=32 % 

Sigara İçme Durumu 

İçen 

İçmeyen 

 

6 

144 

 

4 

96 

 

0 

8 

 

0 

100 

 

2 

30 

 

6,3 

93,7 

Akraba Evliliği 

Evet  

Hayır  

 

8 

142 

 

5,3 

94,7 

 

2 

6 

 

25 

75 

 

0 

32 

 

0 

100 

Önceki Gebelikte Gestasyonel 

Diyabet Öyküsü 

Var 

Yok  

 

 

0 

150 

 

 

0 

100 

 

 

0 

8 

 

 

0 

100 

 

 

2 

30 

 

 

6,3 

93,8 

Ailede Diyabet Öyküsü  

Var 

Yok  

 

22 

128 

 

14,7 

85,3 

 

2 

6 

 

25 

75 

 

6 

26 

 

18,8 

81,2 

Kronik Hastalık Durumu 

Var 

Yok  

 

8 

142 

 

5,3 

94,7 

 

2 

6 

 

25 

75 

 

6 

26 

 

18,8 

81,2 

Toplam  150 100 8 100 32 100 

n :kişi sayısı , %:yüzdelik oran, GDM: gestasyonel diyabet olarak sunulmuştur
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Tablo 3. Yaş, D Vitamini, HbA1c Düzeyleri ile Gestasyonel Diyabet Durumlarının Karşılaştırılması 

Özellikler 
GDM Değil 

(n=150)  

Bozulmuş Glikoz Toleransı 
(n=8) 

GDM  
(n=32) 

 

X̄ ±Ss Min/Max X̄ ±Ss Min/Max X̄ ±Ss Min/Max p   
Yaş  28,82±5,46 18/42 33,50±2,44 30/36 32,37±6,77 22/43      0,000 
D Vitamin 
Düzeyi 

15,36±7,13 5,42/30,96 13,52±6,81 5,09/21,26 10,09±6,14 4,38/24,98  0,000 

HbA1c 
düzeyi 

4,89±0,45 3,80/6,89 5,67±0,74 4,67/6,98 6,30±1,11 4,61/8,01 0,000 

*Kruskal Wallis Test, n :kişi sayısı, X̄ ±Ss: ortalama±standart sapma, Min/Max: en küçük değer/ en büyük değer, GDM: 
gestasyonel diyabet olarak sunulmuştur. 
 

Tablo 4.Gestasyonel Diyabet Durumları ile D Vitamini Değerlerinin Karşılaştırılması 

D Vitamin Düzeyleri 
<12 ng/ml 
(Eksik) 

12-20ng/ml 
(Yetersiz) 

>20 ng/ml 
(Yeterli) 

Toplam 

n % n % n % n % 
GDM 26 81,3 2 6,3 4 12,5 32 100 
Bozulmuş Glikoz Toleransı  4 50 2 25 2 25 8 100 
GDM Değil 62 41,3 46 30,7 42 28 150 100 

n :kişi sayısı , %:yüzdelik oran, GDM: gestasyonel diyabet olarak sunulmuştur. 
 
 
Tablo 5.Gestasyonel Diyabet Durumları ile D Vitamini Düzeyleri 

 
GDM Değil 

(n=150) 
Bozulmuş Glikoz Toleransı (n=8) GDM   (n=32) ¹¯²p* ²¯³p* ¹¯³p* 

D Vitamin Düzeyleri   

X̄ ±Ss  

Min-Max 

 

15,36±7,13 

5,42/30,96 

 

13,52±6,81 

5,09/21,26 

 

10,09±6,14 

4,38/24,98 

 

0,526 
 

 

0,198 
 

 

0.000 

 X̄ ±Ss: ortalama±standart sapma, Min/Max: en küçük değer/ en büyük değer, GDM: gestasyonel diyabet olarak 
sunulmuştur. ¹¯²p*:GDM olmayan ile Bozulmuş glikoz toleransı,²¯³p*: Bozulmuş glikoz toleransı ile GDM, ¹¯³p*GDM 
olmayan ile GDM kıyaslaması yapılmıştır. 

 
TARTIŞMA  

D vitamini eksikliği ve yetersizliği tüm dünyada 
yaygın rastlanan bir problemdir. Araştırmamızda 
bölgemizdeki tüm gebelerde 25(OH)D vitaminin yeterli 
düzeyin altında seyrettiği tespit edilmiştir. Gestasyonel 
diyabetik olan ve olmayan gebeler kıyaslandığında, GDM 
olanların D vitamini düzeyleri anlamlı derecede düşük ve 
D vitamin değerleri eksiklik düzeyinde izlenmiştir. 

Sonuçlarımız maternal D vitamin eksikliğinin gestasyonel 
diyabet riski açısından önemli bir yeri olabileceğini gösterir 
niteliktedir.  Araştırmamızı destekler şekilde Zhang ve ark. 
(18) çalışmalarında vitamin D düzeylerinin gestasyonel 
diyabet gelişen gebelerde, sağlıklı gebelere göre daha 
düşük olduğunu belirlemişlerdir. 

Maternal D vitamini düzeyi ve gestasyonel 
diyabet riski ile ilgili bir meta-analizde GDM vakalarında 



     Gestasyonel diyabet ile D vitamini ilişkisi 143 
   

 

kontrol grubuna göre 25(OH)D vitamini düzeyleri 4,79 
nmol/L (1,916 ng/mL ) daha az bulunmuştur (19). Global 
olarak D vitamini sınırları halen tartışılmaktadır (20). D 
vitamin kesim değerleri açısından görüş birliği 
sağlanamamış olsa da bir çok çalışmaya göre GDM tanısı 
alanlarda D vitamin düzeyi GDM olmayanlara göre 
anlamlı şekilde düşük bulunmuştur (19). 

Araştırmamızla benzer D vitamini kesim 
düzeylerini kullanarak Türkiye’de yapılan başka bir 
çalışmada, GDM olan gebelerde kontrol grubuna göre 
serum D vitamini düzeylerinin anlamlı derecede düşük 
olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmadaki tüm gebelerin serum 
vitamin D düzeyleri alt gruplarına göre analiz edildiğinde, 
ciddi vitamin D eksikliği (<12.5nmol/L=5ng/mL) olan 
gebelerde GDM’nin önemli ölçüde fazla görüldüğü tespit 
edilmiştir (21). 

Benzer şekilde, Lacroix ve ark. (22) prospektif 
kohort ve Soheilykhah ve ark. (23) vaka kontrol 
çalışmalarında düşük serum D vitamini olan gebelerde 
GDM görülme sıklığı arasında kuvvetli bir ilişki ve risk 
artışı olduğu görülmüştür. Kore’de yapılmış bir vaka-
kontrol çalışmasında, sağlıklı gebe kadınlarda D vitamini 
yetersizliği %27,5 bulunurken, GDM tanısı alan gebelerde 
D vitamini yetersizliğinin %85 olduğu tespit edilmiştir (24). 
Parıldar ve ARK. (25) İstanbul bölgesindeki GDM tanılı 
gebelerde D vitamini eksikliği saptamışlardır. Fakat 
çalışmamızın sonuçları ile karşılaştırıldığında İstanbul’da 
yaşayan gebelerin D vitamini değerleri bölgemize göre 
daha yüksek düzeyde bulunmuştur. Yaklaşık 900 m rakıma 
sahip olan ve denize uzak olan bölgemizde beslenme 
alışkanlıkları bu yönde şekillenmiştir, örtülü yaşam 
tarzının ağırlıkta olduğu ve kadınların günlük hayata ev içi 
işlerle katıldığı da düşünüldüğünde D vitamini 
düzeylerinin bölgemizde daha düşük saptanması beklenen 
bir sonuçtur. Ayrıca Parıldar ve ark. (25) çalışmalarında, 
araştırmamızla benzer şekilde HbA1c değerleri gestasyonel 
diyabet grubunda sağlıklı gebelere göre  anlamlı şekilde 
yüksek bulunmuştur. 

Bazı çalışmalarda GDM ile D vitamini eksikliği 
arasında bağ kurulabilirken, bazı çalışmalarda ise bağ 
kurulamadığı görülmüştür (22,23,26,27,28). 
Araştırmamızın sonucundan farklı olarak Park  ve  ark.(29) 
Koreli gebe kadınlar üzerinde yaptığı çalışma ile Baker ve 
ark. (30) tarafından yapılan başka bir çalışmada birinci 

trimester D vitamini eksikliğinin GDM gelişme riski ile 
ilişkili olmadığı  sonucuna varılmıştır. Fakat çalışmalarının 
dizaynları, D vitamini değerlendirme zamanı açısından, 
birinci trimester yerine ikinci trimester olarak planlansaydı 
D vitamini ile GDM arasında ilişki kurulamayacağı 
şeklindeki sonuçları değişebilirdi.  

Hintli kadınlar üzerinde yapılmış başka bir 
çalışmada düşük D vitamini düzeyleri ile GDM riski 
arasında bir ilişki bulunamamıştır (31). Clifton-Bligh ve 
ark. (9) ikinci ve üçüncü trimesterde ölçülen vitamin D 
düzeyleri ile yaptıkları çalışmada vitamin D 
konsantrasyonu <20 ng/mL olan kadınlarda GDM riskinin 
1,92 kat arttığı fakat bu risk artışının istatistiksel olarak 
anlamlı olmadığı gösterilmiştir. Sonuç olarak 
araştırmamızda,  gestasyonel diyabetiklerde, bozulmuş 
glikoz toleranslı ve sağlıklı gebelere göre D vitamin 
düzeyleri daha düşük olarak saptanmışken vitamin D 
değerleri eksiklik düzeyinde (<12 ng/ml) bulunmuştur.  
D vitamini mevsimsel değişiklik gösteren güneşe bağımlı 
olarak yaz aylarında düzeyi yükselen bir vitamindir. 
Araştırmamızın güçsüz yönleri retrospektif tasarımı, az 
vaka sayısı ve mevsimsel ayrım yapmadan tüm gebeleri 
kapsaması olarak karşımıza çıkarken belirli bir bölgenin 
verilerini içeriyor olmasından dolayı anlamlıdır. Kırsal 
bölgemizin sonuçlarıyla farklı beslenme alışkanlıkları, 
yaşam tarzı, giyim stili ve farklı iklimi olan başka bölgeleri 
kıyaslamak adına araştırmamız randomize kontrollü 
prospektif çalışmalara yön gösterici olabilir.  

Gebelikte D vitamini, glikoz metabolizması ve 
gestasyonel diyabet arasındaki ilişkiyi değerlendiren 
çelişkili sonuçlara sahip çalışmalar  bulunmaktadır. 
Çalışmalardaki farklılıklar çalışma dizaynları, vaka 
sayıları, D vitamini eksikliği kesim değerleri, farklı 
trimesterlerde vitamin D düzeyi değerlendirilmesi, etnik 
kökenler ve bölgesel farklılıklar ile açıklanabilir. GDM 
gelişme riskinin D vitamini eksikliği ile bağlantılı olup 
olmadığının belirlenmesi için tüm trimesterlerde D 
vitamini değerlendirmesi yapılarak daha fazla vaka sayılı, 
çok merkezli, prospektif çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
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ÖZ 

Giriş ve Amaç: İnflamatuvar bağırsak hastalıkları [İBH]; Ülseratif kolit [ÜK], 
Crohn Hastalığı [CH] ve indetermined kolit [IC] olmak üzere sınıflandırılır. 
İBH şiddetinin erken dönemde belirlenmesi mortalite ve morbiditeyi 
azaltmaktadır. Ancak bu amaçla kullanılabilecek gold standart bir test 
tanımlanmamıştır. Bu çalışmada, acil servise başvuran İBH tanılı hastalarda, 
hastalığın şiddetinin ve oluşturabileceği komplikasyonların erken tanısı için 
hematolojik biyo belirteçlerin kullanıma uygunluğunu değerlendirdik. 

Yöntem ve Gereçler: Çalışma retrospektif olarak planlandı. Acil servise 1 
Ocak 2014 ile 1 Haziran 2019 tarihleri arasında başvuran Ülseratif kolit [ÜK] 
ve Crohn hastalığı tanısı olan 134 hasta ile gerçekleştirildi. Hastaların yaş, 
cinsiyet gibi demografik özellikleri; WBC, nötrofil, lenfosit ve RDW değerleri 
acil başvurusu anındaki tetkiklerinden kaydedildi. ÜK için Truelove and 
Witts kriterleri ve Crohn için Crohn Disease Activity Index [CDAI] kullanıldı. 
Bu başvurular sırasında karşılaşılan komplikasyonlar belirlendi. 

Bulgular: Hastaların 53’ü [%39,6] kadın ve 81’i [%60,4] erkekdi. Kadınların 
yaş ortalaması 39±11,9 ve erkeklerin yaş ortalaması 43,40 ± 15,18 yıl olarak 
hesaplandı. Ülseratif kolit ve crohn hastalığının atak ve remisyon dönemleri 
için beyaz küre [WBC], Nötrofil ve nötrofil lenfosit oranı [N/L] anlamlı 
bulundu [ p<0,05]. N/L oranı komplikasyonları göstermede tek başına 
anlamlı tek belirteçti ve cutoff değeri 3,04 için sensivite %75, spesivitesi %55 
olarak hesaplandı [p<0,01]. 

Tartışma ve Sonuç: WBC, Nötrofil ve N/L inflamatuar bağırsak 
hastalıklarında atak/remisyon dönemlerini öngörmede başarılı erken dönem 
belirteçler olarak ön plana çıkmaktadır. N/L sınır değeri üzerinde cerrahi 
komplikasyonlar için bir erken uyarıcı mediatördür. 
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İnflamatuvar bağırsak hastalıkları a(İBH), 
gastrointestinal sistemin farklı bölge ve katmanlarını tutan, 
kronik, tekrarlayıcı hastalık grubudur. Ülseratif kolit (ÜK), 
Crohn Hastalığı (CH) ve indetermined kolit (IC) olmak 
üzere sınıflandırılır. ÜK, intestinal bulgularla seyrederken, 
CH’da  ekstraintestinal bulgular da vardır. IC bu iki 
hastalık grubuna girmeyen hastalar için kullanılır. Bu 
hastalıkların ortak özelliği aktivasyon ve remisyonlarla 
seyrediyor olmalarıdır. İBH şiddetinin erken dönemde 
belirlenmesi mortalite ve morbiditeyi azaltmaktadır(1-4. 

Hastalığın aktivite dönemlerinin ve 
komplikasyonlarının değerlendirilebilmesi için fizik 
muayene, laboratuvar testleri, görüntüleme yöntemleri ve 
endoskopiden elde edilen verilere ihtiyaç vardır (1- 3-6).  
Hastalığın patogenezinde  inflamatuar süreçler rol 
oynadığı için inflamatuar aktivitenin tespiti aktivasyon ve 

komplikasyon gelişme riski için bir gösterge olarak 
düşünülmüştür. Bu nedenle, Eritrosit sedimentasyon hızı 
(ESR), C-reaktif protein (CRP), beyaz kan hücreleri (WBC) 
ve birçok biyomarker kullanılmaktadır. Ancak bu 
parametreler de İBH aktivitesi veya komplikasyonlarını ön 
görmek için spesifik değildir ve gold standart bir test 
tanımlanmamıştır (6, 7). Nötrofil-Lenfosit Ratio [N/R], 
subklinik inflamasyonun basit ve güçlü bir parametresidir. 
Kardiyak hastalıklar, kanser, sepsis, stroke ve apandisit 
gibi pek çok hastalıkta prognostik faktör olarak 
kullanılmaktadır. Gülali A. Ve ark. 147 hastada yaptıkları 
çalışmada irritabl barsak hastalığı tanısında hemogram 
parametrelerinin etkin olduğunu belirtmişlerdir (8). Bilgin 
S. ve ark 130 hasta ile yaptıkları çalışmada N/R’ nin diabetik 
kontrolü kötü olan hastalarda HgA1c ile korele yüksek 
olduğunu göstermişler (9). Aktaş G. ve ark. 150 hastada 
yaptıkları çalışmada N/R’ nin Hashimato tiroiditini  

Anahtar Kelimeler: İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları, N/L(nötrofil/ lenfosit 
oranı), RDV 

ABSTRACT 

Introduction: Inflammatory bowel diseases [IBD]; Ulcerative colitis [UC] is 
classified as Crohn's Disease [CH] and indetermined colitis [IC]. Early 
determination of IBD severity decreases mortality and morbidity. However, 
a gold standard test that can be used for this purpose has not been defined. 
In this study, we evaluated the suitability of hematological biomarkers for 
early diagnosis of disease severity and possible complications in patients with 
IBD admitted to the emergency department. 
 
Methods: The study was planned as a retrospective study. It was carried out 
with 134 patients diagnosed with ulcerative colitis [UC] and Crohn's disease 
who applied to the Emergency Department of our hospital between January 
1, 2014 and June 1, 2019. Truelove and Witts criteria were used for UC and 
Crohn Disease Activity Index [CDAI] was used for Crohn's. The 
complications encountered during these applications were determined. 
 
Results: Fifty-three [39.6%] of the patients were female and 81 [60.4%] were 
male. White blood cell [WBC], neutrophil and neutrophil lymphocyte ratio 
[N/L] were found to be significant for the flare up and remission periods of 
UC and Crohn's disease [ p<0.05]. N/L ratio was the only significant marker 
to predict complications, and for a cut-off value of 3.04, the sensitivity was 
75% and the specificity was 55% [p<0.01]. 
 
Discussion and conclusion: WBC, neutrophil, and N/L stand out as 
successful early markers in predicting flare up/remission periods in IBDs. 
N/L that is above the limit value is an early stimulating mediator for surgical 
complications. 
 
Keywords: Inflammatory Bowel Disease, N/L, RDV 
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belirlemede etkin olduğunu belirtmişlerdir (10). Ayrıca, 
N/R değerlendirilerek inflamatuar süreçlerin ve immün 
cevabın erken dönemde belirlenebildiği gösterilmiştir (11-
13). RDW bir çok hastalıkta belirteç olarak 
kullanılmaktadır. Dagistan Y. ve ark . yaptıkları çalışmada 
lumbal disk hernisini göstermede etkin olduğu 
bildirilmiştir (14). Biz bu çalışmamızda, İBH’da hastalığın 
şiddetini ve komplikasyonları ön görmede laboratuvar 
parametrelerinin rolünü araştırmayı amaçladık.  

MATERYAL METOD 

Hasta Seçimi  

Bu çalışma, bölgenin en büyük gastroenteroloji 
ünitelerinden birini içeren hastanemiz acil servisinde 
planlandı. Hastanemiz Acil Servisine 1 Ocak 2014 ile 1 
Haziran 2019 tarihleri arasında başvuran Ülseratif kolit, 
Crohn hastalığı ve indetermined kolit tanısı almış olan 
hastalar ICD 10 tanı kodlarına göre retrospektif olarak 
tarandı. 468 hastadan çalışma kriterlerini karşılayan 134 
hasta çalışmaya dahil edildi. 18 yaş üzeri, hamile olmayan, 
travma öyküsü ve bulgusu olmayan, malignitesi ve 
hematolojik bir hastalığı olmayan hastalar çalışmaya alındı. 
Verilerinde eksiklik bulunan hastalar çalışmaya alınmadı. 
Hastaların yaş, cinsiyet gibi demografik özellikleri; WBC, 
nötrofil, lenfosit ve RDW değerleri acil başvurusu anındaki 
tetkiklerinden kaydedildi.  

ÜK şiddetini belirleyebilmek için Truelove and 
Witts kriterleri kullanıldı ve bu kriterlere uygun olarak 
remisyon, orta ve şiddetli olarak sınıflandırıldı. Bu 
sınıflandırmada hastalığın şiddeti; günlük kanlı dışkılama 
sayısı, kalp hızı, hemoglobin, eritrosit sedimentasyon hızı 
[ESR] ve vücut ısısına göre hesaplanmaktadır. Moderate ve 
severe olarak hesaplanan durumda hastalık aktive olarak, 
mild grup ise remisyonda olarak kabul edildi (15). CH için 
Crohn Disease Activity Index (CDAI) kullanıldı. Karın 
ağrısı varlığı, günlük sıvı dışkılama sayısı, karında şişkinlik 
olması (abdominal mass), ve komplikasyon varlığına göre 
hesaplandı. CDAI<150 remisyonda, CDAI>450 aktif 
hastalık olarak değerlendirildi (16).Hasta başvurularında; 

megakolon ile beraber olan veya olmayan toksik kolit, 
masif kanama, perforasyon, intraabdominal ve/veya 
perianal abse, intestinal tam obstrüksiyon durumlarından 
en az birinin var olduğu hastalar komplikasyon gelişmiş 
olarak değerlendirildi ( 17-18). 

Etik Kurul Onayı 

Üniversite etik kurulunun 08.08.2019 tarih ve 319 
sayılı onayı sonrasında çalışmaya başlandı.  

Verilerin Analizi 

Veriler SPSS Paket Program 20.0 sürümü ile analiz 
edildi. Tanımlayıcı verilerin sunumunda sayı, yüzde, 
ortalama, standart sapma, ortanca, minimum, maksimum 
kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uygunluğu 
Kolmogorov-Smirnov Testi ile değerlendirildi. Kategorik 
değişkenlerin analizinde Pearson Ki-Kare Testi kullanıldı. 
İki bağımsız grup sayısal verilerin karşılaştırılmasında 
normal dağılıma uygunluk sağlandığı için Student-T Testi, 
üçlü grup sayısal verinin karşılaştırılması için normal 
dağılıma uygunluk sağlamadığından Kruskal Wallis Testi 
kullanıldı. İstatistiki anlamlılık düzeyi olarak p <0.05 kabul 
edildi. 

BULGULAR 

Acil servise başvuran, klinik geçmişinde İBH 
tanısı almış dahil etme kriterlerine uyan 134 olgu çalışmaya 
alındı. Hastaların 53’ü (%39,6) kadın ve 81’i (%60,4) erkek 
idi. Kadınların yaş ortalaması 39±11,9 ve erkeklerin yaş 
ortalaması 43,40 ± 15,18 yıl olarak tespit edildi. Hastaların 
95’inin (%70,9) ÜK ve 35’inin (%29,1) CD tanıları mevcuttu. 
ÜK’lerin yaş ortalaması 44,27±15,4 ve Crohn hastalarının 
yaş ortalaması 41,28±14,4 idi. Tüm hastaların %77,6’sı 
hospitalize edildi ve %22,4’ü acilden taburcu edildi. 

Hastaneye yatan ve taburcu edilen hastalar 
karşılaştırıldığında, her iki hastalık grubunda da, 
hastaneye yatışı yapılan hastalarda WBC, nötrofil ve N/L 
değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı yüksek olduğu 
görüldü (Tablo 1). 
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Tablo 1. ÜK ve CH Laboratuvar Tetkiklerinin Değerlendirilmesi  
 

 

CH’da CDAI kriterleri ve ÜK’te Truelove and 
Witts kriterleri esas alınarak yapılan analize göre; her iki 
hasta grubunda da hastalığın şiddeti ile WBC, Nötrofil ve  

 

N/L oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı artış 
görülürken; lenfosit ve RDW için fark tespit edilmedi. 
(Tablo 2).

 

Tablo 2. Hastalık Şiddetine Göre LaboratuvarParametrelerinin Değerlendirilmesi  

 
 

Parametre Remisyon 
Ortalama±Ss 

Orta 
Ortalama±Ss 

şiddetli 
Ortalama±Ss 

 
p 

CH WBC 11,27±8,17 18,02±7,66 21,38±5,80 0.002 
 Nötrofil 8,21±6,99 14,89±7,15 18,53±5,14 0.001 
 Lenfosit 1,89±0,87 1,63±0,94 0,95±0,18 0.078 
 NLR 5,06±3,86 11,03±5,13 19,55±4,12 <0.001 
 RDW 14,84±2,33 15,74±4,12 16,97±7,59 0.785 
  
ÜK WBC 9,53±4,55 22,03±11,07 18,49±9,44 <0.001 
 Nötrofil 6,74±4,22 18,56±10,38 14,98±8,31 <0.001 
 Lenfosit 1,68±0,73 1,77±0,87 1,08±0,24 0.320 
 NLR 5,03±4,52 11,66±5,13 21,11±3,63 <0.001 
 RDW 15,43±2,74 16,43±3,92 15,40±4,94 0.446 

 

Olgulardaki hastalığın aktif/inaktif durumuna 
göre laboratuvar değerlerini analiz ettiğimizde aktifleşen 
olgularda WBC, Nötrofil ve N/L değerlerinin 
ortalamalarında anlamlı yükseklik görülürken; lenfosit ve 
RDW değeri için fark tespit edilmedi ( Tablo 3) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ÜK  CH 
 Yatan Taburcu p  Yatan Taburcu p 
WBC 14,36±9,50 8,94±3,91 0.004  16,85±8,44 8,44±2,19 0.035 
Nötrofil 11,32±8,91 6,13±3,54 0.003  13,73±7,71 5,65±2,29 0.027 
Lenfosit 1,61±0,79 1,84±0,66 0.171  1,61±0,90 2,04±0,86 0.317 
RDW 15,92±3,20 15,06±2,85 0.215  15,78±4,11 13,74±1,76 0.285 
NLR 8,35±6,35 4,16±3,58 0.001  10,55±6,16 3,18±1,99 0.012 
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Tablo 3. Olgulardaki hastalık durumuna göre laboratuvar değerleri  
Parametre Aktif   

[ Ortalama±Ss] 
İnaktif  

[ Ortalama±Ss] 
p 

WBC 16,21±8,14 12,57±7,51 0.016 
Nötrofil 12,28±8,51 9,72±7,48 0.042 
Lenfosit 1,45±0,79 1,72±0,79 0.129 
N/L 11,76±7,98 7,91±6,03 0.003 
RDW 15,19±3,73 14,95±3,31 0.451 

Hastaların komplikasyon durumu 
değerlendirildiğinde, ÜK hastalarının % 23,2 ( n=22) ve CD 
da % 59 (n=23) oranında komplikasyon geliştiği gözlendi. 
CD hastalarında komplikasyon oranı, ÜK hastalarına göre 
istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu ( <0.001). CD ve 
ÜK olgularında komplikasyon varlığına göre laboratuvar 

parametreleri değerlendirildiğinde; komplikasyon görülen 
olgularda WBC, Nötrofil ve N/L ortalamalarında 
istatistiksel anlamlı olarak yükseklik görülürken; lenfosit 
ve RDW değeri ortalamalarında anlamlı fark tespit 
edilmedi ( Tablo 4).  

 

Tablo 4. Komplikasyon Durumuna Göre Laboratuvar Parametrelerinin Değerlendirilmesi 

 Var 
Ortalama±Ss 

Yok 
Ortalama±Ss 

p 

WBC 16,53±8,60 12,12±8,25 0.005 
Nötrofil 13,36±8,17 9,20±7,62 0.004 
Lenfosit 1,60±0,90 1,71±0,74 0.443 
N/L 10,86±6,77 6,27±5,19 <0.001 
RDW 15,20±3,55 15,82±3,25 0.314 

CD ve ÜK olgularında komplikasyon görülme 
durumu ve hastalık şiddeti karşılaştırıldığında, hem CD 
hem de ÜK’de, hastalık şiddeti arttıkça komplikasyonun 
arttığı görüldü (Tablo 5).  
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Tablo 5. Komplikasyon Durumuna Göre Hastalığın Fazı  

 

 

 Yok Var  
N [ %] N [ %] p 

CH Şiddeti      

Remisyon 11 [ 73,3] 4 [ 26,7]  

Moderate 5 [ 25,0] 15 [ 75,0] 0.001* 

Severe 0 [ 0,0] 4 [ 100,0]  

ÜK Şiddeti      

Mild 59 [ 84,3] 11 [ 15,7]  

Moderate 14 [ 63,6] 8 [ 36,4] <0.001** 

Severe 0 [ 0,0] 3 [ 100,0]  

Çalışmamızda kompikasyon durumu ile N/L 
arasındaki ilişki için yapılan ROC analizinde cut off 3,04 

için sensivite %75 iken spesifite %55 olduğu hesaplandı.         
(Şekil 1).  

Şekil 1. Komplikasyon Durumu İle N/L Oranı İlişkisi ROC Analizi 
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İBH’da sık rastladığımız komplikasyonlar tablo 
6’da yer almaktadır. Bu komplikasyonlar cerrahi ve dahili 
komplikasyonlar olarak gruplandırıldı (Şekil 2). Apse, 
darlıklar, fistül, cerrahi müdahale gereksinimi olan 
gastrointestinal (GİS) kanamalar, ileus cerrahi acil kabul 

edildi. Bu tanılar, inflamasyonu göstergeleri olan WBC, 
Nötrofil, Lenfosit, N/L, RDW markerları ile analiz edildi. 
Komplikasyonlara tek tek bakıldığında anlamlı fark 
görülmezken N/L için cerrahi aciller ile istatistiksel olarak 
yüksek anlamlı korelasyon hesaplandı.

Tablo 6. Komplikasyon Durumuna Göre Hematolojik Parametreler  

Komplikasyonlar WBC Nötrofil Lenfosit N/L RDW 
Şiddetli ağrı 8,16±2,30 5,60±2,12 1,90±0,70 3,37±2,11 14,65±1,65 
Anemi 8,91±6,54 6,42±5,81 1,47±0,73 4,87±4,59 17,52±2,87 
Apse 22,06±12,12 18,12±10,64 0,97±0,25 17,45±7,88 14,73±0,75 
Darlık 18,04±2,55 14,58±1,32 1,76±1,11 10,42±4,79 15,20±0,73 
Fistül 11,53±6,44 8,34±5,47 1,43±0,77 9,09±8,70 18,80±8,47 
GİS Kanama 16,09±9,25 12,68±8,90 1,91±0,96 8,13±5,60 15,46±3,63 
İleus 10,31±3,00 8,53±3,51 0,69±0,27 13,11±4,92 15,27±1,53 
Şiddetli İshal 12,83±8,61 9,79±7,97 1,76±0,70 6,40±5,13 15,08±2,40 
Pankolit 18,63±9,46 15,50±8,46 1,15±0,12 20,26±4,26 12,60±0,26 
Pankreatit 20,34±4,82 18,80±4,09 1,09±0,04 17,11±2,96 12,20±0,84 
Dahili komp. 13,03±8,55 10,03±7,98 1,73±0,77 6,95±5,71 15,34±2,86 
Cerrahi komp. 16,50±8,44 13,47±7,83 1,38±0,90 12,18±6,54 17,00±5,05 
p 0.083 0.066 0.056 <0.001 0.054 

 

Şekil 2  Komplikasyon Sayıları
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CH ve ÜK hastalarında mortalite durumları 
değerlendirildi ve CH ve ÜK hastaları arasında mortalite 
açısından anlamlı fark yoktu. CH da %14,7 ( n= 14) ve ÜK 
te %25,6 (n=10) oranında mortalite görüldü. 

TARTIŞMA  

   İnflamatuvar bağırsak hastalıkları aktivasyon ve 
remisyon periyotları ile seyreden kronik hastalıklardır. 
Hastalığın epizotu tedavinin şeklini belirler. Tanı klinik 
bulgular ve endoskopik verilerin birlikte değerlendirilmesi 
ile konur. Bununla beraber, inflamatuar belirteçlerin 
hastalığın aktivasyon/remisyon dönemlerindeki düzeyleri 
de tedavi kararı verilmesine katkı sağlar (6).  

 Günümüzde endoskopi ve kolonoskopi gibi 
cihazlara ulaşım kolaylaşmış olsa da acil servilerde ilk 
başvuru anında bu tetkiklerden veri elde etmek mümkün 
değildir. İnflamatuar bağırsak hastalıklarında kolay ve 
erken sonuç alınabilecek kan parmetrelerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Her ne kadar altın standart bir belirteç 
henüz bulunmuş olmasa da erken iflamatuar labaratuvar 
belirteçleri hekimlere yardımcı olacaktır. Erken dönemde 
yükselen WBC, Nötrofil, lenfosit ve RDW bu belirteçlerden  

bazılarıdır (2,3). Bununla beraber, inflamasyon ve subklinik 
inflamasyonun biyobelirteçleri uzun yıllar benzer ve farklı 
alanlarda araştırılmıştır. N/L bu belirteçler arasındadır. 
Genel olarak, lenfosit hücresel immün reaksiyonu, nötrofil 
sistemik inflamasyona yanıtı gösteren bir parametredir. Bu 
iki değerin birbirine oranı, sistemik inflamasyonun 
boyutuna rağmen hücresel immün yanıtın yeterliliğini 
gösterir. Hücresel immün yanıtın, lenfositlerin, 
nötrofillerin ve monositlerin tümörogenez ve 
karsinojenezdeki rolü her geçen gün daha fazla 
tanınmaktadır. İntrakraniyal hemorajilerin ve kronik 
obstrüktif akciğer hastalıkları gibi birçok patolojide 
incelenmiş literatürde yerini almıştır (11,12). İnflamatuar 
bağırsak hastalıklarında  atak/remisyon periyotlarının 
belirlenmesi amacıyla birçok çalışma yapılmıştır. Acartürk 
et al inflamutavar bağırsak hastalıklarında, tam kan 
sayımından elde edilen N/L, CRP, ESR ve WBC gibi 
inflamatuar markırların aktivasyon döneminde yüksek, 
remisyon döneminde ise düşük olduğunu bulmuştur (19). 
Posul ve ark.’ları diğer inflamatuar belirteçlerin aksine 
N/L’nin ÜK’da aktif hastalık ile ilişkili olduğunu ve 

hastalık aktivasyonunun tespitinde anlamlı bir belirteç 
olduğu bildirmişlerdir (20). Çelikbilek ve ark N/L’nin 
hastalığın aktif periyodunda, remisyon dönemine oranla 
daha yüksek olduğunu ortaya koymuş, N/L’nin ÜK 
hastalarında hastalık şiddetini ve aktif/remisyon 
periyotlarını belirlemede kullanılabileceğini 
belirtmişlerdir. Bununla beraber, hasta verilerini 
Trulovewitts skoru ile karşılaştırmış ve N/L için cutoff 
değeri 2,47 olarak hesaplamıştır (21). Akpınar et al 
çalısında, ÜK hastalarını ve sağlıklı gönüllülere 
kolonoskopi yapmış ve Endoskopi Aktivite İndex ile N/L 
değerlerini karşılaştırmıştır. N/L, P/L, ESR, CRP, Hb gibi 
hematolojik belirteçlerin duyarlılığını karşılaştırmış ve 
aktif epizotta, inaktif ve kontrol grubuna göre, mukozal 
hasarı yalnızca P/L ve N/L oranlarının gösterdiğini 
belirtmişlerdir (22). Kang ve ark. nötrofil lenfosit oranının 
CD’un prognozuyla yakından ilişkili olduğunu ve hastalık 
ciddiyetini belirlemede anlamlı olduğunu bildirilmiştir 
(23). Bizde çalışmamızda İBH için hastalık şiddeti, 
aktivasyonu ve komplikasyonların belirlenmesindeki 
duyarlılıklarını araştırdık. Bu parametrelerden WBC, 
nötrofil ve N/L’in İBH’da hastalık şiddeti ile ilişkili 
olduğunu gördük. Hem ÜK hem de CD için hastalığın 
şiddeti ve komplikasyonlar için anlamlı bulduk. Yapılan 
ROC analizinde elde edilen cutoff değer 3,04, duyarlılığı % 
75 ve özgünlüğü % 55 olarak hesaplandı. 

          Uzun et al ÜK ve CD hastalarında aktivasyon ve 
remisyon dönemindeki CRP, ESR değerlerini RDW ile 
karşılaştırmıştır. RDW’nin ÜK hastalarında CRP ve ESR ile 
birlikte hastalığın aktivasyon periyodunu gösterdiğini 
bulmuştur.  Ancak, CD hastaları için RDW, ESR ve CRP ile 
ilişkili bulunmamış ve bu nedenle inflamatuar bir marker 
olarak CD’de RDW’nin kullanılamayacağını belirtmiştir 
(24). Çakal et al, RDW yüksekliğinin bağırsaklardaki 
inflamatuar süreç nedeniyle demir ve B12 emiliminin 
bozulmasına bağlı olduğunu ve dolaylı olarak inflamatuar 
süreci göstereceğini yorumlamıştır (25). Bunu aksine, 
Atakan et al, CD için RDW, ESR ve CRP ile ilişkili bulduğu 
halde ÜK için RDW’nin bir belirteç olmadığını iddia 
etmiştir. Anemisi olan hastalar çalışma dışı bırakıldığında, 
yüksek RDW değerlerinin direkt inflamasyonla ilişkili 
olduğunu vurgulamışlardır (2). Song et al ve dong hu et 
al’in yaptıkları çalışmalarda da anemi dışlandığında RDW 
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değerindeki yükselmeyi oluşan inflamasyon cevabına 
bağlamışlardır (3-26). Ancak bu çalışmalarda RDW, 

hastalığın şiddeti, komplikasyon durumu ve mortaliteyle 
ilişkili bulunmamıştır. Bizim bulgularımız bu çalışmalarla 
benzerdir. Ancak, biz çalışmamızda bilinen hematolojik 
hastalığı olan hastaları dışlamış olmamıza rağmen anemisi 
olan hastaları dışlamadık. Bu nedenle diğer çalışmalardan 
farklı olarak RDW değerleri hastalığın aktivasyonuyla 
ilişkili bulunmamış olabilir.  

Diğer çalışmalardan farklı olarak İBH nedenli 
komplikasyonlar izlenen hastaları çalışmada bir alt grup 
olarak inceledik.  Hastalarda hematolojik parametreler 
içerisinde komplikasyonlar için uyarıcı bir marker aradık. 
Cerrahi acil olarak sınıflanan grupta N/L değerlerinde 
istatistiksel olarak anlamlı artış görüldü. N/L, cerrahi 
gerektiren komplikasyon durumunda uyarıcı olarak 
kullanılabilecek bir marker olarak ön plana çıkmaktadır. 
Literatür tarandığında İBH komlikasyonları ile N/L’nin 
ilişkisinin araştırıldığı bir çalışma bulunamamıştır. Ancak 
başka acil cerrahi gerektiren hastalıklar için N/L hastalık 
şiddeti ile körele bulunmuştur. Bu çalışmalardan reynolds 
et al, divertikülit şiddeti ile ve shimoyama et al ise 
gastrointestinal perforasyon ve şiddeti ile N/L değerlerini 
ilişkili bulmuşlardır (27- 28).  

Sonuç olarak, hematolojik parametreler arasında 
N/L, RDW, WBC gibi parametrelerin inflamatuar bağırsak 
hastalıklarının atak/remisyon dönemlerini belirlemede 
hekimlere yol göstericidir. Bununla beraber N/L, tanı için 
kullanılan mevcut skorları destekleyicidir ve İBH tanılı 
hastaların aktif / remisyon periyodunu öngörmede diğer 
inflamasyona dayalı prognostik hematolojik belirteçlerden 
üstündür. Bu hastalıklarda meydana gelebilecek cerrahi 
komplikasyonlar içinde uyarıcı bir belirteçtir. 
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ÖZ 

Giriş ve Amaç: Primer hipotiroidi ve hipertiroidi olgularında koroid kalınlığı 
değerlerinin sağlıklı bireylerle karşılaştırmak. 

Yöntem ve Gereçler: Prospektif olarak planlanan bu vaka-kontrol çalışmasına 
20 hipotiroidili olgunun 20 gözü, 20 hipertiroidili olgunun 20 gözü, 20 gönüllü 
sağlıklı bireyin 20 gözü dahil edildi.Tüm katılımcılara detaylı oftalmolojik 
muayene yapıldıktan sonra Spektralis Domain Optik Koherens Tomografi (SD-
OKT) cihazı ile koroid kalınlığı ölçümleri yapıldı. Daha sonra manuel olarak 
ölçülen subfoveal koroid kalınlığı (SFKK),foveanın 1000’er µm nazali ve 
temporalinden nazal koroid kalınlığı (NKK) ve temporal koroid kalınlığı (TKK) 
değerleri ölçüldü. Ayrıca otomatik olarak ölçülen merkezi maküla kalınlığı 
(MMK) değerleri de not edildi. 

Bulgular: Merkezi maküla kalınlığı ve NKK değerleri her 3 grupta da 
benzerken (p: 0,154 ve p: 0,148), gruplardaki SFKK ve TKK değerleri sırasıyla 
hipotiroidi grubunda 295,55±11,80 µm, 352,45±9,72 µm, hipertiroidi grubunda 
270,60±10,84 µm,260,35±12,10 µm ve kontrol grubunda 254,71±8,02 
µm,251,00±7,36 µm olup 3 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
mevcuttu (sırasıyla; p: 0,020 ve p<0,001). Hipotiroidili olgularda SFKK ve TKK 
değerleri kontrol grubuna göre anlamlı yüksekti (sırasıyla; p: 0,016 ve p<0,001). 

Tartışma ve Sonuç: Primer hipotiroidi olgularının koroid kalınlığının kontrol 
grubuna göre anlamlı kalın olduğu tespit edilmiştir. Bu olgular, düzenli göz 
muayeneleri yapılarak pakikoroid spektrum hastalıkları açısından takip 
edilebilirler. 

Anahtar Kelimeler: Hipotiroidi, hipertiroidi, Optik koharens tomografi, 
koroid kalınlığı 



160 Primer tiroid hastalıkları ve koroid kalınlığı 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiroid hormonu embriyonel dönem dahil yaşamın 
tüm evrelerinde birçok hayati biyokimyasal reaksiyonda 
görev alan yaşamsal bir hormondur. Eksikliği veya 
fazlalığı, sırasıyla hipotiroidi veya hipertiroidi olarak 
vücutta değişik şekillerde klinik semptomlar verir (1,2). 
Hipotiroidi toplumda en sık olarak otoimmun bir hastalık 
olan Haşimato hastalığı olarak görülmekte, hipertiroidi ise 
tirotoksikoz ve Graves hastalığı olarak görülmektedir 
(3,4,5). 

Tiroid hormon düzeylerindeki değişiklikler birçok 
organ ve doku üzerinde olumsuz etkilere neden 
olmaktadır. Göz bu süreçte etkilenen bir organ olup, 
yapılan çalışmalarda semptomatik veya asemptomatik 
birçok değişiklik bildirilmiştir. Hipertiroidizmde 

konjonktival kemozis, proptozis, göz içi basıncında artış, 
göz dışı kasların kısıtlanmasına bağlı olarak glob 
hareketlerinde kısıtlılık, orbital hacimde artış, trabeküler 
ağda inflamasyonla birlikte glokom riskinde artış ve açıkta 
kalma keratopatisi gibi oküler bulgular görülebilirken; 
hipotiroidizmde ise kornea kalınlığında artış, glokom 
riskinde artış gibi bulgular şeklinde görülebilmektedir 
(6,7). Bunun yanı sıra zengin bir damar ağına sahip olan ve 
gözün arka segmentinin oksijen ihtiyacının yaklaşık %90’ 
nını sağlayan koroid tabakasının tiroid hormon 
düzeyindeki değişikliklerden etkilenebileceği bildirilmiştir 
(8-13). Kardiyovasküler sistem tiroid hormon 
seviyelerindeki değişikliklerden en sık etkilenen 
sistemlerden biridir. Artmış ya da azalmış tiroid 

ABTRACT 

Purpose: Comparison of choroidal thickness values in patients with primary 
hypothyroidism and hyperthyroidism with healthy individuals. 

Materials and Methods: Twenty eyes of 20 patients with primary 
hypothyroidism, 20 eyes of 20 patients with primary hyperthyroidism and 20 
eyes of 20 healthy individuals were included in this prospectively planned 
case-control study. After a detailed ophthalmological examination was 
performed on all participants, choroidal thickness measurements were made 
with the Spectralis Domain Optical Coharens Tomography (SD-OCT) device. 
Then, manually measured subfoveal choroidal thickness (SFCT), 1000 μm 
nasal and temporal of the fovea, nasal choroidal thickness (nCT) and 
temporal choroidal thickness (tCT) were measured. In addition, central 
macular thickness (CMT) values measured automatically with the SD-OCT 
device were also noted.  

Results: While CMT and nCT values were similar in all 3 groups (p: 0.154 and 
p: 0.148), SFCT and tCT values in the groups were 295.55 ± 11.80 µm, 352.45 
± 9.72 µm in the hypothyroid group, and 270.60 ± 10.84 µm, 260.35 ± 12.10 µm 
in the hyperthyroid group, and 254.71 ± 8.02 µm, 251.00 ± 7.36 µm in the 
control group, and there was a statistically significant difference between the 
3 groups (p: 0.020 and p<0.001, respectively). In hypothyroid patients, SFCT 
and tCT values were significantly higher than the control group (p: 0.016 and 
p <0.001, respectively). 

Conclusion: Choroidal thickness in primary hypothyroidism patients was 
found to be significantly thicker than the control group. These cases may be 
followed up in terms of pachicoroid spectrum diseases by performing regular 
eye examinations. 

Key words: Hypothyroidism, hyperthyroidism, Optical coherence 
tomography, choroidal thickness.  
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hormonlarının periferik hemodinamik etkileri 
bilinmektedir (14,15). Koroidin vasküler yapısı göz önüne 
alındığında, koroid kalınlığının tiroid hormon 
düzeylerindeki değişikliklerden etkilenmesi beklenir (13). 
Optik koherens tomografinin (OKT) oftalmoloji pratiğine 
girmesiyle beraber optik sinir ve maküla hastalıklarının 
tanı ve tedavisinde ciddi gelişmeler olmuştur. OKT’deki 
arttırılmış derinlikli görüntüleme modu (enhanced depth 
imaging; EDI) sayesinde koroid detaylı bir şekilde 
görüntülenebilmektedir (16). Bu sayede oküler ve sistemik 
birçok hastalığın koroid üzerine olası etkileri araştırmacılar 
tarafından incelenmiştir. Bu çalışmalar sayesinde koroidin 
etkilenmesine sekonder gelişebilen retinal hastalıkların 
hem tanısı hem tedavi takibi daha anlaşılır olabilecektir.  

           Literatürde hipotiroidi ve hipertiroidi olgularında 
koroid kalınlığı değerlerinin sağlıklı bireylerle 
karşılaştırıldığı çalışmalar bulunmaktadır (9-13). Ancak 
bilebildiğimiz kadarıyla primer hipertiroidi, primer 
hipotiroidi ve sağlıklı bireylerin koroid değerlerinin 
birlikte karşılaştırıldığı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu 
çalışmanın amacı tiroid hormon düzeyindeki 
değişikliklerin koroid kalınlığı üzerindeki olası etkisini 
incelemektir.    

GEREÇ VE YÖNTEM 
 
Bu prospektif olgu-kontrol çalışmasına, 

Endokrinoloji bölümü tarafından yeni tanı konulan 20 
primer hipertiroidili olgu, 20 primer hipotiroidili olgu ve 
aynı yaş grubunda olan normal sağlıklı 20 olgu dahil edildi. 
Çalışma, Helsinki deklarasyonuna uygun olarak yerel 
komiteden etik kurul onamı alınarak gerçekleştirildi 
(2020/612). Hastalara yapılacak muayene ve görüntüleme 
teknikleri anlatılarak, tüm hastalardan aydınlatılmış 
onamları alındı. Endokrinoloji polikliniğine başvuran ve 
serum tiroid stimülan hormon (TSH), serbest 
triiyodotironin (sT3), tiroksin (sT4) düzeyleri, tiroid antikor 
düzeyleri ve tiroid ultrasonu ile endokrinoloji uzmanı 
tarafından primer hipotiroidizm ya da primer 
hipertiroidizim tanısı konan ve çalışmaya katılmayı kabul 
eden olgular göz kliniğine refere edildi. Kontrol grubu ise 
dahiliye polikliniğine genel rutin muayene için başvuran 

ve herhangi bir sağlık problemi tespit edilemeyen ve 
çalışmaya katılmayı kabul eden bireylerden seçildi.  

Çalışmaya yalnızca 18-40 yaş arası, refraktif kusuru 
≤ ±2.0 Diyoptri (D) olan, görme keskinliği 20/20 olgular 
dahil edildi. Sigara kullanımı, koroid ölçümleri öncesi 
kafein tüketimi ya da ağır egzersiz öyküsü, diabetes 
mellitus, hipertansiyon ve vasküler akımı etkileyebilecek 
vaskülitik, romatolojik ve diğer  bilinen herhangi bir 
sistemik hastalığı olan olgular, retina hastalıkları (yaşa 
bağlı maküla dejenerasyonu, anjioid streaks, santral seröz 
korioretinopati (SSKR), stargardt hastalığı vb.), optik sinir 
hastalıkları (glokom, iskemik optik nöropati, optik nörit), 
geçirilmiş ön segment ve/veya geçirilmiş vitreoretinal 
cerrahisi öyküsü  olan olgular çalışmaya dahil edilmedi. 

 Tüm hastaların detaylı oftalmolojik muayenesi 
yapıldıktan sonra çalışma için uygun olan katılımcılara 
Spectralis Domain OKT (SD-OKT) (Heidelberg 
Engineering, Heidelberg, Almanya) ile koroid kalınlık 
ölçümleri yapıldı. Bu ölçümlerin diürnal değişikliklerden 
etkilenmemesi için sabah saatlerinde (saat 09.00-12.00 arası) 
yapılmasına özen gösterildi. Koroid, standart bir tarama 
protokolü kullanarak artırılmış derinlik görüntüleme 
tekniği (EDI) ile görüntülendi. Koroidin görüntülenmesi 
için foveada yatay olarak ortalanmış 6 mm uzunluğunda 
tek bir çizgi kullanıldı. Sinyal-gürültü oranını en üst 
düzeye çıkarmak ve gürültüyü azaltmak için, görüntüler 
yüksek çözünürlüklü protokolde elde edildi.  

Aynı konumda birden fazla görüntü yakalanmasını 
sağlayan TruTrack aktif göz izleme sistemi ve bu 
görüntüleri birleştiren otomatik gerçek zamanlı (ART) 
ortalama işlevi, her görüntü alımı sırasında kullanıldı. 
Gerçek zamanlı ortalama işlevi 100 kare için ayarlandı. 
Koroid kalınlığı, retinal pigment epitelinin dış yüzeyinin 
çizgisinden sklera iç yüzeyinin çizgisine düşey mesafe 
olarak cihazın yazılımının manuel ölçüm işlevinin 
kullanılmasıyla ölçüldü. Koroid kalınlığı subfoveal koroid 
kalınlığı (SFKK), foveanın 1000’er μm nazali (NKK) ve 
temporali (TKK) olmak üzere toplam üç bölgeden aynı 
araştırmacı tarafından iki farklı zamanda iki kez ölçüldü. 
Ayrıca otomatik olarak ölçülen merkezi makula kalınlığı 
(MMK) değerleri de not edildi (Şekil-1).  
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Şekil-1. a) Primer hipertiroidili bir olguya ait EDI-OKT görüntüsü, b) Primer hipotiroidili bir olguya ait EDI-OKT 
görüntüsü 

İstatistiksel analiz, SPSS 22.0 paket programı 
kullanılarak yapıldı. Kategorik veriler frekans olarak, 
ölçümle belirlenen sayısal veriler Ortalama±SE  (standart 
hata) (%95 güven aralığında minimum-maksimum) 
şeklinde gösterildi. Kategorik verinin analizinde ki-kare 
testi kullanıldı. Ölçümle belirlenen verilerin normal 
dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi, 
homojenliği Levene’s testi ile analiz edildi. Normal 
dağılıma uyan veriler One way ANOVA post hoc Tukey 
testi ile, normal dağılıma uymayan veriler ise Kruskal 

Wallis post hoc Dunn-Bonferroni testi ile analiz edildi. 
Anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 alındı. Ayrıca aynı 
operatör tarafından alınan manuel koroid ölçümleri  
arasındaki tutarlılığı tahmin etmek için sınıf içi korelasyon 
katsayısı (ICC) hesaplandı.  

BULGULAR  

Olguların demografik ve klinik özellikleri Tablo-
1’de özetlendi. Gruplar yaş ve cinsiyet açısından benzer 
özelliklere sahipti (sırasıyla p:0,893 ve p:0,788).  
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Tablo 1. Olguların demografik ve klinik özellikleri  

 
Hipotiroidi 

Ort±SE (%95 GA min-mak) 
Hipertiroidi 

Ort±SE (%95 GA min-mak) 
Kontrol 

Ort±SE (%95 GA min-mak) 
P 

Yaş (yıl) 24,70±2,74 (21,94-28,45) 26,85±2,30 (22,02-29,67) 25,38±1,46 (22,32-28,43) 0,893*  

Cinsiyet 7E/13K 5E/15K 6E/14K 0,788¥ 

GİB 

(mmHg) 
14,20±0,75 (12,61-5,78) 12,70±0,51 (11,61-13,78) 13,33±0,49 (12-14) 0.386* 

TSH 40,48±8,20 (23,32-57,65) 0,01±0,00 (0,01-0,02) 2,12±0,26 (1,56-2,68) <0,001* 

sT3 2,01±0,15 (1,68-2,34) 6,98±0,92 (5,05-8,91) 1,30±0,06 (1,17-1,42) <0,001* 

St4 0,69±0,07 (0,53-0,84) 2,32±0,35 (1,57-3,07) 2,86±0,16 (2,51-3,21) <0,001* 

E:Erkek; K: Kadın; GİB: Göz içi basıncı; TSH: Tiroid stimüle edici Hormon;  sT3: Serbest T3;  

sT4: Serbest T4; Ort±SE (%95 GA min-mak): Ortalama±Standart hata (%95 Güven aralığında minimum-maksimum) 

* Kruskal-Wallis test 

¥ Ki-kare test 

Subfoveal koroid kalınlığı, NKK ve TKK için ICC değerleri 
sırası ile 0,915, 0,941 ve 0,911 idi. Gruplara ait MMK, SFKK, 
NKK ve TKK değerleri ise Tablo-2 de özetlendi.
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Tablo 2. Gruplardaki merkezi makula kalınlığı ve subfoveal, nazal ve temporal koroid kalınlığı değerlerinin 
karşılaştırılması  

 

Hipotiroidi 
Ort±SE (%95 GA min-

mak) 

Hipertiroidi 
Ort±SE (%95 GA min-

mak) 

Kontrol 
Ort±SE (%95 GA min-

mak) p* (Post Hoc Tukey) 
MMK 255,35±4,90 

(245,09-265,60)  
267,30±5,68 

(255,39-279,20)  
256,28±3,55 

(248,87-263,70)  
0,154  

SFKK 295,55±11,80 
(271,92-319,17)  

270,60±10,84 
(247,89-293,30)  

254,71±8,02 
(237,97-271,45)  

0,020 
(Hipotiroidi- Kontrol:0,016) 

NKK 267,55±13,82 
(238,61-296,48)  

253,90±7,00 
(239,22-268,57)  

238,14±9,65 
(218,00-258,28)  

0,148 

TKK 
352,45±9,72 

(332,10-372,79) 
 

260,35±12,10 (235,02-
285,67) 

 

251,00±7,36 (235,64-
266,35) 

 

<0,001 
(Hipotiroidi- Kontrol<0,001) 

(Hipotiroidi-Hipertiroidi<0,001) 

MMK: Merkezi  makula kalınlığı; SFKK: Subfoveal koroid kalınlığı; NKK: Nazal koroid kalınlığı; TKK: Temporal koroid 
kalınlığı; Ort±SE (%95 GA min-mak): Ortalama±Standart hata (%95 Güven aralığında minimum-maksimum) 
*One way ANOVA test (Post Hoc Tukey test) 

 
MMK ve NKK değerleri her 3 grupta benzerdi 

(sırasıyla; p:0,154 ve p:0,148). Gruplardaki SFKK ve TKK 
değerleri sırasıyla primer hipotiroidi, primer hipertiroidi 
ve kontrol grubunda 295,55±11,80 μm, 352,45±9,72 μm, 
hipertiroidi grubunda 270,60±10,84 μm, 260,35±12,10 μm, 
ve kontrol grubunda 254,71±8,02 μm,  251,00±7,36 μm olup 
3 grup arasında istatiksel olarak anlamlı fark mevcuttu  
(sırasıyla; p:0,020 ve p<0,001). SFKK değerleri hipotiroidi 
grubunda kontrol grubuna göre anlamlı yüksekken  
(p:0,016), TKK değerleri hem kontrol hem de hipertiroidi 
grubuna göre anlamlı yüksekti (her iki değer için p<0,001). 
 
TARTIŞMA  

Koroid oküler yapının vasküler açıdan en yoğun 
dokusu olup, birçok retinal hastalık (yaşa bağlı maküler 
dejenerasyon, SSKR ve sistemik hastalıkların etkilediği 
retina hastalıkları) ile ilişkisi olduğu düşünülmektedir. 
Azalmış koroid kalınlığı değerleri diyabetik retinopati, 
yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi kronik makula 
hastalıkları açısından kötü prognoz göstergesi olarak kabul 
edilmekteyken, artmış koroid kalınlığı değerleri ise 
pakikoroid spektrum hastalıklar için risk faktörü olarak 
kabul edilmektedir (17,18). Bunun yanı sıra koroid vasküler 

bir ağ olduğundan dolaşımı etkileyebilen diabetes mellitus, 
romatoid artrit, ailesel akdeniz ateşi gibi birçok sistemik 
hastalıktan etkilenebilmektedir (19-21). Bu nedenle 
vasküler sistem üzerindeki etkileri bilinen tiroid 
hastalıklarının da koroid kalınlığında değişikliklere neden 
olabileceği düşünülmüştür (13). Hipertiroidi olgularında 
koroid kalınlığının değerlendirildiği birçok çalışma 
mevcuttur (9-12). Özkan ve arkadaşları (9), yapmış 
oldukları çalışmada tiroid orbitopatisi olan olgularda 
koroid kalınlığını normal sağlıklı bireylere göre daha 
yüksek bulmuşlar ve koroiddeki kalınlık artışını orbital 
venöz konjesyona ve artmış intraorbital basınca 
bağlamışlardır. Gül ve arkadaşları (10) ise aktif ve inaktif 
fazda olan tiroid orbitopatili hastalarda yapmış oldukları 
çalışmada subfoveal ve temporal koroid kalınlığı 
değerlerini aktif fazdaki hastalarda inaktif hastalara göre 
anlamlı olarak daha yüksek bulmuşlardır. Yazarlar aktif 
fazda ki bu kalınlık artışının, dolaşımdaki inflamasyonun 
bir göstergesi olabileceğini iddia etmişlerdir (10). 
Bruscolini ve arkadaşları (11) Graves oftalmopatisi olan 
olgularda koroid kalınlığının proptozisin şiddeti ile orantılı 
olarak artmış olduğunu bildirmişlerdir. Yazarlar bu 
durumu oftalmik venin orbital konjesyona bağlı olarak 
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değişimine bağlamış, oftalmik venlerden koroidal drenajın 
azalmasıyla koroid kalınlığının arttığını iddia etmişlerdir 
(11). Fazıl ve arkadaşları (12) ise inaktif dönemdeki tiroid 
orbitopatili olguların koroid kalınlığının normal sağlıklı 
bireylere göre daha ince olduğunu bildirmişler ve tiroid 
orbitopatili olgularda koroid kalınlığında olan değişimleri 
koroide gelen kan miktarına, orbitadan dolaşıma geçen kan 
miktarına, özellikle inflamasyonun aktif dönemlerine 
bağlayarak çok faktörlü bir durum olduğunu iddia 
etmişlerdir. 

   Literatürde hipotiroidi ve koroid kalınlığı ile ilgili 
ise sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Ulaş ve arkadaşlarının 
(13) hipotiroidi hastalarını normal sağlıklı bireylerle 
karşılaştırdıkları çalışmada, hipotiroidi grubunda koroid 
kalınlığını sağlıklı bireylere göre daha kalın olarak 
bulunmuştur. Ayrıca hipotiroidisi olan hayvanlarda 
kapiller damar yoğunluğunun arttığını gösteren çalışmalar 
mevcuttur (22-24). Hipotiroidinin özelliği olan 
glikozaminoglikan üretimi ve bağ dokusu matriks 
birikiminin koroid kalınlığında artışa yol açabileceği 
düşünülmektedir (13). Bununla birlikte Ulaş ve arkadaşları 
(25) yaptıkları başka bir çalışmada pakikoroid spektrumu 
hastalıklardan biri olarak kabul edilen ve merkezi retina da 
sıvı birikimine neden olarak görmenin azalması ile 
sonuçlanan SSKR olgularında TSH düzeylerinin arttığını 
bildirmiştir.  
          Bizim çalışmamızda SFKK ve TKK değerleri, Ulaş ve 
arkadaşlarının çalışma sonuçlarını destekler nitelikte olup 
hipotiroidi grubunda kontrol grubuna göre anlamlı daha 
kalındı. Bununla birlikte çalışmamızda TKK değerleri 
hipotiroidi grubunda hipertiroidi grubuna göre de anlamlı 
daha kalındı. NKK değerleri açısından ise anlamlı bir fark 
bulunamadı. Koroid tabakası yalnızca vasküler bir doku 
değildir. Gözün ön segmentine giden damar ve sinirleri 
içeren suprakoroid, melanositleri içeren stroma, vasküler 
kat, retinayı besleyen ince kapiller ağ koriyokapiller kat ve 
ince, fibröz membran içeren bruch zarı olmak üzere 5 
kattan oluşur. Nazal koroid optik sinire yakınlığı nedeni ile 
sinir lifleri bu bölgede daha yoğun bulunurken, temporal 
koroid ise vasküler açıdan daha zengindir (26). Bu nedenle 
koroidin vasküler yapısını etkileyen durumlarda subfoveal 
ve temporal bölgede koroid kalınlığında değişim izlenmesi 
daha olasıdır (26). Hipertiroidi grubu ile kontrol grubu 
arasında ise koroid kalınlığı değerleri açısından anlamlı 

fark yoktu. Çalışmamızda diğer çalışmalardan farklı olarak 
hipertiroidi grubunda kontrol gurubuna göre anlamlı fark 
olmamasının sebebi bizim çalışmamıza sadece primer 
hipertiroidizimli olguları dahil etmemiz ile ilişkili olabilir. 
Çünkü diğer çalışmalarda tiroid orbitopati gelişmiş 
olgularda koroid kalınlığı değerlendirilmiştir (9-12). 
Hipertiroidi olgularında koroid kalınlığının artmış olması 
ile ilgili çeşitli fizyopatolojik mekanizmalar öne 
sürülmüştür. İnflamatuar hücrelerin koroidi infiltre etmesi, 
artmış eksüdasyon ile artan vasküler kaçak ve oküler kan 
akımındaki değişikliklerin koroidal kalınlıktaki artışın 
nedeni olabileceği öne sürülmüştür (9-12). Suçlanan bir 
başka mekanizma ise orbital inflamasyonun, interstisyel 
ödem oluşumunu ve ekstraoküler kas hipertrofisini 
şiddetlendirerek dolaylı olarak koroid kalınlığını 
etkileyebileceğidir (27,28). Çalışmamızdaki hipertiroidi 
olgularının tamamı yeni tanı almış primer hipertiroidi 
olgularıydı. Bu olgular henüz hipertiroidinin inflamatuar 
sürecinden çok etkilenmemiş ve koroid kalınlığı da 
yukarıda anlatılan fizyopatolojik süreçlerden henüz 
etkilenmemiş olabilir. 

  Çalışmamızın bazı limitasyonları bulunmaktadır. 
Birincisi gruplardaki hasta sayımız azdı. İkincisi 
hastalarımız genellikle yeni tanı almış olgulardı. Tiroid 
hormonlarının vasküler sistem üzerindeki uzun dönem 
etkileri düşünüldüğünde ve hormon replasman tedavisi 
sonrası bu değişikliklerin nasıl bir seyir izlediğinin 
bilinmesi tiroid hormonlarının koroid kalınlığı üzerindeki 
etkilerini daha net anlamamıza yardımcı olacaktır.  

Sonuç olarak tiroid hormon düzeylerinin koroid 
kalınlığı üzerindeki etkisi beklenen vasküler etkilerinden 
daha çok oküler dokular üzerindeki direk etkisine 
sekonder olarak ortaya çıkmış gibi görünmektedir. Primer 
hipotiroidi olgularında artmış koroid kalınlığı değerleri 
açısından dikkatli olmak gerekir. Bu olguların düzenli göz 
muayeneleri yapılarak, pakikoroid spektrumu hastalıklar 
açısından uzun dönem takip edilmesi gerektiğini 
düşünmekteyiz. 
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ABSTRACT 

Introduction: The present study aims to investigate the benefits of the 
immunohistochemical antibodies of glucose transporter 1 (GLUT-1), the 
nuclear protein Ki-67, and proliferating cell nuclear antigen (PCNA) to 
distinguish between psoriasis and chronic spongiotic dermatitits. 

Materials and Methods: We evaluated 32 cases of psoriasis and 35 cases of 
spongiotic dermatitis that had been clinicopathologically diagnosed. Skin 
tissue from reduction mammoplasty procedures was used as a control group. 
Skin biopsy sections stained with H&E were examined. Additional 
immunohistochemistry was performed, including Ki-67, PCNA and GLUT-1. 
Histological findings were also noted 

Results: There was no significant difference between psoriasis and chronic 
spongiotic dermatitits groups in the results of Ki-67 or PCNA staining. GLUT-
1 distribution was also similar; however, there was a difference between the 
groups concerning GLUT-1 intensity. The percentage of cases with moderate 
GLUT-1 staining was higher in the psoriasis group, whereas the percentage 
of strong staining was higher in the chronic spongiotic dermatitits group. 
Most of the examined histopathological features of psoriasis and chronic 
spongiotic dermatitits cases were different. 

Conclusion: The intensity of GLUT-1 staining with the appropriate 
histopathological and clinical findings may have a limited benefit in the 
differential diagnosis of psoriasis and chronic spongiotic dermatitits. 
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Psoriasis is a chronic dermatosis that affects 
approximately 1-2% of the population. Frequently affected 
areas are the elbows, scalp, lumbosacral region, intergluteal 
sulcus, and the glans penis. The classic skin lesion of 
psoriasis vulgaris is a silvery, scaly, well-demarcated 
lesion, which is present in approximately 85-90% of the 
patients. Classic microscopic features observed in the 
histopathological examination are prominent epidermal 
thickening, a regular extension of the rete ridges, and loss 
of the granular layer, suprapapillary epidermis thinning, 
parakeratosis, spongiform micropustules, and Munro’s 
microabscesses (1). 

Contact dermatitis is a significant type of spongiotic 
dermatosis. Allergic contact dermatitis and irritant contact  

 

 

dermatitis are common. In the early stages, intense 
inflammation and eosinophilia, spongiotic vesicles, 
lymphocytes, macrophages and Langerhan's cells can be 
seen histopathologically. However, in long-term lesions, 
spongiosis reduces and psoriasiform epidermal 
hyperplasia develops. In this period of the disease, it may 
be challenging to distinguish chronic spongiotic dermatitits 
from psoriasis histopathologically (1-2). In addition, 
patients with insufficient clinical knowledge, isolated 
lesions in the region (palmoplantar or scalp), and changes 
due to previous treatment may complicate the differential 
diagnosis of psoriasis and chronic spongiotic dermatitits 
based on histological data. 

Keywords: chronic spongiotic dermatitits, glucose transporter 1, 
immunohistochemistry, Ki-67, proliferating cell nuclear antigen, psoriasis 
 
 
ÖZ 
 
Amaç: Bu çalışma, glukoz transporter 1 (GLUT-1), nükleer protein Ki-67 ve 
proliferatif hücre nükleer antijeni (PCNA) immünohistokimyasal 
antikorlarının, psoriasis ve kronik spongiotik dermatitlerin ayırıcı tanısında 
faydalarını araştırmayı amaçlamaktadır. 
 
Gereç ve Yöntem: Klinikopatolojik olarak tanısı konulmuş 32 adet psoriazis 
ve 35 adet spongiotik dermatit vakası değerlendirildi. Redüksiyon 
mamoplasti materyallerinin üzerindeki deri dokusu kontrol grubu olarak 
kullanıldı. H&E ile boyanan deri biyopsileri tekrar incelendi. Ayrıca Ki-67, 
PCNA ve GLUT-1 dahil olmak üzere ek immünohistokimyasal inceleme 
yapıldı. Histolojik bulgular da ayrıca not edildi. 
 
Bulgular: Psoriasis ve kronik spongiotik dermatit grupları arasında, Ki-67 ve 
PCNA boyama sonuçları arasında anlamlı fark yoktu. GLUT-1 dağılımı da iki 
grup arasında benzerdi; ancak GLUT-1 yoğunluğu açısından gruplar 
arasında fark vardı. Orta derecede GLUT-1 boyaması olan vakaların yüzdesi 
psoriazis grubunda daha yüksek iken, güçlü boyanma yüzdesi olan vakalar 
kronik spongiotik dermatit grubunda daha fazlaydı. İncelenen histopatolojik 
özelliklerinin pek çoğu psoriasis ve kronik spongiotik dermatit vakalarında 
anlamlı olarak fark gösteriyordu. 
 
 Sonuç: Uygun histopatolojik ve klinik bulgularla birlikte GLUT-1 
boyamasının yoğunluğu, psoriazis ve kronik spongiotik dermatitlerin ayırıcı 
tanısında sınırlı bir fayda sağlayabilir. 
 
Anahtar Sözcükler: kronik spongiotik dermatit, glukoz transporter 1, 
immünohistokimya, Ki-67, proliferating cell nuclear antigen, psoriazis 
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The typical histological patterns are often lacking in 
the palmoplantar localization and that these two conditions 
have similar histological features, such as acanthosis, 
parakeratosis and spongiosis (3). Similarly, isolated 
involvement of the scalp requires clinical data and careful 
histological examination, which may also lead to 
difficulties in the differential diagnosis (4). 

Another factor that makes it challenging to diagnose 
these conditions using histological findings is the treatment 
effect. In psoriasis patients, treatment may result in changes 
to the extent of parakeratosis, the number of mitosis, 
granulocyte, and mononuclear cells, as well as Munro’s 
microabscesses, and the papillary vascular morphology (5, 
6). It has been proposed that the examination of 
immunohistochemical antibodies in addition to 
histological findings may be helpful in the diagnosis of 
psoriasis (7).  Research is ongoing to find a reliable 
immunohistochemical marker for distinguishing psoriasis 
from chronic spongiotic dermatitits.  

In a recent study on metabolic pathways that control 
skin hemostasis and inflammation, it was stated that 
keratinocytes and T cells actively metabolize the nutrients 
in their microenvironment and this is important in 
inflammatory skin diseases. In this study, it has been 
suggested that Glut-1 and glycolysis may be the targetted 
in psoriasis and atopic dermatitis, although relevance of 
glycolysis versus oxidative phosphorylation is not reported 
(8).  Glucose transporter 1 (GLUT-1) is the most common 
glucose-carrier protein in humans. In normal skin, GLUT-1 
is expressed in the basal and suprabasal layers. The 
immunoreactivity found in the basal layer and under the 
suprabasal layer, decreases in the upper layers of the 
epidermis (9). However, it has also been reported that the 
expression level of GLUT-1, which has a function related to 
cell energy needs, is completely negative in normal skin 
(10). 

The primary pathological changes observed in 
psoriasis are epidermal hyperproliferation with abnormal 
differentiation, angiogenesis, and dermal inflammation. It 
is thought that the expression of GLUT-1 may increase in 
patients with psoriasis (10, 11).  It has also been suggested 
that GLUT-1 may be associated with disease severity 

(12).The nuclear protein Ki-67 is a well-known cell 
proliferation marker. Positive staining with Ki-67 is 
obtained only on the basal layer in normal skin. However, 
samples from psoriasis patients, are highly expressed in 
lesioned skin and at a lesser rate in lesionless skin areas 
compared with normal skin (7). Decreased Ki-67 rates due 
to treatment suggested that Ki-67 may also be associated 
with disease severity (13). 

Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) is a 
protein that has been demonstrated to act as a promoting 
factor for DNA polymerase and is required for initial DNA 
synthesis and replication in all eukaryotic organisms. Many 
studies have been conducted to investigate the staining 
properties of PCNA as an indicator of keratinocyte 
proliferation in dermatological diseases. Increased 
proliferation of PCNA is observed in psoriasis, ichthyosis, 
chronic dermatitis and verruca vulgaris (14-16). 

This study was an investigation of the usefulness of 
the immunohistochemical antibodies of GLUT-1, Ki-67, 
and  (PCNA in) the differential diagnosis of psoriasis and 
chronic spongiotic dermatitits. 

MATERIALS AND METHODS 

Case Selection and Clinical Data 

Formalin-fi fixed, paraffin-embedded blocks 
prepared for 32 patients with psoriasis and 35 patients with 
chronic spongiotic dermatitits, as well as 52 tissue samples 
from reduction mammoplasty patients were used in this 
study. Details of patient age and sex, lesion localization, 
and lesion prevalence were recorded. 

Histological Analysis 

The hematoxylin-eosin stained preparations of this 
study cases were re-evaluated. Hyperkeratosis, 
parakeratosis, acanthosis, granular layer status, necrotic 
keratinocyte count, basal cell vacuolization, exocytosis, 
epidermal edema, suprapapillary epidermal thickness, 
inflammatory response, mitosis count, superficial 
capillaries, and the presence of Munro’s microabcesses, and 
Kogoj’s spongiform pustules were assessed. 

Immunohistochemical Study 
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The paraffin blocks were cut into 4-micron slices 
and mounted onto poly-L-lysine-coated slides to improve 
the adhesion of the tissue. The sections were incubated in a 
60˚C oven for onehour and then deparaffinized with xylol 
for 15 minutes. The slides were hydrated through graded 
alcohols to deionized water.Ki-67 Monoclonal Antibody 
(SP6) (Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA, USA) 
was used as the primary antibody for Ki-67 at a dilution of 
1:200, PCNA Antibody (PAS-3251), a rabbit polyclonal 
antibody for PCNA (Thermo Fisher Scientific, Inc., 
Waltham, MA, USA)was used at 1:400 dilution, and GLUT-
1 Monoclonal Antibody (SPM498)for GLUT-1 (Thermo 
Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA, USA) at 1:200 dilution 
and incubated for one hour at 37°C. Staining was 
performed with a Ventana BenchMark XT automatic 
immunohistochemistry device (F. Hoffmann-La Roche 
Ltd., Basel, Switzerland). The preparations were passed 
through a gradually increasing alcohol concentration for 
fiveminutes (96% and 99.5%) and then held in xylol for 15 
minutes. The prepared sections were examined under a 
light microscope and the results were evaluated by two 
pathologists. 

Evaluation of GLUT-1 Staining 

The staining intensity of GLUT-1 was categorized as 
weak (pale), mild, or strong (dark). The distribution of 
staining was classified as staining only in the basal layer, 
basal and suprabasal focal staining, or staining of the entire 
epidermis (Figure 1, 2, 3). Weak and strongly stained cell 
numbers/10HPF (high power field) were noted (Figure 4). 

 

 

 

 

 

Figure 1: Basal and focal suprabasal weak staining 
withGLUT-1 (X 400) 

 

Figure 2: Suprasal, diffuse and modarate staining with 
Glut-1 (x400) 

 

Figure3: Suprabasal, diffuse and strong staining with 
GLUT-1 (X 400) 
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Evaluation of Ki-67 and PCNA Staining 

Weak and strongly stained cell numbers/10HPF 
(high power field) were noted (Figure 4). 

Figure 4: Basal and subrabasal staining with Ki-67 (x400) 

Statistical Analysis 

 
SPSS for Windows, Version 15.0software (SPSS 

Inc., Chicago, IL, USA) was used to evaluate the data. 
Qualitative data were described using the number and 
percentage. Quantitative data were described using the 
range, mean, SD, and median. Comparisons of categorical 
variables between different groups were conducted using a 
chi-square test. Normal distribution was evaluated with a 
Shapiro-Wilk test, histogram, histogram and a Q-Q plot. 
The Kruskal-Wallis test (Ki-67 and mitosis)and one-way 
analysis of variance (other data) were used for between-
group comparison. Multiple comparison testing was 
performed with the Dunn-Bonferroni and Tukey tests. 
P<0.05 was considered significant. The Erciyes University 
Clinical Research Ethics Committee approved this study 
(No:2017/488; Date 27.10.2017). 
 

RESULTS  

The mean age of the study participants was 43.7 
years in the chronic spongiotic dermatitits group, 39.8 years 

in the psoriasis group, and 42.1 years in the control group. 
There was no significant difference between the age values 
of the groups. The female: male ratio was 1: 1.19 in the 
chronic spongiotic dermatitits group and 2.2: 1 in the 
psoriasis group. Analysis of the presence and severity of 
hyperkeratosis, presence and regularity of acanthosis, 
decrease in the granular layer, presence of basal cell 
vacoulization, suprapapillary epidermal thinning, and a 
variety of inflammatory cells revealed statistically 
significant differences between psoriasis and chronic 
spongiotic dermatitits groups. Kogoj's spongiform pustules 
and Munro’s microabscesses were the most important 
findings for psoriasis cases. There were no significant 
differences in the mitosis, lymphocyte exocytosis, 
intracellular edema, spongiosis, or necrotic keratinocyte 
results.  

 
Evaluation of Immunohistochemical Staining 

The immunohistochemical results can be seen in Table 1-3. 

 

GLUT-1 Staining Results 

 

GLUT-1 basal staining was seen in five (13%) cases 

of chronic spongiotic dermatitits, six (18%) cases of 

psoriasis, and one (1.9%) case in the control group. 

Suprabasal focal staining was present in 19 (54%) cases of 

chronic spongiotic dermatitits, 14 (43%) cases of psoriasis, 

and 12 (37%) cases in the control group. Staining of the 

entire epidermis was present in 11 (31%) cases of chronic 

spongiotic dermatitits, 12 (37.5%) cases of psoriasis, and 18 

(34%) cases in the control group. The distribution of GLUT-

1 did not differ significantly between the groups (p=0.579) 

(Table 1). 
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Table 1. Comparison of immunohistochemical properties (GLUT-1) 

Variables Groups p-value 

 
Chronic Spongiotic 

Dermatitits n (%) 

Psoriasis 

n (%) 

Control 

n (%) 
 

GLUT-1 severity 

Mild 14(40) 7(21.9) 20(38.5) 

<0.001 Moderate 11(31.4) 20(62.5) 32(61.5) 

Strong 10(28.6) 5(15.6) 0(0) 

GLUT-1 prevalence 

Basal 5(14.3) 6(18.8) 1(1.9) 

0.091 

Suprabasal, 

focal 
19(54.3) 14(43.8) 12(37.5) 

Suprabasal, 

diffuse 
11(31.4) 12(37.5) 18(34.6) 

GLUT-1 values are given as numbers and percentages. (GLUT-1: Glucose transporter 1) 

GLUT-1 Staining Results 

GLUT-1 basal staining was seen in five (13%) cases 
of chronic spongiotic dermatitits, six (18%) cases of 
psoriasis, and one (1.9%) case in the control group. 
Suprabasal focal staining was present in 19 (54%) cases of 
chronic spongiotic dermatitits, 14 (43%) cases of psoriasis, 
and 12 (37%) cases in the control group. Staining of the 
entire epidermis was present in 11 (31%) cases of chronic 
spongiotic dermatitits, 12 (37.5%) cases of psoriasis, and 18 
(34%) cases in the control group. The distribution of GLUT-
1 did not differ significantly between the groups (p=0.579) 
(Table 1). 

Weak (pale) staining with GLUT-1 was observed in 
7 (21.9%) cases in the psoriasis group, 14 (40%) cases in the 
chronic spongiotic dermatitits group, and 20 (38%) cases in 
the control group. There was mild staining in 20 (62%) cases 
in the psoriasis group, 11 (31%) cases in the chronic 
spongiotic dermatitits group, and 32 (61%) cases in the 
control group. Strong (dark) staining was seen in 10 (28%) 
in the psoriasis group and five (15%) in the chronic 
spongiotic dermatitits group. There was a significant 
difference between the groups in GLUT-1 staining intensity 

(p<0.001). The psoriasis and chronic spongiotic dermatitits 
groups were also significantly different (p=0.039) (Table 1). 

Evaluation Of Ki-67 Staining 

The median strong (dark) stain Ki-67 cell count was 
seven in the chronic spongiotic dermatitits group, 9.5 in the 
psoriasis group, and six in the control group. There was a 
significant difference between psoriasis group and the 
control group (p=0.026). Pale staining with Ki-67 had a 
median cell count of 32 in the chronic spongiotic dermatitits 
group, 37.5 in the psoriasis group, and 13 in the control 
group. There was no significant difference between 

psoriasis and chronic spongiotic dermatitits groups 
(p=0.218), but there was a significant difference in pale 
staining when compared with the control group (p<0.001). 
The median value of the total Ki-67 cell count was 46.5 in 
the psoriasis group, 41 in the chronic spongiotic dermatitits 
group, and 20 in the control group. While there was no 

significant difference between psoriasis and chronic 
spongiotic dermatitits groups (p=0.204), there was a 
significant difference in staining in the control group 
(p<0.001) (Table 2). 
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Table 2. Comparison of immunohistochemical properties (Ki-67) 

Variables Groups p-value 

 

Chronic Spongiotic 

Dermatitits (median and 

25-75 percentiles) 

Psoriasis 

(median and 

25-75 

percentiles) 

Control 

(median 

and 25-75 

percentiles) 

 

Ki-67 

     

Total  41(25-48) 
46.5(35.2-

64.5) 
20(14-27) <0.001 

Ki-67-stained cell numbers/10HPF (high power field) (median and 25-75 percentiles) 

To summarize, there was no significant difference in 
pale staining, dark staining, or total Ki-67 values between 
psoriasis and chronic spongiotic dermatitits groups. 

 

Evaluation of PCNA Staining 

The mean value of strong (dark) staining with 
PCNA was 19.28 in chronic spongiotic dermatitits group, 
19.21 in the psoriasis group, and 15.13 in the control group. 
The mean value of pale staining was 36.85 in the chronic 
spongiotic dermatitits group, 38.65 in the psoriasis group, 

and 31.5 in the control group. When the three groups were 
evaluated together, there was a small difference between 
dark (p=0.08) and pale (p=0.06) staining, but this difference 
was not statistically significant. However, when the total 
numbers were compared, this difference was significant 
(p<0.001). 

There was no significant difference between 
psoriasis and chronic spongiotic dermatitits groups 
concerning pale (p=0.237), dark (p=0.131), or total (p=0.074) 
staining  (Table 3).

 
Table 3. Comparison of immunohistochemical properties (PCNA) 

Variables Groups p-value 

 
Chronic Spongiotic 

Dermatitits 
Psoriasis Control  

PCNA 
     
Total 53.85±11.80 58.18±10.99 46.19±14.74 <0.001 

Numerical values shown for PCNA are mean and SD. (PCNA: Proliferating cell nuclear antigen) 

 

DISCUSSION  

Various results have been reported in studies 
investigating roles for immunohistochemical markers in 
the differential diagnosis of chronic spongiotic dermatitits 
and psoriasis. This study aims to investigate the benefits of 
the immunohistochemical antibodies of glucose 
transporter 1 (GLUT-1), the nuclear protein Ki-67, and 

proliferating cell nuclear antigen (PCNA) to distinguish 
between psoriasis and chronic spongiotic dermatitits. 
However this article has some limitations. It is known that 
the microanatomy of the skin varies from one region of the 
body to another. In this study, the effect of localization of 
lesions on immunohistochemical staining and histological 
parameters was not evaluated. Using the skin on the breast 
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instead of similar anatomical localization of lesions as the 
control group is another limitation of the study. Also, while 
evaluating the staining intensity, it was not taken into 
account that the staining quality may change according to 
the year of biopsy. One of the strengths of this study is that 
ki-67 was evaluated with PCNA, a nuclear marker. Other 
strengths of the study are that the study included a control  

group and the patients' clinical follow-up information was 
accessed. 

Increased expression of GLUT-1 in psoriasis 
patients has been suggested in some studies. In one study, 
no positive staining with GLUT-1 was observed in the 
control group, but a statistically significant difference was 
found in the lesional and non-lesioned skin of psoriasis 
patients (10). A similar study was conducted by Tao et al. 
(11), who compared normal skin with psoriatic skin and 
found a statistically significant over-expression of GLUT-1 
in psoriasis patients. However, in Tao et al.’s (11) study, the 
findings showed that GLUT-1 could be weakly stained in a 
normal epidermis sample, in contrast to the findings of 
Abdou et al. (10). 

The staining intensity of GLUT-1 is generally 
different at the basal and suprabasal layers. In this study, 
GLUT-1 stained strongly (dark) in the basal layer of all of 
the biopsies. Therefore, the intensity of GLUT-1 was 
evaluated according to the strength of suprabasal staining. 
In our study, the intensity of GLUT-1 did not differ between 
the groups and positive staining of the entire epidermis 
was seen in the control group. The GLUT-1 intensity was 
different between the groups: Most of the strongly stained 
cases were in the chronic spongiotic dermatitits group and 
most of the cases with moderate staining were in the 
psoriasis group. Most of the cases in the control group had 
mild or moderate staining. 

GLUT-1 expression can be expected to increase in 
many dermatoses where cell energy needs to increase. In 
addition, GLUT-1 can be affected by the severity of 
diseases, which limits its usefulness in a differential 
diagnosis. There are several reports suggesting that Ki-67 
staining will support the diagnosis of psoriasis. In the study 
performed by Amin et al. (7), there was a difference in the 
Ki-67 index between the lesional skin and non-lesioned 

skin of psoriasis patients and the control group. In a similar 
study, Abdou et al. (10) found no difference between 
lesional skin and non-lesioned skin of psoriasis patients; 
however, there was a high rate of positivity compared with 
the control group. Sezer et al. (17) compared a psoriasis 
group and a non-psoriasis psoriasiform dermatitis group of 
patients with pityriasis rubra pilaris, pityriasis rosea, and 
lichen simplex diagnoses in a suprabasal evaluation, and 
the total Ki-67 proliferation was significantly higher in the 
psoriasis group. In our study, no significant difference was 
found in the Ki-67 pale staining, strong staining, or total 
staining values between psoriasis and chronic spongiotic 
dermatitits groups. The control group demonstrated 
significantly less staining. 

PCNA is a marker that can be used with or instead 
of Ki-67. Jung et al. (18) found that these two markers 
hadvery strong correlations. In the same study, increased 
staining in psoriasis was observed. Kanitakis et al. (15) 
reported higher PCNA values  in the psoriasis group than 
the control group. They observed that the increase in PCNA 
in cases of chronic spongiotic dermatitits was not very high. 
Similar to psoriasis, PCNA staining rates were significantly 
higher in atopic dermatitis and verruca vulgaris tissue. 
Another point highlighted in Kanitakis et al.’s study was 
that PCNA staining might be related to treatment 
resistance. 

In our study, weak and strongly stained cell 
numbers were noted. We found no significant difference in 
the PCNA staining between the chronic spongiotic 
dermatitits and psoriasis groups. The control group 
revealed significantly less staining. In conclusion, our 
findings suggest that PCNA and Ki-67 staining did not help 
in the differential diagnosis of chronic spongiotic 
dermatitits and psoriasis. Although there was darker 
staining with GLUT-1 in the chronic spongiotic dermatitits 
group, and this might provide some benefit, clinical and 
histological data continue to be more significance in the 
differential diagnosis. 
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ÖZ 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, patellofemoral instabilitesi (PFI) olan 
genç erişkinlerde medial patellofemoral ligament rekonstrüksiyonu (MPFL) ve 
medial plikasyonun (MP) klinik sonuçlarını karşılaştırmaktı. 

Yöntem ve Gereçler: PFİ nedeniyle MPFLR uygulanan 25 hasta ve MP 
uygulanan 27 hasta toplam 52 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. 
Radyolojik ölçümler manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve standart diz 
röntgenleriyle yapıldı. Hastanede yatış süresince ağrı düzeyi vizüel analog 
skalası (VAS) ile preoperatif ve postoperatif klinik değerlendirmesi ise Kujala 
ve Lysholm diz skoru ile değerlendirildi. Komplikasyonlar kaydedildi. 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 24,5 (18-45) yıl, ortalama takip süresi 94,3 
(60-125) aydı ve her iki grup için benzerdi (p>0,05). Preoperatif ortalama Kujala 
ve Lysholm diz skorları MPFLR ve MP grupları için benzerdi ( p>0,05). 
Postoperatif takiplerde MPFLR grubunda MP grubuna oranla daha iyi Kujala 
ve Lysholm diz skorları elde edildi (88,2 ±5’e 83±5 ve 89±5’e 83,6±7, p<0,05). 
MPFLR grubu ortalama VAS daha yüksek ve analjezik ihtiyacı daha fazla idi 
(p<0,05). Postoperatif takiplerde MPFLR gurubunda tekrar çıkık 
gerçekleşmezken, MP grubunda 4 (%14,8) hastada tekrar çıkık gözlendi. 

Tartışma ve Sonuç: MPFLR ile PFİ olan genç erişkinlerde orta-uzun dönem 
takiplerde düşük komplikasyon oranları ve başarılı klinik sonuçlar elde 
edilmiştir. Her ne kadar MP ile tatminkar sonuçlar elde edilse de tekrar çıkık 
oranları göz önüne alındığında MPFLR daha güvenilir ve başarılı bir cerrahi 
seçenektir. 

Anahtar Kelimeler: Patellofemoral instabilite, medial plikasyon, medial 
patellofemoral ligament rekonstrüksiyonu, tibial tüberkül osteotomisi, lateral 
gevşetme 
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Patellofemoral instabilite (PFİ) özellikle adölesan 
ve genç erişkinlik döneminde sık görülen ve ciddi 
morbiditeye yol açabilen bir diz problemidir (1). Artmış 
femoral anteversiyon, troklear displazi, genu valgum, 
eksternal tibial veya internal femoral malrotasyonlar, 
patella alta, eklem laksitesi ve medial yumuşak dokuların 
zayıflığı veya yaralanması gibi birçok etiyolojik faktör 
mevcuttur (2-5). Akut patella çıkığı sonrası hastaların çok 
büyük bir kısmında medial patellofemoral ligament 
(MPFL) bütünlüğünün bozulduğu ve vastus medialis 
kasında yaralanma olduğu tespit edilmiştir (6).  

 Predispozan anatomik faktörlerin eşlik ettiği veya 
etmediği patella çıkığı sonrası özellikle MPFL olmak üzere 
medial yumuşak dokuların statik stabilizatör etkisinin 

 

 

ortadan kalkmasıyla tekrarlayan patella çıkıkları 
gözlemlenebilir. PFİ olan genç erişkinlerde ilk tedavide 
hemen konservatif yöntemleri önerilmektedir (6). Birden 
fazla çıkık öyküsü olan hastalarda, çıkık sonrası çıkma hissi 
ve güvensizlik yaşayan hastalarda ve çıkık ile birlikte 
anatomik risk faktörleri olan hastalarda ise ilk çıkık sonrası 
cerrahi tedavi planlanabilir (7). Uygulanacak cerrahi 
seçenekler hastaya özgü anatomideki patolojilere göre 
planlanmalıdır. 

Medial yumuşak dokuya bağlı patolojilerde 
medial plikasyon (MP) gibi yeniden hizalama yöntemleri 
veya medial patellofemoral ligament rekonstrüksiyonu 
(MPFLR) gibi rekonstrüktif birçok cerrahi prosedür 
tanımlanmıştır (8-12).  

ABSTRACT 

Introduction: The aim of this study was to compare the clinical outcomes of 
 medial patellofemoral ligament reconstruction (MPFL) and medial plication 
(MP) in young adults with patellofemoral instability (PFI). 
 
Methods: A total of 52 patients, 25 patients who underwent MPFLR for PFI 
and 27 patients who underwent MP were evaluated retrospectively. 
Radiological measurements were made with magnetic resonance imaging 
and standard knee radiographs. During the hospitalization, the pain level 
was evaluated by visual analog scale (VAS), and preoperative and 
postoperative clinical evaluation was evaluated with Kujala and Lysholm 
knee score. Complications were recorded. 
 
Results: The mean age of the patients was 24.5 (18-45) years, the mean follow-
up period was 94.3 (60-125) months and was similar for both groups (p> 0.05). 
Preoperative Kujala and Lysholm knee scores were similar for MPFLR and 
MP groups (p> 0.05). In the postoperative follow-up, better Kujala and 
Lysholm knee scores were obtained in the MPFLR group compared to the MP 
group (88.2 ± 5 vs. 83 ± 5 and 89 ± 5 vs. 83.6 ± 7, p <0.05). The mean VAS in 
MPFLR group was higher and the analgesic requirement was higher (p 
<0.05). Re-dislocation was observed in 4 (14.8%) patients in the MP group, 
while there was no recurrence in the MPFLR group. 
 
Discussion and Conclusion: Low complication rates and successful clinical 
results have been obtained with MPFLR in mid-long term follow-up in young 
adults with PFI. Although satisfactory results are obtained with MP, 
considering the re-dislocation rates, MPFLR is a more reliable and successful 
surgical option. 
 
Keywords: Patellofemoral instability, medial plication, medial 
patellofemoral ligament reconstruction, tibial tubercle osteotomy, lateral 
release 
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Bu cerrahilerdeki amaç medial yumuşak 
dokuların işlevini eski haline getirmek ve patellayı troklear 
olukta stabilize etmektir. Fakat medial yumuşak doku 
cerrahileri patella çıkığı için yeterli olmayabilir. Bu 
cerrahilerin yanı sıra artmış tibial tüberkül-troklearç oluk 
mesafesinde artış ve patella alta durumunda tibial tüberkül 
osteotomisi, troklear displazi durumunda trokleoplasti ve 
distal femoral dizlim bozuklarında femoral osteotomi gibi 
kemik cerrahi prosedürler de yumuşak doku cerrahisi 
eklenebilir (12-13). Patellofemoral ekleme yönelik medial 
yumuşak doku dizilim prosedürlerindeki başarısızlıklar ve 
tekrarlayan patella çıkıkları ve instabiliteleri bu tedavinin 
istikrarsızlığını ön plana çıkmıştır. Bu da cerrahların daha 
güvenli ve istikrarlı bir tedavi arayışına sokmuş ve MPFLR 
gibi rekonstrüktif cerrahi prosedürler daha çok tercih edilir 
hale gelmiştir. Sonuç olarak bu çalışmanın amacı; PFİ 
cerrahi tedavisinde son iki de katta popülaritesi artmış olan 
ve başarılı klinik sonuçlar bilindirilen MPFLR ile daha 
uzun yıllardır kullanılan MP prosedürünün klinik ve 
fonksiyonel sonuçlarını karşılaştırmaktır. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Hastalar 

Hastanemiz diz ve spor cerrahisi kliniğinde Ocak 
2009 – Temmuz 2015 tarihleri arasında patellar çıkık ve 
instabilite nedeni ile patellar dizilim cerrahisi yapılan 52 (27 
kadın, 23 erkek) hasta bu retrospektif çalışmaya dahil 
edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların 25’sine MPFLR, 
27’ine ise MP cerrahisi uygulanmıştır.  

Bu cerrahilere ek olarak her iki grupta da uygun 
endikasyonlarda beraberinde lateral gevşetme ve/veya 
tibial tüberkül distalizasyon ve/veya anteromedializasyon 
osteotomisi uygulandı. Çalışmaya konservatif tedavilerin 
başarısız olduğu birden çok patella çıkığı olmuş ve ilk çıkık 
sonrası tekrarlayan patella instabilite ve subluksasyon 
bulgusu olan hastalar dahil edildi. Öncesinde diz 
bölgesinde kırık öyküsü olan, çalışma öncesi diz cerrahisi 
geçirmiş olan, ciddi genu valgum deformitesi (>5°) olan, 
romatoid artritli hastalar ve ciddi troklear displazisi olan 
hastalar (Dejour sınıflaması tip B, C ve D) bu çalışmaya 
dahil edilmedi (2-11). 

 Bütün hastaların fonksiyonel ve radyolojik 
değerlendirmeleri yapıldı. Çukurova Üniversitesi 
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan 
etik kurul onayı alındı (Karar No: 2020/107/25). Çalışmaya 
dahil edilen bütün hastalardan yazılı onamları alındı. 
Hastalara preoperatif her iki diz eklem karşılaştırmalı 3 
yönlü röntgen (ön-arka, yan ve Merchant aksiyel röntgeni) 
ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkikleri 
yapıldı. Diz röntgenlerinde patellar tilt açısı (PTA), uyum 
açısı (UA), sulkus açısı (SA), lateral patellofemoral açı 
(LPFA) ölçümleri yapıldı (14-15). Patellanın sagittal 
plandaki yerleşimi Caton-Deschamps indeksine (CDİ) göre 
yapıldı (5). MRG ile benzer şekilde PTA, SA ve LPFA 
ölçümlerinin yanı sıra patellar tendon –troklear oluk (PT-
TO) mesafe ölçümleri yapıldı (Resim 1) (16).   

 

Resim 1 a-d.  Patellofemoral instabilitesi olan hastanın 
röntgen ve manyetik rezonans görüntüleri. Aksiyel MRG 
kesitlerinde MPFL rüptürü (sarı ok) (a), coronal MRG 
kesitlerinde patella çıkığına ikincil femur lateral kondilde 
kemik kontüzyonu (sarı ok) (b), lateral röntgen 
görüntüsünde CDİ ölçümü (c), aksiyel diz röntgen 
görüntüsünde PTA ölçümü (d). 

Ameliyat sırasında değerlendirmede lateral 
retinaküler gerginliği olan (patellar tilt testi negatif ve 
medial PGT bir çeyrekten az olan) hastalara lateral 
gevşetme yapıldı. MRG’ de PT-TO mesafesi 20 mm’ den 
fazla olan hastalarda TT anteromedializasyon osteotomisi 
yapılırken lateral röntgenlerinde CDİ’ 1,4’ün üzerinde olan 
hastalara distalizasyon TT osteotomisi uygulandı. Tüm 
ameliyatlar aynı kıdemli diz cerrahı tarafından yapıldı 
(YS).   
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Cerrahi Teknikler 

Hastalar rejyonel (epidural anestezi) veya genel 
anestezi altında, uyluğa turnike uygulanarak ve supin 
pozisyonda ameliyat edildi. Tüm hastalara kıkırdakları 
değerlendirmek ve eşlik eden eklem içi yaralanmaların tanı 
ve tedavisi amacıyla diz artroskopisi uygulandı. 
Artroskopi sonrası patella dizilim cerrahisi gerçekleştirildi.  

 

Medial Patellofemoral Ligament Rekonstrüksiyonu  

Artroskopi sonrası hastanın aynı taraf grasilis 
tendonu alındı ve greft olarak hazırlandı. Patella üzerinden 
yapılan ortalama 5 cm’lik ikinci bir kesi ile lateral 
retinaküler gerginliği olan dizlerde lateral retinaküler 
gevşetme yapıldı. Patella medialinin proksimal yarısı açıldı 
ve kemik korteksi hazırlandı.  İki adet 4 mm genişliğinde 
ve ortalama 20 mm derinliğinde birbirinde 15 mm aralıkla 
patella proksimal yarısına kemik tünel hazırlanarak tendon 
serbest uçları tünel içine 4,75 mm biokompozit vida ile 
tespit edildi (SwiveLock; Arthrex). Medial epikondil 
üzerinde ortalama 3 cm’lik ayrı bir kesi ile girildi ve medial 
epikondil ile adduktor tüberkül arası floroskopi 
kontrolünde uygun anatomik noktadan distal femura 7 
mm’lik kör uçlu kemik tünel hazırlandı (17). Tendon grefti 
eklem kapsülü ve vastus medialis kası arasında geçirilerek 
femur tünelinden geçirildi. Diz eklemi 30° fleksiyonda 
uygun gerginlikte greft femura 8 mm’lik biokompozit vida 
ile tespit edildi ve cerrahiye son verildi. Diz eklemine ve 
greft sahasına dren uygulandı (Resim 2). 

Resim2 a-d.  Medial patellofemoral ligament 
rekonstrüksiyon cerrahisinin intraoperatif görüntüleri. 
Patellaya anatomik çift kemik tünel hazırlığı (a), patellaya 
alınan grasilis tendon greftinin biokompozit vida ile tespiti 
(b), femur kemik tünel hazırlığı (c), tendon uygun 
gerginlikte sabitlenirken femur tespiti için biokompozit 
vida uygulanması (d). 

Medial Plikasyon 

Diz önünden yapılan ortalama 8 cm’lik kesi ile 
girildi ve lateral retinaküler gerginliği olan dizlerde lateral 
retinaküler gevşetme yapıldı. Vastus medialis tendonu, 
medial retinakulum ve MPFL içeren medial yapılar patella 
medialinden ayrılarak patella lateraline geçici dikişlerle 
transfer edildi. Patella medial gerginliği, yuvarlanması ve 
oyuk içinde stabilitesi değerlendirildikten sonra diz 
medialde plike edilecek yapılar 30° fleksiyonda uygun 
gerginlikte patella lateraline No. 2 PDS sütür (Ethicon, 
Somerville, NJ) ile dikildi. Diz eklemine dren uygulanarak 
operasyona son verildi (Resim 3). 
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Resim 3 a-d.  Medial plikasyon ve tibial tüberkül 
osteotomisi cerrahisinin intraoperatif görüntüleri ve 
postoperatif röntgen görüntüleri.  İntraoperatif ön (a) ve 
yan (b) kombine MP ve TT osteotomisi cerrahi görüntüsü, 
postoperatif ön-arka (c) ve yan (d) röntgen görüntüsü. 
 
Postoperatif Takipler  

Hastaların hastanede yatış süresince analjezi 
tedavisinde non-steroid antienflamatuar ilaç (NSAİ) ve 
lüzum halinde opioid analjezikler ilave olarak uygulandı. 
Her iki grupta da aynı rehabilitasyon programı uygulandı. 
Menteşeli dizlik 6 hafta süreyle sadece yürürken tam 
ekstansiyonda kilitlenerek kullanıldı. Hastaların 
postoperatif 1.gün eklem hareket açıklığı (EHA) ve 
izometrik kas güçlendirme egzersizleri başlandı. Birinci 
gününü sonunda uygulanan drenler çekildi. İkinci gün 
koltuk değnekleri ile tolere edebildiği ölçüde kısmi yük 
verilerek hastalar mobilize edildi ve kademeli olarak yük 
artırılarak 6 hafta süreyle devam edildi. Altıncı haftanın 
sonunda aktif ve dirence karşı bacak ve uyluk kas 
egzersizlerine, 3. ayda düz koşulara ve atletik egzersizlere 
başlandı. Kontak olmayan sporlara geri dönüş 4. ayda, 
kontak sporlara geri dönüş ise 6.  ayda sağlandı. 

Hastalar operasyon öncesi ve operasyon sonrası 6. 
hafta, 3. ay, 6. ay ve sonrası yıllık klinik kontrollerde takip 
edildi. Klinik takiplerde EHA ölçümleri,  korkutma testi 
(KT) ve patellar glide testi (PGT) yapıldı.  

Hastaların preoperatif ve postoperatif fonksiyonel 
değerlendirilmesinde Kujala ve Lysholm diz skorlama 
sistemi kullanıldı. Hastaların hastanede yatış süresince 
vizüel ağrı skalası (VAS)  takibi yapıldı ve analjezik tedavi 
ihtiyaçları kaydedildi. Rehabilitasyon süreçleri ve oluşan 
komplikasyonlar kaydedildi.  

 

İstatistiksel Analiz: 

Verilerin istatistiksel analizinde IBM SPSS 
Statistics versiyon 20.0 paket programı kullanıldı (Versiyon 
20.0; SPSS Inc., Chicago, IL, ABD). Çalışmamızda tüm 
veriler ortalama ve standart sapma ile temsil edilmektedir. 
Gruplar içerisinde preoperatif ve postoperatif veriler 
Wilcoxon işaretli sıra testi ve bağımlı gruplarda t testi 
kullanıldı. Gruplar arası karşılaştırmalarda Mann-Whitney 
U testi ve bağımsız gruplarda t testi kullanıldı. Tüm 
testlerde istatistiksel önem düzeyi 0,05 olarak alındı. 

BULGULAR 

Hastaların yaş ortalaması MPFLR grubunda 23,5 ± 
6 yıl, MP grubunda ise 25,5 ± 7 yıldı (p>0,05).  Hastaların 
ortalama takip süresi 95,8 ±21 ay minimum takip süresi 60 
aydı (MPFLR: 84,2 ± 16 ay ve MP: 106,5 ± 17 ay). Hastaların 
operasyon öncesi ortalama yakınma süresi MPFLR 
grubunda 56 ± 54 ay, MP grubunda ise 37,5 ± 41 aydı 
(p>0,05). Operasyon öncesi MPFLR grubundaki hastalarda 
ortalama 8 ± 10 kez patellar çıkık yaşanırken, MP grubunda 
5,8 ± 8 kez yaşanmıştı ve bu oran gruplar arası benzerdi 
(p>0,05) (Tablo 1). Her iki grubun preoperatif diz muayene 
bulguları postoperatif dönemde %90’ın üzerinde 
gerilemiştir (Tablo1). 

Ameliyat öncesi radyografiler üzerinde yapılan 
CDİ, SA, PTA ve LPFA ölçümleri ve MRG aksiyal kesitler 
üzerinden yapılan SA, PTA, LPFA, PT-TO ölçümleri 
gruplar arası benzerdi (p>0,05) (Tablo 2). 
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Tablo 1. Hasta gruplarının demografik verileri. 

 MPFLR grubu MP grubu P değeri 

Hasta 25 (%48) 27 (%51,9) >0,05 

 Yaş ortalaması 23,5 (± 6,7) 25,5 (± 7,8) 

Cinsiyet Erkek 10 (%40) 10 (%37) 

Kadın 15(%60) 17(%62,9) 

Patella çıkık sayısı 8 ± 10 5,8 ± 8 

Yakınma süresi (ay) 56 ± 54 37,5 ± 41 

Takip süresi (ay) 84,2 ± 16,6 106,5 ± 17,5 

Korkutma testi Preoperatif 19 (%76) 20/27 ( %80) 

Postoperatif 0 0 

Patellar glide 
test 

Preoperatif 22 (%81,4) 23 (%85,1) 

Postoperatif 1 (%4) 2 (%2,8) 

MPFLR: Medial Patellofemoral Ligament Rekonstrüksiyonu, MP: Medial Plikasyon. 

Tablo 2. Hastaların patellofemoral eklemi değerlendirmeye yönelik manyetik rezonans görüntüleme ve röntgen ölçümleri. 
 MPFLR grubu MP grubu P değeri 
Sulkus açısı 148,4° ± 3,3° 145,1° ± 8,8° 

>0,05 
Patellar tilt Açısı 13,6° ± 7,3° 15,7° ± 15,6° 
Uyum açısı 6,6° ± 23,4° 10,6° ± 28,9° 
Lateral patellofemoral açı 8,9° ± 5° 13,6° ± 14° 
Caton – Deschamps indeks 0,98 ± 0,2 1,1 ± 0,2 
MRG ölçümleri 
 MPFLR grubu MP grubu P değeri 
Sulkus açısı 148,4° ± 3,3° 145,1° ± 8,8° 

>0,05 

Patellar tilt açısı 13,6 °± 7,3° 15,7° ± 15,6° 

PT-TO mesafesi (mm) 16,7 ± 6,5 18,7 ± 5,6 

Lateral patellofemoral açı 8,9° ± 5° 13,6° ± 14° 

MPFLR: Medial Patellofemoral Ligament Rekonstrüksiyonu, MP: Medial Plikasyon, MRG: Manyetik Rezonans 
Görüntüleme, PT-TG mesafesi: Patellar Tendon – Troklear oluk mesafesi. 
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Radyolojik ölçümler ile fonksiyonel sonuçlar (Kujala ve 
Lysholm diz skoru) arasında istatistiksel anlamlı ilişki 
saptanmadı (p>0,05).Çalışmaya dahi edilen hastaların 
25’ine MPFLR, 27’sine MP cerrahisinin yanı sıra bütün 
hastalara lateral gevşetme uygulandı. TT osteotomisi 
MPFLR grubunda 6 (%24), MP grubunda ise 8 hastaya 
(%29,6) uygulanmıştır (p>0,05). Her iki hasta grubunun 
ortalama cerrahi süreleri kıyaslandığında, MPFLR 
grubunda MP grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 
oranda daha uzun olduğu gözlendi (MPFLR: 116,2 ±15 
dakika, MP:108,3 ± 12dakika ) (p<0,05) (Tablo 3). 

 

 

 

 

Tablo 3. Gruplar arasında uygulanan cerrahi teknikler.  

 MPFLR 

grubu 

MP 

grubu 

P değeri 

MPFL 25 - - 

MP - 27 - 

TT osteotomisi 5 (%20) 9 (%33,3) >0.05 

Lateral Gevşetme 25 (%100) 27 (%100) 

MPFLR: Medial Patellofemoral Ligament 
Rekonstrüksiyonu, MP:Medial Plikasyon, TT: Osteotomisi: 
Tibial Tüberkül Osteotomisi 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4. Postoperatif f klinik sonuçlar. 

 MPFLR grubu MP grubu P değeri 

Kujala skoru Preoperatif 63 ± 4,7 61,5 ± 5,9 >0,05 

Postoperatif 88,2 ± 5,8 83 ± 5,4 <0,05 

Lysholm skoru Preoperatif 68,1 ± 4,2  65,4 ± 4,9  >0,05 

Postoperatif 89,5 ± 5,1 83,6 ±7,5 <0,05 

Hastanede yatış süresinde 
ortalama analjezik ilaç kullanımı 

Non-steroid 
antienflamatuar ilaç 

4,9  ± 1,1 3,6  ± 0,8 <0,05 

Opiod analjezikler 2,2 ± 1,3 1,1 ± 0,9 

Hastanede yatış süresinde 
ortalama VAS skoru 

Postoperatif 6,2 ± 2,7 5,1 ± 3,1 

MPFLR: medial patellofemoral ligament rekonstrüksiyonu, MP: medial plikasyon, VAS: vizüel analog skala. 
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Preoperatif ortalama Kujala skoru MPFLR 
grubunda 63 ± 4,7 puandan postoperatif 88,2 ± 5,8 puana,  
ortalama Lysholm skoru ise 68,1 ± 4,2 puandan postoperatif 
89,5 ± 5,1 puana yükselmiştir (p<0,05).  MP grubunda ise 
ortalama Kujala skoru 61,5 ± 5,9 puandan 83 ± 5,4 puana, 
ortalama Lysholm skoru 65,4 ± 4,9 puandan postoperatif 
ortalama 83,6 ± 7,5 puana yükselmiştir (p<0,05).  MPFLR 
grubundaki Kujala ve Lysholm skorlarındaki fonksiyonel 
iyileşme MP grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı 
oranda daha başarılıydı (p<0,05) (Tablo 4).  MPFL 
grubunda kombine TT osteotomisi yapılan hastalar ile izole 
MPFLR yapılan hastaların Kujala ve Lysholm skorları 
istatistiksel olarak benzerdi (87,9’a 89,1 puan ve 88,8’e, 90 
puan). Benzer şekilde MP grubunda kombine TT 
osteotomisi yapılan hastalar ile yapılmayan hastalar 
istatistiksel olarak benzer klinik sonuçlar göstermiştir 
(Kujala skoru; 83,5’e 82,3 puan ve  Lysholm skoru; 84,5’e, 
83,7 puan). 

Postoperatif 2. hafta içinde MPFLR grubunda 4 
(%16), MP grubunda da 4 (%14.8) hastada hemartroz 
izlendi ve eklem ponksiyonu yapılarak tedavi edildi 
(p>0,05). Rehabilitasyona rağmen postoperatif 12.  hafta 
sonunda MPFLR grubunda 10 hastada (%40) EHA kısıtlılık 
gözlendi. Bu hastaların 8’i uzatılmış rehabilitasyon 
programı ile tedavi edilirken, 2 hasta (%8) ise anestezi 
altında eklem mobilizasyonu (AAEM) ile tedavi edildi. MP 
grubunda ise 7 hastada (%25,9) EHA kısıtlık izlenirken bir 
hastada (%3,7) AAEM uygulama ihtiyacı olurken diğer 
hastalara uzatılmış rehabilitasyon yeterli oldu. Postoperatif 
takiplerde MPFLR gurubunda tekrar çıkık ve çıkma hissi 
yaşanmazken, MP grubunda 4 hastada (%14,8) tekrar çıkık 
gerçekleşti (p<0,05). Bu hastaların yarısına MPFLR 
uygulanırken diğer iki hasta ikinci operasyonu kabul 
etmediler ve konservatif tedavi edildi. 

TARTIŞMA 

PFİ semptomları akut patella çıkık sonrası 
konservatif takip edilen hastaların  %17’sinde, tekrarlayan 
patella çıkığı olanlarda %49 oranında görüldüğü 
bildirilmiştir (1). Birden çok predispozan faktörün tek 
başına veya birlikte patellar instabiliteye neden olmasından 
dolayı cerrahi tedavisinde de birçok cerrahi prosedür 
tanımlanmıştır. Buna rağmen uygun tedavi halen 

tartışmalıdır (2-8-18-19). MPFLR, MP ve medial 
retinakulum plasti gibi proksimal dizilim cerrahileri yanı 
sıra TT osteotomileri (anteromedializasyon ve/veya 
distalizasyon) gibi distal dizilim cerrahileri ve trokleoplasti 
gibi troklear oluğu yeniden şekillendiren cerrahiler ve 
bunların birlikte uygulandığı kombine cerrahiler tarif 
edilmiştir (3-13). Son 2 dekatta popülaritesi artan ve birçok 
farklı teknik ile uygulanabilen MPFLR ile düşük 
komplikasyon oranları ile birlikte çok başarılı sonuçlar 
bildirilen çalışmalar mevcuttur (11- 17-20). Bunun yanı sıra 
uzun yıllardır uygulanan medial yapıların (MPFL içeren) 
kısaltılarak yeniden şekillendirildiği ve böylelikle medial 
dayanıklılığın arttırıldığı geleneksel proksimal patellar 
dizilim cerrahisi teknikleriyle de başarılı sonuçlar bildirilse 
de tedavi sonuçlarında bazı tutarsızlıklar mevcuttur (18- 
19-21). Hastanemiz diz cerrahisi kliniğinde PFİ’si olan 
hastaların cerrahi tedavisinde her iki cerrahi tekniği 
(MPFLR ve MP) beraberinde TT osteotomisi ve lateral 
gevşetme ile birlikte kullanmaktayız. Bu çalışmanın amacı 
PFİ olan hastalarda MPFLR ve MP’ nun uzun dönem 
sonuçlarının karşılaştırmaktır. 

MPFL patellanın laterale çıkmasına karşı duran 
medial kuvvetin  %60’ını sağlayan en önemli statik yapıdır 
ve patella çıkığı sonrası çoğunlukla yaralanmakta veya 
kopmaktadır (6). MPFLR, PFİ’ ye neden olan medial 
stabilize edici yapıların eksikliğinin direkt olarak yeniden 
yapılandırılmasını içermekte olduğundan, MPFLR birçok 
cerrah tarafından çok sık tercih edilen bir yöntem olmuştur 
(12-17-19-21). Ameliyat sonrası artmış diz fonksiyon 
skorları, düşük tekrar çıkık oranları, nispeten kolay 
uygulanabilen ve düşük komplikasyon riskleri bu cerrahi 
tekniğin avantajlarındandır (11-18). Bu cerrahi yöntemin 
dezavantajları arasında ise; tendon greft gerekliliği ve buna 
bağlı oluşan morbidite, greft gerginliği ayarlanma ihtiyacı 
ve buna bağlı oluşabilecek tekrar çıkık veya hareket 
kısıtlılığı,  patella kemik tünel tekniğinde karşılaşılabilecek 
komplikasyonlar ve özellikle femurdaki kemik tünel 
noktası ile ilgili ortak görüşün olmaması sayılabilir (20-22, 
23).  

MP cerrahi tekniğinde ise MPFL’in de dahil 
olduğu medial retinakulum patellanın proksimal ve 
lateraline dikildi. Böylelikle sadece medial tamir etmekle 
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kalmayıp medial yapıları kısaltarak gerginliğini arttırmış 
olduk. Sonuç olarak MP tüm medial retinakulumu 
kapsaması nedenli MPFL tamirine göre daha yüksek 
mekanik kuvvet sağlamaktadır (4-11- 21). Bundan dolayı 
klasik yöntemlerden biri olan ve sonuçları iyi bilinen lateral 
gevşetmeyle birlikte uzun yıllardır uygulanan MP 
prosedürünün artmış patella stabilitesi sağlayarak PFİ 
cerrahi tedavisinde iyi bir alternatif olarak kullanılabilir 
(24). MP dezavantajları ise; MPFL’ in anatomik yapısını tam 
olarak restore edemez, medial retinakulumu kısaltır ve 
güçlendirir ki bu patella medial fasette aşırı yüklenmeye 
neden olabilir (20). Bu çalışmada her iki gruptaki hastaların 
diz skorlarında operasyon öncesine göre anlamlı oranda 
iyileşme sağlandı ki bu oran MPFLR grubunda anlamlı 
oranda daha fazlaydı. Tedavinin başarısını gösteren en 
önemli kriterlerden olan tekrar çıkık MPFLR grubunda hiç 
gözlenmezken, MP gurubunda 4 (%14,8) hastada 
gözlemlenmişti.  

PFİ için bir diğer önemli predispozan faktör de 
troklear displazi varlığıdır. Troklear displazisi olan 
hastalarda daha düşük fonksiyonel sonuçların elde edildiği 
ve tekrar çıkık oranlarının yüksek olduğu belirtilmiştir. 
Özellikle ciddi troklear displazilerde  (Dejour sınıflaması 
tip B, C ve D) trokleoplasti endikasyonu vardır (2-3). 
İyatrojenik yaralanma, patellofemoral uyumsuzluk, 
avasküler nekroz, osteokondral kırık, artrofibrozis ve 
ikincil artrit gibi majör komplikasyonları olan zorlu bir 
cerrahi olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Bu risklerine rağmen troklear oluğu yeniden 
şekillendirerek patellofemoral uyum ve stabiliteyi artırarak 
diz fonksiyonlarını arttırdığı, tekrar çıkık riskini ciddi 
oranda azalttığı ve instabiliteye bağlı gelişebilecek 
osteoartrit riskinin azalttığını savunulmaktadır (3). Bu 
çalışmada ciddi troklear displazisi olan hastalar dahil 
edilmedi. Çalışmamızda Dejour sınıflamasında göre MPFL 
grubunda 12 hastada, MP gurunda ise 11 hastada tip-A 
troklear displazi mevcuttu. Hiçbir hastaya trokleoplasti 
uygulanmadı.  

Patella alta veya artmış PT-TG varlığında TT 
osteotomisi patella distal dizilim cerrahisinde 
uygulanabilecek ilave cerrahi prosedürlerden biridir. 
Yalnız TT osteotomisinin ne zaman ilave edileceği ile ilgili 

fikir birliği yoktur (25-26). Birçok çalışmada TT-TG 
mesafesi 20 mm’nin üzerindeki hastalara 
anteromedializasyon, patella atlası (CDİ>1,4) olan 
hastalarda ise distalizasyon osteotomisi önerilmektedir (13- 
26). Franciozi ve ark. TT-TG mesafesi 17-20 mm olan 
hastalarda da MPFLR ile kombine TT osteotomisinin daha 
iyi fonksiyonel sonuçlar ve patellar kinematiği elde 
edilebileceğini belirtmiştir (25). Güncel verilerin derlendiği 
çalışmada, Weber ve ark. TT-TG mesafesinin sınırda 
yüksek olduğu durumlarda (15-20 mm) dahi TT 
osteotomisi önermişlerdir. Bu çalışmada araştırmacıların 
çoğunluğu postoperatif TT-TG hedefinin 9 ila 15 mm 
arasında olması gerektiği konusunda hemfikirdi (7). TT 
osteotomisi radyolojik ölçümlere dayalı hasta anatomisine 
göre dikkatli hasta seçimi ve titiz bir cerrahi teknikle 
uygulandığında ekstensör mekanizmanın doğru 
hizalanmasında çok değerli bir tedavidir. Bu çalışmada PT-
TO > 20mm veya CDİ >1,4 olan 14 hastaya (%26,9) ( MPFLR 
grubunda 6, MP grubunda 8) TT osteotomisi uyguladık. 

Patellar dizilim cerrahisinde beraberinde lateral 
gevşetme yaygın kullanılmakta fakat rolü halen 
tartışmalıdır. Patella dizilim cerrahileriyle birlikte artmış 
PTA (PTA>20°) ve patellanın everte edilemediği 
durumlarda önerilmiştir (7). Lateral gevşetme sonrası 
patella beslenme sorunları ve patella lateral 
stabilizatörlerini zayıflatarak iyatrojenik medial instabilite 
gibi olası olumsuzluklar belirtilmiştir (26). Lateral 
gevşetme aşırı tedavi olarak değerlendirilebilir, fakat 
lateral retinakulumun çekme kuvvetini azaltmakta ve 
rekonstrükte medial yapıların iyileşmesi döneminde 
biyomekanik bir avantaj sağlamaktadır (27). Bu çalışmada 
intraoperatif patellar tilt testi negatif olan hastalarda eklem 
kapsülünü koruyarak,  kontrollü ve kademeli lateral 
gevşetme yaparak operasyon başladık. Çalışmamızdaki 
bütün hastalara patellayı nötralize edinceye değin lateral 
gevşetmeye devam ettik. Genellikle yapılan basit bir lateral 
gevşetme sıkı lateral yapılan gevşemesi için yeterli 
olmaktadır. Medial yapılara aşırı düzeltme yapılmadan, 
kontrollü lateral gevşetmenin patella dizilim ve 
fonksiyonel sonuçlar üzerine olumlu etkisi olabilir. 

Akut patella çıkığı sonrası dejeneratif değişiklikler nadir 
gözlemlenir ve çoğunlukla 5 yıldan uzun sürede 
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gerçekleşebileceği bildirilmiştir.  Uzun dönem takiplerde 
ise hastaların etkilenen diz ekleminde etkilenmeyen tarafa 
oranla 2 kat daha fazla (%22’ ye %11) dejeneratif 
değişiklikler izlenmiştir (1). PFİ nedeniyle MPFLR 
uygulanan hastalarda diz ekleminde dejeneratif 
değişiklikler çok nadir rapor edilmiştir. Nomura ve ark. 
yaptıkları uzun dönem takiplerde MPFLR ile sadece patella 
çıkığının önlediğini, diz osteoartritinde ilerleme 
göstermediğinin belirtmişlerdir (20).Benzer şekilde MP 
sonra takiplerde de dejeneratif değişiklikler ve ilerleyici 
osteoartrit gözlenmemiştir (24). Biz çalışmamızda her iki 
grupta da diz fonksiyonlarında artış ve artmış patellar 
stabilitenin yanında radyolojik ve klinik dejeneratif 
değişikliklere saptamadık. Bunun yanı sıra patella 
stabilitesinin artmasıyla tekrarlayan patella çıkıklarına 
bağlı oluşabilecek osteokondral yaralanma riskini 
dolayısıyla gelişebilecek dejeneratif değişikliklerin önüne 
geçilebilir. PFİ’ de cerrahi tedavinin amacı patella çıkığının 
önleyerek olası kalıcı diz hasarını önlemek ve patellar 
instabiliteye bağlı oluşan dizdeki fonksiyon kısıtlılığı 
gidermektir.  Son 2 dekatta PFİ tedavisinde popülaritesi 
artan MPFLR’nun; greft seçiminden, anatomik ve non-
anatomik rekonstrüksiyonlardan, patellar veya femoral 
tespite kadar birçok varyasyonu vardır (8-12).  

Literatürde patella kırığı, tespit yetersizlikleri, 
yara problemleri, hemartroz, diz fleksiyon kaybı ve 
instabilite gibi birçok komplikasyonun yanı sıra yeni 
cerrahi metotlara özgün komplikasyonlarda vardır (12- 22- 
26). Shah ve ark.’nın yaptığı meta-analiz çalışmasında 
küçükten büyüğe bütün komplikasyonlar incelendiğinde 
toplam komplikasyon oranı %26,1 olduğu görülmüştür. 
Bizim çalışmamızda da benzer şekilde toplam 
komplikasyon oranımız %28,8 idi (22). Biz çalışmamızda 
anatomik patellar kemik tüneller oluşturarak patellar tespit 
uyguladık. Bu teknikte nadir fakat hastanın tekrar 
ameliyathaneye alınmasını gerektirecek majör bir 
komplikasyondur. Patellar tüneler arasında en az 15 mm 
kemik köprü bırakmak, birbirinden uzaklaşan tüneller 
hazırlamak ve greftin yerleştirilebileceği mümkün 
olduğunca dar kemik tüneller hazırlanarak patella kırık 
riski azaltılabilir. PFİ cerrahisi sonrası en çok çekinilen 
komplikasyon tekrar çıkıktır ve başarısız sonuç olarak 
nitelendirilir. Bunun yanı sıra çıkık endişesi (korkutma testi 

pozitifliği) ve artmış patellar mobilite de (pozitif PGT) 
başarısızlık olarak nitelendirilebilir (22). Çalışmamızda en 
az 5 yıllık (ortalama takip süresi: 95,8 ± 21 ay) takiplerini 
yaptığımız hastalarımızda; MPFLR grubunda tekrar çıkık 
gözlenmez iken, 1 hastada PGT pozitifti.  MP grubunda ise 
4 hastada (%14,8) tekrar çıkık yaşanırken, 2 hastada PGT 
pozitifti. Tekrar çıkık gelişen hastaların 2’sine MPFLR ile 
revizyon yapılırken takiplerinde (ortalama 62 ay) tekrar 
çıkıkla karşılaşılmadı. Diğer iki hasta cerrahi tedaviyi 
reddettiği için konservatif tedavi edildi. MPLR düşük 
komplikasyon oranlarıyla MP tekniğine göre daha tutarlı 
bir cerrahidir. Bunun yanı sıra MPFLR, başarısız MP 
sonrası uygulanabilecek güvenilir ve başarılı bir revizyon 
cerrahisidir. 

PFİ cerrahi tedavisinde MP tekniği ile artmış diz 
fonksiyonları elde edilse dahi uzun dönem takiplerde 
tekrarlayan patella çıkık riski nedeniyle tutarsızlık 
göstermektedir. Bunun yanı sıra MPFLR ise düşük 
komplikasyon oranları ve artmış diz fonksiyonu ve klinik 
sonuçlar ile daha başarılı ve güvenli bir cerrahi 
prosedürdür. Hastane yatış süresince MPFLR yapılan 
hastalar daha ağrılı bir süreç geçirmekte ve bu hastaların 
erken dönem rehabilitasyon sürecinde yaşanabilecek 
zorluklar açısından yakın takip edilmelidir. 
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ABSTRACT 

Introduction:  Epicardial lipomatosis (EL) is an increase in adipose tissue in the 
epicardial space. This study aimed to evaluate cardiac magnetic resonance 
imaging (CMR) findings and their effects on cardiac functions in patients with 
EL. 

Methods: A total of 33 adult patients with detected EL were evaluated 
retrospectively. Patients were evaluated with right ventricular (RV) end-
diastolic diameter (ED), RV ejection fraction (EF), left ventricular (LV) ED, 
LVEF, LV stroke volume, LV cardiac output, and LV cardiac index. 
Measurements were repeated intraobserver. Maximum epicardial fat thickness 
(EP) was measured from the thickest place in 2 and 4 chamber images. Data 
were compared with paired student t-test after the Kolmogorov-Smirnov 
normality test. EP and ventricular measurements were compared using 
Pearson's correlation coefficient. 

Results: The RVED (r = 0.39), right ventricular ejection fraction (RVEF) (r = 
0.35), and LVED (r = 0.31) data showed a moderate inverse correlation to the 
increased EP. A low correlation was found between the increased EP and other 
functional data of the right and left ventricles (r < 0.3). Intra-observer variability 
was (2.9 and 6.8%). 

Conclusion: The increase in epicardial fat thickness was determined to have a 
low and moderate effect on the right and left heart functions. 

Keywords: Heart, Magnetic Resonance Imaging, Ventricular Function, 
Pericardium, Adipose tissue 

ÖZ 

 Amaç: Epikardiyal yağlanma (EL), epikardiyal boşlukta yağ dokusunun 
artmasıdır. Bu çalışmanın amacı EL hastalarında kardiyak manyetik rezonans 
görüntüleme (KMR) bulgularının ve kalp fonksiyonlarına etkilerinin 
incelenmesidir. 
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Clinical findings of fat-containing lesions around 
the heart are often non-specific. These lesions are usually 
found incidentally in thoracic imaging studies performed 
for different reasons. Computed tomography (CT) and 
magnetic resonance imaging (MRI) are the preferred 
methods for more exact characterization of lesions 
containing fat and most commonly detected incidentally on 
echocardiography (1). Epicardial fat is a visceral fat 
accumulation located between the heart and the 
pericardium. Fat deposits in the mediastinum outside the 
parietal pericardium paracardial fat are also named 
intrathoracic fat. Echocardiography, CT, and cardiac MRI 
(CMR) have been used to evaluate epicardial fat. 
Pericardial fat is defined as the sum of epicardial and 
paracardial fat deposits (2). 

Epicardial lipomatosis (EL) is an increase in the 
adipose tissue between the pericardium and myocardium. 
Schejbal et al. measured at several points the right 
ventricular free wall at 200 autopsies, and epicardial fat 
thickness was found on average (4.12 ± 1.4 mm) (3). Few 
studies in the literature were reported about the change of 
EL and heart functions. These studies are mostly studies 

with echocardiography(2). Flutcher et al. evaluated ejection 
fraction (EF) thickness by MRI using the average maximum 
epicardial fat thickness at several points of the RV free wall 
(4). EL studies with CMR, which is considered the gold 
standard in cardiac functional evaluation, are limited to 
case reports. In this study, EL and cardiac functional 
changes were evaluated with CMR. 

This study aimed to define EL imaging findings in 
patients and research the effects of increased adipose tissue 
thickness on cardiac functions with CMR functional data. 

METHOD 

Study Population 

A total of 33 patients (15 males and 18 females; 
mean age, 52 ± 10 years) determined with EL in the CMR 
examinations between 2014–2020 in the picture archiving 
and communication system of our hospital were re-
evaluated retrospectively. In the end-diastolic phase of the 
CMR, 2 and 4 chamber images were used to measure the 
full layer epicardial fat thickness. Epicardial fat thickness 
was measured from the thickest place in 2 and 4 chamber 

 
Gereç ve Yöntem: EL saptanan alan 33 erişkin hasta geriye dönük olarak 
değerlendirildi. Hastalar sağ ventrikül (RV) diyastol sonu çapı (ED), RV 
ejeksiyon fraksiyonu (EF), sol ventrikül (LV) ED, LVEF, LV vuruş hacmi (SV), 
LV kardiyak çıkış verileri (CO), LV kardiyak indeks (CI) ölçümleri ile 
değerlendirildi. Ölçümler gözlemci içi olarak tekrarlandı. Maksimum 
epikardiyal yağ kalınlığı (EP) 2 ve 4 odacık imajlarda ölçüldü. Kolmogorov-
Smirnov normallik testinden sonra, eşleştirilmiş student t testi ile veriler 
karşılaştırıldı. Pearson korelasyon katsayısı kullanılarak EL yağ kalınlığı ile 
ventrikül ölçümleri karşılaştırıldı. 
 
Bulgular: RVED (r = 0,39), RVEF (r = 0,35) ve LVED (r = 0,31) verileri EP 
artışına orta dereceli ve ters yönlü korelasyon gösterdi. EP artışı ile sağ ve sol 
ventrikülün diğer fonksiyonel verilerinde düşük korelasyon saptandı  
(r <0,3). Gözlemci içi ölçümlerde değişkenlik % 2,9-6,8 bulundu.  
 

Sonuç: Epikardiyal yağ kalınlığındaki artışın sağ ve sol kalp fonksiyonları 
üzerinde düşük ve orta düzeyde etkisi saptandı.   
 
Anahtar Kelimeler: Kalp, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Ventrikül 
Fonksiyonu, Perikard, Yağ dokusu 
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images and noted. Patients who applied to our clinic for 
CMR examination with epicardial fat thickness that was 
diffusely thicker than 5 mm were included in the study 
with the diagnosis of EL. Perivascular adipose tissue 
located around the vessel in the atrioventricular canals was 
not included in the measurement. Patients without a 
history of coronary artery disease, hypertrophic 
cardiomyopathy, chronic pulmonary hypertension, 
diabetes, dyslipidemia, and other metabolic diseases were 
selected. None of them was taking cardiac drugs. Patients 
with severe arrhythmia, congestive heart failure, and 
thoracic surgery were excluded from this study, as well as 
patients with a history of steroid use. Fat tissue 
measurements other than the pericardium were not 
included in the study. 

 Imaging analysis 
 

CMR examinations were evaluated by a 
radiologist who has cardiac imaging board-certificate. In 
the Syngo. via for MRI workstation, right ventricular 
ejection fraction (RVEF), left ventricular (LV) EF, LV stroke 
volume (SV), LV cardiac output, and LV cardiac index were 
calculated automatically over functional sequences. RV 
end-diastolic diameter (ED) and LVED were measured 
end-diastolic maximum lumen diameter between the inner 
walls according to the largest end-diastolic size in 4-
chamber imaging. Data were collected, including age, 
gender, CMR imaging features, and both ventricular 
morphological data. All lumen diameters and 
measurement mean of the maximum epicardial fat 
thickness (EP) at 3 different levels of measurements were 
measured at maximal diameter in the end-diastolic phase. 
EP measurements were calculated from the epicardial 
space adjacent to the free wall of both ventricles. 
Ventricular functions adjacent to the measurement were 
evaluated with RV and LVEP values. Patients with EL were 
evaluated with RVEF, RVED, LVEF, LVED, LVCO, LVSV, 
and LVCI. 

Cardiac magnetic resonance protocols 

CMR studies were performed on a 1.5 Tesla 
scanner (Aera®, Siemens Healthineers, Erlangen, 
Germany). Patients were scanned with the 

electrocardiogram (ECG)-triggering using a 16-channel 
surface phased array body coils. After standard localizer 
scan images, breath-hold cine images were acquired in the 
2- and 4-chamber views for the ventriculus. bSSFP cine 
imaging (TR/TE, 2.7–3.1/1.4–1.5; flip angle, 65°; temporal 
resolution, 25–39 milliseconds; in-plane resolution, 1.9 × 1.9 
to 2.6 × 2.7 mm; mean value, 2.2 ± 0.2 × 2.2 ± 0.2 mm; and 
breath-hold duration, 10–12 heartbeats per section were 
acquired. Each slice has thickness of 8 mm with an interslice 
gap of 2 mm.) was performed in long axis 2- and 4-chamber 
view for biplanar assessment of LV and functions. 
Contours were drawn automatically and if needed 
manually. Biplanar anatomical and functional parameters 
were calculated automatically by post-processing Syngo. 
via for MRI. 

An intravenous injection of contrast agent (Magnevist; 
Schering, Berlin, Germany) of 0.2 mmol/kg was 
administered into an antecubital vein for late gadolinium 
enhancement (LGE) imaging in a flow rate of 2 mL/sec. 
Minimum 10 min after contrast administration, IR SSFP 
inversion time (TI) scouting sequence was performed at a 
mid-ventricular short-axis location to determine optimal 
TI. TI was adapted to optimally null the signal of the remote 
myocardium calculated automatically. Two-dimensional 
(2D) LGE images were acquired in short-axis views 
covering the entire LV myocardium by using three 
different LGE sequences, such as segmented, single-slice, 
and single-breath-hold 2D fast low angle shot-based phase-
sensitive inversion recovery sequence. There was only one 
radiologist in our clinic who had a cardiac imaging board 
certificate. Therefore, measurements were repeated 
interobserver.  

Statistical analysis 

All statistical analyses were done with the help of 
Statistical Package for the Social Sciences version 20.0 (IBM 
Corp., Armonk, NY, USA). Kolmogorov-Smirnov 
normality test was performed before the paired student t-
test since the number of patients was (n < 50). A paired 
student t-test was used to compare epicardial fat thickness 
measurements in long-short-axis views and determine the 
significant differences between variables of parametric data 
in patients. P-value of <0.05 was considered statistically 
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significant. Pearson correlation was used for correlation 
between RVEP, LVEP, and RVEF, RVED, LVED, LVEF, 
LVCO, LVCI, and LVSV. If the found r value is (−1), it is 
interpreted as a fully negative linear relationship, (+1) is a 
fully positive linear relationship, and r = 0 means no linear 
relationship between two variables. The closer the absolute 
value of the correlation coefficient is to the value of 1, the 
stronger is the linear association. Interobserver variability 
was assessed using the method of Bland – Altman. 

RESULTS 

A total of 33 patients (15 males and 18 females; mean age, 
42 ± 10 years) were diagnosed with EL in the CMR 
examination. No deterioration in ventricular contractile 
functions in Cine SSFP sequences was detected by visual 
evaluation. Contrast enhancement consistent with 
myocardial ischemia or fibrosis was not observed on LGE 
images due to the absence of coronary artery disease 
history and young age of our study group paeticipants. 

 Epicardial fat thickness measurements 

The 4-chamber and short-axis views in the right ventricle 
was found at three-point measurement results of the 
maximum thickness in the epicardial adipose tissue (EP) as 
the mean RVEP of 11.36 mm (±4.3 mm). The mean right 
heart values was the RVED mean of 56.23 mm (±15.1 mm) 
and RVEF mean of 40.23 % (±13.2%) [Table 1]. 

Table 1: Right Ventricular Maximum Epicardial Fat 
Thickness (RVEP), Right Ventricular Ejection Fraction 
(RVEF), Right Ventricular End-Diastolic Diameter(RVED) 

 RVEP RVEF RVED 

RVEP 1 ,035 -,393* 

RVEF ,035 1 -,500** 

RVED -,393* -,500** 1 

In this Pearson Correlation table is observed that 
the change between RV, measurement mean of the 
maximum epicardial fat thickness (EP) at 3 different levels, 
and RVEF, RVED show moderate correlation (r=0,39).  

In the left ventricle, an average LVEP of 7.36 mm 
(±3.6 mm) adipose tissue thickness was measured in the 
maximum epicardial fat thickness measurements made 
from three points in 4 cavities and short-axis images. The 
mean left heart values was LVED mean of 47.33 mm (±16.4 
mm), LVEF mean of 47.14% (±13.5%), LVSV 81 ml (±35.3 
ml), LVCO 5.5 (±2,3), and LVCI 2.8 (± 2.6) [Table 2]. 

Table 2:  Left Ventricular Maximum Epicardial Fat 
Thickness(LVEP), Left Ventricular End-Diastolic Diameter 
(LVED), Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF), Left 
Ventricular Stroke Volume(LVSV), Left Ventricular 
Cardiac Output(LVCO), Left Ventricular Cardiac 
Index(LVCI) 

 LVE
P 

LVE
D 

LVE
F 

LVS
V 

LVC
O 

LVC
I 

LVEP 
1 -,318 ,026 -,006 ,104 ,018 

LVE
D -,318 1 -,286 -,192 -,392* 

-
,344* 

LVEF 
,887 ,107 

 
,832 ,805 ,812 

LVSV 
,976 ,286 ,832 

 
,000 ,005 

LVC
O ,564 ,024 ,805 ,000 

 
,001 

LVCI 
,018 -,344* -,043 ,474** ,565** 1 

Pearson Correlation table is observed that the 
change between LV, the measurement mean of the 
maximum epicardial fat thickness (EP) at 3 different levels 
and LVEF, LVED, LVSV, LVCO, and LVCI show a low 
correlation. LVED and LVEP show moderate correlation 
(r=0,31). 

CMR Findings 

Homogeneous fat suppression was observed in 
fat-suppressed sequences in all patients with EL. Contrast 
enhancement was not observed in the adipose tissue of fat-
suppressed T 1-weighted sequences in patients with EL 
(Fig. 1 and 2). 
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1-a  

 

In a 48-year-old male patient with a presumptive 
diagnosis of resistant pericardial effusion, four-chamber 
SSFP 

1-b  

 

 Fat sat T 

1-c   

 

Fat-sat without contrast T 

 

1-d   

 

PSIR four-chamber  
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1-e  

 

And cine SSFP  four-chamber (e)  images shows the increase 
in epicardial adipose tissue (arrows) due to epicardial 
lipomatosis. 
 
Figure 2:.  

2-a  

 

In a 54-year-old female patient, increased 
epicardial adipose tissue (arrows) is observed in four-
chamber SSFP and EP measurement was made from the 

distance between the pericardium and the epicardium 
(double-headed arrow)  

2-b 

 

PSIR four-chamber (b, c), 

 

2-c 
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2-d 

 

and cine SSFP four-chamber (d) images 

2-e 

 

In 12 patients (8 women), adipose tissue 
compatible with interatrial septal lipomatosis (max. 12, 
mean 7 mm) was detected in the interatrial septum. 
Incidentally, subcutaneous lipoma (mean 25.12 mm ± 15.8 
mm) was observed in 5 patients (3 women). Any adipose 
tissue pathology was not observed in the mediastinal 
regions that was included in images. Pericardial thickness 
was found with mean 2.2 mm (±1.51 mm). 

Statistical Findings 

The RVED (r = 0.39), RVEF (r = 0.35), and LVED (r 
= 0.31) data showed a moderate inverse correlation to the 
EP increase [Table 1]. Statistically, RVEP and right heart 
functional values were found to be moderately correlated 
(Fig. 3).  

Figure 3. In this scatter plot graphic was observed 
that the change between RV measurement mean of the 
maximum epicardial fat thickness (EP) at 3 different levels 
and RVEF showed nominal distribution.   

 

 

The highest correlation was found between RVEP 
and RVED as [ r= −0.39]. A low and moderate correlation 
was found between LV functional data and LVEP. A 
moderate inverse correlation was observed between LVEP 
and LVED (r = −0.31). No high correlation was observed 
between LVEP and left ventricular functions [ Table 2]. 

As a result, RVED decreases negative moderate correlation 
(r = −0.39) with the increase in RVEP (Fig.4). 

Figure 4. In this scatter plot graphic was observed 
that the change between RVEP and RVED. 
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 No significant change was found in the functional 
data of the right and left dventricle with increase EL (r < 
0.4). The effect of increased EP on the right and left heart 
functions was found to be restricted. No significant 
relationship was found between age, gender, and EP. Intra-
observer variability was between 2.9 and 6.8%. 

DISCUSSION 

In this study, effects of the maximal (EP) on the 
right and left ventricular functions in patients with EL were 
investigated. Very few studies in literature were reported 
about cardiac functions in patients with EL. This study 
aimed to evaluate the effects of increased EP on the right 
and LV functions. Our results showed a moderate 
correlation between the increased EP and RVED and LVED. 
Other RV and LV functional data correlated low with the 
change in EP. In patients with EL, EP is important on RV 
and LV functions. 

Results of the study are clinically important. EL 
may cause a false view of the pericardial fluid increase in 
echocardiography (5,6). Studies on the effect of increased 
EP on cardiac functions are limited to case reports in 
literature (1,5,6,7,8). The most similar study to our study in 
the literature has been reported in a limited patient group 
with heart failure. Flüchter et al. defined the main purpose 
of their study as evaluating the fat volume measurement 
technique in CMR. Increased EL thickness and its effect on 
ventricular functions were not investigated because 
congestive heart failure cases were selected in this study (4). 
The relationship between the right and left heart functions 
and EL thickness has not been evaluated in the English 

literature available to us. With this study, an important 
deficiency in the literature will be overcome, and our study 
will guide us in the follow-up of patients with EL.  

EL is usually asymptomatic and detected 
incidentally. A specific treatment protocol for EL has not 
been reported, and symptomatic treatments are used 
(5,6,7,9). Our results will assist in clinical follow-up and 
treatment planning. The maximum epicardial fat thickness 
was 26 mm; however, no significant finding was found in 
RV and LV functions. Incidentally detected spontaneous 
EL alone is not an indication for operation. In the case of EL 
that occurs secondary to corticosteroid treatment, results of 
surgical treatment have been reported in literature (1). 

Our study design had few limitations. First, there 
were no histologically confirmed patients of EL. This 
review was retrospective that it could be performed with a 
small number of patients with incomplete clinical 
information. EL is a rare pathology that is not fully 
classified. Thus, involvement is not homogeneous. Long-
term follow-up is required to determine the prognosis in 
patients with EL; however, long-term follow-up was not 
possible in the study. In addition, no age grouping was 
made since our cases were few. Moreover, the study was a 
single-center study, and all CMR examinations are 
interpreted by a single radiologist. In our case, EP 
measurement was not calculated as epicardial volume, but 
by the thickness measurement average of adipose tissue at 
3 levels. Finally, adipose tissue cannot be measured 
volumetrically. 

CONCLUSIONS 

As a result, a moderate correlation was found 
between RVEP and RVED. The increase in EP effect on RV 
and LV functions was limited. Thus, prospective studies 
with larger patient series are needed to determine the 
factors that play a role in prognosis in patients with EL. 
Contribution of the author SA: Study design, data 
acquisition, data collection, analysis, and interpretation. 
The author participated in the drafting, editing, and 
approval of the final version of the manuscript. 
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ÖZ 

Giriş ve Amaç: Kronik solunum yetmezliği olan hastalara, hastane yatışlarını 
azaltmak, uzun süreli yatış komplikasyonları önlemek, yaşam kalitesini ve sağ 
kalımı artırmak amacıyla, ev tipi solunum destek cihazları rapor edilmektedir. 
Çalışmanın amacı, maliyetli olan ev tipi solunum destek cihazlarına hastaların 
uyumlarını, cihaz uygulamalarını dolayısıyla cihazların kullanım etkinliklerini 
değerlendirmektir. Hastaların cihaz, kullanım takibi ve uygulama 
eksikliklerine dikkat çekerek ve bu konuda iyileştirmelere katkı sağlanması 
hedeflenmiştir. 

Yöntem ve Gereç: Şubat 2020 boyunca, Göğüs hastalıkları poliklinik başvurusu 
olan ve primer kronik solunum yetmezliği tanısıyla (Kronik Obstrüktif Akciğer 
Hastalığı (KOAH), Astım, İnterstisyel Akciğer Hastalığı (İAH), Konjestif Kalp 
Yetmezliği (KKY)) evde oksijen konsantratörü (USOT) ve/veya Bilevel Positive 
Airway Pressure (BIPAP) cihazı bulunan ve çalışmaya katılıma gönüllü 147 
hasta değerlendirilmiştir. Evde oksijen konsantratörü bulunan 76 ve BIPAP‘ı 
bulunan 22 olmak üzere toplam 98 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların, 
cihaz kullanım özellik ve alışkanlıkları değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmada, en az 15 saat/gün önerilen, oksijen konsantratörü 
kullanımı ortalama 6,5 saat/gün olarak tespit edilmiştir. Düzenli hekim 
kontrolü ile günlük cihaz kullanım süresi ve düzenli cihaz bakımı ve ayarı 
durumları arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (sırasıyla p=0,001 ve p=0,005). 
BIPAP kullanımında, böyle bir ilişki saptanmamıştır. BIPAP günlük kullanım 
süresi de yeterli bulunmamıştır. 

Tartışma ve Sonuç: Evde oksijen konsantratörü bulunan 76 ve BIPAP‘ı 
bulunan 22 olmak üzere 98 hasta ile yapılan çalışmada, 50 (%65,8) erkek ve 26 
(%34,2) kadın hasta değerlendirilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 69.8 ± 9.8 idi. 
Ev tipi solunum destek cihazlarının kullanımının ve bakımının etkin olmadığı 
tespit edilmiştir. Bu durum ise; hastaların sık acil başvurularına ve 
hospitalizasyon gerekliliğine neden olmaktadır. Cihazların kullanımını 
etkinleştirmek için, hastaların doğru teknikte ve sürede cihaz kullanımları, 
cihazla ilgili gerekli bakım, onarım ve ayar takipleri, hasta poliklinik 
kontrollerinde mutlaka sorgulanmalı, hasta ve yakınlarına tekrar 
hatırlatılmalıdır. 
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Anahtar Kelimeler: Kronik solunum yetmezliği, oksijen tedavisi (USOT), 
non-invaziv mekanik ventilasyon (NIMV), ev tipi solunum cihazları. 

ABSTRACT 

Introduction: Home respiratory support devices are reported for patients 
with chronic respiratory failure in order to reduce hospitalizations, prevent 
long-term complications, and improve quality of life and survival. The aim of 
the study is to evaluate the patients' compliance with the costly home-type 
respiratory support devices, device applications, and thus the effectiveness of 
the use of the devices. It was aimed to draw attention to the device, usage 
tracking and application deficiencies of the patients and to contribute to 
improvements in this regard. 

Methods: Throughout February 2020, with a diagnosis of primary chronic 
respiratory failure (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), 
Asthma, Interstitial Lung Disease (ILD), Congestive Heart Failure (CHF)) 
with a diagnosis of primary chronic respiratory failure (LTOT) and / or 
Bilevel 147 patients with Positive Airway Pressure (BIPAP) device and 
willing to participate in the study were evaluated. A total of 98 patients, 76 
with a home oxygen concentrator and 22 with BIPAP, were included in the 
study. Device usage characteristics and habits of the patients were evaluated. 

Results: In the study, the use of oxygen concentrator, recommended at least 
15 hours/day, was found to be an average of 6.5 hours/day. A significant 
correlation was found between regular physician control, daily device usage 
time and regular device maintenance and adjustment (p = 0.001 and p = 0.005, 
respectively). No such relationship was found with the use of BIPAP. BIPAP 
daily usage period was also not sufficient. 

Discussion And Conclusion: In a study conducted with 98 patients, 76 with 
a home oxygen concentrator and 22 with BIPAP, 50 (65.8%) male and 26 
(34.2%) female patients were evaluated. The mean age of the patients was 69.8 
± 9.8. It has been determined that the use and maintenance of home type 
respiratory support devices are not effective. This situation is; It causes 
frequent emergency admissions of patients and the need for hospitalization. 
In order to activate the use of the devices, the patients should be questioned 
during the outpatient clinic controls, and the patients and their relatives 
should be reminded again, to use the device in the right technique and time, 
the necessary maintenance, repair and adjustment follow-ups for the device. 

Keywords: Chronic respiratory failure, oxygen therapy (LTOT), non-invasive 
mechanical ventilation (NIMV), household breathing apparatus, home-type 
respiratory support. 
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Başlıca ev tipi solunum destek cihazları; oksijen 
konsantratörü ve tüpleri, “Bilevel Positive Airway 
Pressure”  (BIPAP), “Continue Positive Airway Pressure 
(CPAP)” ve ev tipi  mekanik ventilatörler (MV)’dir. Oksijen 
konsantratörü, uzun süreli oksijen tedavisini (USOT) 
sağlamaktadır. BIPAP ve CPAP non-invaziv mekanik 
ventilatör (NIMV) grubunda, ev tipi MV ise invaziv 
mekanik ventilatörler (IMV) grubundadır. Ev tipi solunum 
destek cihazları kronik solunum yetmezliği olan (SY) 
olgularda kullanılmaktadır. 

Solunum yetmezliği, solunum sisteminin dokuların 
gereksinimini karşılayacak ölçüde oksijen sağlayamaması 
ve/veya metabolizma ürünü karbondioksiti (CO2) 
atamaması ile karakterize bir sendromdur.  Parsiyel oksijen 
basıncı (Pa O2) 45 mm Hg ise hiperkapnik solunum 
yetmezliğinden (Tip II SY) söz edilir. Hipoksemik ve 
hiperkapnik solunum yetmezliği bir arada olabilir ve mikst 
tip solunum yetmezliği (Tip I ve Tip II SY) olarak 
adlandırılır. Solunum yetmezliği akut ya da kronik olarak 
ikiye ayrılır. Akut solunum yetersizliği dakikalar ya da 
saatler içinde gelişirken, kronik solunum yetersizliği 
genellikle günler içinde gelişmektedir (1).  

Kronik stabil ya da yavaş ilerleyen solunum 
yetmezliği (gündüz ya da gece karbondioksit 
retansiyonuna bağlı semptom varlığı, noktürnal 
hipoventilasyon varlığında) hastanın ilaç ve oksijen 
tedavisi alıyorken solunum yetmezliğinin önlenemiyor 
olması NIMV cihazı verilme endikasyonu olarak kabul 
edilir (2). 

Bu cihazlar, kronik solunum yetmezliğine neden 
olan (Tip I ve/veya II SY) farklı hastalık gruplarındaki 
hastalarda (başlıca; (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı 
(KOAH), Astım, İnterstisyel Akciğer Hastalığı (İAH), 
Konjestif Kalp Yetmezliği (KKY), bronşektazi, Obezite 
Hipoventilasyon Sendromu (OHS), Obstrüktif Uyku Apne 
Sendromu (OSAS), nöromusküler hastalıklar, kifoskolyoz, 
Akciğer kanseri, COVID-19’a bağlı solunum yetmezliği) 
endikedir. Cihaz verilmesine yönelik sağlık kurulu raporu, 
Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, Dahiliye, Kardiyoloji, 
Anestezi ve Reanimasyon ile yoğun bakım sorumlu uzman 
tabiplerinden birinin yer aldığı sağlık kurullarınca 

düzenlenmektedir. Cihazlar, hastalara rapor edildikten 
sonra, hastalar cihazı Sosyal Güvenlik Kurumu (Sosyal 
Güvenlik Kurumu) (SGK) ya da medikal firmalardan temin 
edebilmektedir (3-4-5). 

Uzun süreli oksijen tedavisi (USOT), kronik 
solunum yetmezliği olan hastalarda prognozu etkilemekte 
ve sağ kalımı artırmaktadır. Bu nedenle, bu grup 
hastalarda, hastane ve yoğun bakım ünitesine yatışlarını 
azaltmak, dolayısıyla hastane uzun süreli yatış 
komplikasyonlarını önlemek, yaşam kalitesini artırmak 
amacıyla oksijen konsantratörleri evde kullanılmak üzere 
rapor edilmektedir. Hastanede uzun süreli yatış 
komplikasyonları en sık; hastane kökenli pnömoni (HKP) 
ve pulmoner tromboemboli (PTE)’ dir. Ayrıca; derin ven 
trombozu (DVT), dekübit ülserler, idrar yolu 
enfeksiyonları (İYE) ve periferik venöz konjesyon da sık 
görülen diğer uzun yatış komplikasyonlarındandır (6-9). 

 Aynı şekilde, hastane uzun süreli yatışları 
dolayısıyla gereksiz sağlık harcamalarını önlemek, yaşam 
kalitesini artırmak, komplikasyonları önlemek ve evde 
tedavi imkanı sağlamak için NIMV grubundan olan BIPAP 
özellikle hiperkapnik solunum yetmezlikli hastalarda (Tip 
II SY), CPAP ise daha çok uykuda solunum bozukluğu olan 
hastalarda (OSAS, OHS) Göğüs Hastalıkları hekimleri 
tarafından rapor edilmektedir (10-11-12). Cihazların 
tedavide ve palyasyonda etkin olabilmesi için; hastaların 
düzenli hekim kontrolü, cihazların basınç ayarları, 
kullanım süreleri ve düzenli bakımları önemli başlıklardır. 

Çalışmanın amacı, maliyetli olan ev tipi solunum 
destek cihazlarına hasta uyumunu ve cihaz uygulamalarını 
dolayısıyla kullanımının etkinliğini değerlendirmek, takip 
ve uygulama eksikliklerine dikkat çekmek ve bu konuda 
iyileştirmelere katkı sağlayabilmektir. 

GEREÇ VE YÖNTEM  
Çalışmanın Etik kurul onayı Ahi Evran 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 
tarafından karar no: 2019-03/43 ile onaylanmıştır. Katılıma 
gönüllü her hastadan yazılı onam alınmıştır. 
 

Çalışma populasyonu 
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Çalışma, prospektif  kesitsel olarak planlanmış olup, 
2020 Şubat ayı boyunca (1-28 Şubat 2020) Eğitim Araştırma 
Hastanesi Göğüs Hastalıkları polikliniğine, herhangi bir 
solunumsal semptomu ya da rutin poliklinik kontrolü 
nedeniyle başvuran, ev tipi solunum destek cihazı 
raporlanan hastalarda gerçekleştirilmiştir. Çalışma süresi 
boyunca, poliklinik başvurusu olan, iki cihazdan en az biri 
raporlanmış ve evinde cihazı olan hastalar çalışma 
popülasyonunu oluşturmaktadır. Bu hastaların oksijen 
konsantratörü ve/veya BIPAP kullanım davranış, tutum ve 
alışkanlıkları değerlendirilmiştir.  

Şubat 2020 ayı boyunca, çalışma popülasyonunun 
oluşturulduğu, Göğüs Hastalıkları polikliniğine 676 hasta 
başvurusu gerçekleşmiştir. Ev tipi solunum destek cihazı 
raporlanan toplam 147 hasta bulunmaktadır. Poliklinik 
başvurusu olan hastaların %21’in de ev tipi solunum destek 
cihaz raporu bulunmaktadır. Çalışmaya dahil edilen 1 
hasta daha sonra çalışmaya katılmak istemediğini ifade 
ettiği için çalışma dışı bırakılmıştır. 6 hasta CPAP, 3 hasta 
da ev tipi IMV kullanmaktadır. CPAP ve ev tipi IMV 
kullanan hasta sayısı yeterli olmadığı için bu grup hastalar 
çalışma dışı bırakılmıştır. 23 hastaya ise cihazlardan 
herhangi biri raporlanmış; fakat bu hastalar cihaz ücret 
bedelini karşılayamadıkları için cihazları temin 
edememişlerdir. Bu grup 23 hasta içinde, 15 hastanın CPAP 
raporu bulunmaktadır. Yani CPAP rapor edilen 15 hasta 
cihazını temin edememiş ve kullanamamaktadır.  

Cihaz raporu bulunan fakat evinde cihaz 
bulunmayan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. 15 
hastanın ise SGK’ dan temin ettiği cihazın bir süre sonra 
işlevi bozulmuş ve bu hastalar yeni cihazı maddi kısıtlılık 
nedeniyle temin edememişlerdir. Pandemi dönemi, yeni 
poliklinik çalışma programı nedeniyle, planlanan hasta 
sayısına ulaşılamamıştır. Fakat COVID-19 nedeniyle de bu 
cihazların kullanımında artış beklenip, çalışma verilerinin 
hasta takiplerinde faydalı olacağı düşüncesiyle, çalışma 
mevcut haliyle paylaşılmıştır. Sonuçta, evde oksijen 
konsantratörü bulunan 76 ve BIPAP ‘ı bulunan 22 olmak 
üzere 98 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 

Hastaların mevcut tanıları yeniden 
değerlendirilmemiştir. Çünkü çalışma, USOT ve/veya 
NIMV kullanım endikasyonu belirlenmiş, cihazları 

raporlanmış ve cihazı elinde bulunan hastalarda 
gerçekleştirilmiştir. 

Evde oksijen konsantratörü bulunan 76 ve BIPAP‘ı 
bulunan 22 olmak üzere toplam 98 hastanın yaş, cinsiyet, 
sigara kullanımı gibi demografik özellikleri kaydedildikten 
sonra, hastaların cihazı kullanım alışkanlıkları, cihaza 
düzenli bakım ve ayar yaptırma, cihazdan fayda görme, 
cihaz kullanım süresi (<5, ≥5 yıl) ve düzenli doktor kontrol 
durumları değerlendirilmiştir. Hastaların cihaz alışkanlık 
ve uygulamaları ‘’Evet/Hayır’’ şeklinde gruplanarak 
değerlendirilmiş, bu değerlendirme demografikleri ile 
analiz edilmiştir. Ek olarak pulse oksimetre ile hastaların 
oksijen satürasyon ölçüm değeri kaydedilmiştir. 
Satürasyon ölçümü ile hastaların düzenli cihaz kullanımı, 
cihaz kullanım süreleri, düzenli doktor kontrol durumları, 
cihaz bakım, ayar yaptırma özellik ve alışkanlıkları 
arasındaki ilişki de analiz edilmiştir. 

Günlük USOT kullanımı en az 15 saat/gün 
önerilmektedir (13,14). Çalışmada, bu süre veya üzerindeki 
kullanımlarda, cihaz kullanımı yeterli kabul edilmiştir. 
Aynı şekilde NIMV uyumu için 4 saat/gün haftada 20 saat, 
yılda 1200 saat cihaz kullanımı gerekli olup bu süre ve 
üzerindeki kullanımlar yeterli kabul edilmiştir. Standart 
Insipatuar positive airway pressure/Expiratuar possitive 
airway pressure (IPAP/EPAP) basıncı 8/5 cmHO2’dir. 
Fakat her bir hastanın kan gazı stabilizasyonu sağlanan 
cihaz basınç ayarları farklıdır.  O nedenle basınç ayarları 
her hastaya özgü olmaktadır (2-15).  

NIMV için kullanılan maske, klostrofobi, yüz 
derisinde eritem, akne benzeri döküntü, deri hasarı ve göz 
irritasyonu gibi problemlere neden olabilmektedir. Bu 
durum hastaların cihaza uyumsuzluk nedenlerinden 
biridir. Diğer uyum sorunları ise; hastaların ev içinde 
cihaza bağımlı yaşamak durumunda kalmaları ve elektrik 
faturası gibi maliyet kaynaklıdır. Cihaza uyumsuzluk 
tedavinin sağlanamamasına, dolayısıyla kronik SY’ nin 
tedavi edilmemesine, hipoksemi ve hipoksinin 
düzeltilememesine, multiorgan yetmezliğine neden 
olabilmektedir (16). 

Cihazlardan optimal fayda sağlayabilmek için diğer 
bir parametre de cihaz bakım ve ayarlarıdır. Cihazların en 
az yılda bir defa kalibrasyon ölçümleri ve filtre değişimi 
gerekmektedir. Mevcut cihazlarına bu işlemi yaptıran 
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hastalar, ‘’düzenli cihaz bakım ve ayar kontrolü yaptırdı’’ 
olarak değerlendirilmiştir.  Kronik SY tanısıyla takip edilen 
ve ev tipi solunum cihazı kullanan hastaların en fazla 2 ay 
aralıkla bir Göğüs Hastalıkları hekimi tarafından 
değerlendirilmesi önerilmektedir (2). Bunu sağlayan hasta 
‘’düzenli doktor kontrolü sağlamıştır’’ olarak kabul 
edilmiştir. 

Cihazdan fayda görme durumu, dispnenin direkt 
ölçüm yöntemleri olan vizüel analog skalası (VAS) ve 
modifiye Borg Skalasına (MBS) göre belirlenmiştir. Vizüel 
Analog Skalası (VAS); bir ucunda “hiç yok”, diğer ucunda 
“çok şiddetli” kelimeleri yazılı 100 mm uzunluğunda yatay 
yerleşimli bir hattan oluşmaktadır. Hasta hat üzerinde o 
anki solunum sıkıntısının şiddetini bu iki dereceyi kriter 
alarak işaretler. Puanlama işaretli alanın mezura 
yardımıyla ölçülmesiyle yapılır (17-21). Modifiye Borg 
Skalası (MBS) ise; günümüzde sıklıkla efor dispne şiddetini 
tanımlamak amacıyla kullanılmasına rağmen istirahat 
dispne şiddetini değerlendirmek için de kullanılabilen bir 
skaladır. Derecelerine göre dispne şiddetini tanımlayan on 
maddeden oluşur. Puanlama 0 (hiç yok)-10 (çok şiddetli) 
arasında yapılır (17-21). Buna göre; 0-3 puan alan hastalar, 
‘’cihazdan fayda görme durumu=evet’’ olarak 
değerlendirilmiştir. 

BIPAP kullanan hastalarda kan gazı kontrolü 
yapılamamıştır. Bunun nedeni, pandemi nedeniyle 
minimal yakın temasta bulunmak ve hastaların cihaz 
basınç ayarlarının değil, daha basitçe cihazı kullanım 
alışkanlıklarının ve tutumunun değerlendirilmesidir. Bu 
hastaların da ‘’cihazdan fayda görme’’ parametresi MBS ve 
VAS’ a göre değerlendirilmiştir. Buna göre;0-3 puan alan 
hastalar, ‘’cihazdan fayda görme durumu=evet’’ olarak 
kabul edilmiştir. 

 
İstatiksel Analiz 

Bu çalışmada araştırmaya katılan hastaların 
kullandıkları BIPAP ve/veya oksijen konsantratörü 
cihazlarının demografik ve kullanım alışkanlıklarına göre 
olan tutumları araştırılmış olup değişkenlerin kullanım 
süreleri ve doktor kontrolüne gitme tutumlarına göre 
ilişkilerinin anlamlılığı test edilmiştir. Çalışmada 
kullanılan değişkenlere yönelik tanımlayıcı istatistiksel 

analiz ve frekans analizi bulguları verilmiştir. Hipotez 
testlerine yönelik ilk aşamada nicel değişkenler arası 
karşılaştırmalarda Shapiro-Wilk normallik testleri 
uygulanmış ve normallik varsayımına bağlı olarak iki 
gruplu karşılaştırmalarda bağımsız örneklemler t-testi ve 
Mann Whitney testi kullanılmıştır. Normal dağılan veriler 
için ortalama ve standart sapma; normal dağılmayan 
veriler için de medyan ve kartiller arası açıklık değerleri 
verilmiştir. Kullanım süresi ve doktor kontrolü ile ilgili 
kategorik veriler arasındaki ilişkiler çapraz tablolardaki 
beklenen değerler göz önünde bulundurularak Fisher testi 
ile analiz edilmiştir. 

 
BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen toplam 98 hastanın 63 
(%64,3)’ü erkek, 35 (%35,7)’i kadın ve yaş ortalaması 
69,5’tir. Oksijen konsantratörü kullanımı verilerine ait 
frekans analizi ve tanımlayıcı istatistiksel analiz sonuçları 
göre; araştırmaya katılan hastaların 50 (%65,8)’si erkek, 26 
(%34,2)’sı kadın ve yaş ortalaması 69.8 ± 9.8’dir. BIPAP 
kullanım verilerine ait frekans analizi ve tanımlayıcı 
istatistiksel analiz sonuçları göre; hastaların 13(%59,1)’ü 
erkek, 9 (%40,9)’ u kadın hasta olup yaş ortalaması 68.8 ± 
10.5’tir.BIPAP cihazı kullanan hastaların %81,8’inde evde 
oksijen konsantratörü de bulunmakta idi.  

Hastaların %34,2’si cihaz bakımını düzenli 
yaptırırken, %65,8’i düzenli bakım yaptırmamaktaydı. 
Hastaların %85,5’i oksijen konsantarörü cihazından fayda 
gördüğünü, %11,8’i fayda görmediğini ifade etmiştir. 
Araştırmaya katılan hastaların %63,2’si düzenli doktor 
kontrolüne gitmekteydi.  Hastaların %71,1’i 5 yıldan kısa, 
%28,9’u 5 yıldan uzun sürede oksijen konsantratörü 
kullanmaktaydı.  

Oksijen konsantratörü kullanım ortalaması 6,5 
saat/gün tespit edilmiş ve pulse % SO2 ortalaması ise %86 
olarak ölçülmüştür (Tablo 1). 
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Tablo 1: Oksijen konsantratörü kullanım özelliklerine ait analizler 

Değişkenler  

Yaş 69,8 ± 9,8mk 

  n (%) 
 

Cinsiyet, n (%)   
  Erkek  50(65,8) 
  Kadın 26(34,2) 
Düzenli cihaz bakımı ve ayarı  

  Evet 26(34,2) 
  Hayır 50(65,8) 
Cihazdan fayda görme durumu  
  Evet 65(85,5) 
  Hayır 9(11,8) 
  Bilinmiyor 2(2,6) 
Düzenli hekim kontrolü  

  Evet 48(63,2) 
  Hayır 28(36,8) 
Cihaz kullanım Süresi (yıl)  

  <5 54(71,1) 
   ≥5 22(28,9)  
Cihaz kullanımı saat/gün 6,50 ± 7,75os 

Pulse %SO2 86 ± 11mk 

  

Cihaz kullanmama nedeni  
                       Elektrik faturası 26(34,2) 
                       Yeterli bilgilendirmeme  17(22,3)  
                       Baş ağrısı, gürültülü olması 13(17,1) 
                       Cihaza bağlı yaşadığım için 11(14,4) 
                       Cihazdan fayda görmeme 9(11,8) 

os: ortalama, standart sapma; mk: medyan, kartiller arası açıklık  
Pulse %SO2: Pulse oksimetre ile ölçülen % oksijen satürasyon

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oksijen konsantratörü kullanan hastalara yönelik 

cihaz kullanım sürelerine ait hipotez testi sonuçlarına göre, 
oksijen konsantratörü kullanım süresi ile yaş, cinsiyet, 
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pulse %SO2, cihaza düzenli bakım yaptırma, cihazdan 
fayda görme ve düzenli hekim kontrolüne gitme 
değişkenleri ile arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 
(p>0,05) (Tablo 2) 

 

Tablo 2: Oksijen konsantratörü kullanan hastalarda kullanım sürelerine ait analiz sonuçları 

Değişkenler <5 (kullanım süresi/yıl) ≥5 (kullanım süresi/yıl) p 

Yaş 69,09 ±10,2mk 71,7 ± 8,6mk 0,283 
Cinsiyet, n (%)   

 
  Erkek 34(63) 16(72,7) 

0,416 
  Kadın 20(37) 6(27,3) 

Cihaz kullanımı saat/gün  6 ± 8os 7,5 ± 10os 0,527 

Pulse %SO2 86 ± 11mk 85 ± 12mk 0,867 
Cihaza düzenli bakım ve ayarı   

 
   Evet 18(33,3) 8(36,4) 

0,801 
   Hayır 36(66,7) 14(63,6) 

Cihazdan fayda görme durumu   
 

   Evet 47(87) 18(81,8) 
0,754    Hayır 6(11,1) 3(13,6) 

   Bilinmiyor 1(1,9) 1(4,5) 

Düzenli hekim kontrolü   
 

   Evet 31(57,4) 17(77,3) 
0,103 

   Hayır 23(42,6) 5(22,7) 

os: aritmetik ortalama, standart sapma; mk: medyan, kartiller arası açıklık    Pulse %SO2: Pulse oksimetre ile ölçülen % 
oksijen satürasyonu 

 
Oksijen konsantratörü kullanan hastalarda hekim 

kontrolü durumlarına ait hipotez testi sonuçlarına 
bakıldığında, hekim kontrolüne gitme tutumu ile yaş, 
cinsiyet, pulse % SO2, cihazdan fayda görme ve cihaz 
kullanım süresi değişkenleri ile arasında bir istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki yoktur (p>0,05). Ancak düzenli 
hekim kontrolüne gitme ile günlük cihaz kullanım süresi 
ve düzenli cihaz bakımı yaptırma durumları arasında 
anlamlı ilişkilerin olduğu saptanmıştır (sırasıyla p=0,001 ve 
p=0,005). Bu verilere göre; hekim kontrolüne giden 
hastaların kontrole gitmeyenlere göre daha yüksek cihaz 
günlük kullanım saati ortalamasına sahip olduğu ve daha 
yüksek oranda oksijen konsantratörüne bakım 
yaptırdıkları görülmektedir (Tablo 3). 
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Tablo 3: Oksijen konsantratörü kullanan hastalarda doktor 
kontrol durumuna ait test sonuçları 

Değişkenler Evet Hayır p 

Yaş 
68,9 ± 
8,8mk 

71,5 ± 
11,2mk 0,271 

Cinsiyet, n (%)    

  Erkek 33(68,8) 17(60,7) 
0,476 

  Kadın 15(31,2) 11(39,3) 
Cihaz kullanım 
saat/gün 8 ± 8os 3 ± 6os 0,001** 

Pulse % SO2 86 ± 9mk 86.5 ± 
26mk 0,616 

Cihaza düzenli bakım 
ve ayarı 

   

   Evet 22(45,8) 4(14,3) 

0,005**    Hayır 26(54,2) 24(85,7) 
Cihazdan fayda görme 
durumu 

  

   Evet 42(87,5) 23(82,1) 
0,806    Hayır 5(10,4) 4(14,3) 

   Bilinmiyor 1(2,1) 1(3,6) 
Cihaz kullanım süresi 
(yıl) 

   

   <5 31(64,6) 23(82,1) 
0,103 

   ≥5 17(35,4) 5(17,9) 

os: aritmetik ortalama, standart sapma; mk: medyan, 
kartiller arası açıklık; 

Anlamlılık düzeyleri:  ***0.001; **0.01; *0.05 

Pulse %SO2: Pulse oksimetre ile ölçülen % oksijen 
satürasyonu 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bir diğer ev tipi solunum destek cihazı olan, 

BIPAP kullanım özellikleri verilerine ait frekans ve 
tanımlayıcı istatistiksel analiz sonuçlarına göre; 
araştırmaya katılan hastaların 13(%59,1)’ü erkek, 9 (%40,9)’ 
u kadın hasta olup yaş ortalaması 68.8 ± 10.5’tir.  Hastaların 
%36,4’ü düzenli cihaz bakımı yaptırmakta ve %68,2’si 
düzenli hekim kontrolüne gitmektedir.  Hastaların %81,8’i 
eş zamanlı oksijen konsantratörü de kullanmaktadır. 
Hastaların %82,7’si 5 yıldan daha kısa sürede BIPAP 
kullanırken, %27,3’ü 5 yıldan uzun süre kullanmaktadır. 
Günlük BIPAP kullanım ortalaması 6,5 saat/gün, pulse 
%SO2 ortalaması ise %86 olarak analiz edilmiştir (Tablo 4). 

 
Tablo 4: BIPAP kullanım özelliklerine ait analizler 

Değişkenler  n (%)  
Yaş 68,8 ± 10,5mk 

Cinsiyet, n (%)    
  Erkek 13(59,1) 
  Kadın 9(40,9) 
Cihaza düzenli bakım 
ve ayarı  
  Evet 8(36,4) 
  Hayır 14(63,6) 
Düzenli hekim kontrolü  
  Evet 15(68,2) 
  Hayır 7(31,8) 
Oksijen konsantratör 
kullanım durumu  
  Evet 18(81,8) 
  Hayır 4(18,2) 
Cihaz kullanım süresi 
(yıl)  
  <5 16(82,7) 
 ≥5 6(27,3)  
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Cihaz kullanımı 
saat/gün 6,5 ± 5os 

 Pulse % SO2 83,1 ± 10,5mk 

Cihaz kullanmama 
nedeni 

 

     Maskeden dolayı 
(yüzümü sıkıyor, yara 
yapıyor) 

9(40,9) 

   Cihaza bağlı yaşadığım 
için 5(22,7)  

         Elektrik faturası 4(18,1) 
  Baş ağrısı, gürültülü 
olması 

2(9,09) 

  Cihazdan fayda 
görmeme 

1(4,5) 

 Yeterli bilgilendirmeme 1(4,5) 

os: aritmetik ortalama, standart sapma; mk: medyan, 
kartiller arası açıklık 

Pulse %SO2: Pulse oksimetre ile ölçülen % oksijen 
satürasyonu  

Cihaz kullanım sürelerine ait hipotez testi 
sonuçlarına göre, günlük BIPAP kullanım süresi ile yaş, 
pulse %SO2, cinsiyet, oksijen konsantratörü kullanımı, 
cihaza düzenli bakım yaptırma ve düzenli hekim kontrolü 
değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur (p>0.05) 
(Tablo 5).  

 

 
Tablo 5: BIPAP kullanan hastalarda kullanım sürelerine ait test sonuçları 

Değişkenler <5 (kullanım süresi/yıl) ≥5 (kullanım 
süresi/yıl) 

p 

Yaş 69,8±9mk 66±14,4mk 0,457 

Cinsiyet, n (%)   
 

  Erkek 9(56,2) 4(66,7) 
0,523 

  Kadın 7(43,8) 2(33,3) 

Cihaz kullanımı saat/gün 6,5 ± 7os 6 ± 4os 0,449 

Pulse % SO2 82,4 ± 11;8mk 84,8 ± 7mk 0,655 
Oksijen konsantratörü kullanım 
durumu 

  
 

  Evet 13(81,2) 5(83,3) 
0,708 

  Hayır 3(18,8) 1(16,7) 

Cihazın düzenli bakım ve ayarı   
 

   Evet 4(25) 4(66,7) 

0,096    Hayır 12(75) 2(33,3) 

Düzenli hekim kontrolü   

   Evet 11(68,8) 4(66,7) 
0,651 

   Hayır 5(31,2) 2(33,3) 

os: aritmetik ortalama, standart sapma; mk: medyan, kartiller arası açıklık 

Pulse %SO2: Pulse oksimetre ile ölçülen % oksijen satürasyon

Oksijen konsantratörü kullanan hastaların hekim 
kontrolü durumlarına ait hipotez testi sonuçlarına göre, 

hekim kontrolüne gitme durumları ile yaş, pulse %SO2, 
cinsiyet, günlük cihaz kullanım saat ortalaması, oksijen 
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konsantratörü kullanım özellikleri, cihazın düzenli 
bakımını yaptırma ve BIPAP kullanım süresi değişkenleri 
arasında anlamlı bir ilişki yoktur (p>0,05) (Tablo 6). 

 

 

 
Tablo 6: BIPAP kullanan hastalarda hekim kontrol durumuna ait test sonuçları 

Değişkenler Evet Hayır p 

Yaş 70,8±9,6mk 64,4±11,8mk 0,190 

Cinsiyet, n (%)   
 

  Erkek 10(66,7) 3(42,9) 
0,376 

  Kadın 5(33,3) 4(57,1) 

Cihaz kullanımı (saat/gün) 6 ± 3os 5 ± 7os 0,471 

Pulse % SO2 82,1 ± 10.5mk 85,6 ± 11.2mk 0,503 
Oksijen konsantratörü 
kullanım durumu 

  
 

  Evet 13(86,7) 5(71,4) 
0,565 

  Hayır 2(13,3) 2(28,6) 

Düzenli cihaz bakımı ve ayarı   
 

   Evet 5(33,3) 3(42,9) 0,510 
   

    Hayır 10(66,7) 4(57,1) 

Cihaz kullanım süresi (yıl)   

   <5 11(73,3) 5(71,4) 
0,651  

    ≥5 4(26,7) 2(28,6) 

os: aritmetik ortalama, standart sapma; mk: medyan, kartiller arası açıklık   Pulse %SO2: Pulse oksimetre ile ölçülen % 
oksijen satürasyonu 

TARTIŞMA VE SONUÇ  
 
Maliyetli olan ev tipi solunum destek cihazları 

etkin kullanımının değerlendirildiği çalışma, evinde bu 
cihazları bulunan hastaların uygulama eksikliklerini 
belirlemek, dikkat çekmek ve cihaz kullanım etkinlik 
iyileştirmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla yapılmıştır. 

Kronik SY’ de, USOT prognoz ve sağ kalıma etkisi 
kanıtlanmış tedavi yöntemidir (3,12,21). Ülkemizde de 

kullanımı yaygındır. Kronik SY’ne neden olan farklı 
hastalık gruplarında (başlıca; KOAH, KKY, bronşektazi, 
İAH, OHS, OSAS, nöromusküler hastalıklar, kifoskolyoz, 
Akciğer kanseri, COVID-19’a bağlı solunum yetmezliği) 
kullanılmaktadır (3-4). Çalışmalarda USOT’un en sık 
KOAH tanılı hasta grubunda kullanıldığı görülmüştür (1-
4). Çalışmada, pandemi dönemi nedeniyle planlanan hasta 
sayısına ulaşılamamıştır. Sayının yeterli olmamasından 
kaynaklı, tanı grupları ayrı ayrı değerlendirilememiştir. Bu 
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da çalışmanın kısıtlılıklarından biridir. Her tanı grubunda 
geniş populasyonlu hasta gruplarıyla yapılacak çalışmalar, 
ev tipi cihaz kullanım özelliklerini daha net ortaya 
koyacaktır. Ev tipi solunum destek cihazlarının, bundan 
sonraki kullanım endikasyonlarında ilk sırayı COVID-19’a 
bağlı solunum yetmezlikli hastaların alması olasıdır.  

Sık hastane, yoğun bakım ünitesi yatışlarını 
azaltmak hatta önlemek ve dolayısıyla hastane kökenli 
enfeksiyon, uzun süreli immobiliteye bağlı riskleri 
azaltmak, yaşam kalitesini ve sağkalımı artırmak amacıyla, 
USOT Tip I ve Tip II SY hastalarda endikedir. Günlük en az 
kullanım süresi 15-16 saat olarak önerilmektedir (12,21). 

Çalışmaya dahil edilen hasta verilerinden de 
görülmektedir ki; oksijen konsantratörü günlük ortalama 
kullanım süreleri oldukça yetersizdir. Cihazı günlük en az 
15-16 saat kullanımı önerilirken, çalışmada ortalama 
kullanım süresi 6,5 saat/gün olarak tespit edilmiştir. İlginç 
olan bu hastalardan yarıdan fazlasının (%63,2) düzenli 
doktor kontrolüne giden hastalardan oluşmasıdır. Düzenli 
doktor kontrolüne gitme oranı yüksek olmasına rağmen 
günlük ortalama cihaz kullanım süresinin yetersiz olması; 
hastaların her poliklinik kontrolünde cihaz kullanım 
davranış, tutum ve alışkanlıklarının 
değerlendirilememesinden ya da hastada cihaz kullanım 
uyumsuzluğundan kaynaklandığı düşünülmüştür. Şu 
sonuç da dikkatten kaçmamalıdır ki; düzenli doktor 
kontrolü ile günlük ortalama cihaz kullanım süresi ve 
düzenli cihaz bakımı yaptırma durumları arasında anlamlı 
ilişki gösterilmiştir. Yani; doktor kontrolüne giden 
bireylerin kontrole gitmeyen bireylere göre daha yüksek 
oranda günlük kullanım saat ortalamasına sahip olduğu ve 
oksijen konsantratörüne düzenli bakım ve ayar yaptırdığı 
görülmüştür. Cihazın bakımı (filtre değişikliği, optimal 
çalışma ayarlarının kontrolü, uzun süreli çalışmasında 
sorun yaşanmaması) cihazdan fayda görme adına 
önemlidir. Bakımı yapılmayan cihaz kullanımlarında 
tedavi ve palyasyon etkin olmayıp hasta fayda görmediğini 
ifade ederek cihaz kullanım uyumsuzluğu yaşanmaktadır. 
Bu sonuç, bu cihazların kullanım amacı olan hastane 
başvuru ve yatışları azaltmamaktadır. O nedenle tedavi 
veya palyasyonun sağlanmasında cihazların bakımı ve 
kontrolleri önemlidir.  

Çalışmanın verileriyle uyumlu olarak, Erol ve 
ark.nın yaptığı çalışmada da, hastaların çoğunluğunun 
yeterli sürede oksijen tedavisi almadığı göstermişlerdir (4). 

Z. Karakurt ve ark.nın yaptığı çalışmada, USOT 
endikasyonu olan ciddi KOAH tanılı hastaların, cihaz 
eğitimlerinin iyi olmadığını belirtmişlerdir (5). Çalışmada 
da, cihazın önerilen kullanımının uygulanmaması cihaz 
eğitiminin yeterli olmadığını göstermektedir. Cihaz hekim 
tarafından raporlandığında, hastanın cihaz kullanımında 
dikkat etmesi gerekenler (oksijen yanıcı bir gaz olup sigara 
kullanımı ile tehlikesi gibi), günlük en az kullanım saati, 
yılda en az bir kez bakım ve filtre değişmesi gerektiği 
konusunda hastaya ve yakınlarına bilgi verilir. Bu 
bilgilerin, hastanın her poliklinik kontrolünde 
sorgulanması ve hatırlatılması daha etkin olacaktır. Fakat 
hekimin yoğun poliklinik çalışma ortamında ne yazık ki bu 
mümkün olmayabilir. O nedenle bu hastaların takibi ve 
kontrollü ayrıca planlanmalıdır.  

E. Tanrıverdi ve ark.nın yaptığı çalışmada da 
15saat/gün üzeri oksijen tedavisi alan hasta sayısının 
oldukça düşük olduğu ve kullanımı sınırlayıcı olarak, 
elektrik faturasının yüksek gelmesi, hareket kısıtlılığı, baş 
ağrısı nedenlerinin uyumsuzluk yarattığı belirtilmiştir (6). 
Çalışmadaki hasta grubu da günlük yeterli süre oksijen 
tedavisi kullanılmama nedenleri olarak; cihazdan yeterli 
fayda görmeme, elektrik fatura yükü, gürültü olması ve baş 
ağrısı olduğunu ifade etmişlerdir. Bu nedenle, hastalara 
heyet raporu ile fatura indiriminden faydalanabilecekleri 
bilgisi verilmiştir. 

N. Pekçalışkan Kurtar ve ark.nın yaptığı 
çalışmada, USOT kullanım oranı %29 olarak bulunmuş ve 
bu hastaların gereksinim duymama, elektrik tüketimi, 
gürültü ve eğitim verilmemesi nedenleriyle açıklanmıştır 
(7). Çalışma verileri de bu sonuçlarla uyumlu olup 
hastaların cihaza gereksinim duymadığı ve cihaz kullanım 
eğitimlerinin yetersiz olduğu görülmüştür. Cihaza 
gereksinim duymama başlığı, rehberlerde önerildiği gibi 
hastaların solunum yetersizliğine neden olan solunumsal 
hastalıktan 3 hafta akut dönem sonrası USOT için 
değerlendirme yapılmadan hospitalizasyon sırasında 
raporlanmasından kaynaklı olabilir. O nedenle çalışmada 
bu konuya da dikkat çekilmiştir. 
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Katsenos S ve ark.nın yaptığı çalışmada, oksijen 
tedavisi başlanan hastalara kullanım açıklaması, kontrol ve 
takip kısmında pek çalışma yapılmadığı, bu konuda yeni 
stratejiler geliştirmesi gerektiği yönündedir (8). Çalışma 
verilerinde de cihaz kullanım eğitim, kontrol ve takip 
kısımlarının yetersiz kaldığı görülmüştür. Bunu yoğun 
çalışma temposunda hekimin optimal gerçekleştirmesi 
mümkün görünmemektedir. Ayrıca yardımcı sağlık 
personeli görevlendirilerek, kayıtlı hastaların en azından 
düzenli aralıklarla telefon görüşmesi ile takibi sağlanabilir. 
Bir diğer strateji de, cihazın temin edildiği medikal 
firmalarla bu konudaki desteğin resmileştirilmesi olabilir.  
Ya da hastalara net ve kısa bilgilerle cihaz kullanım 
talimatları broşür şeklinde verilebilir. Bu çalışmanın 
yapıldığı Eğitim Araştırma Hastanesinde hastaların 
cihazları kullanımlarını etkinleştirmek için hasta broşürü 
hazırlanmıştır.(Şekil -1) 
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      🤨🤨 Cihazı neden kullanmalıyım? 

 

 Akciğer Hastalığınıza bağlı oksijen yetersizliği olduğu için kullanmalısınız. Oksijen yetersizliği nefes darlığına neden olur. 

Bu cihaz ile nefes darlığınız tedavi edilmektedir. 

 Oksijen yetersizliği, son zamanlarda COVID-19 nedeniyle çok yaygındır. COVID-19 geçiren hastalarda oksijen 

yetersizliği olduğunda hekim uygun görürse oksijen konsantratörü ve/veya oksijen tüpü cihaz raporu çıkarır ve bu cihazları 

kullanmanız gerekmektedir.  

🤨🤨 Cihazlar ve tüpler nasıldır? 

 

 Hekim sadece cihazı, sadece tüpü ya da her ikisini kullanmanızı önerebilir.  

 Çok çeşitli cihazlar ve değişik boyutlarda oksijen tüpleri bulunmaktadır. Tedavi açısından farkları bulunmamaktadır. 

 Cihazınızın yanında hazırda oksijen tüpü bulundurmanız, elektrik kesintisi ya da cihazda beklenmedik arıza olduğunda 

tedavinizin devamı için faydalı olacaktır. 

🤨🤨 Cihazı nasıl kullanmalıyım? 

 

 Cihazı hekiminizin önerdiği akımda ve sürede kullanmalısınız.  

 Günde en az 15-16 saat/gün olacak şekilde kullanmalısınız. 

 Sürekli kullanmanız şart değildir. Aralıklı kullanabilirsiniz. Kullandığınız süreleri not ederek 16 saate tamamlayacak 

şekilde aralıklı kullanabilirsiniz. 

 Daha az sürede cihazı kullanmak tedavinizin eksik kalmanıza, cihazdan faydalanmamanıza ve nefes darlığınızın devam 

etmesine neden olacaktır.  

🤨🤨 Cihaz kullanırken nelere dikkat etmeliyim? 

 

 Oksijen yanıcı bir gaz olduğu için, cihazın yanında yanıcı-yakıcı materyaller (çakmak, kibrit gibi) kesinlikle 

bulundurulmamalı ateş yakılmamalıdır.  

 Cihazın bulunduğu odada kesinlikle sigara içilmemelidir. 

🤨🤨 Cihazla ilgili nelere dikkat etmeliyim? 

 

 Cihazın bakımı ve ayarlarına dikkat etmelisiniz.  

 Cihazı kurumdan aldıysanız bir medikale götürüp filtre değişimi ve cihaz ayarlarını yaptırmalısınız.  

 Cihazı medikal mağazan şahsınıza özel aldıysanız, cihaz size teslim edilmeden önce gereken cihaz işlemleri yapılacaktır. 

 Cihaza en az yılda bir kez bakım ve filtre değişimi yapmalısınız. İşlemleri medikal mağazalar yapmaktadır. 

                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                             Sağlıklı günler dileriz. 
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Özellikle COVID-19 nedeniyle de cihaz kullanım 

endikasyonlarının artığı bu dönemde, ev tipi solunum 
destek cihazları kullanımının etkinliğinin arttırılması 
hedeflenmiştir. İlerleyen dönemlerde bu yöntemin etkinliği 
değerlendirilebilir. Diğer taraftan, evde uygulanabilen 
uzun süreli NIMV’ler (BIPAP ve CPAP), kronik 
hiperkapnik solunum yetmezliğine (Tip II SY) neden olan 
başta akciğer hastalıkları, OSAS, göğüs duvarı hastalıkları 
ve nöromuskuler hastalıklarda da kullanılmaktadır (8,9). 
BIPAP kullanımı da çoğunlukla hiperkapnik SY’de tercih 
edilmektedir. Bu grup hastaya, genellikle eş zamanlı 
hipoksemik SY de eşlik ettiği için, yani Tip II SY’ndeki 
hastalar, oksijen konsantratörü de kullanmaktadırlar 
(10,11). Çalışmada da, BIPAP cihazı kullanan hastaların % 
81,8’inde oksijen konsantratörü de bulunmaktadır. 

BIPAP hasta uyumu ve kullanım etkinliği 
açısından yapılan çalışmalar, USOT’a göre çok daha 
sınırlıdır. Çalışmada da BIPAP cihazı raporlanmış ve temin 
eden hastalar değerlendirildiğinde, bu grup hastaların 
çoğunluğu eş zamanlı oksijen konsantratörü de 
kullanmakta olduğu görülmüştür. Ve çoğunluğu düzenli 
hekim kontrolüne gitmekte, günlük kullanım süreleri de 
6,5 saat/gün olup nispeten daha yeterlidir. Ama bu grupta 
ilginç olarak; düzenli hekim kontrolüne gidenler ile 
kullanım durumları arasında anlamlı bir ilişki 
belirlenmemiştir. Bu sonuç da, bu grup hastaların daha ileri 
düzey solunum yetmezliği olduğu, cihazla semptomları 
azaldığı için kendilerinin kullanım uyumlarının yüksek 
olması şeklinde yorumlanabilir. Ve her iki cihazı olan 
hastalar, sürekli cihaz kullanmakta olduklarından 
tercihlerini BIPAP kullanımı yönünde yaptıkları 
görülmektedir. Geriatrik hasta grubunda NIMV’ le ilgili 
yapılan bir çalışmada da, bu çalışma ile uyumlu olarak, 
NIMV’na hastaların toleransının olduğu ve uyumun orta 
düzeyde olduğu belirtilmiştir (13). 
Görülmektedir ki; düzenli hekim kontrolündeki hastalarda 
bile, cihazların kullanım süreleri yeterli değildir. Bu 
nedenle, ev tipi solunum destek cihazı olan hasta grubunun 
herhangi bir nedenle poliklinik başvurusu olduğunda her 
başvuruda, cihaz kullanım durumları sorgulanmalı, 
günlük kullanım süreleri hatırlatılmalıdır. Ya da daha 
pratik ve uygulanabilir olması için, kısa net uygulama 
talimatlarının yazılı olarak hastaya ve/veya yakınlarına 

verilmesi tercih edilebilir. Bunun için tek sayfalık hasta 
poliklinik broşürleri hazırlanabilir. Aktif solunumsal 
semptomu olmasa bile ev tipi solunum destek cihazı endike 
hastalara, en az 6 ayda bir doktor kontrol randevusu 
planlanmalıdır.  

Cihaz ilk defa rapor edildiğinde, endikasyon iyi 
belirlenmeli ve hastaya stabıl dönemde kontrol planlanıp 
endikasyon devam ediyorsa rapor edilmelidir. Yani 
hastane eksternasyonuyla eş zamanlı raporlama çok tercih 
edilmemelidir. Çünkü yoğun bakım ya da hastane 
eksternasyonu ile birlikte cihaz raporlanması, hastaların 
daha sonra hastalığı açısından stabıl döneme geçmesiyle 
(KOAH Alevlenmelerde olduğu gibi) cihazlara ihtiyacı 
azalmakta ya da hiç olmamaktadır. Böylece, hastalar 
cihazlara ihtiyaç duymadıklarını ya da ek fayda 
sağlamadıklarını düşünmezler ve cihaz kullanımları 
optimalize edilmiş olur. Bu yaklaşım ile milli sağlık 
harcamalarımıza da katkı sağlanmış olacaktır. 

Çalışmanın kısıtlılıkları arasında hasta sayısının 
yetersizliği sayılabilir. Pandemi nedeniyle çalışma 
popülasyonu kısıtlı kalmıştır. Fakat çalışma sonuçları, 
hasta takiplerine ve cihaz uygulamalarına katkı 
sağlayacağı düşünülerek mevcut haliyle paylaşılmıştır. 
Çünkü post-COVID-19 SY’de de ev tipi solunum destek 
cihazları kullanımlarında artış gerçekleşmektedir.  
Çalışmanın diğer kısıtlılığı ev tipi solunum destek 
cihazlarından biri olan CPAP kullanımının 
değerlendirilememiş olması sayılabilir. Pandemi öncesi 
yürütülen çalışmada, pandemiyle birlikte hasta sayısı 
yeterli düzeye ulaşmadığı için bu grup hastalar çalışma dışı 
bırakılmıştır. Klinik gözlemlerde CPAP kullanım 
etkinliğinin BIPAP ile benzer olduğu yönündedir. Elbette 
ki; daha geniş popülasyonlu çalışmalar daha net sonuçlar 
verecektir. Çalışmanın diğer kısıtlılığı, bu hasta 
gruplarında acil başvuru, hastane yatış ve mortalite 
ilişkisinin değerlendirilememiş olmasıdır. Bunun için daha 
geniş populasyonlu çalışmalarla değerlendirme 
gerekmektedir. 

Sonuç olarak; çalışma sonuçlarıyla ‘’Ev tipi 
Solunum Destek Cihazlarının Kullanımı Etkin mi?’’ 
sorusunun cevabı ne yazık ki ‘’Hayır’’dır. Maliyetli olan bu 
cihazlar, hastalar tarafından gün içinde yeterli, önerilen 
sürede kullanılmamakta ve cihaz ayar ve bakımları düzenli 
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yaptırılmamaktadır. Bu durumda da hastalar cihazlardan 
yeterli fayda görmediklerini düşünerek cihaza uyumlarını 
azaltmaktadır. Endike hastalarda, cihazların sağ kalımda 
etkisinden faydalanılmamış olunmaktadır ki bu da çok 
önemlidir. 

Cihazlara hasta uyumunu artırmak ve etkin 
kullanımını sağlamak için, ilgili hemşirelik hizmeti 
oluşturulması, gerekirse düzenli aralıklarla en azından 
telefon görüşmeleriyle kullanım süresi ve cihaz bakım 
durumuyla ilgili hatırlatmalar yapılmasının etkili olacağı 
görünmektedir. Cihazın temininin sağlandığı medikal 
firmadan, kullanım takip ve kontrolü de sağlanabilmelidir. 
Düzenli telefon görüşmeleriyle takip ve bilgilendirme 
konusunda destek planlanabilir. Bu desteğin, cihaz satın 
alımıyla birlikte resmi prosedürlerle desteklenmesi daha da 
etkin olacaktır. Hastanelerde cihaz kullanım talimatlarını 
içeren tek sayfalık hasta broşürleri basımı sağlanarak 
cihazların kullanım etkinliği artırılabilir. Bir diğer konu da, 
hastaların SGK’ dan temin ettikleri cihazların 
yetersizliğidir. SGK bünyesinde bulunan cihazların bakım, 
onarım, kontrol ve denetimleri sıkı yapılmalı ve kurumdan 
cihaz sağlanan hastaların cihaza bağlı problem yaşamaları 
önlenmelidir. 
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ABSTRACT 

Introduction: This study aimed to identify the variational types of lingula (LM) 
and coronoid process of the mandible (CPM) in order to determine their 
relationship and its effect on ethnicity and surgery. 

Methods: A total of 100 Turkish dry mandibles were measured bilaterally to 
determine the LM and CPM types. Two-way mixed ANOVA test was used to 
analyze the relationship between LM and PCM types on both sides, and the 
chi-square test was used for comparison of categorical variables. 

Results: The occurrence of Type 4 CPM was 5.5% and type 5 LM was 1.5%. 
There was a significant difference between the types of LM and CPM (X2= 
48.02, p<0.05). The type 5 LM was more frequent with the type 1 CPM on both 
sides (F 5, 15 = 3.254, p=0.04, p<0.05), whereas type 4 CPM was more recorded 
with type3 and type5 LM. There were significant difference between the 
Turkish, Brazilian and Thai populations according to the frequency of the LM 
types, and between the Turkish and Indian populations according to the 
frequency of the CPM types (p <0.05). 

Conclusion: In conclusion, ethnicity might play a role in LM / CPM 
morphology and explain why different ethnic groups have similar forms. 
When type 5 LM or type 4 CPM is seen on one side of the ramus, it may indicate 
that there is more than one variation in that person and give a clue about the 
individual's ethnicity and effects on surgery. 

Keywords: Lingula, coronoid process, mandible, skull, bone 

ÖZ 

Giriş: Bu çalışmanın amacı, varyatif lingula (LM) ve processus coronoideus 
mandibula (PCM) tipleri arasındaki ilişkiyi ve bunun etnik köken ile cerrahi 
üzerindeki etkisini araştırmaktır. 

Yöntem: Lingula Mandibula (LM) ve PCM tiplerinin belirlenmesi için toplam 
100 Türk kuru mandibulası bilateral olarak ölçüldü. 
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The lingula mandible (LM) is located on the 
posterior border of the mandibular foramen and is lodged 
on the medial aspect of the mandibular ramus (1). The 
inferior margin of the LM is located at the entry site of the 
inferior alveolar neurovascular bundles (1). Therefore, the 
LM is an essential landmark for an inferior alveolar local 
anesthetic block injection into the medial ramus (2). The 
coronoid process of the mandible (CPM) is a flat, thin, 
superior, and anterior projection of the ramus, existing in 
various shapes and diameters (3). The CPM has an apex, to 
which a part of the temporal muscle is attached, as well as 
inserting to its medial surface, and also provides insertion 
to the anterior fibers of the masseter muscle to the anterior 
part of its lateral surface (1). Therefore, the function of the 
muscles is variable depending on morphological 
differences (1). The definition of the types of LM is of 
importance as it is often selected as an anatomical reference 
to provide a ground on the mandibular ramus for a safe and 
effective approach in mandibular trauma surgery, 
orthognathic operations, bilateral sagittal split osteotomy, 
and the various mandibular deformities (4). 

Furthermore, the CPM is noteworthy for its 
utilization as a graft material for the following types of 
surgery: the reconstruction of orbital floor deformities and 
alveolar/osseous defect, augmentation of the paranasal 

sinuses, repair of mandibular non-union fractures, and 
craniomaxillofacial surgery. Elongation of the CPM may be 
detected on one or both sides, resulting in progressive, 
painless restriction of mandibular opening due to the 
impingement of the CPM, and treatment involves resection 
of the CPM (4). The variations and relationships in the types 
of CPM and LM are of significant importance for oral-
maxillofacial surgery. Some anatomical and morphological 
variations in the types of the LM and CPM have been stated 
in the literature; (3, 5, 6) however, the type correlation and 
the effects of ethnicity and the effects on surgical 
approaches are undetermined (7-9).  
 
Embryological design 
 

At around the sixth week of fetal life, each half of 
the mandible is ossified from a single-center, derived from 
dense fibro-membranous tissue lateral to the inferior 
alveolar vessels and the lower sections of Meckel's 
cartilage.(1-10) The CPM is formed from secondary 
cartilage, which quickly ossifies, emerges in front of the 
CPM, and then vanishes before birth (1). The accessory 
nuclei of cartilage occur in the head of the mandible and 
spread downward through the ramus, a small strip along 
the anterior border of the CPM, and smaller nuclei in the 

Sağ ve sol tarafta LM ve PCM tipleri arasındaki ilişkinin analizi için iki yönlü 
ANOVA testi ve kategorik değişkenlerin karşılaştırılması için ki-kare testi 
kullanıldı. 
 
Bulgular: Tip 4 PCM % 5,5 ve tip 5 LM % 1,5 olarak bulundu. Lingula tipleri 
ile PCM tipleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptandı (X2 = 48,02, p 
<0,05). Tip 5 LM’nin, her iki tarafta da tip 1 PCM ile görülme insidansı daha 
fazla iken (F 5, 15 = 3,254, p = 0,04, p <0.05), tip 4 PCM daha çok tip3 ve tip5 
LM ile kaydedildi. LM tiplerinin frekansına göre Türk, Brezilya ve Tayland 
populasyonlarında, PCM tiplerinin frekansına göre ise Türk ve Hint 
populasyonu arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p <0,05). 
 
Sonuç: Sonuç olarak etnik köken LM/PCM morfolojisinde rol oynayabilir ve 
farklı etnik grupların neden benzer formlara sahip olduğunu açıklayabilir. 
Ramusun bir tarafında tip 5 LM veya tip 4 PCM görülmesi, kişide birden fazla 
varyasyon olduğunu gösterebilir ve bireyin etnik kökeni ile cerrahi etkileri 
hakkında bir ipucu verebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Lingula, processus coronoideus, mandibula, kafatası, 
kemik 
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front part of both alveolar walls (1, 10).  The dermal bone 
invades these accessory nuclei, causing absorption and a 
significant reduction in the thickness of the ramus above 
the LM. The lateral and medial cortical plates can fuse and 
form the variational types (1, 10). This is of importance in 
mandibular ramus osteotomies and also influences of the 
variational types. 

 
Goals of this study 
 

Little importance has been given to the 
relationship between the variational types of LM and CPM. 
Therefore, the present study aimed to analyze the 
relationship between the types of LM and CPM and the 
effects of ethnicity, and the effects on surgical management.  
 
MATERIALS AND METHODS 
 
Study sample 
 

A total of 100 dry mandibles of Turkish skulls 
were included in the study for defining the types of LM and 
CPM. The study was carried out at the Department of 
Anatomy, School of Medicine, Akdeniz University, 
Antalya, Turkey. It was approved by the ethics committee 
of Akdeniz University, Antalya, Turkey, on 2 November 
2019 with approval number 897/2012-KAEK-20. Both 
measurements were taken bilaterally, and three commonly 
used precision estimates were measured to achieve 
intraobserver precision: technical error of measurement 
(TEM), relative technical error of measurement (rTEM), and 
coefficient of reliability (R) (11-13). Eligible mandibles were 
selected based on strict inclusion and exclusion criteria to 
obtain the most accurate results. Mandibles were included 
in the study after they were evaluated as completely 
ossified, dried, and complete. Thirteen (n) mandibles were 
excluded from the study because of deformities, fractures, 
or incompleteness. The morphological characteristics of the 
CPM and LM and their relationship were evaluated on both 
sides, and additional types were noted (mixed type LM 
(mLM, Type 5), and mixed CPM (mCPM, Type 4). The chi-
square test was used to analyze the types of LM statistically 
and CPM detected, and the relationships between the LM 

and CPM were analyzed by two-way mixed ANOVA. 
p<0.05 was accepted as statistically significant. 

 
The types of LM were categorized as follows 
 

Triangular LM (tiLM, Type 1), stands on a broad 
base with a narrow, pointed tip, extending 
posterosuperiorly towards the mandibular condyle and the 
posterior border of the mandibular ramus. As seen in Fig. 
1, both margins of the tiLM are unattached. 
 
Figure 1.  Types of lingula mandible a.triangular lingula 
(tiLM) (white arrow), thin-rounded structure with a 
pointed tip stands on a wide base, with its apex extending 
superior-posteriorly towards the mandibular condyle and 
posterior margin of the mandible; truncated lingula (tuLM) 
(white arrow), the superior, inferior and posterior borders 
form a tetragonal shaped top; nodular lingula (nLM) (white 
arrow), the nodular shape, excluding its apex, is unified 
inside the mandibular ramus; assimilated lingula (aLM) 
(white arrow), this is completely contained in the 
mandibular ramus; mixed lingula (mLM) (white arrow), 
this has variable size and shape, and has more than one tip 
b. prevalence of types of LM (%), the prevalence of LLM 
(%) (LLM: Left Lingula Mandible) and prevalence of RLM 
(%) (RLM: Right Lingula Mandible)  

 

Truncated LM (tuLM, Type 2), Fig. 1 indicates that 
the upper part is quadrangular as formed by the 
configuration and alignment of its superior, inferior and 
posterior borders. Nodular LM (nLM, Type 3), This has 
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only as a nodular apex and is wholly integrated with the 
mandibular ramus (Fig.1).    
Assimilated LM (aLM, Type 4), As seen in Fig. 1, it is 
completely integrated with the mandibular ramus. 
Mixed type LM (mLM, Type 5), Fig. 1 indicates that mLM 
is defined by variable size and shape and by having more 
than one tip.  

 
The types of CPM were categorized as follows 
 

Triangular CPM (tCPM, Type 1), characterized by 
a pointed apex, and anteroposterior borders of the structure 
which are straight and without notches (Fig. 2). 

 
Figure 2. Types of coronoid process of mandible a. 
triangular CPM (tCPM, Type 1) (white arrow); as the hook-
shaped type of CPM (hCPM, Type 2) (white arrow), was the 
most variable type in shape, it was further subclassified 
according to its base and the proximity of the notch to the 
apex; round CPM (rCPM, Type 3) (white arrow); mixed 
CPM (mCPM, Type 4) (white arrow),  which did not 
conform to any of the definitions, were categorized as the 
mixed type b. prevalence of types of CPM (%), the 
prevalence of LCPM (%) (LCPM: Left coronoid processes of 
mandible), the prevalence of RCPM (%) (RCPM: Right 
coronoid processes of mandible)  
 

 
 

 

  
Hook-shaped CPM (hCPM, Type 2), with a 

pointed apex and a notch, but the anterior and posterior 
margins are respectively convex and concave (Fig. 2). 
Round CPM (rCPM, Type 3), with a rounded apex and  
anteroposterior borders, which are straight and without 
notches (Fig. 2).  
Mixed CPM (mCPM, Type 4), which does not conform to 
any of the above definitions and are referred to as a mixed 
type (Fig. 2). 
 
Statistical Analysis 

SPSS 25.0 (IBM SPSS Statistics 25, USA) was used 
for all statistical analyses. Descriptive statistics of 
continuous variables are given with mean and standard 
deviation, frequency and percentage for categorical 
variables. The two-way mixed ANOVA test was used for 
the relationship between the types of LM and CPM on both 
sides. A chi-squared test was used for the comparison of 
categorical variables. For all statistical comparisons, p<0.05 
was assumed to indicate statistical significance. 

RESULTS 
 

The coefficient of reliability (R) values of most of 
these variables were close to 1, suggesting that most of the 
variation in the variables in the sample was due to factors 
other than measurement error. These results suggest that 
an acceptable degree of intra-observer precision was 
obtained for the measurements. It was inferred from the 
present study that the variational types of the coronoid 
process of the mandible (mCPM ) and the lingula of the 
mandible (mLM) refer to a mixed type (Fig. 1-3).  
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Figure 3. The mixed CPM (mCPM, Type 4) type along with 
LM a. mCPM - tuLM (truncated lingula) (white arrow) b. 
mCPM – tiLM (triangular lingula) (white arrow) c. mCPM 
– aLM (assimilated lingula) (white arrow) d. mCPM – nLM 
(nodular lingula) (white arrow), a.t. accessory tubercle 
(white arrow) 
 

 

 
As seen in Fig. 1, our results demonstrated five 

different types of LM: the triangular, truncated, nodular, 
assimilated, and mixed types. As seen in Fig. 2, we also 
demonstrated four types of CPM: the triangular, round, 
hook, and mixed types. The present study revealed that the 
truncated type was the most frequent lingula type (type 2 
LM); left, 43 ± 0.7 (47%); right, 41 ± 0.7 (45%) in the 100 dried 
mandibles. As seen in Fig. 1, triangular and mixed lingula 
types were more frequent on the right side, while truncated 
and nodular type were more frequent on the left (p< 0.05). 
Fig. 1 indicates that the most frequent LM type on both 
sides was the truncated (type 2 LM); left, 43±0.7 (47%); right, 
41 ± 0.7 (45%), followed by the nodular (type 3 LM); left, 32 
± 1.4 (35%), right, 30 ± 1.4 (33%), triangular (type 1 LM); left, 
13 ± 2.12 (14%), right, 16 ± 2.12 (17%), assimilated (type 4 
LM); 3 ± 0.1 (%3) and mixed types (type 5 LM); left, 1 ± 1.41 
(1%), right, 2 ± 1.41 (2%). The most prevalent CPM type was 
the triangular (type 1 CPM) on both sides, 55 ± 0.1 (60%) in 
the 100 dried mandibles.  

As seen in Table 1, the most frequent CPM type 
was the triangular type (type 1 CPM), 55 ± 0.1 (60%) 
followed by the hook (type 2 CPM), left, 18 ± 0.7 (20%), right, 
19 ± 0.7 (21%), round (type 3 CPM), left, 15 ± 1.41 (14%), 
right, 12 ± 1.41 (13%) and mixed types (type 4 CPM), left, 5 
± 0.7 (5%), right, 6 ± 0.7 (6%). 
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Table 1. The type incidence of coronoid process in dry mandibles of populations by the year 
 

Coronoid process 
of mandible 

(CPM) 

Total 
number 

Study 
Design 

Population Years Hook 
Type 
(%) 

Triangular 
(%) 

Rounded 
(%) 

Mixed  
(%) 

Isaac et al. 157 Dry 
mandible 

Indian 2001 27.4 49 23.6  

Prajapati et al. 120 Dry 
mandible 

Western 
Indian 

2011 21.25 54.17 24.58  

Khan et al. 200 Dry  
mandible 

South  
Indian 

2011 30 67 3  

Hossain et.al. 189 Dry 
mandible 

Indian 2011 45 29.65 25.35  

Tanveer et al. 200 Dry 
mandible 

South 
Indian 

2011 30 67 3  

Nirmale et al. 84 Dry 
mandible 

Indian 2012 28 65 7  

Bakırcı et al. 97 Dry 
mandible 

Byzantin 2013 64  15.7  20.2  

Desai et al. 100 Dry 
mandible 

Indian 2014 24 68 8  

Pradhan et al. 92 Dry 
mandible 

Eastern 
Indian 

2014 17.93 46.73 35.3  

Bhaphor et al. 198 Dry 
mandible 

Indian 2015 45 29.65 25.35  

Subbaramaiah et 
al. 

100 Dry 
mandible 

Indian 2015 61.5 14 12  

Mouna et al. 100 Dry 
mandible 

Indian 2015 61.5 14 12.5  

Sanmugam et al. 100 Dry 
mandible 

Indian 2015 27 49 24  

Parveen et al. 264 Dry 
mandible 

Indian 2018 21.97 66.10 11.93  

Soman et al.  100 Dry 
mandible 

Indian 2018 45 23 32  

Kausar et al. 110 Dry 
mandible 

Indian 2020 29 60 11  

Agnihotri et al. 500 Dry 
mandible 

Indian 2020 12 42 46  

Present study  100 Dry 
mandible 

Turkish 2020 18.5 55 13 5.5* 

 
As seen in Fig. 4, the truncated type was the most 

frequent left LM type in 28 (65%) mandibles, independently 
from the CPM. As seen in Fig. 2, the hook and mixed CPM 
types were more frequent on the right, whereas the round 
CPM was more frequent type on the left (p< 0.05). The chi-

square test showed a significant difference between the 
types of left LM and left CPM (X2= 73.85, p<0.001). The 
occurrence of the nodular and truncated types of left LM 
was significantly higher with the triangular type of CPM on 
the left side as shown in Fig. 4 (F3, 15 = 6,041, p= 0.02, p<0.05). 
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As seen in Fig. 4, the triangular CPM (tCPM) was observed 
in all mixed LM types on both sides. The chi-square test 

showed that there was a significant difference between the 
types of the right LM and the right CPM (X2= 62.90, p<0.001).  

 

 

Figure 4. The relationship between the types of coronoid process and lingula of mandible according to the body side a. 
The relationship between the RCPM/RLM and b. the relationship between the RCPM/LLM. Prevalence of LM (types of 
LM: triangular, truncated, nodular, assimilated, mixed lingula) and RCPM (%) (types of right coronoid processes of the 
mandible: triangular, hook, round, mixed) RLM. c. The relationship between the LCPM/RLM and d. the relationship 
between the LCPM/LLM. Prevalence of RLM and LLM (%) (types of lingula mandible: triangular, truncated, nodular, 
assimilated, mixed lingula) and LCPM (types of left coronoid processes of the mandible: triangular, hook, round, mixed) 
(LCPM: Left coronoid processes of mandible, LLM: Left Lingula Mandible, RLM: Right Lingula Mandible, RCPM: Right 
coronoid processes of mandible).  
 

The triangular right CPM was more seen with the 
triangular right LM (F5, 15 = 3.126, p=0.03, p<0.05). The chi-
square test showed that there was no significant difference 
between the types of the left LM and right CPM (X2= 17.37, 
p=0.297, p>0.05); however, the left tuLM was frequently 
found related with the right tiCPM (F5, 15 = 2.955, p = 0.0472, 

p<0.05). The chi-square test showed a significant difference 
between the types of the right LM and left CPM (X2= 48.02, 
p<0.001). Mixed right LM was the most frequent type with 
a left tiCPM (F 5, 15 = 3.254, p=0.04, p<0.05). There was a 
relationship between the round CPM (rCPM) and mixed 
CPM (mCPM) related to the nodular LM (nLM) on the 
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right side, as shown in Table 3, The mCPM was 
also related to the mLM on both sides. As seen in Fig. 4 
hCPM was a less detected type with the left mLM and nLM 
types. 

 

 

 

 

DISCUSSION 

Ethnicity 

The significance of the relationship and types of 
LM/CPM in determining an individual's ethnicity is 
debatable, and no study on the subject has been released. 
The tuLM is more frequent in Thai (14), Brazilian, and 
Turkish dry mandibles, while the tiLM is more frequent in 
North Indian (15) and Bangladeshi (16) dry mandibles 
(Table 2). 

Table 2. The type incidences of mandibular lingula (LM) in populations by the year 
 

Lingula 
Mandible (LM) 

Total 
number 

Study 
Design 

Years Population Triangular Truncated Nodular Assimilated Mixed 

Tuli et al.  165 Dry 
mandible 

2000 Indian 68,5  15.8  10.9  4.8   

Hossain et al.  208 Dry 
mandible 

2001 Bangladeshian 70.2  20.2  - 9.6   

Kositbowornchai 
et al. 

72 Dry 
mandible 

2007 Thai 16.7 47.2 22.9 13.2  

Jansisyanont et 
al. 

92 Dry 
mandible 

2009 Thai 29.9  46.2 19.6 4.3  

Lopes et al. 80 Dry 
mandible 

2010 South Brazilan 41.3  36.3  10.5  11.9   

Nirmale et al. 84 Dry 
mandible 

2012 Indian 47.67  10.71 27.97  13.69   

Murlimanju et al  67 Dry 
mandible 

2012 South Indian 29.9  27.6  29.9  12.6   

Samanta et al. 60 Dry 
mandible 

2013 North Indian 61.6 46.6 31.6 11.6  

Gupta et al. 102 Dry 
mandible 

2014 North Indian 50  33.82  11.76  2.9  

Sanmugam et al. 100 Dry 
mandible 

2015 Indian 49  26  7  19   

Alves et al 132 Dry 
mandible 

2015 Brazilian 23.3 49 26.5 1.2  

Jung et al 347 CBCT 2018 - 14.3 29.3 54 2.4  

Present study  100 Dry 
Mandible 

2020 Turkish 14.5 42 31 3 1.5* 
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Table 3. Means. Standard Deviations. and Two-Way Analyses of Variance in the relationship between the types of lingula 
and coronoid process of the mandible (LM=lingula mandible, CPM=coronoid process of mandible, R=right, L=left) 

 Types Mean SD q p F 
RCPM-RLM "  Mixed  - Round" 2.400 2.490 0.4544 0.9880 F (4. 12) = 

4.632 
p=0.0171* 
 

"  Mixed  - Hook" 3.800 2.490 1.250 0.8134 
"  Mixed -Triangular" 11.00 2.490 5.339 0.0122* 
"  Round - Hook" 3.800 2.490 0.7951 0.9414 
"  Round -Triangular" 11.00 2.490 4.884 0.0215* 

RCPM-LLM "  Mixed  - Round" 3.800 3.104 1.185 0.8357 F (4. 12) = 
3.527 
p=0.0400* 
 

"  Mixed  - Hook" 2.400 3.104 0.5468 0.9794 
"  Mixed -Triangular" 11.00 3.104 4.465 0.0360* 
"  Round - Hook" 2.400 3.104 0.6379 0.9682 
"  Round -Triangular" 11.00 3.104 3.281 0.1478 
‘’  Hook   -Triangular’’ 11.00 3.104 3.919 0.0702 

LCPM-RLM "  Mixed  - Round" 2.800 2.849 0.8935 0.9198 F (4. 12) = 
3.717 
p=0.0343* 
 

"  Mixed  -Hook" 3.600 2.849 1.291 0.7987 
"  Mixed  -Triangular" 11.40 2.849 5.162 0.0152* 
"  Round - Hook" 3.600 2.849 0.3971 0.9919 
"  Round - Triangular" 11.40 2.849 4.269 0.0459* 
"  Hook  -Triangular" 11.40 2.849 3.872 0.0743 

LCPM-RLM "  Mixed  - Round" 2.800 3.089 0.8242 0.9354 F (4. 12) = 
3.562 
p=0.0389* 
 

"  Mixed  -Hook" 3.600 3.089 1.190 0.8337 
"  Mixed  -Triangular" 11.40 3.089 4.579 0.0313* 
"  Round - Hook" 3.600 3.089 0.3663 0.9936 
"  Round - Triangular" 11.40 3.089 3.755 0.0854 
"  Hook  -Triangular" 11.40 3.089 3.388 0.1309 

Two Way ANOVA ***p < .00

In the present study, as seen in Table 1 and Table 2, there 
are some similarities in Turkish, Brazilian (17, 18), and Thai 
dry mandibles according to the occurrence of types of LM 
and also a significant similarity between Turkish and 
Indian individuals relating to the frequency of CPM 
(p<0.05). Ethnicity can influence the morphology of the LM/ 
CPM, also explain why different ethnic populations have 
similar forms. As seen in Table 2, the observed types of LM 
vary across different populations and ethnicities (19, 20). 
Tuli et al. (19) have previously defined the types of LM 
based on the results of a study scrutinizing a total of 165 

Indian mandibles, which defined four types of LM, which 
were triangular, truncated, nodular, and assimilated. 
Besides those four types, our results revealed an additional 
LM (type 5) in Turkish dry mandibles, which we refer to as 
the mixed type. Senel et al. (20) reported that the most 
frequent types were nodular, followed by assimilated, 
triangular, and truncated. Samanta et al. (2), Tuli et al. (19), 
Gupta et al.(15) reported that the most frequent type of LM 
was triangular, and the least one was assimilated in Indian 
populations. Similarly, Nirmale et al. (21) found that the 
most frequent Indian LM type was triangular, and the least 
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frequent type was truncated. As seen in Table 2, Sanmugam 
et al. (6) and Lopes et al.(18) found that the triangular type 
was the most frequent, followed by the truncated, 
assimilated, and nodular types of both Indian and Brazilian 
populations. Contrary to these findings, Kositbowornchai 
et al. (22) and Alves et al. (17) conducted a study that 
analyzed dried mandibles, reporting that the most frequent 
LM type was the truncated type. This was followed by the 
nodular, triangular, and assimilated types in Thai and 
Brazilian populations. Similarly, Devi et al (23) reported 
that the most frequent LM was the truncated type, while 
Murlimanju et al (7) and Hossein et al. (16) found that was 
triangular type in south Indian and Bangladeshian 
populations, respectively. Jansisyanont et al (14) evaluated 
a total of 92 mandibles and reported that the most frequent 
LM type was truncated, and the least frequent type was 
assimilated in Thai populations. Jung et al  (24) analyzed 
CBCT and reported that the most frequent type was 
nodular followed by the truncated, triangular, and 
assimilated types. However, the findings of the current 
study indicated that the most frequent lingula type was 
truncated (type 2 LM), followed by nodular (type 3 LM), 
triangular (type 1 LM) and assimilated (type 4 LM) in 
Turkish dry mandibles (Table 2). This inconsistency could 
occur during the embryologic developmental process of the 
ramus mandible. In addition to these types, we concluded 
that an additional LM type needs to be referred to as the 
mixed LM (type 5).  

As seen in Table 1, Isaac et al. (25), Parween et al. 
(3), Sanmugam et al. (6), Nirmale et al. (21) reported that 
there were three types of CPM, triangular, hook, and 
round; the most frequent type was the triangular type, and 
the least frequent was the round type in Indian 
populations. Prajapati et al.(26) and Pradhan et al.(5) stated 
that the triangular type was the most frequent, while the 
least frequent was the hook type in western and eastern 
Indians. Nirmale et al.(21)  analyzed 84 dry mandibles and 
reported that the hook CPM was the most frequent type in 
both genders and that the triangular type was more 
frequent in Indian males. Sanmugam et al. (6) investigated 
the various types of LM and CPM and reported that the 
triangular type was the most frequent type both in the LM 
and the CPM in Indian populations. Kausar et al. (27) stated 

that the triangular type was the most frequent, while the 
least frequent was the round type in Indian populations. 
Our results confirmed the findings of  Parveen et al. (3) 
according to the prevalence of the CPM types except for the 
mixed type. In our study revealed that the most frequent 
CPM type was triangular (type 1 CPM), followed by hook 
(type 2 CPM), round (type 3 CPM), and mixed (type 4 CPM) 
in Turkish dry mandibles (Table 2). However, Agnihotri et 
al.(28) reported the types of CPM were round (46%), 
triangular (42%) and hook in Indian populations. 
Furthermore, Bakırcı et al. (29) and Subbaramaiah et al.(30) 
reported that the most frequent CPM type was the hook; 
the triangular and round types followed them in Byzantian 
and Indian populations respectively (as seen in Table 1). 
However, there is no adequate data in the literature related 
to the mixed types of LM/CPM and relationship between 
them. Isaac et al. (25) stated the occurrence of several CPM 
types in Indian mandibles, including the rectangular and 
flattened types. The mixed type of CPM and LM needed to 
be taken into account in the literature as an additional type, 
also referred to as a type 4 CPM and type 5 LM. Ethnicity 
can influence the morphology of the LM/ CPM, also explain 
why different ethnic populations have similar forms.  

Surgery 
 
The data in Fig. 3 shows the occurrence of a mixed 

type of CPM and its close relationship with the types of LM. 
In order to perform the planned operation correctly, it is 
essential to know the relationships of the LM and CPM in 
order to decrease the risk of surgery. However, there is a 
paucity of knowledge in the literature about the mixed 
types of LM/CPM and the surgical approaches used to treat 
them. The variational types of LM and CPM can be 
identified using a blunt nerve hook to detect and conserve 
the branches of the inferior alveolar nerve (4). Hsu et al. (31) 
reported that the location of the LM and its relationship 
with the types of skeletal patterns were essential for ramus 
surgery to avoid excessive hemorrhage and lower lip 
numbness during surgery. Jung et al. (24) claimed a 
relationship between the types of LM and mandibular 
ramus, and therefore tiLM was lodged more 
superoposterior than other types. When the mixed type of 
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CPM is seen on one side of the ramus, this may also 
demonstrate that the other mixed type of LM is more 
frequent on the same side. Therefore, it is crucial to take 
into account the relationship between the mixed types 
when performing mandibular ramus surgery. This finding 
also shows that there can be more than one variation in the 
same individual. Therefore, this relationship can be used as 
a surgical landmark to preserve the related anatomical 
structures in order to provide a predictable and stable 
outcome with no further nerve damage. Nirmale et al. (21) 
stated the variations in the types of CPM. They reported 
that several factors were involved in the occurrence of 
types, including functional differences in muscle tone-
related activities, the action of chewing, the effects of 
hormones, genetic factors, and dietary habits (21).  

The morphological type of CPM is also critical, as 
certain types are associated with a narrow vestibular space 
(27). Since the medial surface of the CPM is closely adjacent 
to the distal molars, a narrow vestibular space may lead to 
a limited mouth opening and restrictions in the mobility of 
the mandible (27). Jung et al. (24) stated that the tip of the 
LM was occurred at the same level as the coronoid notch 
(75.3%) and above the coronoid notch in 66.6%. 
Furthermore, they alleged that significant differences were 
detected between the deepest point of the coronoid notch 
and the LM (24). Studies evaluating the morphological 
features of LM have reported that variations were 
associated with insufficient blockade of the inferior 
alveolar nerve (28). Understanding the CPM and LM in 
various populations is expected to assist the clinician in 
reconstructive procedures such as orbit floor, alveolar 
defects, paranasal sinus augmentation, non-union fracture 
mandible, osseous defects reconstruction, and other 
procedures (28). For that reason, the types of CPM and LM 
should be meticulously identified as they provide 
beneficial parameters for dental, orofacial, and mandibular 
surgery by enabling the performance of productive 
anesthesia and by preventing the development of 
intraoperative complications such as bleeding and nerve 
injuries (4). The preoperative knowledge of the mixed types 
of LM and CPM and related surgical approaches prevents 
nerve injury and compression of the nearby vessels. The 
findings of this study gave us a better understanding of 

how to identify mixed types of LM/CPM before and during 
surgery and effects of ethnicity.  
 
LIMITATIONS 

This study was performed only on Turkish dry 
mandibles; therefore, further large-scale studies are needed 
to investigate the effects of ethnicity on the relationship 
between the lingula and coronoid process of the mandible.  
The intraoperative imaging modalities are also beneficial to 
detect the relationship between them. 

 
CONCLUSION 

According to the current study's findings, 
ethnicity may play a role in the morphology of the  
LM/CPM, and it may explain why different ethnic groups 
have similar forms. When a mixed type of LM or CPM is 
seen on one side of the ramus, this may also indicate that 
there is more than one variation in the same individual and 
give us a clue about an individual's ethnicity and effects on 
the surgery. 
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ÖZ  

Devamlı akım sol ventrikül asist cihazı, (Continious form left ventricular assist 
device [CF-LVAD]), pulsatil sol ventriküler cihazların yerini almıştır (1). Fakat 
son dönem kalp yetmezliği yaşayan hastalara yerleştirilen CF-LVAD’lar 
arteriyovenöz malformasyon (AVM) oluşumunu ve gastrointestinal kanama 
riskini belirgin şekilde arttırmaktadır. LVAD hastalarında endoskopik olarak 
kanamanın kaynağının saptanması ve durdurulması en geçerli tedavi 
yöntemidir. Bu ameliyathane dışı girişimler sırasında, tecrübeli bir 
anestezistin hastanın derin sedasyon uygulamasını ve abondan kanama riski 
nedeniyle, hemodinamik takibini yapması gerekir. Burada gastrointestinal 
kanal kanaması olan bir CF-LVAD hastasındaki anestezik yaklaşımımızı 
anlatmaktayız. 45 gündür süren melena, gastrointestinal kanama nedeniyle 
çift balon enteroskopi (double balloon enteroscopy, DBE) yapılan 66 yaşındaki 
erkek hastaya, yaklaşık 45 dakika süren işlem sırasında, spontan solunumun 
korunduğu derin sedasyon uygulandı. Aktif kanaması olan anjiyodisplazik 
lezyon saptanarak argon plazma koagülasyon (APC) uygulanarak kanama 
kontrol altına alındı. 

Bu hasta popülasyonunda multidisipliner yaklaşım ile risk derecelendirmesi 
yapılarak hasta bazlı tedavi planının belirlenmesi gereklidir. Risk 
değerlendirmesi ve sınıflaması anesteziste preoperatif hazırlık ve önlem 
açısından kolaylık sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Devamlı akım sol ventrikül asist cihazı, arteriyovenöz 
malformasyon (AVM), hemoraji, derin sedasyon, ameliyathane dışı anestezi, 
çift balon enteroskopi (DBE) 
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Devamlı akım sol ventrikül asist cihazı, 
(Continious form left ventricular assist device [CF-LVAD]), 
pulsatil sol ventriküler cihazların yerini almıştır (1). Fakat 
son dönem kalp yetmezliği yaşayan hastalara yerleştirilen 
CF-LVAD’lar arteriyovenöz malformasyon (AVM) 
oluşumunu ve gastrointestinal kanama riskini belirgin 
şekilde arttırmaktadır. LVAD hastalarında endoskopik 
olarak kanamanın kaynağının saptanması ve durdurulması 
en geçerli tedavi yöntemidir. Özofagoduodenoskopi, 
hastaların üçte ikisinde diagnostik değildir (2). Bu nedenle, 
proksimal jejunumdaki anjiyodisplazik oluşumların 
değerlendirilmesi için push enteroskopi, balon veya kapsül 
enteroskopi yapılmalıdır (3). Bu ameliyathane dışı  

 

girişimler sırasında, tecrübeli bir anestezistin hastanın 
derin sedasyon uygulamasını ve hemoraji riski nedeniyle, 
hemodinamik takibini yapması gerekir. Burada 
gastrointestinal kanal kanaması olan bir CF-LVAD 
hastasındaki anestezik yaklaşımımızı anlatmaktayız.  

OLGU SUNUMU 

Kırk beş gündür süren melena, gastrointestinal 
kanama nedeniyle, 66 yaşındaki 97 kg ağırlığındaki erkek 
hastaya, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Endoskopi 
biriminde, çift balon enteroskopi (double balloon 
enteroscopy, DBE) yapılması planlandı. Kapsül 
endoskopide ince barsak düzeyi kanama alanı saptanarak 
üniversitemize sevk edilmişti. Bir buçuk yıl önce yapay 
kalp operasyonu geçirmiş olan hastamızdan (Resim:1), 

AB S T R AC T  
 
Co nt i nu ous  f lo w le f t  ve n tr ic ula r  a s s is t  dev ic es  (C F - L VA D)  ha s  
mos tl y re pla c e d p ulsa ti le  le f t  ve n tr ic ula r  devic e s .  Ho wever ,  
CF - L VA Ds p la c e d i n pa tie n ts  wi t h en d -s ta ge  hea r t  f a i lure  
s i gn if ic a nt l y i nc rea se  t he  r is k of  a r ter io ven o us  ma l forma ti on  
(AV M)  fo rma ti on a n d ga s tr oi n tes t i na l  blee d in g.  
E nd osc o pic a l l y de term i ni n g th e  so urc e  of  blee di n g a n d  
s to pp i ng i t ,  i s  t he  mos t  va l id trea tme n t me th o d  in L V AD  
pa t ien ts .  Du r i n g t he se  n o n -o pera ti n g ro om proc e dur es ,  a n  
exper ie nc ed a nes t hes i ol o gis t  s ho ul d per f or m dee p seda ti o n  
a nd ha e mo d y na mic  f o l lo w -u p d ue  to  t he  r is k of  su d de n  
hem orr ha ge .  Here  we  desc r i be  our  a nes t he tic  a pp roa c h i n a  
CF - L VA D pa ti en t  wi t h ga s t roi n tes t i na l  tra c t  blee d i n g.  
A 6 6 - yea r -o l d 9 7  k g ma le  pa tie n t  wa s  pla nn ed  t o  ha ve  d o ub le  
ba l lo on  en ter osc o p y (D B E)  d ue  to  mele na ,  la s t i n g 4 5  da ys  a nd  
ga s tro i nte s t i na l  ble ed i ng.  D ur i n g t he  p roc e du re ,  wh ic h la s ted  
a ppro xi ma te l y 4 5  mi n ut es ,  t he  pa t ie nt  wa s  gi ven dee p  
seda ti on  a n d  sp o nta ne ous  b rea t h in g  is  pre se rved.  A n  
a n gio d ys pla s ic  le s i on w it h a c t ive  b lee di n g wa s  de t ec te d a n d  
th e  hem orr ha g e  wa s  c o nt ro l le d b y a p pl y in g a r g on pla s ma  
c oa g ula ti on ( A PC) .  
In t h is  pa tie n t  p op ula ti on,  i t  i s  n ec essa r y t o  de te rmi ne  th e  
pa t ien t - ba se d trea tm en t p la n by r is k s tra t i f ic a t i on wi t h a  
mul t id isc i pl i na ry  a pp roa c h.  Ris k a ssess m en t a nd  
c la ss i f ic a t i o n w il l  pro vi de  c o nve nie nc e  for  t he  
a nes th es i ol o gis t  i n  te r ms  of  pre opera ti ve  pre pa r a ti on a nd  
preve n tio n.  
 
Ke y w or ds :  C on t in uo us  f lo w le f t  ve n tr ic ula r  a s s i s t  dev ic es  
(CF - L VA D) ,  a r ter iove n ous  ma lf orma ti o n ( AV M) ,  he morr ha ge ,  
dee p seda ti o n,  ou t  of  o pera ti n g ro om a nes the s i a ,  dou b le  
ba l lo on e n ter osc o p y (D B E)  
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girişim sırasındaki uygulamalarımızı ve verilerinin 
kaydının ve yayımının yapılmasına dair yazılı onam aldık.  

Resim-1 

 

Pantoprazol, spironolakton, warfarin, 
pramipeksol, atorvastatin, furosemid, gabapentin, 
allopürinol, bemiparin sodyum, alfa lipoik asid 
kullanmakta olan hastamızın warfarin alımı beş gün önce 
kesilmişti. International Normalized Ratio (INR) 1,1, 
hematokriti %27,9, platelet sayısı 318 K/mm3 idi. Koroner 
arter hastalığı, hipertansiyonu ve konjestif kalp yetmezliği 
olan hastanın 3 adet koroner stent öyküsü vardı. 
Elektrokardiyogramı sinüs ritminde idi (75/dk). 
Kardiyoloji orta riskli olduğunu belirtmişti. Peroperatif 
dönemde 2*0,6 cc subkutan enoksaparin en son dozu 
operasyondan 12 saat önce olacak şekilde başlanmıştı. 
Bilinen hiperlipidemi, tip II diyabeti vardı ve diyaliz 
ihtiyacı olmayan düşük klerens hastasıydı. Preoperatif iki 
ünite eritrosit süspansiyonu hazırlığı yapıldı. Açlığı tam 
olan hasta operasyon odasına alınarak sol el sırtından 18 
gauge branül ile damar yolu açıldı. Elektrokardiyogram, 
SpO2, noninvazif kan basıncı  monitorizasyonunda vitalleri 
olağan olan hasta lateral dekübit pozisyona alındı. Yaklaşık 
45 dakika süren girişim sırasında spontan solunumun 
korunduğu derin sedasyon (Ramsay Sedasyon Skalası 5-6)  
midazolam (2mg), fentanil (25mcg), propofol (250mg) ile 
sağlanarak, ranitidin infüzyonu ve 250cc salin uygulandı. 
(Resim 2) 

 

  
 
 

Resim 2 

 

 İşlem bitiminde, flumazenil (0,2mg) uygulaması 
sonrası hasta komplikasyonsuz şekilde uyandırılarak ve 
derlenerek servisine gönderildi. DBE ile treitz ligamanının 
hemen distalinde duodenum-jejunum komşuluğunda aktif 
kanaması olan anjiyodisplazik lezyon saptanarak argon 
plazma koagülasyon (APC) uygulanarak kanama kontrol 
altına alındı. Postoperatif üçüncü günde sorunsuz taburcu 
edildi.  

TARTIŞMA 

 Continious form left ventricular assist device (CF-LVADs) 
pulsatil sol ventriküler cihazların yerini almıştır (1). Sürekli 
akım, cihazın pompasının ömrünü uzatmaktadır. CF-
LVAD pulsatil cihazlara göre daha yüksek kanama riski 
taşır (4). CF-LVAD’ların intestinal hipoperfüzyon, lokal 
hipoksi, vasküler dilatasyon ve AVM (arteryovenöz 
malformasyon) oluşumuna neden olduğu 
düşünülmektedir (5). Bu cihazlar kalp transplantasyonuna 
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köprü olarak veya son tedaviye karar verileceği zamanda 
kullanılır (6). (resim 2)(resim3) 

Resim 3 

 

Hastamızın kanama odağı Treitz ligamanının 
distalinde duodenum-jejunum komşuluğunda 
saptanmıştır. LVAD takılan hastaların %18-40’ında 
gastrointestinal kanama görülmektedir. Tüm implant 
kaynaklı gis kanamaların %47’si üst gisten, %22’si alt 
gisten, %15’i midgut’tan (treitz ligamanı ile ileoçekal valvin 
arası) kaynaklanır. Yaklaşık %19’unun kaynağı 
saptanamaz (7). AVM’ler kanamaların %29-%44’ünden 
sorumludur ve genellikle midgut’ta saptanırlar (6-7). 
Tedavi edilmeleri zordur, genellikle çoğuldurlar, yerlerinin 
saptanması için farklı çoğul endoskopik girişimlere ihtiyaç 
duyulur ve aralıklı olarak kanama eğilimindedirler (6-7). 
Kanamanın kaynağı olarak saptanan diğer lezyonlar; 
gastrit (%22), peptik ülser (%13), divertiküler kanama (%6), 
kolonik polipler (%5), kolit (%4) ve bilinmeyen nedenlerdir 
(8). İmplant yerleştirilmesi sonrası kanamada, bizim 
hastamızda olduğu gibi erkek cinsiyet ve ileri yaş önemli 
risk faktörleridir (1). Tekrarlayan kanama oranı %50’ye 
yakındır (9). Hastamızın kanamaya müdahale sonrası 
tekrar aynı semptomlar ile hastanemize başvurusu yoktur.  

CF-LVAD’si olan hastaların geçirecek oldukları 
acil veya elektif nonkardiyak cerrahilerdeki zorluklar ve 
yaklaşım stratejilerini açıklayan pek çok yayın mevcuttur 
(10-13). Hastamıza ameliyathane dışı koşullarda girişim 
yapılmıştır. Kanama endikasyonu ile geçirilecek 
operasyonlarda preoperatif dönemde, cihazın varlığı 
nedeniyle başlanan antikoagülan tedavilerin 
düzenlenememiş olması veya hastanın sadece bu 
medikasyonlar nedeniyle kanamaya eğiliminin olması 
sonucu hemoraji görüldüğünü kabul ederek yapılan 
değerlendirme eksik olacaktır. Gerçekte CF-LVAD’ın 
yarattığı kanama riski multifaktoriyeldir (1). Egzojen 
faktörler (antikoagülasyon ve antiplatelet tedavi), endojen 
nedenler (fibrinoliz), makinanın intrinsik yapıları (endotel, 

plateletler ve von willebrand faktör ve anjiyogenez üzerine 
etkileri), ve predispozan sistemik patolojiler (renal ve 
hepatik disfonksiyon) kanamaya katkıda bulunur (1). 
Preoperatif değerlendirme yapılırken bitkisel ürünler ve 
nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar sorgulanmalıdır. Hasta 
tarafından göz ardı edilme ve söylenmeme potansiyeli 
vardır ve kanamaya etkisi vardır. Fizik muayenede 
kardiyolog ile CF-LVAD fonksiyonlarının 
değerlendirilmesi önemlidir. Postoperatif dönemde 
hemodinamik açıdan ve anestezi uygulaması sonrası takibi 
gerekli olabileceğinden preoperatif yoğun bakım veya 
postoperative care unit izlemi için ayarlamaların yapılması 
uygundur. Acil olarak tam kan sayımı, metabolik ve 
hepatik paneller, INR, fibrinojen ve d-dimer görülmelidir 
(1). 

LVAD’si olan hastalarda kanama, acil müdahaleyi 
çeşitli boyutlarda gerektirecek bir durumdur. Cerrahi 
girişimler ve/veya resüsitatif yaklaşımı açısından 
anesteziyoloğun çok katmanlı planlama yapması 
gerekebilir. Antikoagülan, antiplatelet tedavi kesilir. İlk 
yapılacak intravenöz sıvı resüsitasyonu, elektrolit 
replasman tedavisi, hemoglobin 7-9 g/dL olacak şekilde 
eritrosit süspansiyonu replasmanı, antiplatelet 
(asetilsalisilikasit ve P2Y12 inhibitörlerinin) ve 
antikoagülanların (warfarin) durdurulması vardır (6). Akut 
tedavi döneminden sonra INR hedefi (tipik olarak 1.5-2.5) 
daha düşük olacak şekilde antikoagülasyon ve antiplatelet 
tedavi başlanmalıdır (1).  

Video asiste torakoskopik cerrahi geçirecek CF-
LVAD’si olan bir hastaya operasyon sırasında TOF 
monitorizasyonu, invazif arteriyal kanülasyon, internal 
juguler kateter yerleştirilerek santral venöz basınç (SVB) 
izlemi ve tüm operasyon boyunca transözofageal 
ekokardiyografi (TÖE) ile LVAD ve kardiyak 
fonksiyonların izlemi yapılmıştır. Yine aynı hastaya 
operasyon sırasında defibrilatör patch’leri yapıştırılmıştır 
(14). Kendi hastamızın izleminde standart monitorizasyon 
ve geniş damaryolu kullandığımız göz önünde 
bulundurulursa bu konuda cerrahi girişimin tipinin ve 
hastanın genel durumunun; monitorizasyon da 
değişkenliklere neden olabileceği düşünülebilmektedir. 
Özellikle SVB izlemi ve pulmoner arter kateteri (PAK) olgu 
bazlı düşünülmelidir.  TÖE yapılan kişilerde PAK’a 
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genellikle gerek kalmamaktadır. LVAD hastalarında 
genellikle sağ kalp fonksiyonları sınırdadır: Bu nedenle 
periferik vasküler rezistansı kötüleştiren (örn: hipoksi, 
hiperkarbi) faktörlerden ve sağ ventrikülün fazla sıvı 
uygulaması nedeniyle aşırı dolumundan kaçınmak 
gerekmektedir. Ameliyathane dışı koşullarda anestezi 
uygulamasında özellikle sedasyon uygulanan CF-LVAD’li 
hastalarda hipoksi, hiperkarbi ve yetersiz sedasyon veya 
ağrı kontrolü nedeniyle sağ kalp fonksiyonlarında 
kötüleşme olabileceği konusunda dikkatli olunmalı ve 
buna uygun ilaç kombinasyonları kullanılmalıdır. Kalp 
yetmezlikli hastaların cerrahi yaklaşımlarında en önemli 
stratejilerden birisi sıvı optimizasyonudur. Hipovolemi 
vital organların perfüzyonunun ve LVAD fonksiyonlarının 
bozulmasına, hipervolemi ise interstisyel alanda fazla sıvı 
birikimine, pulmoner komplikasyonların artmasına, 
derlenmenin gecikmesine, pulmoner hipertansiyona, 
hipoksiye ve sağ kalp fonksiyonlarının daha da 
bozulmasına yol açar. Hastamızda da girişim sırasında sıvı 
tedavisi optimize edilmiştir.  

Kardiyak dolum basınçlarının düşürülmesinde 
inotropların yeri vardır (dobutamin ve fosfodiesteraz III 
inhibitörleri) (14). CF-LVAD, asiste edilen kalpteki rezidüel 
sol ventrikül fonksiyonu sayesinde pulsatilite gösterebilir. 
Bu hastalarda monitörde arteriyal line’da veya SpO2’de 
pulsatilite devam ediyorsa pompa akımının bilinmesine 
gerek olmadığı yönünde bir görüş vardır. Bizim hastamız 
da da SpO2’de pulsatilite mevcuttu.    

Genellikle saptanan AVM’lere temaslı veya 
temassız termal tedavi (argon plazma koagülasyon [APC]) 
uygulanır (15). Bizim hastamızda da DBE ile görülen 
lezyona APC uygulaması sonrası kanama kontrol altına 
alınmıştır. LVAD’li hastalarda antikoagülasyonun 
ağırlaştırdığı kanama bazı durumlarda APC’nin etkisini 
azaltmaktadır. Kanama tam durdurulamamakta veya 
tekrarlayan girişimler ile antikoagülanlar ve antiplatelet 
ilaçların etkilerinin antagonize edilmesi daha çok önem 
kazanmaktadır. Antikoagülasyonun geri döndürülmesi 
genellikle K vitamini (oral veya iv) ile taze donmuş 
plazmanın ve/veya protrombin kompleks konsantresinin 
(PCC) verilmesi ile yapılmaktadır. Bu konuda spesifik 
rejimler ve dozajları için yüksek kalitede, prospektif, geniş 
çaplı çalışma yoktur. Bir derleme’de hemodinamik 

instabilitesi olan hastalarda iv K vitamini ve PCC verilmesi 
önerilmektedir (16). Geri döndürme sonrası pek çok 
tromboembolik olay bildirilmektedir. Daha önce 
önerilmekte olan yüksek dozlarda rekombinant aktive 
faktör 7(30-70 µg/kg) ile tromboembolik olay sıklığı %36,7 
(17).  

SONUÇ 

Bu hasta popülasyonunda multidisipliner 
yaklaşım ile risk derecelendirmesi yapılarak, hasta bazlı 
tedavi planının cerrahinin tipi ve aciliyeti de göz önünde 
bulundurularak belirlenmesi gereklidir. Hasta takibinde 
pulmoner arter ve santral kateter yerleştirilmesi, invazif 
arteriyal kanülasyonu, TOF monitorizasyonu, 
transözofageal ekokardiyografi gibi standart izlem dışında 
yakın takip sağlayacak komponentlerin kullanımı, 
peroperatif sıkı sıvı rejimlerinin sağlanması ve inotrop 
kullanımı vaka ve nonkardiyak cerrahinin tipine göre 
planlanmalıdır. Ameliyathane dışı koşullarda anestezi 
uygulamasında özellikle sedasyon uygulanan CF-LVAD’li 
hastalarda hipoksi, hiperkarbi ve yetersiz sedasyon veya 
ağrı kontolü nedeniyle sağ kalp fonksiyonlarında 
kötüleşme olabileceği konusunda dikkatli olunmalı ve 
buna uygun ilaç kombinasyonları kullanılmalıdır. Risk 
değerlendirmesi ve sınıflaması anesteziste preoperatif 
hazırlık ve önlem açısından kolaylık sağlayacaktır.  
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ABSTRACT 

Sotos syndrome which autosomal dominant 
inheritance has been observed, caused by the mutations 
and deletions in NSD1 gene. NSD1 gene consists 23 
exons and localizes on chromosome 5q35.3. The 
prevalance of the Sotos syndrome is 1:14000 live births 
and the disease is characterized by excessive growth 
resulting in tall stature, a characteristical face 
appearance, advanced bone age, neurological disorder 
with intellectual disability and etc. Over 90% of the 
patients represent overgrowth, learning disability and 
macrocephaly. It has been shown that NSD1 gene 
mutations and microdeletions in 5q35.3 were common 
cause of Sotos syndrome. In this study we describe a 4 
years old boy with Sotos syndrome harbouring a 
pathogenic NSD1 frameshift mutation. Clinical exome 
sequencing was performed using 2 ml of peripheral 
blood sample of the patient. The high-throughput data 
was analyzed using SOPHIA DDM database. The 
pathogenity of the mutations were evaluated based on 
in silico prediction tools (ClinVar, SIFT, Polyphen2, 
MutationTaster).We detected a pathogenic frameshift 
variant in NSD1 gene, 2386_2389delGAAA by clinical 
exome sequencing. Although the diagnosis of Sotos 
syndrome can be made clinically, molecular analyzes 
are also important in diagnosis. Numerious NSD1 gene 
mutations and deletions have been identified to date. 
However, 2386_2389delGAAA pathogenic variant in 
the NSD1 gene associated with Sotos syndrome will be 
reported for the first time in Turkey. 

Keywords: Sotos syndrome, NSD1, clinical exome 
sequencing 
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Sotos syndrome is an autosomal dominant genetic 
condition which is characterized by excessive growth 
during childhood, macrocephaly, advanced bone age, 
typical facial features accompanied by non-progressive 
neurological disorder with intellectual disability. The 
prevalance is 1:14000 live births (1). Most cases are 
sporadic, but several familial cases have also been 
described exhibiting autosomal dominant inheritance 
patern (2). The NSD1 gene was first characterized by 
Kurataki et al in 2001. The gene consists of 23 exons and the 
translated protein contains 2,696 amino acids (3). NSD1 
encodes a histone methyltransferase which is expressed in 
various tissues including muscle, brain, lung, thymus, 
kidney and spleen (4). Haploinsufficiency of the Nuclear 
receptor Set Domain containing protein 1 (NSD1) gene 
found to cause Sotos syndrome in 2002 (5).  NSD1 gene 
localizes on chromosome 5q35.3. To diagnose Sotos 
syndrome, identification of mutations and deletions are  

 

essential for revealing that NSD1 gene mutations are 
responsible in 90% of affected patients (6-8). The range of 
clinical features associated with Sotos syndrome varies 
depending on underlying molecular mechanisms that are 
implicated in their generation. In particular, 5q35.3 
microdeletions were shown to be the common cause of 
Sotos syndrome in Japanese population but in non-
Japanese population 5q35.3 microdeletions accounts for 
only 10% of affected patients (9,10). Sotos syndrome is 
characterized by excessive growth resulting in tall stature, 
a characteristical face appearance, advanced bone age, 
neurological disorder with intellectual disability and etc. 
Over 90% of the patients represent overgrowth, learning 
disability and macrocephaly. (9). 

Upto date there are limited studies identifying the 
mutations in NSD1 gene related to Sotos syndrome. 
Kurataki et al (5) reported 4 different de novo mutations, 1 
nonsense mutation, 2 frameshift mutations and 1 splice site 
mutation in NSD1 gene in 42 patients diagnosed with Sotos 
syndrome.  Douglas et al (6) evaluated 75 individuals with 

 
ÖZ  
NSD1 genindeki mutasyonlar ve delesyonlar Otozomal dominant kalıtım 
görülen Sotos sendromuna neden olmaktadır. Kromozom 5q35.3 bölgesinde 
lokalize olan NSD1 geni 23 eksondan oluşmaktadır.  Sotos sendromunun 
prevalansı 14000 canlı doğumda bir olmakla birlikte, hastalık anormal 
büyüme, ileri kemik yaşı, entelektüel yeti yitiminin eşlik ettiği nörolojik 
bozukluklar, vb. ile karakterizedir. Sotos sendromlu bireylerin %90’nda 
karakteristik yüz görünümü, öğrenme güçlüğü, uzun boy ve makrosefali 
görülmektedir. Yapılan çalışmalarda NSD1 gen mutasyonları ve 5q35.3 
bölgesindeki delesyonlarının Sotos sendromuna neden olduğu gösterilmiştir. 
Bu çalışmada Sotos sendromlu 4 yaşındaki bir erkek çocukta yeni nesil 
dizileme yöntemi ile NSD1 geninde patojenik çerçeve kayması mutasyonu 
saptanmıştır. Hastadan alınan 2 ml kan örneği kullanılarak klinik ekzom 
dizileme işlemi gerçekleştirilmiştir. SOPHIA DDM veritabanı kullanılarak 
data analizi yapılmıştır. Mutasyonların patojenitesi in siliko algoritmalar 
kullanılarak (ClinVar, SIFT, Polyphen2, MutationTaster) değerlendirilmiştir. 
NSD1 geninde patojenik çerçeve kayması mutasyonu (2386_2389delGAAA) 
saptanmıştır.  Sotos sendromunun tanısı klinik olarak konulabilmekle birlikte 
moleküler analizlerin de tanı da önemi büyüktür. Günümüze kadar pekçok 
NSD1 gen mutasyonu ve delesyonu tanımlanmıştır. Ancak, Sotos sendromu 
ile ilişkili NSD1 geninde saptadığımız 2386_2389delGAAA patojenik varyantı 
Türkiye’deki ilk kez rapor edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Sotos sendromu, NSD1, klinik ekzom dizileme 
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childhood overgrowth carrying intragenic mutations and 
large deletions in NSD1 gene and reclassified them in 3 
groups of which 2 of them as having ‘typical Sotos 
syndrome’ and the third one as ‘possible Sotos syndrome’ 
and they reported 28 gene alterations in 37 patients. 
Turkmen et al. (7) reported 19 mutations in 21 Sotos 
patients in turkish population and concluded that the great 
majority of the patients have mutations in NSD1 gene, 
despite the fact that in patients with Weaver syndrome or 
other overgrowth phenotypes no mutations were detected 
in NSD1 gene. On the other hand Nagai et al (11) reported 
21 patients with approximately 2.2 Mb deletion and 5 
patients with point mutations in NSD1 gene. 

Here we describe a 4 years old male patient with 
Sotos syndrome harbouring a pathogenic NSD1 frameshift 
variant detected by next generation sequencing technology, 
2386_2389delGAAA, as the first report in Turkey. 

CASE 

Four years old boy who admitted to our clinic was 
suffering from asthma, diagnosed as bilateral 
sensoryneural hearing lost, had a hydrocele in the left 
testicle, neurodevelopmental retardation. He was born at 
38 weeks of gestation with 3730 gr weight and having 
secundum atrial septal defect in the first 5 months of his 
life. He has no siblings and none of relatives in the family 
were found to have Sotos syndrome.  Writen consent was 
obtained from the parents of the participant. All procedures 
performed in our study involving human participants were 
in accordance with the ethical standards of the Pamukkale 
University Hospital ethics committee and with the 1964 
Helsinki Declaration. 

2-ml peripheral blood sample was collected using 
K2EDTA vacutainers. DNA extraction was performed via 
QIAcube instrument with QIAamp DNA Blood Mini 
QIAcube Kit (Qiagen) according to the instructions of the 
manufacturer. Fluorometric quantitations of DNA samples 
and purified libraries were performed by Qubit instrument 
(Thermo Fisher, USA).  

Clinical exome libraries were prepared with 
Clinical Exome Solution Kit (Sophia Genetics, USA) that is 

spanning 12Mb of target region covering more than 4495 
genes with known hereditary mutations associated with 
various diseases including mental retardation, 
cardiomyopathies, hereditary cancer, autism, 
autoinflammatory diseases and etc. The sizes of the 
generated libraries were analyzed by using Agilent 2100 
Bioanalyzer. Sequencing was done using NextSeq-500 
sequencer (Illumina, Inc., San Diego, CA, USA) to produce 
2 × 150 bp reads.  

The amplified sequencing products are generated 
using Sequencing by synthesis (SBS) technology allowing 
four fluorescently labeled nucleotides to sequence millions 
of clusters on a flow cell surface at the same time. Illumina 
platform records each nucleotide via imaging techniques 
then converts into base calls. Sophia DDM® (v4.3.1)  

algorithms were used for the bioinformatics analysis of 
data enabling to detection of SNV, Indels and CNV (Sophia 
Genetics SA, Switzerland). Generated FastQ files were 
uploaded and trimmed in order to remove primer 
sequences. Sequence reads were then aligned to the 
targeted regions and coverage was > 200x for Copy 
Number Variant (CNV) analyses which were also 
performed in silico on NextSeq dataset by means of 
commercial software Sophia DDM v4.3.1. The pathogenity 
of the mutations were evaluated based on in silico 
prediction tools (SIFT, Polyphen2, MutationTaster), the 
inheritance mode (OMIM), database entries (HGMD, 
ClinVar), and ACMG recommendations. 

RESULTS 

Physical examinations revealed that the patient 
has macrodolichocephaly, a receding hairline, long-thin 
face, frontotemporal thin hair, extremely slanted palpebral 
fistula, distinct mandibula and bilateral premolar forth and 
fifth teeth as well as their cavity are missing, all together 8 
teeth (Figure 1). 

Figure 1. Distinctive facial features of the proband. 
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Clinical exome sequencing (CES) analysis 
revealed a four base heterozygous deletion, 
2386_2389delGAAA, in the exon 5 of NSD1 gene (Figure 2).  

 

 

 

Figure 2. Represantation of the pathogenic frameshift 
variant using Integrative Genomics Viewer (IGV). 

 

Harbouring a deletion in NSD1 gene and 
characteristical clinical findings (dysmorphic features, 
mental retardation, etc) have confirmed the diagnosis of the 
patient as Sotos syndrome.  

DISCUSSION 

The NSD1 gene was found to be responsible for 
Sotos syndrome and until now, more than 400 mutations 
including 35% deletions, 25% missense variants, 20% 
nonsense variants, 15% insertions, 5% splice variants were 
identified in the NSD1 gene (12). A familiar face with a 

disproportional extension of the forehead continuing with 
the pointed chin, macrodolichocephaly, a receding hairline, 
apparent hypertelorism with down slanted palpebral 
fissures are typical in the infancy of Sotos syndrome. Most 
patients found to have a non-progressive neurological 
dysfunction. As we described in results section, most of the 
symptoms of Sotos syndrome were detected in our patient. 

The frameshift and duplication/deletions in NSD1 
gene could also be detected by FISH (fluorescence in situ 
hybridization) analysis to detect microdeletions, MLPA 
(multiplex ligation-dependent probe amplification) and 
also DNA analysis by genome sequencing to determine the 
specific NSD1 gene mutations (13-16). Besides the 
importance of evaluating the characteristic clinical Picture 
of Sotos syndrome, molecular genetic testing is also 
extremely recommended to identify the disease. Therefore, 
in order to evaluate phenotype-genotype correlation of the 
patient we performed clinical exome sequencing which 
reveals that the patient was carrying a pathogenic 
heterozygous frameshift variant, 2386del_2389GAAA in 
NSD1 gene.  

It has been shown that NSD1 gene alterations either point 
mutaitons or deletions are detected related to Sotos 
syndrome. There are numerous reports identifying point 
mutations and deletions in the patients with Sotos 
syndrome. Kurateki et al (5,17). identified 16 point 
mutations in 112 patients . Höglund et al (18) identified a 
novel 896delC mutation in a male infant and his father. 
Dougles et al (6) reported 9 pathogenic missense mutations 
(H1616L, L1637P, C1674W,C1792V, C1925R, R2005Q, 
R2017Q,H2143E, C2183S), 7 deletions (1171delC,  1727delA, 
2576delAT, 3383delCT, 4883delT, 6001delC, 6302delA) and 
6 insertions (2807_2808insA, 3549_3550insT, 
5008_5009insG, 5744_5745insT, 6431_6432ins17, 
6450_6451insC) in the molecular genetic analysis of NSD1 
gene in 75 patients with childhood overgrowth. Türkmen 
et al (7) identified 19 mutations (R498X, R1031X, 3141delC, 
3160delA, 3541delGAAA, 3536delA, 4160insC, IVS8-2A>G, 
4806delTGTTAAA, 4885C>T, 4895delG, 5194G>T, IVS15-
1G>T, 5386G>T, 5398insT, 5611A>T, IVS19-2A>G, 6013C>T, 
6532delTGCCCCAGC) in 37 patients. Baujat et al. (19) 
reported a 4 base deletion, 7968delGACA, in NSD1 gene. F
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 Tatton-Brown et al (9) reported 180 NSD1 
intragenic gene mutations in 233 NSD1-positive patients of 
which 80 of them were frameshift mutations including 
2386_2389delGAAA and 45 missense mutations .  
Kotilainen et al (20) reported 11 point mutations 
(3383_3384delCT, R2017Q, 4827delC, Y1870C, 
2954_2955delCT, Q546X, 3281dupA, R604X, R788X, 
3004_3005delAA, c.4497+1G → A). Vieira et al (21) 
described a novel C1593W mutation in a cohort of Brazilian 
patients. Bae Sohn et al (22) identified 4 novel NSD1 
mutations (c.4797_4798insTG, c.4591_4592insA, c.4778G>A 
and c.4967-1G>A) in 7 out of 15 Korean patients.  Lacetta et 
al (2) identified V174A mutation in NSD1 gene in a 3 
generation family with gigantism. 

Non-allelic homologous recombination occurs between 
DNA sequences that have been duplicated and thus have 
low copy repeats (LCRs). Visser et al reported a 3-kb major 
recombination hotspot within LCRs and mapped deletion 
breakpoints of the patients carrying 1.9 Mb microdeletion 
by array CGH analysis (10,23). Numerous reports have 
revealed that there were no correlation between deletion 
size and clinical phenotype (9, 13, 23). This study has the 
importance of being the first report for detecting a 
pathogenic frameshift variant, 2386_2389delGAAA, in a 
Turkish patient with Sotos syndrome. Although the 
diagnosis of Sotos syndrome can be made clinically, 
molecular analyzes are also important in diagnosis.  
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ABSTRACT 

Brevundimonas species are gram-negative, aerobic, and non-fermentative bacilli, 

which is widespread in the soil and water, and rarely causes infections in human 
beings. Most of the reported cases of Brevundimonas infection are 
immunocompromised. However, the isolated Brevundimonas infections were 

reported in immunocompetent patients too. The most frequent infections caused by 
Brevundimonas species, were urinary tract infections, bacteremia, septicemia, 

peritonitis. Lower respiratory infections are fairly rare than the aforementioned 
infections. Brevundimonas species can also cause coinfection with other 

microorganisms. Acinetobacter and Brevundimonas coinfection have previously been 
reported in urinary tract infections but have never been reported in the lung. Here we 
report an immunocompetent patient with a cavitary lesion in the lung, that was caused 

by co-infection of Brevundimonas spp and Acinetobacter Johnsonii. 

Keywords: Brevundimonas, pneumonia, drug therapy, gram negative, cavitar 

ÖZ  

Brevundimonas türleri, toprakta ve suda yaygın olarak bulunan ve insanlarda nadiren 
enfeksiyonlara neden olan gram negatif, aerobik ve fermentatif olmayan basillerdir. 

Bildirilen Brevundimonas enfeksiyonu vakalarının çoğu immün sistemi 
baskılanmıştır. Bununla birlikte, izole Brevundimonas enfeksiyonları, immünsuprese 

olmayan hastalarda da rapor edilmiştir. Brevundimonas türlerinin neden olduğu en 
sık enfeksiyonlar idrar yolu enfeksiyonları, bakteremi, septisemi, peritonittir. Alt 
solunum yolu enfeksiyonları, yukarıda bahsedilen enfeksiyonlardan oldukça nadirdir. 

Brevundimonas türleri ayrıca diğer mikroorganizmalarla birlikte enfeksiyona neden 
olabilir. Acinetobacter ve Brevundimonas birlikte enfeksiyonu daha önce idrar yolu 

enfeksiyonlarında bildirilmiş ancak akciğerde hiç rapor edilmemiştir. Burada, 
Brevundimonas spp ve Acinetobacter Johnsonii'nin ortak enfeksiyonunun neden 
olduğu akciğerde kaviter lezyonu olan immünsuprese olmayan bir hastayı 
bildiriyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Brevundimonas, pnömoni, ilaç tedavisi, gram negatif, kaviter 
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Brevundimonas species are gram-negative, 

aerobic, non-fermentative bacilli, that can cause nosocomial 

infections in immunosuppressive patients. This 

microorganism, previously known as Pseudomonas, was 

reclassified as Brevundimonas following new discoveries 

in genotype and phenotype in 1994 and was included in the 

4th group of Pseudomonas (1-2). Brevundimonas species, 

usually found in soil, black sand, deep subseafloor 

sediment, purified water rarely cause infection in human 

beings (1, 2, 3).  The infection with Brevundimonas species 

was defined in immunocompromised patients rather than 

immunocompetent patients (1-2). Here we report an 

immunocompetent patient with a cavitary lesion in the 

lung, that was caused by co-infection of Brevundimonas 

species and Acinetobacter Johnsonii. 

CASE  

A 54-year-old male patient admitted to our 

outpatient clinic with complaints of cough and sputum for 

2 months. He had no chest pain, hemoptysis, dyspnea, 

night sweat, weight loss, and fever. There was nothing 

remarkable in both his medical history and family history 

either. He was an immunocompetent patient and he was 

not using any medication.  Written informed consent was 

obtained from the patient’s legal custodian or first‐degree 

relatives for publishing the individual medical records. 

Physical examination revealed decreased breath 

sounds just over the left upper lung. Blood biochemical 

tests were normal. There was neutrophilic leukocytosis and 

anemia (Hemoglobine: 10.3g/dl, leukocyte: 24,780/mm3, 

neutrophil: 20,580/mm3).  

Erythrocyte Sedimentation rate (ESR) and C-

reactive protein (CRP) were elevated (ESR: 45mm/hour, 

CRP: 21mg/dL). A cavitary lesion about 5cm in diameter, 

was determined in the left upper zone in the chest X-ray 

(Figure 1).  

 

 

Figure 1: Chest radiograph on the first admission showing 

a cavitary lesion about 5cm in diameter, in the left upper 

zone. 

 

The sputum-tuberculosis panel (AARB, 

mycobacterium tuberculosis PCR, Tuberculosis culture) 

was negative. There was a hypermetabolic lesion with soft 

tissue density in the left upper lobe and multiple 

hypermetabolic lymph nodes (Figure 2).   

Figure 2: Hypermetabolic left upper lobe cavitary lung 

lesion in PET/CT. 
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Sputum culture revealed Brevundimonas 

aurantiaca and Acinetobacter johnsonii by Bruker Biotyper 

MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics, Germany), with a log 

score of 2.196 and 1.878, respectively. Antimicrobial 

susceptibility testing results were determined using the BD 

Phoenix Automated System (BD Diagnostics, Sparks, 

Maryland) for Brevundimonas aurantiaca and the disk 

diffusion method for Acinetobacter johnsonii. The 

Brevundimonas aurantiaca isolate was found to be 

susceptible to amikacin, gentamicin, imipenem, 

meropenem, piperacillin tazobactam, and resistant to 

aztreonam, cefepim, ceftazidime, ciprofloxacin. The patient 

received intravenous tazobactam 3x4500mg/day for 14 

days. At the end of 14 days, the laboratory results were 

normal and there was a decrease in the diameter of the 

cavitary lesion. After the discharge from the hospital, the 

patient had no symptoms, laboratory results were normal, 

there were not any pathogenic microorganisms in sputum 

culture and the cavitary lesion was smaller (Figure 3). 

Figure 3: Chest radiograph,14 days after discharge from the 

hospital, with shrinking cavitary lesion. 

 

 

 

DISCUSSION 

Brevundimonas species, which are classified 

among the subgroups of Pseudomonas, are ubiquitous in 

the soil and water, and rarely cause infections in human 

beings (1, 2, 4, 5, 6). Since it is a rare pathogen of man, what 

we know about it, comes from the case series. As far as we 

have learned from these case reports, the age and the 

immune status of the patients are the two important 

predisposing factors for Brevundimonas species infections 

(1,2) It generally arises in immunosuppressive patients, 

especially those receiving chemotherapy. But also isolated 

Brevundimonas infection reports in immunocompetent 

patients are present (5, 7, 8, 9, 10). Nearly half of the patients 

with Brevundimonas bacteremia had malignancy and forty 

percent of them had intravascular catheters (5). Malignancy 

and central venous catheter seem to be possible 

predisposing factors for the development of this infection 

(5,8,9). But, our patient had pneumonia caused by 

Brevundimonas without any obvious predisposing factor. 

Co-infection of Brevundimonas species with some 

other bacterias is also possible. Co-infections with 

coagulase-negative Staphylococcus in bacteremia, 

Moraxella osloensis in a catheter infection, Staphylococcus 

aureus in empyema, Enterococcus sp, Candida tropicalis, 

and Acinetobacter in urinary tract infection have been 

reported so far (11,12). In our patient, Brevundimonas 

Aurantiaca with Acinetobacter Johnsonii were responsible 

for the pulmonary infection and to the best of our 

knowledge, this is the first coinfection of Brevundimonas 

Aurantiaca with Acinetobacter Johnsonii in the lung.  

The site and the severity of the infection of 

Brevundimonas are variable. The most common infections 

with Brevundimonas species are bacteremia, septicemia, 

urinary tract infection, and peritonitis. Septic arthritis, 

keratitis, cutaneous infection, endocarditis, meningitis, 

tonsilitis, and sometimes sepsis even without any 

remarkable foci have been reported (1,2,3,4,5,6). Lower 

respiratory tract infection is fairly rare. So far one 

empyema, one pleuritis, and two pneumonia cases have 

been reported (10, 11, 13). 
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The disease is often not fatal because 

Brevudimonas species are often susceptible to antibiotics. 

However, antibiotic susceptibilities can be quite variable. 

Most of Brevudimonas species are sensitive to 

aminoglycosides (gentamicin and amikacin), ticarcillin-

clavulanate, piperacillin-tazobactam and carbapenems (2, 

3, 4, 5, 6]. They may be resistant to first and third-generation 

cephalosporins (including antipseudomonal antibiotics), 

colistin, and quinolones [11]. There was a high divergence 

in the sensitivity to Ciprofloxacin (0-86,4%) and 

Ceftazidime (3-63.6%). This high divergence in sensitivity 

may be due to the differences between sensitivity tests and 

guidelines preferred in the centers. However, considering 

the reported antibiotic susceptibility to date, if 

susceptibility testing is impossible in Brevundimonas 

species infection, we suggest startup with piperacillin-

tazobactam. 

The most common reasons for cavitary lesions in 

the apex are tuberculosis and malignancy. Here, in this 

patient, we also suspected malignancy. On the other hand, 

his laboratory and radiological findings suggested that 

infection might also occur. Here we have observed through 

this case that Brevundimonas infection can also mimic 

malignancy. Similarly, some cases of mimicking thoracic 

malignancy have been reported previously (14,15). 

Fortunately, the sputum culture results of this patient 

revealed the reason for the radiological findings of the 

patients, and no surgical procedure was performed because 

the lesion regressed with the initiation of antibiotherapy. 

In conclusion, Brevundimonas species. and 

Acinetobacter Johnsonii coinfection was found to be the 

reason for a cavitary lung lesion in a healthy individual 

without any predisposing risk factor. We have shown for 

the first time that this microorganism, which usually causes 

bacteremia, can cause cavitation in the lungs. The most 

common diagnosis of cavitary lesions in the apex is 

tuberculosis and malignancy. However, it should be kept 

in mind that cavitary lesion may be caused by 

Brevudimonas species as in this case and sputum culture 

should be obtained from the patients before empirical 

antibiotherapy is initiated. Thus, successful treatment can 

be obtained with medical treatment without the need for 

surgical treatment. 
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YAZARLARA BİLGİ 

 
1. Derginin Kapsamı ve Temel İşleyiş 
2. Yayın Hakkı ve Yazarlık 
3. Etik Kurallar 
4. Yazının Hazırlanması 

a. Dil 
b. Temel İlkeler 
c. Makale türleri ve genel biçimleri 
d. Makale bölümleri 

5. Yazının Gönderilmesi 
6. Kabul Sonrası  

 

KAPSAM ve TEMEL İŞLEYİŞ 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (DEU Tıp Derg), Dokuz Eylül Üniversitesi 
Tıp Fakültesinin yayın organı olup yılda üç kez yayınlanır. Dergi,  tıbbın her alanından  temel ve 
klinik araştırmaları,  toplum  temelli araştırmaları, güncel konularda derlemeleri,  ender  rastlanan 
tıbbi olguları, eğitim amaçlı kısa tıbbi bulmacaları, editör görüşlerini, alanında uzman hekimlerin 
deneyim  ve  yorumlarını  içeren  editöre  mektupları  yayımlar.  Yayınlanması  istenen  makaleler 
elektronik ortamda https://tip.deu.edu.tr/tr/tip‐fakultesi‐dergisi/ adresi üzerinden gönderilmelidir.  

Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce elektronik ya da basılı olarak, 
başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da gönderim zamanında başka bir derginin incelemesi 
altında olmaması gerekir. Yazı, bir tezden kaynaklanmakta ya da tezin bir bölümü ise veya daha 
önce bilimsel  toplantılarda  sunulmuş  ise  toplantının adı, düzenlendiği  tarih ve  şehir belirtilerek 
başlık sayfasında bilgi verilmelidir.    

Dergide yayımlanan makalelerde  sunulan veriler, görüşler ve  ifadelerin bilimsel,  etik ve 
hukuki  sorumluluğu yazar(lar)a  ait  olup Editör, Yayın Kurulu üyeleri, Yayıncı ve Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bu konularda herhangi bir sorumluluğu yoktur.  

Dergiye  gönderilen  tüm  yazılar,  Yayın  Kurulu  tarafından,  dergi  kapsamına  ve  yazım 
kurallarına  uygunluğu  açısından  değerlendirir.    Editörler,  yazıyı  danışman  değerlendirmesine 
göndermeden önce red etme veya  düzeltilmek üzere yazar(lar)a geri gönderme kararı verebilir.  
 

DEU Tıp Derg,  çift kör bir dergi olup, yazılar  ilgili konuda uzman  en  az  iki danışmana 
gönderilir.  DEU  Tıp  Derg,  makalenin  dergiye  gönderilmesinden  itibaren  6‐8  hafta  içinde  
değerlendirme  sonucu  hakkında  yazar(lar)a  bilgi  vermeyi  hedefler.  Editör,  danışmanların 
önerilerini    göz  önüne  alarak  makalenin  revizyonunu  isteyebilir.  Revizyon  8  hafta  içinde 
tamamlanmalıdır.  Yazının  revize  versiyonu  zamanında  dergiye  gönderilmez  ise,  yazı  yeni  bir 
başvuru olarak değerlendirilecektir.  
 

Makale ile ilgili nihai karar (kabul/red), editör tarafından yazara bildirilir. 



II 

 

Son karar aşamasına yakın dönemde, makul bir açıklama olmaksızın yapılan geri çekme 
istekleri reddedilir. 

Tüm yazarlar, editörün temel anlamı değiştirmeden yapacağı düzeltmeleri kabul ederler.   
DEU  Tıp  Derg,  gönderilen  yazıların  değerlendirilmesi  ve/veya  basılması  ile  ilgili 

yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep etmez.  
 

YAYIN HAKKI ve YAZARLIK 

DEU  Tıp  Derg’e  gönderilmiş  olan  yazının  tüm  yerel  ve  uluslararası  yayın  hakları 
yazarların hepsinin imzaladığı “Yayın Hakkı Devir Formu” ile DEU Tıp Derg’e devrededilir. (Ek 
1).   

Yazarların her birinin makaleye katkısı, form üzerinde açıkça belirtilmelidir.  

Makale dergiye gönderildikten sonra, yazar ismi ekleme veya çıkarma ya da yazar sırasını 
değiştirme mümkün olmayacaktır. Derginin bu konudaki uygulamaları International Committee of 
Medical Journal Editors‐ICMJE (http://www.icmje.org) ve Council of Science Editors‐CSE  
(https://www.councilscienceeditors.org)  kurallarına uygundur.  
 
ETİK KURALLAR 

DEU Tıp Derg, etik ve bilimsel standartlara uygun makaleleri yayımlar.  
Yayın Kurulu, gönderilen tüm yazıları intihal ve yeniden yayınlama açısından inceler. Eğer etik bir 
sorun saptanır ise Committee on Publication Ethics‐COPE                                                                                         
( https://publicationethics.org/guidance/guidelines)  rehberlerine uyulur.  

Klinik  araştırmalar  için    “WMA  Helsinki  Deklarasyonu‐İnsanlar  ile  yapılan  Tıbbi 
Araştırmalarda  Etik  İlkeler”  (https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-
ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/),  deney  hayvanları  ile  yapılan 
çalışmalar  için    “Hayvanlar  ile  yapılan  Biyotıp  Araştırmalarında  Uluslararası  Rehber    İlkeler” 
(http://iclas.org/wp-content/uploads/2013/03/CIOMS-ICLAS-Principles-Final.pdf) ve “Laboratuvar 
Hayvanlarının Kullanımı ve Bakımı için Kılavuz” (https://grants.nih.gov/grants/olaw/guide-for-the-
care-and-use-of-laboratory-animals.pdf ) ile uyumlu olarak  ilgili Etik Kurul onayı alınmalıdır. Etik 
Kurul Onay Formunun bir kopyası başvuru sırasında sisteme yüklenmelidir.  

Olgu  sunumlarının  hazırlanmasında;  hastanın  mahremiyetinin  korunmasına  özen 
gösterilmelidir. Hastaların kimliğini tanımlayıcı bilgiler ve fotoğraflar, hastane kayıt numarası ve 
tarihler kullanılmamalıdır. Olgu sunumları için, “Bilgilendirilmiş Onam” alınmalıdır.  

Deneysel  hayvan  çalışmalarında,  ağrı  ve  huzursuzluğu  en  aza  indirgemek  için  yapılan 
işlemler yazının içinde açıklanmalıdır.  

Yazar(lar),  makalenin  kaynaklandığı  araştırma  ile  ilgili  olarak  resmi  ya  da  özel 
kurumlardan aldıkları  finansal destek, bağış veya her  türlü  ticari bağlantı hakkında editöre bilgi 
vermeli ve teşekkür bölümünde belirtmelidirler.    
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YAZININ HAZIRLANMASI 

 

Yazı Dili 

DEU Tıp Derg  yazı dili, Türkçe  ve  İngilizce’dir. Gerek Türkçe,  gerekse  İngilizce  yazılar 
diğer dilde başlık, öz ve anahtar sözcükleri içermelidir.  

 
Temel İlkeler 

DEU  Tıp  Derg,  International  Committee  of  Medical  Journal  Editors‐ICMJE  tarafından 
hazırlanmış  olan,  “Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerin Uyması Gereken  Standartlar: 
Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Baskıya Hazırlanması”  (Uniform Requirements  for Manuscripts 
Submitted  to  Biomedical  Journals:  Writing  and  Editing  for  Biomedical  Publication)  standartlarını 
(http://www.icmje.org/recommendations) kullanmayı kabul etmektedir.  

Yazarların;  randomize  çalışmalar  için  CONSORT,  gözlemsel  çalışmalar  için  STROBE, 
tanısal/prognostik  çalışmalar  için  STARD,  sistematik  derleme  ve  meta‐analizler  için  PRISMA, 
deney  hayvanları  ile  yapılan  preklinik  çalışmalar  için  ARRIVE,  non‐randomize  davranışsal  ve 
toplum  sağlığı  girişimsel  çalışmaları  için  TREND  ve  olgu  sunumları  için  CARE  kılavuzlarına 
uymaları  önerilir.  Bu  raporlama  kılavuzlarına  EQUATOR  ağından  (www.equator‐
network.org/home/)  ve  National  Library  of  Medicine‐NLM    “Research  Reporting  Guidelines  and 
Initiatives”  başlıklı  web  sitesinden  (www.nlm.nih.gov/services/research_report_guide.html)   
ulaşılabilir.  

 
Yazı Türleri 

 

Araştırma makalesi 

Bir araştırma makalesinin  temel özelliği gerçek orijinal araştırma  içermesidir. Randomize 
çalışmalar, gözlemsel çalışmalar, tanısal/prognostik doğruluk çalışmaları, sistematik derlemeler ve 
meta‐analizler, pre‐klinik deneysel hayvan çalışmaları, randomize olmayan davranışsal ve toplum 
tabanlı çalışmalar araştırma makalesi olarak kabul edilirler.    

Derleme makalesi 

Derleme makalesi, bilgi birikimi ve deneyimi olan ve yetkin çalışmaları ile bilime  katkıda 
bulunmuş uzmanlar  tarafından hazırlanan,  tıbbın özel bir  alanındaki güncel bilgilerin kapsamlı 
olarak  ele  alındığı  bir  yazı  türüdür.  Editör,  seçilen  konuda  özgün  çalışmaları  olan  bilim 
adamlarından derleme yazısı talebinde bulunabilir. 

Olgu sunumları 

Olgu sunumları, az rastlanan ve tanı ve/veya tedavisi zor olan hastalar ile ilgili, tıp 
literatürüne yeni bilgi sağlayan makalelerdir.  
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Editöre mektuplar 

Bu  tür  yazılar;  daha  önceden  dergide  yayınlanmış  bir  makalenin  önemine,  eksik 
kısımlarına  veya  gözden  kaçan  bir  özelliğine  vurgu  yapmak  üzere  hazırlanır.  Bu  yazıda 
bahsedilen makalenin  başlığı,  yazar  isimleri,  yayın  yılı,  cildi,  sayısı  ve  sayfa  numaraları  açıkça 
belirtilmelidir.  

 

Dergiye başvuran makalelerin genel formatı  
   

Bölümler 

 

Kelime Sayısı‐ 

Ana Metin * 

 

Kelime Sayısı‐ 

Öz 

Anahtar 

Sözcük 

Sayısı 

 

Araştırma 

Makalesi 

Başlık, Öz, Anahtar 
Sözcükler,  
Giriş, Gereç ve Yöntem, 
Bulgular, Tartışma, 
Kaynaklar 

3500  250, 
yapılandırılmış:  
Amaç, Gereç ve 
Yöntem, Bulgular, 
Sonuç  
 

3‐6 

 

Derleme 

Makalesi 

 

Başlık, Öz, Anahtar 
Sözcükler,  
Ana  Metin(alt  başlıklar 
içerebilir), Kaynaklar 
 

5000 
 

250, 
yapılandırılmamış 

3‐6 

 

Olgu Sunumu 

Başlık, Öz, Anahtar 
Sözcükler,  
Giriş, Olgu, Tartışma, 
Kaynaklar   

1500  150, 
yapılandırılmamış 

3‐6 

Editöre Mektup  yapılandırılmamış  1000  ‐  ‐ 
*Ana metin: Başlık, Öz, Anahtar Sözcükler, Kaynaklar, Tablolar, Şekiller HARİÇ 
 
Yazının Bölümleri 

Başlık (Title) 

Açık ve kapsayıcı olmalı ve makalenin en önemli yönlerini  tanımlamalı.   Başlık 150 harfi 
aşmamalı, yanısıra başlık sayfasında 50 harfi aşmayacak şekilde kısa başlık belirtilmelidir.  
 

Öz (Abstract) 

Araştırmanın içeriğini doğru olarak yansıtmalı; amaç, uygulanan başlıca yöntemler, başlıca 
bulgular ve temel sonuçlar belirtilmelidir. Kaynak kullanılmamalıdır.  

Anahtar sözcükler (Key words) 
Anahtar  sözcükler;  bilimsel  yazının  ana  başlıklarını  yakalamalı,   makaleye  erişimi  ve 

indekslenmeyi sağlayacak nitelikte olmalıdır.  
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İngilizce  anahtar  sözcükler,  Index  Medicus  Medical  Subject  Headings  (MeSH) 

(https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html);  Türkçe  anahtar  sözcükler,  Türkiye  Bilim 
Terimlerine (https://www.bilimterimleri.com/) uygun olarak seçilmelidir. 

 

Giriş  

Giriş bölümünde çalışmanın yapılmasını gerekli kılan ön bilgiler ve çalışmanın amacı ya da 
hipotezi kısa ve net olarak açıklanmalıdır.  
 

Gereç ve Yöntem  

Bu  bölüm;  çalışma  grubuna  ve  kaynak  topluma  ilişkin  özellikleri,  yöntemlerin 
tanımlanmasını  içeren  teknik  bilgiyi,  cihazlar  ve  işlemler  hakkında  bulguların  yeniden 
üretilebilmesini  sağlayacak  şekilde  ayrıntılı    açıklamaları,  istatistiksel  yöntemler  hakkında 
çalışmaya  uygunluğunu  ortaya  koyacak  ve  raporlanan  bulguların  okuyucu  tarafından 
doğrulanabilirliğini sağlayacak şekilde ayrıntılı açıklamaları içermelidir.  

İstatistiksel analiz için kullanılan yazılım (lar) ve versiyonları belirtilmelidir.  
“Gereç ve Yöntem”, aynı zamanda çalışmanın etik onayına ve bilgilendirilmiş onama dair 

bilgileri içermelidir. Etik  Kurul  Onayı,  tarih  ve  numara  ile  belirtilmelidir.  İnsanlar  ile  yapılan 
araştırmalarda  ve  olgu  sunumlarında,  hastalardan  ve  gönüllülerden  “Bilgilendirilmiş  Onam” 
alındığını belirten bir ifade yazıda yer almalıdır.  
 
 
Bulgular  

 Bulgular; metinde, tablolarda ve grafiklerde mantıklı bir sıra ile sunulmalıdır. Tablo ve 
grafiklerde yer alan tüm bulgular metinde tekrarlanmamalı, sadece önemli bulgular vurgulanmalı ve 
özetlenmelidir. Benzer şekilde, grafikler ve tablolar da birbirinin tekrarı olmamalı; grafikler çok 
sayıda veri barındıran tablolara alternatif olarak kullanılmalıdır.    

 

Tablolar ve Tablo Başlıkları 

Tablolar, ana metin içinde değil, her biri ayrı sayfalarda olmak üzere ayrı bir dosya halinde 
sisteme yüklenmelidir. Tablolar, metni tamamlayıcı ve açıklayıcı olmalı, metin içerisinde sunulan 
verilerin tekrarını içermemelidir. Tablolar açık ve anlaşılır biçimde düzenlenmelidir. Her bir tablo 
kısa ve açıklayıcı bir başlığa sahip olmalı, bu başlıklar tablonun üstünde yer almalıdır.   Tablolar, 
metin  içindeki  geçiş  sırasına uygun  olarak Arabik  (1,2,3,…)  rakamlar  ile numaralandırılmalı  ve 
metinde parantez içinde yazılmalıdır.  

Tabloların  içinde  kullanılan  kısaltmalar,  ana  metin  içinde  tanımlanmış  olsalar  bile, 
tablonun  hemen  altında  tanımlanmalıdır.    Başka  kaynaklardan  veri  alınmış  ise,  kaynak  dipnot 
olarak belirtilmelidir. Dipnotlar için simgeler şu şekilde sıralanmalıdır: *, **, ***, †, ‡, §, ¶.  
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Şekiller ve Şekil Alt Yazıları  
 

Şekil, resim, grafik ve fotoğrafların tümü “Şekil” olarak adlandırılmalı ve ayrı birer dosya 
olarak (TIFF veya JPEG formatında)  sisteme eklenmelidir. Şekiller, en az 300 DPI çözünürlükte, 
net ve en az 100x100 mm boyutunda olmalıdır. Şekillerin üzerinde oklar, ok başlıkları, yıldız ve 
benzeri simgeler, şeklin alt yazısında yer alan açıklamaları desteklemek üzere, kullanılabilir. 
Şekillerin üzerinde, bir bireyi ya da kurumu belirten herhangi bir bilgi yer almamalıdır.    

Şekiller, metin içinde geçiş sırasında uygun olarak Arabik rakamlar ile numaralandırılmalı 
ve metinde parantez içinde yazılmalıdır.  

Şekillerin açıklamaları, ana metnin sonunda listelenmelidir. Şekillerin alt bölümleri var ise, 
şekil açıklamaları aşağıdaki formata uygun olarak yapılandırılmalıdır:  

Örnek: Şekil  1.  a‐b.  Lamina  propria  ve  submukozada  kalretininin  immunohistokimyası. 
(DAP, ×200). Ganglionik zon +++ (a), Hipoganglionik zon ++ (b).  

Başka  yerde  yayınlanmış  olan  şekiller  kullanıldığında,  bu  konuda  izin  alınmış  olması 
yazarın sorumluluğundadır.  
 
Tartışma 

Tartışma;  ana  bulguların  literatür  eşliğinde  yorumlanmasını  içerir.  Çalışmanın  yenilik 
içeren  ve  önemli  özellikleri  yanısıra  kısıtlılıkları da  belirtilmelidir. Bu  bölümde  ayrıca;  konu  ile 
ilgili daha ileri çalışmalar/ klinik uygulamalar/izlenecek yöntemlere dair öneriler geliştirilmelidir.  
Tartışmanın son paragraf(lar)ı makalenin sonucunu özetlemelidir. 

 

Teşekkür 

Eğer  varsa,  destekleyen  kişi  ya  da  kurumlara  ilişkin  bilgi  ve  teşekkür  bu  bölümde  yer 
almalıdır. Örneğin sadece teknik destek veren ya da makalenin yazılmasına yardımcı olan ancak 
yazarlık  kriterlerini  karşılamayan  kişiler  bu  bölümde  anılmalıdır.    Finansal  destek  ve malzeme 
desteği de bu bölümde yer almalıdır.  
 

Kaynaklar 

Yazarlar, makale konusu ile doğrudan ilgili en güncel kaynakları kullanmalıdır.  

Kaynaklar  metindeki  geçiş  sırasına  göre  Arabik rakamlarla numaralandırılmalı  ve 
dizilmelidir.  Kaynak numarası, metnin içinde yazar adı belirtildi ise yazar adından hemen 
sonra, diğer durumlarda cümle sonunda parantez içinde belirtilmelidir.  

Kaynak gösteriminde, Vancouver stili kullanılmalıdır.  
Dergilerin  kısa  isimleri  MEDLINE  (www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals)  stiline 

uygun olmalıdır. Altı ya da daha az sayıdaki yazara kadar tüm yazarlar yazılmalı, yedi ya da daha 
fazla yazar varsa ilk altı yazar yazılıp, Türkçe makalelerde ʺve ark.ʺ, İngilizce makalelerde “et al.” 
ibaresi kullanılmalıdır.  
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Kaynakların  yazım  stili  ve  noktalamalar  ile  ilgili  olarak  ayrıntılı  bilgi  ve  örneklere	 
https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html web adresinden ulaşılabilir.  En 
sık kullanılan kaynak türlerine dair örnekler aşağıda yer almaktadır  
 
Dergi Makaleleri  
 Standart dergi makalesi (altı ya da daha az sayıda yazar):  
Kutcher S, Wei Y, Coniglio C. Mental health  literacy: past, present, and future. Can J Psychiatry. 
2016;61:154‐8. 
 Standart dergi makalesi (yedi ya da daha fazla sayıda yazar):  
Zhou S, Ma Y, Shi Y, Tang L, Zheng Z, Fang F, et al. Mean platelet volume predicts prognosis in 
patients with diffuse large B‐cell lymphoma. Hematol Oncol. 2018;36:104‐9. 
 Ek sayı(supplement) da yer alan makaleler:  

Yoon RS, Patel JN, Liporace FA. Nail and Plate Combination Fixation for Periprosthetic and 
Interprosthetic Fractures. J Orthop Trauma 2019;33 (Suppl 6):S18‐S20.  

 Editoryal:  
Dirchwolf M, Marciano S, Martínez  J, Ruf AE. Unresolved  issues  in  the prophylaxis of bacterial 
infections in patients with cirrhosis. [Editorial] World J Hepatol. 2018;10:892–7.  
 Basım öncesi elektronik olarak yayımlanan makaleler:  
Stanojcic N, Hull C, OʹBrart DP. Clinical and material degradations of intraocular lenses: A review. 
Eur J Ophthalmol. 2019 Aug 6: 1120672119867818. [Epub ahead of print] 
 
Kitaplar ve Diğer Monograflar 
 
 Kitap:  Nussbaum  RL,  McInnes  RR,  Willard  HF,  editors.  Genetics  in  Medicine.  6th  ed.  

Pennsylvania: WB. Saunders; 2001.  

 Kitap bölümü:  Kelly A, Stanley CA. Hyperinsulinism. In: Sarafoglu K, Hoffman GF, Roth KS, 
editors.  Pediatric  Endocrinology  and  Inborn  Errors  of Metabolism.  1st  ed.  New  York: Mc 
Graw‐Hill Companies; 2009:465‐78. 

 Türkçe  kitap  bölümü: Uysal  S.  Biyolojik Değişkenlik  ve Referans Aralık.  Tıbbi  Laboratuvar 
Yönetimi (ı) içinde Ed: Önvural B, Çoker C, Akan P, Küme T. Meta Basım,  İzmir 2019; 301‐307. 

 
Elektronik Materyal 
 
 Sadece internet’de yer alan dergilerde yayımlanan makaleler:  
Rolfsjord LB, Skjerven HO, Bakkeheim E, Berents TL, Carlsen KH, Carlsen KCL. Quality of life, 
salivary cortisol and atopic diseases in young children. PLoS One 2019 Aug 30;14(8):e0214040. doi: 
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10.1371/journal.pone.0214040. Erişim adresi: 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0214040 
 

 Bir web  sitesinin bir bölümü: European Clinical Research  Infrastructure Network  [Internet]. 
Trial  Management.  [Erişim  tarihi:  02  Eylül  2019].  Erişim  adresi:       
https://www.ecrin.org/activities/trial-management.  

 
YAZININ GÖNDERİLMESİ 

 
Lütfen makaleleri tamamiyle “online” olarak  https://www.journalagent.com/deutip/ adresine 
gönderin. Bu adrese, derginin web sayfasından da (https://tip.deu.edu.tr/tr/tip‐fakultesi‐dergisi/) 
ulaşabilirsiniz.   
 
İletişim  kurulacak  yazarın,  tam  iletişim  adresi,  telefon  (iş,  GSM)  ve    e‐posta  adresi  dahil  yer 
almalıdır. 
 
Makaleyi göndermeden önce;  lütfen aşağıdaki kurallara uyulduğundan emin olunuz:  
 

 Kısaltmalar  ilk kez kullanıldığı yerde  açıklanır ve parantez  içinde gösterilir. Başlık ve Özde 
kısaltma kullanımından kaçınılmalıdır.  

 Metinde,  tablolarda  ve  şekillerde  ondalık  kesirler  Türkçe’de  virgül;  İngilizce’de  nokta  ile 
ayrılmalıdır.  

 Ölçüm  sonuçları  ve  istatistiksel  veriler,  cümle  başına  denk  gelmedikçe  rakamlar  ile 
yazılmalıdır.  Birimi olmayan ve dokuza eşit ya da küçük sayılar yazı ile yazılmalıdır.   

 Ölçüm sonuçları metrik birimler ile ifade edilmelidir. Laboratuvar sonuçlarının kullanılmakta 
olan yerel birimler yanısıra International System of Units (SI) ile ifade edilmesi uygundur.  

 İlaçların ticari isimleri yerine jenerik isimleri kullanılmalıdır.  
 Hastalıkların  isimleri,  Dünya  Sağlık  Örgütü’nün    https://www.who.int.  adresindeki  web 

sitesinde belirtilen başlıklara uygun olmalıdır.  
 
Gönderimi  tamamlamadan  önce;  aşağıdaki  tüm  dosyaların  yüklendiğinden  ve  tüm  bilgilerin 
girildiğinden emin olunuz: 

‐ Başlık sayfası aşağıdakileri içermelidir:  
‐ Yazının başlığı ve kısa başlığı 
‐ Yazarların her birinin adı,soyadı, kurumu, bölümü ve akademik ünvanı 
‐ İletişim kurulacak yazarın e‐posta adresi ve tüm iletişim bilgileri 
‐ Ana metnin ve özün kelime sayısı, tablo sayısı ve şekil sayısı, kaynak sayısı  
‐ Çalışma önceden tez ve/veya bildiri şeklinde sunuldu ise bilgilendirme  
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‐  Destek veren kurum ve/veya kişiler var ise bilgilendirme 
‐ Çıkar çatışması beyanı  

‐ Öz 
‐ Ana metin 
‐ Tablolar 
‐ Şekiller 
‐ Etik Kurul Onayı   
‐ Yayın Hakkı Devir Formu 
‐ Teşekkür (eğer gerekli ise)   
‐ Tüm yazarların ORCID bilgileri 
 

Revizyon gerektiği durumlarda yazar, yazının revize versiyonu yanısıra danışmanların belirttiği 
konuların her birinin nasıl ele alındığını ve/veya düzeltildiğini ayrıntılı olarak açıklayan bir 
“Danışmanlara Yanıt” belgesini sisteme yüklemelidir. Revize yazı üzerinde yapılan düzeltme ve 
değişiklikler işaretlenmiş olmalıdır.  
 

KABUL SONRASI 

 

Son kontrol (proof):  Yayımlanmak üzere kabul edilen yazılar, dil bilgisi kuralları, noktalama ve 
format açısından gözden geçirilir; daha sonra PDF formatında iletişim yazarına son kontrol için 
gönderilir. Bu aşamada önemli değişiklikler yapılmaz. Yazarın bu son kontrolü, 2 gün içinde 
tamamlaması beklenir.      
 

DOI numarası: Son kontrolün ardından, yazılara DOI numaraları alınır. 
 

Basılan yazılar: Yazarlar, makalelerine PDF formatında, elektronik dosya olarak herhangi bir 
ücrete ödemeden ulaşabilirler.   
 
 

İletişim: 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
DEU Tıp Derg Yayın Koordinatörlüğü 
35340 – İZMİR 
E posta: tipdergisi@deu.edu.tr 
Tel: 0090 232 412 2263 
Web adresi: https://tip.deu.edu.tr/tr/tip‐fakultesi‐dergisi/ 
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 

1. Scope and Main Policies of the Journal 
2. Copyright and Authorship 
3. Ethical Guidelines 
4. Preparation of the Manuscript 

a. Language 
b. Basic Principals  
c. Types of  Articles  and General Format 
d. Manuscript sections  

5. Submission of the Manuscript 
6. Post Acceptance 
 

SCOPE and MAIN POLICIES 

Journal of Dokuz Eylul University Medical Faculty  (J DEU Med) is published by Dokuz 
Eylul  University Medical  Faculty  three  times  a  year.  The  journal  publishes  basic  and  clinical 
research  articles  from  all  fields  of medicine,  review  articles  on  up‐to‐date  topics,  case  reports, 
editorials  and  letters  to  the  editor.  Article  submissions  need  to  be  made  electronically 
(https://tip.deu.edu.tr/tr/tip‐fakultesi‐dergisi/).  
 

It is essential for a submitted article to be non‐previously published or under consideration 
in any other printed or electronic media. If a submitted manuscript has previously been presented 
at any meeting, the name, date and city in which the meeting was held should be stated in the title 
page. Besides,  it should be mentioned whether a submitted manuscript  is a preliminary study or 
part of a thesis. 
 

The  scientific,  ethical  and  legal  responsibility  for  data,  opinions  and  statements  of 
published articles belong to the author(s). The Editors, Editorial Board, Publisher and Dokuz Eylul 
University Medical Faculty disclaim any responsibility on these issues. 
 

All manuscripts will pass  through  a pre‐evaluation process by  the Editorial Board  as  to   
whether  a  submitted  manuscript  is  prepared  in  accordance  with  the  journal’s  scope  and 
manuscript preparation  rules. The editors may decide  to  reject or  request  revision of  the  format 
before assigning the manuscript to reviewers.  
 

J DEU Med  is  a  double  blind  journal  and  the manuscripts  are  assigned  to  at  least  two 
reviewers  selected  among  specialists  in  the  related  field.  J DEU Med    aspires  to notify  authors 
about the review decision within 6‐8 weeks following submission. Considering the suggestions of 
the reviewers,    the editor may request revision of  the article.   The revision should be completed 
within 8 weeks.  If the revised version of the manuscript is not submitted within the allocated time, 
the manuscript will be evaluated as a new submission.  
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The authors will be informed about the final decision (rejection / acceptance) for the article 
by the editor.  

Any requests for withdrawal of manuscripts close to the final decision, without reasonable 
explanation, will be rejected.  

All  authors  of  a manuscript  accepted  for  publication  should  consent  that  editors  could 
make corrections without changing the basic meaning of the text of the manuscript written. 

No  charge  is  requested  from  the  author(s)  regarding  the  evaluation  and/or  publication 
process of the manuscripts submitted to J DEU Med.      
  
COPYRIGHT and AUTHORSHIP 

The author(s) should transfer all their local and international copyrights of their submitted 
article to “J DEU Med”  by the “Copyright Transfer Form” (FORM 1) signed by all authors.   

The contribution of each author to the article should be clearly defined on the form.  
Following  the  submission  of  the  article,  no  change  is  possible  concerning  the  names  or 

order of the authors. Practices of the journal on this subject are in accordance with the rules of the 
International  Committee  of Medical  Journal  Editors  (ICMJE)  (http://www.icjme.org)  and  Council  of 
Science Editors (CSE) (https://www.councilscienceeditors.org). 
  
 
ETHICAL GUIDELINES 

J DEU Med, accepts articles in accordance with the ethical and scientific standards.  
The Editorial Office inspects all submitted manuscripts concerning plagiarism and duplication. If 
an ethical problem is detected, the editorial office will act according to the Committee on Publication 
Ethics (COPE) (https://publicationethics.org/guidance/guidelines) guidelines. 
For  clinical  research  studies,  the  approval  of  Ethics  Committee  in  accordance  with  “WMA 
Declaration  of  Helsinki  ‐  Ethical  Principles  for  Medical  Research  Involving  Human  Subjects”  
(https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-
medical-research-involving-human-subjects/); for studies involving  animals the approval of 
Ethics  Committee  in  accordance  with “International  Guiding  Principles  for  Biomedical  Research 
Involving  Animals”  (http://iclas.org/wp-content/uploads/2013/03/CIOMS-ICLAS-Principles-
Final.pdf) and/or  ʺGuide  for  the  care  and  use  of  laboratory  animalsʺ 

(https://grants.nih.gov/grants/olaw/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals.pdf) is 
required. A copy of the Ethics Committee Approval Form should be submitted online.  

Case reports should be prepared with care for the patient privacy.  Any kind of definitive 
information or photographs, hospital registry number or dates which will define the identity of the 
patient should not be used. Informed consent must also be obtained for case reports.  

For experimental studies on animals, measures taken to reduce pain and discomfort should 
be clearly stated.  
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The authors should acknowledge and provide information to the Editor on grants or other 
financial  interests  or  affiliations with  institutions,  organizations,  or  companies  relevant  to  the 
manuscript. 
 
PREPARATION OF THE MANUSCRIPT 

Language  

J DEU Med  accepts  the  articles written  in  Turkish  and  in  English.  The  Turkish  as well  as  the 
English manuscripts should include title, abstract and keywords in both languages.   

 
Basic Principles 
J DEU Med uses the standards called  “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 
Journals: Writing  and  Editing  for  Biomedical  Publication”  (http://www.icmje.org/recommendations) 
stated by ICMJE.  

The  authors  are  recommended  to  follow  CONSORT   guidelines  for  randomized 
trials, STROBE  guidelines  for  observational  studies, STARD for  diagnostic/prognostic 
studies, PRISMA for  systematic  reviews  and  meta‐analysis, ARRIVE for  animal  pre‐clinical 
studies,  TREND for non‐randomized behavioral and public health intervention studies and CARE 
for case reports. The reporting guidelines are available at the  EQUATOR Network (www.equator‐
network.org/home/)  and  the  NLM’s  “Research  Reporting  Guidelines  and  Initiatives” 
(www.nlm.nih.gov/services/research_report_guide.html)   .   
 

Types of articles accepted for submission 

Research article 

The  main  feature  of  a  research  article  is  that  it  contains  substantial  novel  research. 
Manuscripts on  randomized  trials, observational studies, diagnostic/prognostic accuracy studies, 
systematic reviews and meta‐analysis, animal pre‐clinical studies, non‐randomized behavioral and 
public health intervention studies are considered as research articles.  
 

Review article 

Review article is a comprehensive discussion of the recent knowledge on specific topics in 
medicine, prepared by  experts with  extensive knowledge and  experience  in  the  field who have 
contributed  to  the scientific  literature. The editor may  invite scientists with original  research  for 
review articles.  
 

Case report 

Case reports are articles about patients which are unique and difficult to diagnose and/or 
treat and provide new information for the medical literature.  
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 Letter to the Editor 

This type of manuscript discusses the importance, missing parts or an overlooked structure 
of a previously published article. Authors can also submit their comments to the editor on a subject 
which may be  in the reader’s field of  interest especially on educational cases,  in the Letter to the 
Editor form. Volume, year, issue, page numbers, title and author names of the article mentioned in 
a Letter to the Editor should be stated clearly. 
 
General format and length of types of  articles accepted for submission  

 
  Sections  Word Count

of the 
Main Text*

Word Count  
in  
Abstract 

Number 
of  
Keywords

Research Article  Title, Abstract, Keywords, 
Introduction, Materials and 
Methods, Results, 
Discussion, Conclusion, 
References 

3500 250, 
structured into:    
Objective, 
Materials and 
Methods, 
Results,  
Conclusion 

3‐6

Review article  
 

Title,  Abstract,  Keywords, 
Main Text, References   
 

5000,
may include 
subheadings

250,
unstructured 

3‐6

Case Report  Title, Abstract, Keywords, 
Introduction, the Patient, 
Discussion and  References

1500 150,
unstructured 

3‐6

Letter to the 
Editor 

unstructured  1000 ‐ ‐

 
* the main text: excluding  Title, Abstract, Keywords, References and Tables‐Figures‐Images  
 

Manuscript Sections 

Title (Başlık) 

The title should be clear and comprehensive and should describe the most important aspects of the 
complete article. The title should not exceed 150 characters and the short title should not exceed 50 
characters.  
Abstract (Öz) 

The abstract should accurately reflect the content of the article and include the aim of the study, 
basic procedures, main findings and fundamental conclusions. No references are used in the 
abstract.  

Keywords (Anahtar sözcükler)  
The key words  are  chosen  to  enable  retrieval  and  indexing. Acronyms  should be  avoided. The 
keywords  should  be  concordant with  the  Index Medicus Medical  Subject Headings  (MeSH)  terms 
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(https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html). For Turkish  “Anahtar  Sözcükler” please  follow 
Türkiye Bilim Terimleri (https://www.bilimterimleri.com/).   

Introduction 

 The “Introduction” section explains briefly and clearly  the background and the objective of, or the 
hypothesis tested by the study.  
Materials and Methods 

This  section  includes    the  description  of  the  participants  and  the  source  population;  technical 
information including the identification of methods, equipment and procedures in sufficient detail 
to allow others  to reproduce  the results; description of statistical methods with enough detail  to 
establish the appropriateness for the study and to enable the verification of the reported results.       
The statistical software pacakage (s) and versions used for statistical analysis should be specifired.  
The information about the Ethics Commitee Approval, including the date and number should be 
stated  in  the  “Materials  and Methods”  section.  For  articles  concerning  research  on  humans,  a 
statement  should  be  included  that  shows  Informed  Cconsent  of  patients  and  volunteers  was 
obtained . 
 
Results  

The results should be presented in logical sequence with the main or most important findings first.   
Authors should take care not to repeat all the data in the tables or figures in the text.  The text 
should include only the main findings. Similarly the data should not be duplicated in tables and 
graphs and graphs should be utilized as alternatives to tables with many entries.   
 

Tables 

Tables should be presented within the main document following the reference list with each table 
on a separate page. The tables should be explanatory for the text and should not duplicate the data 
given in the text.  The tables should be numbered with Arabic numerals consecutively in the order 
they are referred to within the main text. A descriptive title should be provided for all tables and 
the  titles should be placed above  the  tables. Abbreviations used  in  the  tables  should be defined 
below the tables even if they are defined within the main text. The symbols for footnotes may be 
aligned as:  *, **, ***, †, ‡, §, ¶. Tables should be arranged clearly to provide an easy reading. If data 
has been obtained from other sources, it is the authors responsibility to obtain permission and the 
source should be indicated as a footnote.   

Figures  

The figures, graphics and photographs are all named as “Figure” and should be submitted as 
separate files ( in TIFF or JPEG format). The minimum resolution of each submitted figure should 
be 300DPI, and the figures should be clear in resolution and large in size (minimum dimensions 
100x100 mm). Thick and thin arrows, arrowheads, stars, asterisks and similar marks can be used 
on the images to support figure legends. Any information within the images that may indicate an 
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individual or institution should be blinded. The figures should be numbered with Arabic  
numerals consecutively in the order they are referred to within the main text. Figure legends 
should be listed at the end of the main document. When there are figure subunits, the figure 
legends should be structured in the following format:  

Example: Figure  1.  a‐b.  Immunohistochemistry  of  kalretinin  in  lamina  propria  and  submucosa.  
(DAP, ×200). Ganglionic zone +++ (a), Hypoganglionic zone ++ (b).  

It  is  the  responsibility of  the authors  to acquire copyright permissions  if any  tables,  figures and 
other images previously printed are used in their manuscript.  
 
Discussion 

The discussion contains  the explanations of  the main  findings  in  the  light of  literature. The new 
and important aspects as well as the limitations of the study  should be stated. The implications for 
future  research/clinical  practice/policy  also  need  to  be  explored.  The  last  paragraph(s)  of  the 
discussion should summarize the conclusions of the study.  
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References 
The authors should use up-to-date references directly related to the subject of their article 

and take care to use Turkish references when sufficiently relevant.  

References should be numbered with arabic numerals  in the order of citation  in  the main 
text. References  should  be  indicated  in  paranthesis  at  the  end  of  the  sentence  or  just  after  the 
author’s name if mentioned in the text.  

The references should follow the Vancouver style . 
Abbreviations of journal titles should be done in accordance with journal abbreviations used in 

MEDLINE  (www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals).    For  publications  with  6  or  fewer 
authors, a list of all authors is required, for publications with 7 or more authors, the first 6 authors 
should be listed, followed by “et al”.  

Detailed  information about    reference  styles and punctuations with  samples are available at  
https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. Please find below the examples for the 
most frequently used references:    

 
Articles in Journals  
 Standard journal article (with six or less authors):  
Kutcher S, Wei Y, Coniglio C. Mental health  literacy: past, present, and future. Can J Psychiatry. 
2016;61:154‐8. 
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 Standard journal article (with seven or more authors):  
Zhou S, Ma Y, Shi Y, Tang L, Zheng Z, Fang F, et al. Mean platelet volume predicts prognosis in 
patients with diffuse large B‐cell lymphoma. Hematol Oncol. 2018;36:104‐9. 
 Article in a supplement:  

Yoon RS, Patel JN, Liporace FA. Nail and Plate Combination Fixation for Periprosthetic and 
Interprosthetic Fractures. J Orthop Trauma 2019;33 (Suppl 6):S18‐S20.  

 Editorial:  
Dirchwolf M, Marciano S, Martínez  J, Ruf AE. Unresolved  issues  in  the prophylaxis of bacterial 
infections in patients with cirrhosis. [Editorial] World J Hepatol. 2018;10:892–7.  
 Article published electronically ahead of the print version:  
Stanojcic N, Hull C, OʹBrart DP. Clinical and material degradations of intraocular lenses: A review. 
Eur J Ophthalmol. 2019 Aug 6: 1120672119867818. [Epub ahead of print] 
 
Books and Other Monographs 
 
 Book with  editor(s) as author: Nussbaum RL, McInnes RR, Willard HF, editors. Genetics  in 

Medicine. 6th ed.  Pennsylvania: WB. Saunders; 2001.  

 Chapter in a book:  Kelly A, Stanley CA. Hyperinsulinism. In: Sarafoglu K, Hoffman GF, Roth 
KS, editors. Pediatric Endocrinology and Inborn Errors of Metabolism. 1st ed. New York: Mc 
Graw‐Hill Companies; 2009:465‐78. 

 
Electronic Material 
 
 Article only the internet:  
Rolfsjord LB, Skjerven HO, Bakkeheim E, Berents TL, Carlsen KH, Carlsen KCL. Quality of life, 
salivary cortisol and atopic diseases in young children. PLoS One 2019 Aug 30;14(8):e0214040. doi: 
10.1371/journal.pone.0214040. Erişim adresi: 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0214040 
 

 Part of a homepage/Web  site: European Clinical Research  Infrastructure Network  [Internet]. 
Trial  Management.  [Erişim  tarihi:  02  Eylül  2019].  Erişim  adresi:       
https://www.ecrin.org/activities/trial-management.  

 
SUBMISSION of the MANUSCRIPT   

 
Please submit manuscripts exclusively online at:   https://www.journalagent.com/deutip/ which is 
also available at the web site of the journal (https://tip.deu.edu.tr/tr/tip‐fakultesi‐dergisi/).  
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Before submitting the manuscript please ensure the following :  
 The  abbreviations must  be defined  the  first  time  they  are used  and  should  be displayed  in 

parentheses after the definition. Authors should avoid abbreviations in the title, abstract and at 
the beginning of the sentences.  

 Decimal  fractions  in  the  text,  tables  and  figures  should  be  separated  by  decimals  points  in 
sections in English and commas in sections in Turkish. 

 Measurements  should  be  reported  in metric  units.  It  is  appropriate  to  state  the  laboratory 
results in the International System of Units (SI) as well as the local units being used.  

 Measurements and statistical data should be stated as numbers unless at the beginning of the 
sentence. Numbers with no unit and  ≤ 9 should be stated in written form. 

 Generical names of the drugs should be preferred instead of the commercial names. 

 The names of  the diseases  should be  in accordance with  the Health Topics of World Health 
Organization stated at  https://www.who.int.  

 

 
Before ending the submission, please bu sure that all files below are uploaded: 

‐ Title page 
o The title and short title 
o The name, affiliation and academic degree of each author  
o The e mail address and full contact information of the correspondance author   
o The word count for the main text and the abstract  
o Number of figures, tables and number of references  
o The information about whether submitted manuscript has previously been presented at a 

meeting (name, date, city) and whether it is a preliminary study or part of a thesis  
o  Sources of support 
o Conflict of Interest declaration 
 

‐ Abstract 
‐ Main text 
‐ Figures 
‐ Ethical approval and informed consent 
‐ Transfer of Copyright Aggreement Form  
‐ Acknowledgements (if necessary)   
‐ ORCID IDs of all authors 

If a revision is required, along with the revised version of the manuscript, the author should 
submit a “Response to Reviewers” which states in detail how each issue raised by the reviewers 
has been covered. The revised manuscript should be marked and/or annotated regarding the 
revisions.     
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POST ACCEPTANCE 

Proofs: Manuscripts accepted for publication are edited for grammar, puctuation and format; then 
a PDF proof is sent to the corresponding author to check for editing and type setting accuracy. 
Major changes to the articles as accepted for publication will not be considered at this stage. The 
author is expected to complete the proof check within 2 days.   
DOI number: Following the proof check, the manuscripts are provided with a DOI number and 
published on the journal’s webpage. 
Offprints: The electronic files of typeset articles in Adobe Acrobat PDF format are provided free of 
charge.  
 
Correspondance: 

Dokuz Eylül University Medical Faculty 
J DEU Med Editorial Office 
35340 – İZMİR/TÜRKİYE 
E mail: tipdergisi@deu.edu.tr 
phone: 0090 232 412 2263 
Web site: https://tip.deu.edu.tr/tr/tip‐fakultesi‐dergisi/ 
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