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 1 

ÖNSÖZ 

 

"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet 

bir nefes sıhhat gibi." 

Kanuni Sultan Süleyman 

"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. "  

Mustafa Kemal ATATÜRK 

Sağlık bilimi günümüzde sürekli olarak değişim ve gelişim 

göstermektedir. Sağlık alanındaki gelişmeler uzay ve teknolojik 

gelişimlere paralel olarak ilerlemektedir. Her geçen gün yeni bir 

belirteç, bir aşı, bir ilaç, bir hastalığın genetik şifresi tespit edilmekte, 

üretilmektedir. 

 Bu dinamik süreçler içerisinde gelişmeleri takip etmek nispeten çok 

daha kolay bir hale gelmiştir. Birçok dergi, kitap yayın artık internet 

üzerinden yayınlanmakta ve buna bağlı olarak eskiden var olan temel 

kitaplardan konu öğrenme eğilimi, internet üzerinden araştırma 

yapmaya doğru kaymaktadır.  

İnternet üzerinden edinilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek, bu 

büyük denizden doğru bilgileri bulup çıkarmak ise her geçen gün daha 

da zorlaşmaktadır.  

Sağlık bilimleri alanında hazırladığımız bu kitapta; güncel konuların 

merak edilen yönlerini aktarmaya çalıştık. Emeği geçen tüm 

hekimlerimize teşekkürü borç bilirim. 

 

Dr. Serkan YILDIRIM 
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GİRİŞ 

Birçok sebebe bağlı oluşan iskemi-reperfüzyon hasarı çeşitli doku ve 

organlarda oluşan fonksiyon bozukluklarına neden olmaktadır. İskemi-

reperfüzyon (IR) hasarına yüksek morbidite ve ölüm eşlik eder ve ciddi 

sosyal ve ekonomik problemlere neden olur. İskemi ve reperfüzyon 

hasarı sonucu inflamasyon, metabolik bozukluklar, proinflamatuar 

sitokinler ve immün sistemin diğer mediyatörleri ortaya çıkmaktadır. 

Ortaya çıkan bu maddeler soucu hatalı katlanmış ya da katlanmamış 

proteinler endoplazmik retikulum (ER) stresine neden olmaktadır. ER 

stresi, birçok hastalık dâhil olmak üzere çok sayıda iskemik hastalığın 

patolojik bir işaretidir. ER stresi, katlanmamış protein cevabının (UPR) 

aktivasyonuna ve ardından iskemi-reperfüzyonu takiben hücresel 

fizyolojinin adaptasyonuna yol açar. ER stresinin,  iskemi-reperfüzyon 

hasarı altında yatan mekanizmalardan biri olduğu yapılan birçok 

çalışmada ortaya konmuştur. Bu nedenle, bizde bu çalışmada IR 

hasarında, ER stresinin mekanizmasını  içeren araştırmaları tartışmayı 

amaçladık. 

İSKEMİ-REPERFÜZON HASARI 

İskemi, kan akımı azalmasına bağlı olarak doku ve organların yetersiz 

perfüzyonu ile oksijenden yoksun kalması şeklinde tanımlanan bir 

durumdur.(BJ, 1992)  İlk kez 1986 yılında Murry ve arkadaşları 

tarafından köpek miyokardında gösterilen iskemi, daha sonra yapılan 

çalışmalar ile beyin, spinal kord, iskelet kası ve karaciğer gibi 

organlarda da oluşabileceği ortaya konmuştur.(Chen, Graham, Zhu, & 

Simon, 1996; Murry, Jennings, & Reimer, 1986) Reperfüzyon, 
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iskemiye neden olan etkenin ortadan kaldırılarak dokuya kan akımının 

yeniden düzenlenmesidir. Reperfüzyonun, iskemik dokuda enerji 

ihtiyacının sağlanması ve toksik metabolitlerin uzaklaştırılması gibi iki 

olumlu etkisi vardır. Böylelikle reperfüzyon iskemik hasarın 

düzeltilebilmesi için gerekli bir süreçtir. Ancak reperfüzyon ile 

oksijenlenmiş kanın iskemik dokuya dönüşü, dokuyu daha fazla 

zedeleyen bir reaksiyon sürecini başlatır.(Grace, 1994; Kuzu et al., 

1998) (BJ, 1992)Organ ya da dokuların tekrar oksijenlenmesi, bir başka 

deyişle reperfüzyonu ile hasarlanma daha da artmaktadır. (Grace, 1994) 

(Carden & Granger, 2000) 

İskemi sonucu hücrede yapısal ve metabolik değişiklikler meydana 

gelir. Doku için gelen kan akımının kesilmesi sonucu hücrede oksidatif 

fosforilasyon azalır ve fosfokreatin ve adenozin 5’-trifosfat gibi yüksek 

enerjili fosfat sentezi de azalmaktadır.(Jennings & Reimer, 1991) 

Sonuç olarak hücre içi kalsiyum ve sodyum düzeyleri artarak hücresel 

ödeme yol açar. İskemi sırasındaki yetersiz oksijen, mitokondride 

oksidatif fosforilasyonun bozulmasına neden olur. Bu durum doğrudan 

veya metabolitler ile hücresel hasar meydana getiren mediyatörlerin 

birikmesine neden olur.(Mallick, Yang, Winslet, & Seifalian, 2004) 

İskemi sırasında ATP üretimi durup kullanımı devam ettiği için 

ATP’den adenozin difosfat (ADP), adenozin monofosfat (AMP) ve 

adenozin oluşur. Hücre dışına adenozin geçerek inozin ve hipoksantin’e 

dönüşür. Hipoksantin ise ksantin dehidrogenaz (XD) aracılığıyla 

ksantin ve ürik asit’e metabolize olur. Bu reaksiyonda elektron alıcısı 

okside nikontin amid adenin dinükleotid (NAD+ )’dir. Artan hücre içi 
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Ca+2, Ca+2 bağımlı proteazlar, XD’nin ksantin oksidaz (XO)’a 

dönüşümünü sağlar. Hipoksantin’in ksantin’e, ksantin’in ürik asit’e 

dönüşümü XO tarafından gerçekleştirilir. Bu olay reperfüzyon sonucu 

oluşur. Bu iki basamakta ürün olarak reaktif oksijen türlerinden 

süperoksit anyonu (O2 •−) oluşur. (De Martino, 1981; D. A. Parks, 

Williams, & Beckman, 1988; Zelenock, 1990) 

Reperfüzyon hasarında rol oynayan humoral ve hücresel olaylar henüz 

tam olarak aydınlatılamamış fizyopatolojik bir süreçtir. (Abeş & 

Sarihan, 2004; Cerqueira, Hussni, & Yoshida, 2005) Reperfüzyon 

sırasında oluşan hasarda, hücre içine hızla giren oksijen molekülü ile 

oluşan serbest oksijen radikalleri en önemli rolü oynamaktadır. 

Reperfüzyon hasarına en duyarlı hücresel yapılar; zar lipitleri, 

proteinler, nükleik asitler ve deoksiribonükleik asit molekülleridir. 

Reperfüzyon döneminde gözlenen hasarda, hücre içine moleküler 

oksijen girişi ile hızla oluşan serbest oksijen radikal (SOR) türevleri 

başta olmak üzere birçok mekanizma rol oynamaktadır. Reperfüzyon 

hasarına en fazla duyarlı olan hücresel yapılar, zar lipitleri, proteinler, 

nükleik asitler ve deoksiribonükleik asit molekülleridir.(Wilhelm, 

1990) 

İskemi ve reperfüzyon hasarı bütün olarak incelendiğinde birbirleriyle 

ilişkili, karmaşık, hücresel ve humoral olaylar sistemi olup 

fizyopatolojisiyle ilgili serbest oksijen radikalleri, polimorfonükleer 

lökositler (PMNL), kompleman sistemi, endotel hücre gibi özellikle 

dört faktör başta olmak üzere çeşitli faktörler ileri sürülmüştür.(Şener 

& BÇ, 2009) İskemi ve reperfüzyon hasarında hücresel ölümün temel 
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tetikleyicileri; proteaz ve fosfolipazlar, artmış hücre içi kalsiyum 

konsantrasyonu ve karşılanamayan enerji ihtiyacıdır.(Bilbao et al., 

1999) Ancak iskemi ve reperfüzyon hasarında doku ölümünün temel 

sorumlusu ve hasarın belirleyicisi olarak serbest oksijen radikalleri 

gösterilmektedir.(D. Parks, 1989)İskemi reperfüzyon sürecinde, 

hücresel zedelenmenin, özellikle reperfüzyon sırasında oluşan serbest 

oksijen radikalleri nedeniyle meydana geldiği düşünülmektedir. 

(Yamamoto et al., 2001)Ancak IR’de ksantin oksidaz etkisine bağlı 

olarak artan süperoksit radikali ve hidrojen peroksit (H2O2), antioksidan 

seviyesi kapasiteyi aşar ve antioksidan ortamdan etkin bir şekilde 

temizlenemez. Hidrojen peroksit daha sonra Fe+2 gibi geçiş metalleri 

veya süperoksit radikalleri ile reaksiyona girer ve çok güçlü radikal 

olarak bilinen hidroksil radikalini (OH ) oluşturur. (Valko, Morris, & 

Cronin, 2005)  

ENDOPLAZMİK RETİKULUM STRESİ 

Tüp şeklinde (membranöz),  dinamik bir organel olan Endoplazmik 

retikulum (ER),   granüllü ve granülsüz olmak üzere iki farklı tipte 

olabilmektedir. Granüllü ER ‘nin ağsı yapısının üzerine ribozomlar 

yerleşmiştir; granülsüz ER ‘nin üzerinde ribozomlar 

bulunmamaktadır.(Görlach, Klappa, & Kietzmann, 2006; Yalcin & 

Hotamisligil, 2013)Granüllü endoplazmik retikulum çeşitli 

proteinlerinin sentezinden, ikincil ve üçüncül yapılarının 

katlanmasından ve modifikasyonundan sorumlu ökaryotik hücre 

sistemin önemli bir parçasıdır. Endoplazmik retikulum hücre içi ve 

dışına sentezlenecek proteinlerin kontrolü ve kalitesi dışında sterol ve 
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lipitlerin sentezinden de sorumludur.(Dobson, Šali, & Karplus, 1998; 

Görlach et al., 2006; Schröder & Kaufman, 2005) ER’ye gelen 

sentezlenmiş protein, N-glikozilasyon, oligomerizasyon, disülfit 

oluşumu, hidroksilasyon gibi çeşitli modifikasyonlara uğradıktan sonra 

katlanabilmektedir.(Christis, Lubsen, & Braakman, 2008) Çok 

karmaşık işlem döngüsünden oluşan proteinlerin katlanmasında; 

hipoksi, oksidatif stres, N-bağımlı glikolizasyon inhibisyonu, 

enfeksiyonlar, ortamın sıcaklığı ve kalsiyum homeostazının bozulması 

gibi çok sayıda etkenin varlığı ortaya konmuştur.(Chaudhari, Talwar, 

Parimisetty, Lefebvre d’Hellencourt, & Ravanan, 2014; Seydel & 

Aksoy) Bu şekilde oluşan stres durumları ER’nin protein katlanma 

kapasitesini azaltmaktadır. Sonuç olarak katlanmamış proteinlerin 

birikimi hücreye zarar vermektedir ve ER stresi ortaya 

çıkmaktadır.(Inagi, Ishimoto, & Nangaku, 2014)Hücre, karşılaştığı ER 

stresi ile baş edebilmek ve hücre içi homeostazı sağlamak için 

katlanmamış protein yolağını (UPR) kullanır. Katlanmamış protein 

yanıtı (UPR), ER’de katlanmamış veya hatalı katlanmış proteinlerin 

birikmesi ve ER homeostazisinin bozulması durumunda ortaya çıkarak 

ER stresini engelleyebilmek ve ER homeostazisini tekrar eski haline 

döndürebilmek için aktif hale geçmektedir.(Corazzari, Gagliardi, 

Fimia, & Piacentini, 2017)  UPR yolağının aktif olmasıyla ER’de ki 

amaç; bozulan ER işlevini yeniden kurmak ve değişen çevreye 

adaptasyonu sağlamak. Ayrıca ER’de proteinlerin katlanma 

kapasitesini artırmak, ER lümenine gelecek yeni proteinlerin miktarını 

azaltmak, ER’de bulunan katlanmamış veya hatalı katlanmış proteinleri 

kompenentlerine ayırarak tekrar sitoplazmaya dönüşünü 
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sağlamaktır.(Nakato et al., 2015) Protein katlanma işlemi 

tamamlandıktan sonra, olgun proteinler golgi cismine doğru yol 

almaktadır. Ancak, proteinlerin büyük bir kısmı doğru bir şekilde 

katlanmayabilmektedir. Bu proteinler GRP78 gibi şaperonlar 

tarafından tanınmakta ve daha sonra yeniden katlama işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi için ER’de yerleri korunmaktadır. Tekrar katlama 

işleminin başarısız olduğu durumlarda ise bu proteinler ER-ilişkili 

degredasyon mekanizması [endoplasmic reticulum-associated protein 

degradation (ERAD)] aracılığı ile ER homeostazının korunmasını 

sağlamak için ER’den elimine edilmektedir.(Breitling & Aebi, 2013; 

Takayanagi, Fukuda, Takeuchi, Tsukada, & Yoshida, 2013)  ER, 

lümende biriken proteinlerin katlanmasını sağlamak için katlanmaya 

destek olan yardımcı moleküllerin sentezini artırır .(Conn et al., 2002)   

Şaperon adı verilen bu moleküller ER’de proteinlerin doğru 

katlanmasına yardımcı olmaktadır. Protein katlanmasına yardımcı olan 

bu moleküller aynı zamanda iyi birer kalsiyum tamponlayıcı 

proteinlerdir ve aktiviteleri için de kalsiyuma ihtiyaç 

duymaktadırlar.(Buck, Wright, & Brodsky, 2007) ER'deki katlanmamış 

/ yanlış katlanmış protein yükü nedeniyle, üç ana UPR sensörü PERK, 

(protein kinaz RNA (PKR) benzeri ER kinaz ), IRE-1(İnositol 

gerektiren enzim-1)  ve ATF-6 (aktive edici transkripsiyon faktörü 6) 

etkinleştirilir. Bu proteinlerin her üçü de lüminal bir ER domaini 

içermektedir.(Nishikawa, Brodsky, & Nakatsukasa, 2005; Pandey, 

Mathur, & Kakkar, 2019) ER stres altında olmadığı durumlarda, bu 

proteinler GRP-78 ile beraber inaktif hâlde bulunmaktadır. Ancak, 

hatalı katlanmış proteinlerin ER lümeninde birikmeye başlaması 
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durumunda, GRP-78 ER membran proteinlerinden ayrılmakta ve hatalı 

katlanmış ya da katlanamamış proteinlere bağlanarak ATP-bağımlı 

katlama işlemlerine olanak sağlamaktadır. GRP78’in membran 

proteinlerinden ayrılmasıyla, PERK ve IRE-1’in oligomerizasyonu ve 

trans-otofosforilasyonu sağlanmaktadır. Böylelikle, UPR yolaklarının 

aktivasyonu gerçekleşmiş olmaktadır.(HAZE et al., 2001; Zhang, 

Sanders, Fliesler, & Wang, 2014)  

PERK, α ökaryotik başlama faktörü 2 (eIF2α)’yi fosforilleyerek 

translasyonu yavaşlatan, kinaz aktiviteli sitozolik domainli tip I 

transmebran proteinidir. PERK, ayrıca antioksidanları, enzimlerin 

detoksifikasyonunu, immun sinyali, hücre büyümesini kapsayan genleri 

indükleyen bir transkripsiyon faktörü olan Nrf2’yi de 

fosforillemektedir.(Seydel & Aksoy) UPR cevap genlerinin 

upregulasyonuyla bağlantılı olarak, hatalı proteinlerin birikimi PERK 

yolu vasıtasıyla protein translasyonunun azalmasına yol 

açmaktadır.(Colgan, Al-Hashimi, & Austin, 2011) 

IRE-1 transmembran proteindir. Sitoplazmik bölümü endoribonükleaz 

ve kinaz aktivitesine sahiptir. Lümene bakan bölümü PERK ile 

benzerdir ve dimerizasyon gösterir. İki formu vardır. IRE1-α tüm 

hücrelerde bulunurken β formu ise bağırsaklarda bulunmaktadır.(Ron, 

2002) IRE1, diğer UPR yolakları gibi GRP78 ile kompleks halindeyken 

inaktiftir. ER stres sırasında GRP78’in ayrılması; IRE1α’nın 

dimerizasyonunu, oligomerizasyonunu ve trans-otofosforilasyonunu 

sağlar. (Gardner, Pincus, Gotthardt, Gallagher, & Walter, 2013) Aktif 

haldeki IRE1’in RNAaz aktivitesi ile mRNA X-box bağlayıcı protein 1 
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(XBP) den 26 nükleotid uzaklaştırılır ve oluşan kırpılmış XBP1 mRNA 

translasyonuna uğrayarak transkripsiyon faktörüne dönüşür.(Li, 

Korennykh, Behrman, & Walter, 2010) 

Diğer transmembran protein olan ATF6 ise, lösin fermuarlı 

transkripsiyon faktörüdür. ER’de stresin tetiklenmesi sonucunda, Golgi 

aygıtına aktarılarak proteolitik kesim geçirir ve böylece aktive olur. 

ATF6, hücrede ER stresi olmadığında, ER membranında Grp78 ile 

beraber inaktif şekilde bulunmaktadır. ER stres ile karşılaşınca Grp78 

lümene katlanmaya yardımcı olmak için gönderilirken ATF6’da post-

transkripsiyonel modifikasyona uğrar.(Engin & Hotamisligil, 2010) 

Aktive olan ATF6, nukleusa aktarılır ve alt yolaklarında bulunan 

genlerin aktivasyonunu sağlar. Golgiye gönderilen ATF6, site1 

proteazla (S1) etkileşerek kırpılmaya uğrar. Daha sonra site2 proteaz 

(S2) tarafından kırpılan ATF6 nukleusa gönderilir. (Shen, Chen, 

Hendershot, & Prywes, 2002) Bu üç yolağın aktivasyonu sonucu ortaya 

çıkan ATF4, sXBP1 ve ATF6 transkripsiyon faktörleri nükleusa 

transfer edilir ve ER stres ile başa çıkmak için gerekli olan pek çok gen 

ekspresyonu indüklenir. (Oslowski & Urano, 2011; Schonthal, 2012) 

İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA ENDOPLAZMİK 

RETİKULUM STRESİNİN ROLÜ 

ER stresiyle bağlantılı olarak nörodejeneratif hastalıklar, diyabet ve 

iskemi gibi çeşitli patofizyolojik durumlar ortaya 

çıkmaktadır.(Szegezdi, Logue, Gorman, & Samali, 2006) IR hasarının 

endoplazmik retikulumda katlanmamış ya da yanlış katlanmış 

proteinlerin birikmesine neden olduğu yaygın çalışmalar arasındadır ve 
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ER stresi olarak da bilinen katlanmamış protein tepkisine yol açtığı 

ortaya konmuştur.(Folch-Puy et al., 2016; Xin et al., 2014) Patolojik 

olarak meydana gelen ER stresi sonucu Ca2+  homeostazı, salgı 

proteostazındaki bozulmalar, bozulmuş lipit metabolizması ve artan 

apoptotik sinyal dahil olmak üzere sayısız olumsuz sonuç oluşur. 

Yapılan çalışmalarda IR sonucu oluşan durumlarda, ER stresi olarak 

bilinen protein homeostazının aktif hale gelmesini içeren reaksiyonlar 

meydana gelmektedir. (Heusch, Bøtker, Przyklenk, Redington, & 

Yellon, 2015; Murphy & Steenbergen, 2008; Wang, Xu, Gillette, Jiang, 

& Wang, 2018; Yang & Paschen, 2016)  ER stresine yanıt olarak 

aktifleştirilen birincil strese duyarlı sinyal yolu olan UPR, ER stres 

membran proteinleri PERK, IRE1 ve ATF6'nın aktivasyonunu sağlar. 

ER stresine yanıt olarak oluşan ER sensörleri, ER proteostazının, 

hücresel redoks bakımının ve metabolit homeostazı dahil olmak üzere 

çeşitli aktivitelerde yer alan strese duyarlı biyolojik yolların 

translasyonel ve transkripsiyonel olarak yeniden şekillenmesine yol 

açan iyi tanımlanmış sinyal transdüksiyon yollarını başlatır.(J. Han & 

Kaufman, 2017; Hetz & Papa, 2018; Walter & Ron, 2011). Yapılan son 

çalışmalarda insan genetik verileri, ATF6'nın iskemik bozukluklar gibi 

hastalıklara müdahale gibi terapötik potansiyeli vurgulamaktadır. (Chu 

et al., 2007; Meex et al., 2007; Meex et al., 2009) ATF6'nın IR hasarına 

karşı dokuları koruyan moleküler mekanizma olduğu ortaya konmuştur. 

ATP'ye bağlı şaperon BİP artışı ve kalpteki IR hasarına karşı ATF6 ‘nın 

etki mekanizması yapılan çalışmalar arasındadır. ATF6 eksik farelerde 

IR'ye bağlı BiP’deki artışların bloke edilmesi bu şaperonun ATF6 

tarafından spesifik regülasyonunu da doğrulamaktadır.(Blackwood et 



 

14 SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR 

al., 2018; Jin et al., 2017) ER stres mekanizmasında meydana gelen 

işlev bozukluğunun miyokardiyal yaralanma oluşturduğu ortaya 

konmuştur.(Belmadani & Matrougui, 2019) Yapılan bir çalışmada kalp 

IR hasarı sırasında, glikoz ve besin eksikliği, ATP tükenmesi, büyük 

miktarlarda serbest radikal reaktif oksijen türünün artması ve Ca2 + 

homoeostazının yok edilmesinin, ER stresine yol açtığı 

izlenmiştir.(Choy, Murugan, & Mustafa, 2018; D. Han et al., 2019; Kim 

et al., 2016) Çeşitli fizyolojik ve patolojik durumlarda olduğu gibi 

karaciğer IR hasarı sonrasında Endoplazmik Retikulumda katlanmamış 

ya da yanlış katlanmış proteinlerin birikmesi sonucunda katlanmamış 

protein yanıtı oluşmaktadır. Sonuç olarak hücre ya apoptoza gitmekte 

ya da tekrar hayatta kalmayı sağlama yönünde tercih 

yapmaktadır.(Zhou et al., 2016)  In vitro olarak yapılan bir çalışmada 

HK-2 renal proksimal hücre hattına iskemi reperfüzyon modeli 

uygulanmış   endoplazmik retikulum stres mekanizmasının oluştuğu 

glucose-regulated protein 78 (GRP78) arttığı ortaya konmuştur.(Yu et 

al., 2013)  Hücre kültürü ile yapılan bir çalışmada oksijen ve glukoz 

yoksunluğuna maruz kalan nöronlarda geçici fokal serebral iskemi 

oluşturulmuş ve ER stres şaperonlarından olan p-PERK and p-eIF2α 

ekspresyon düzeyinin arttığı ortaya konmuştur.(Lin et al., 2018) 

Çalışmada hipokampusta in vivo ve in vitro olarak oluşturulan oksijen-

glikoz yoksunluğu sonucu oluşan serebral iskemi-reperfüzyon 

hasarından sonra artan endoplazmik retikulum stresi kaynaklı oluşan 

apoptoza karşı östrojen ve propofol kombinasyon tedavisinin etkinliği 

meydana gelmiştir.(Xu et al., 2018) Diyabetik sıçanlara miyokardial 

iskemi reperfüzyon oluşturulan çalışmada IR’ den önce tunikamisin 
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uygulanan grupta tunikamisinin patolojik hasarları iyileştirdiği, 

miyokardiyal oksidatif stres hasarlarını ve apoptozu azalttığı, IR 

grubuna kıyasla ATF6, RACK1, PERK, GRP78 ve PGC-1a'nın 

ekspresyon düzeylerini düzenlediği ortaya konmuştur. Sonuç olarak,  

düşük doz ER stres indükleyici tunikamisin kullanımının miyokardiyal 

IR hasarında IRE1 / ATF6 / RACK1 / PERK ve PGC-1a ekspresyon 

düzeyini artırdığı miyokardiyal IR'yi hafifletmek için ER stresini aktive 

edebileceğini göstermiştir.(Yan et al., 2019) Yapılan bir çalışmada 

renal IR hasarında ZnCl2
 uygulanması sonucu ER şaperonlarından olan 

GRP78, ATF6, peIF-2a, XPB-1 gibi moleküllerin ekspresyon 

düzeyinin önemli ölçüde azaldığı izlenmiştir. Sonuç olarak, IR'den 

sonra ER sürecini modüle etmek için Zn takviyesinin potansiyel etkisi 

gösterilmiştir.(Hadj Abdallah et al., 2018) ER stresinin IR ile 

indüklenen endotelyal hücre hasarındaki potansiyel rolü araştırılan 

çalışmada IR ile oluşturulan endotelyal hücre hasarında silostazolün 

terapötik etkisi ortaya konmuştur. Silostazolün beyin endotel 

hücrelerinde ER stresini inhibe ettiği izlenmiştir. Bu sonuçlar, IR 

kaynaklı ER stresinin kan beyin bariyerinin bozulmasına neden olduğu 

ortaya konmuştur.(Nan et al., 2019) Serebral iskemi-reperfüzyon hasarı 

üzerinde nöroprotektif etkiye sahip deksmedetomidinin, ER stresiyle 

ilişkili apoptoz yolağı proteinlerinin (GRP78, p-PERK, CHOP ve 

Cleaved-kaspaz-3) ekspresyon seviyelerini önemli ölçüde azalttığı 

görülmüştür. Sonuç olarak, deksmedetomidinin serebral iskemi-

reperfüzyon hasarı sonrası ER stresi kaynaklı apoptozu azalttığı ortaya 

konmuştur.(Liu et al., 2018) 
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GİRİŞ 

İskemik inme, mortalite ve morbidite major nedenlerinden biridir. 

Günümüzde iskemik inme semptomları başladıktan ilk 4.5 saatlik 

tedavi penceresinde hastalara uygulanan intravenöz trombolitik tedavi, 

seçilmiş vakalarda ilk 24 saat tedavi penceresinde uygulanabilen 

endovaskuler trombektomi ve özellikle kardioembolik inme nedeni 

olan atrial fibrilasyonda yeni oral antikoagülan ilaç tedavileri ile 

yapılabilen efektif inme tedavisi ile inmede mortalite ve morbidite 

oranları gerilemektedir (Powers WJ ve ark., 2019). 

İskemik infarkt alanına özgü, akut dönemde inme semptomları 

başladıktan hemen sonra periferal dolaşımda serum seviyesi 

değişebilen, duyarlılığı yüksek bir biyobelirteç ile nörogörüntülemler 

ile birlikte efektif tedavi seçenekleri genişletilebilir, hasta seçimi 

tedavi pencerisinde etkin olabilir. Bu yazıda; akut inme tanısı, erken 

nörolojik komplikasyon riski, olası beyin doku hasarı öngörülmesi ve 

final infarkt hacmi ile ilişkilendirilen olası biyobelirteçler, literatür 

eşliğinde gözden geçirilmiştir. 

1. İSKEMİK İNME TANIMI, RİSK FAKTÖRLERİ, 

SINIFLAMASI VE TEDAVİSİ 

Dünya Sağlık Örgütü’nün güncel inme tanımlanmasına göre; serebral, 

spinal kord veya retinada, fokal infarkt veya hemoraji sonucu ani 

gelişen, 24 saat ve daha uzun sureli fokal nörolojik disabilite ve hatta 

ölüme yol açabilen kinik bir durumdur (Jauch EC ve ark., 2013).  
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Beyin damar hastalığı; trombotik, arterden artere emboli veya sistemik 

hipoperfuzyona bağlı gelişmiş ise iskemik inme (%85); intraserebral 

veya subaraknoid kanamaya bağlı ise hemorajik (%15) inme olarak iki 

ana grupta incelenir (Jauch EC ve ark., 2013).  

Akut inme, mortalitesi ve morbiditesi yüksek acil bir durumdur. 

İskemik inme mortalite açısından ikinci en sık ve morbidite açısından 

dünyada üçüncü en sık nedendir (Jauch EC ve ark., 2013). Dünya 

ölümlerinin yaklaşık %12’si inme nedenlidir ve 6. en sık saptanan  

ortalama hayat süresini kısaltan nedendir (Feigin VL ve ark., 2015). 

İskemik inmede risk faktörleri değiştirilemeyen ve değiştirilebilen risk 

faktörleri olmak üzere iki ana kategoride incelenmektedir. İnme ile 

ilgili en belirleyici risk faktörü yaş olmak üzere cinsiyet ile birlikte 

ikisi önemli değiştirilemeyen risk faktörüdür (Bos MJ ve ark.,2014) 

Değiştirilebilir inme risk faktörleri arasında; hipertansiyon, diabetus 

mellitus, hiperkolesterolemi, aktif veya pasif sigara kullanımı, atrial 

fibrilasyon ve koroner arter hastalıkları yer almaktadır (Meschia JF ve 

ark., 2014). Özellikle bu risk faktörlerinin kontrolü ve tedavisinin 

uygulanması; inme olasılığı engellenebilmesi, inme tedavisi ve 

rehabilitasyonunda birincil korumada en etkili tedavi yöntemidir 

(Meschia JF ve ark., 2014). İskemik inmede, inmeye neden olan 

faktöre yönelik etyolojik bir sınıflama ile hem mevcut iskemik inme 

tedavisi hem de inme rekürrensi riskini azaltmak açısından önemlidir. 

İskemik inme tedavisi zaman bağımlıdır akut dönemde yapılan 

tedaviler hızlı reperfuzyona olanak sağlamaktadır. İskemik inme 

tanısında akut dönemde endovaskuler yol ile girişimsel trombektomi, 
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intraarterial trombolitik tedavi ve intravenöz trombolitik tedavi gibi 

yeni geliştirilen tedavilerle yüksek mortalite ve morbidite oranı 

hastalar lehine düşürülmüştür (Powers WJ ve ark., 2019) . 

Nörogörüntülemeler ile terminolojik iskemik inme tanımı artık beyin 

dokusu düzeyinde hasarı da derecelendirebilen sınıflanmaya 

indirgenmektedir. Amaç kurtarılabilir beyin dokusunu irreversible 

iskemik infarkta dönüşmesini engellemektir. İskemik inme nedenini 

belirlemek tedavi stratejilerini belirlemekte ve rekürren iskemik inme 

riskini önlemede yol gösterici olmaktadır. İskemik inme sınıflaması; 

tanısal olarak inme ciddiyetini belirlemek, iskemik alanı lokalize 

edebilme ve tedavi değerlendirilmesinde ise tedavi seçenekleri 

belirleyerek ikincil korumada önemlidir (Kernan WN ve ark., 2014). 

İlk olarak Bamford ve ark. (1991) iskemik inme klinik bulgularına 

göre (Tablo 1) ve TOAST “Trial of Org 10172 in Acute Stroke 

Treatment” çalışmasında (Adams HP ve ark.,1993) da bu sınıflamaya 

iskemik inme etyolojisi eklenerek (Tablo 2) iskemik inme 

sınıflamaları hastalara uygulanmaya başlanmıştır. Çünkü iskemik 

inme etyolojisi ve klinik prognoz ilişkilidir (Dennis MS ve ark., 1993) 

Tablo1. Bamford ve ark. (1991) İskemik inme sınıflaması 

1.Total anterior sirkülasyon infarktları (TACI). 

2. Parsiyel anterior sirkülasyon infarktları (PACI). 

3. Posterior sirkülasyon infarktları (POCI). 

4. Laküner infarktlar (LACI). 
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Tablo 2: TOAST İskemik İnme Sınıflaması (Adams HP ve ark., 1993) 

2. BİYOBELİRTEÇ TANIMI VE İNMEDE BİYOBELİRTEÇ  

Ilk olarak 1988de ABD’de Ulusal sağlık birimi biyobelirteç çalışma 

grubu; normal biyolojik süreç, patolojik süreç ya da tedavilere verilen 

farmakolojik cevabın değerlendirilmesine olanak sağlayan indikatör 

görevi gören, objektif olarak ölçülebilen ‘biyolojik iz’ olarak 

belirteçleri tanımladı (Katan M ve Elkind M, 2018). Biyobelirteç 

kavramı; fizyopatolojik parametreleri klinik görüntülemeleri, doku-

kan örneklerini içerebilir. 

Santral sinir sistemindeki hücrelerin inmeye cevaben partiküler 

biyobelirteçlerin upregulasyonu ve beyin omurilik sıvısı (BOS) ile 

periferal kan doşamına salınması gerçekleşir. İskemik inme sonrası 

erken evrede oluşan direkt nöronal hasar sonrası biyobelirteçlerin 

seviyesi yükselmekte ya da oluşan serebral ödem ve intrakranial 

basınca sekonder oluşan nöronal hasar sonucu ekpresyonu artarak 

1. Geniş arter aterosklerozu (tromboz veya emboli). 

2. Kardiyoembolizm (Yüksek risk/ orta-risk). 

3. Küçük damar oklüzyonu (lakün). 

4. Diğer belirlenen nedenlere bağlı iskemik inme. 

5. Nedeni belirlenemeyen iskemik inme 

a- 2 ya da daha fazla neden belirlenmesi 

b- Negatif değerlendirme 

c- Tamamlanmamış değerlendirme 
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hücre dışına salınmaktadır. Geç evrede ise iskemik inme nedenli 

gelişen patofizyolojik kaskad ve mikroglial reaksiyonla seviyeleri 

yükselmektedir. Fokal iskemi alanındaki penumbral zonda oluşan 

nekrotik hücre hasarı, sitotoksik ve vazogenik ödem sonrası kan beyin 

bariyeri yıkılması ile geç evrede biyobelirteçlerin salınımı tetiklenir.  

Selüler biyobelirteç bu şekilde ekstraselüler aralığa geçebilir 

(Fassbender K ve ark, 1997; Wunderlich MT ve ark., 1995) 

Bu yazı; günümüzde iskemik inme alanında kanda saptanabilen 

protein biyobelirteçlerin inme ile ilişkisini fonksiyonel klinik prognoz, 

ölüm, rekürren inme, inme etyolojisi araştıran literatürdeki klinik ve 

deneysel çalışmalarla korele yazıldı. 

3. İSKEMİK İNMEDE BİYOBELİRTEÇ OLASI KULLANIM 

ALANLARI  

İskemik inmede olası biyobelirteçlerin günümüze kadar yapılan 

çalışmalarda kullanım alanları akut inme tanısı, erken nörolojik 

komplikasyon riski analizi, olası beyin doku hasarı öngörülmesi ve 

final infarkt hacmi belirlenebilmesi şeklinde gruplanmıştır (Jickling 

GC ve Sharp FR, 2015). Klinik prognozu monitorize etmek, beyin 

doku hasarı genişliğini belirleyebilmek için olası biyobelirteçin serum 

seviyesi nörogörüntülemedeki kontrol final infarkt hacmi ve klinik 

değerlendirme ölçekleri ile korele olmalıdır. 
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Akut iskemik inmede olası biyobelirteç belirleme kriterleri: 

*Serebral iskemik infarkta duyarlı olmalı ki küçük lakuner infarkt 

olarak değerlendirilen ve kranial bilgisayarlı tomografi (BT)’de 

akut dönemde görülemeyenleri dahi ayırt edebilmeli 

*Beyin dokusuna, serebral iskemik infarkta özgü olmalı 

*İskemik infarkt süreci başladıktan sonra dakikalar saatler 

içerisinde serum düzeyi belirlenebilmeli 

*Özellikle acil serviste inme taklit eden durumları ayırtedebilmeli 

*Ve özellikle tedavi seçim aşamasında malign serebral iskemi ya 

da iskemik alanda hemorajik transformasyon için yüksek riskli 

hastaları ayırt edebilmesi iyi bir biyobelirteç olarak 

değerlendirilebilir (García-Berrocoso, T .ve ark, 2010; Kim SJ 

ve ark., 2013). 

Elektif belirteç ideal olarak klinik tedavide yol gösterebilen ve klinik 

tedavilerde tanıda seçenekleri elemeye yönelik özgünlükte ve 

duyarlılıkta, hızlı-güvenilir sonuç veren ve maliyet etkin olmalıdır. 

Günümüzde inme alanında kabul gören belirli bir biyobelirteç tanı 

tedavi algoritma kılavuzlarında kullanılmamaktadır. 

İskemik inme tanısında klinik nörogörüntülemeler tanı-tedavi 

kılavuzunda yer alıp günlük pratikte uygun olsa da 

nörogörüntülemeler yanına örneğin; myokard infarktusunde akut 

dönemde kanda çalışılan troponin yüksekliği (Penttila K ve ark, 

2002), pulmoner embolide d- dimer yüksekliği (Gibler WB ve ark, 

2003) ve kalp yetmezliğinde taranan BNP (brain natriuretic peptid) 
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yüksekliği (Stein PD ve ark., 2004) gibi bir kabul gören biyobelirteç 

kullanılması ile erken dönemde tanı ve tedavi kolaylığı sağlayabilir. 

Infarkt dokusu varlığını ayırt etme yanı sıra akut dönemde 

kullanılabilecek ‘tanısal değerli biyobelirteç’, tedavileri ayrı olan 

iskemik ve hemorajik inme vakalarını ayırtedebilecek özellikte 

olabilirse özellikle akut iskemik inme tedavisinde intravenöz 

trombolitik tedavide kullanılması için nörogörüntülemelere ek ya da 

nörogörüntülemelere üstünlük sağlayacak nitelikte yol gösterici 

olması hedeflenmektedir.  

Beyin doku hasarı biyobelirteçlerinden Nöron spesifik enolaz (NSE) 

özellikle iskemik inme için belirteç olarak yetersizdir; çünkü birçok 

serebral hadisede hasarlanan beyin dokusundan dolaşıma salınabilir. 

Ve ikincil olarak çok erken dönemde sistemik dolaşıma kan beyin 

bariyeri engeli nedeni ile geçmesi kısıtlı olmasından ötürü, akut 

dönemde kullanılabilirliği zayıftır (Bharosay A ve ark, 2012). 

İskemik inme tanısı yanında inmeyi taklit eden hipoglisemi, fokal 

nöbet, migren ve psikolojik hastalıklar gibi serebrovaskuler 

durumlarda da iyi bir biyobelirteç belirlenmelidir.  

Bu bahsedilen kısıtlamalar dışında, beyin hasarında periferal dolaşıma 

salınımı indüklenen birçok biyobelirteç iskemik inme tanı ve tedavi 

değerlendirilmesinde çeşitli klinik çalışmalarda kullanılmaktadır. 
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Akut iskemik inme hastası hastaneye acil servise geldiğinde tanısı 

konulduktan sonra hasta yakınları tarafından hekimlere her zaman 

hastanın durumunun nasıl seyredeceği iyileşip iyileşmeyeceği sorulur. 

Klinik prognoz sadece verilen tedavi ve tedavinin başladığı süreye 

bağlı değildir. Aynı zamanda fizyoterapistlerin ve hasta bakımında 

görevli personelin gayretine de bağlıdır. Multifaktöriyel olan inme 

prognozu iyi klinik gidişatı değerlendirmek adına birçok klinik 

değerlendirme skalası NIH inme ölçeği (National Institues of Health) 

ve modifiye Rankin Skoru (mRS) kullanılmaktadır (Lyden P ve ark., 

1994;  van Swieten JC ve ark., 1988) Bu klinik ölçeklere eklenecek iyi 

bir biyobelirteç tanısal değeri arttırabilir. Etyolojik inme 

sınıflanmasına eklenecek bir biyobelirteç prognoz, rekürren inme riski 

ve olası tedavi seçenekleri değerlendirilmesi için önemlidir.  

 

Asemptomatik hastalarda yüksek riskli hasta grubunu ayırt etmek için 

genomik dizilimli biyobelirteçler ya da sessiz beyin iskemilerini 

nörogörüntülemelerde tarama metodu yanına eklenecek inflamatuar ya 

da protrombotik yolak ilişkili biyobelirteçler tedavi seçiminde ve hasta 

takibinde yol gösterebilir. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lyden%20P%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=7974549
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Swieten%20JC%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=3363593
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4. İSKEMİK İNME ÇALIŞMALARINDA 

BİYOBELİRTEÇLER: 

4.1. S100B  

S100B, akut iskemik inmede birçok klinik ve deneysel çalışmada 

geniş çaplı değerlendirilmiş bir biyobelirteçtir.  S100B, kalsiyum 

module eden protein grubuna aittir. S100B serebral astroglial yapıda, 

periferal sinir sisteminde schwann hücrelerinde, ekstranöronal olarak 

melanosit, adiposit ve kondrositlerde bulunur (Donato R, 2001). 

S100B mikroglial hücreleri uyararak iskemik inmede proinflamatuar 

süreçte rol alır (Dassan P. ve ark., 2009).   

 

Astrositik beyin hasarı göstergesi olarak S100B protein belirteç olarak 

değerlendirilmektedir. Özellikle serebral astrosit, oligodendrosit, 

koroid plexus epiteli ve nöronlarda lokalize olması nedeniyle 

astrositik beyin hasarı belirteci yanında kan beyin bariyeri (KBB) 

disfonksiyonunu gösteren bir belirteç olarak kullanılabilir (Dassan P. 

ve ark., 2009). 

 

Birçok çalışmada, iskemik inme hastalarında S100B seviyesinin arttığı 

belirtilmiştir. İskemik inmeden 3 gün sonra özellikle kortikal büyük 

arter okluzyonunda olan iskemik infarktlarda periferal dolaşımdaki 

seviyesi, laküner infarktlara göre daha yüksektir. Geçici iskemik atak 

ve küçük iskemik infarktları ayırt etmekte yetersizdir. İskemik inmede 

semptomlar başladıktan sonraki ilk 8-10. saatte dolaşımdaki seviyesi 

artmaya başlar; 72. saatte pik düzeye ulaşıp; 96. saatte giderek azalır 

(Dassan P. ve ark., 2009).  
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Wunderlich ve ark. 32 iskemik inme hastasında inme başlangıç 48 

saat sonra değerlendirilen S100B seviyesi >0.2 mcg/Lt ( 

%85duyarlılık; %92 özgüllük) ise kötü klinik prognoz (NIH inme 

ölçeği skoru ve mRS yüksek hasta) ve 3. ayda patolojik sonolojik ( 

ekstrakranial ve intrakranial doppler ultrasonografi) verilerle uyumlu 

olduğu bildirilmiştir (Wunderlich MT ve ark., 2004). 50 iskemik inme 

hastasının dahil edildiği farklı çalışmada inme sonrası 3. gün S100B 

seviyesi final infarkt hacmi ile uyumlu iken inme ciddiyeti ve klinik 

prognoz ile korelasyon saptanmamış (Selcuk O ve ark., 2014). 50 

hastanın dahil edildiği diğer bir çalışmada kontrastsız BT ile tanı 

konulması duyarlılığı %54 iken S100 B seviyesi 0.1 mcg/ml üzerinde 

olduğunda, tanısal BT ile birlikte duyarlılık %78’e yükseldiği 

bildirilmiştir (Jung MH ve ark., 2011). Yayınlanan diğer bir çalışmada 

ise geniş ve orta çaplı infarkt hacmi ile iskemik inme ciddiyetinin 

S100B seviyesi ile uyumlu olduğu gösterilmiştir (Weglewski A ve 

ark., 2005).  Ilk 24 saat içerinde iskemik inme şikayetleri gelişen 127 

iskemik inme hastasında geliş NIH inme ölçeği skoru ve kötü prognoz 

ile S100B seviyesi 23.5 pg/ml seviyesi korele saptanmıştır ( %44 

duyarlılık ve %83.5 özgüllük) (Park SY ve ark., 2013) .   

 

4.2. NSE 

 

Nöron Spesifik Enolaz (NSE) glikolitik enzim enolazın dimerik 

izoenzimidir. Nöron ve nöroendokrin farklılaşma hücrelerinde 

sitoplazmada yer alır (Bharosay A. ve ark., 2012). Wunderlich ve ark. 

yaptığı çalışmada akut iskemik inme hastalarında iskemik inme 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weglewski%20A%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=16096936
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sonrası serum NSE seviyesi 2. ve 4. günler arasında yükselmekte 

olduğu ve bu yükseliş sırasında korele olarak nöronal iskemik hasarın 

da devam ettiği serebral infarkt alanın genişlediği belirtilmiştir 

(Wunderlich MT ve ark., 1999). 150 iskemik inme hastasında serum 

NSE seviyesi inme başlangıcından 72 saat sonra pik yaparak disabilite 

ve nörolojik kötüleşme ile korele olduğu gözlenlenmiştir (Bharosay A. 

ve ark., 2012). 83 hastanın dahil edildiği diğer bir çalışmada inme 

sonrası 1. ve 7. günler arasında NSE serum düzeyleri takip edilmiş;  

kardioembolik etyoloji ve hemorajik transformasyonu olan iskemik 

inme hastalarında 2 kez NSE düzeyi ( ikili pik patern) pik yaptığı 

belirtilmiştir (Kim BJ ve ark., 2014). Böylelikle çalışmada klinik 

takipte iskemik inme hastalarından düzenli alınacak kan tetkiki ile 

hastaların inme etyolojisi ve infarkt alanında hemorajik trasformasyon 

riski öngürülebilir tezi öne sürülmüştür.  

 

4.3. BNP  

 

BNP natriuretik bir peptid olup vücut su dengesini, kan basıncını 

regüle etmek amacıyla kardiak ventriküllerden sentezlenmektedir. 

İskemik inmeye sekonder salınan BNP ise hipotalamustan 

salınmaktadır. İskemik inme nörohumoral ve sistemik inflamatuar 

yanıt ile ilişkili akut stress reaksiyonu olup bu duruma sekonder olarak 

hipotalamus-pituator-adrenal aks aktivasyonu ile BNP salınımı olduğu 

kabul edilmektedir (Mennon B, ve ark., 2014). Kardioembolik inmede 

ilk 90 gün mortalite-morbiditeyi belirten BNP seviyesinin yüksekliği 

bağımsız biyobelirteç olarak belirtilmiştir (Anne M. ve ark., 2007). 

100 iskemik inme hastanın dahil edildiği diğer bir çalışmada büyük 
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arter aterotromboz etyolojili hasta grubunda istatisiksel anlamlı BNP 

seviyesinde artış saptanırken; bu durum 3. ay takipte kötü klinik 

prognoz ile ilişkilendirilmiştir (Mennon B, ve ark., 2014). 231 

hastanın dahil olduğu diğer bir çalışmada yüksek BNP seviyesi 

kardioembolik iskemik inme hastasında atrial fibrilasyonu olan 

hastalarda antikoagulasyon seçeneğini değerlendiren yüksek CHADS2 

skoru, taburculukta yüksek mRS ve geniş çaplı iskemik infarkt 

lezyonu ile korele olduğu belirtilmiştir (Maruyama K ve ark., 2014).  

 

4.4. GFAP  

 

Beyin hasarına ikincil olarak astrositlerden salınan astrosit hücre 

iskeleti ile ilişkili protein yapıda olan glial fibrillar asidik protein 

(GFAP) periferal kan dolaşımı ve BOS’a geçer. 64 hastanın dahil 

edildiği çalışmada inme başlagıcı sonrası 72. saatte ölçünen GFAP 

serum seviyesi 1. ayda değerlendirilen inme ciddiyetini ölçen NIH 

inme ölçeği skoru ile uyumlu saptanması nedeni ile geç evrede inme 

ciddiyetini ölçmek için kullanılabileceği öne sürülmüştür (Puspitasari 

V. ve ark. 2019). 286 iskemik inme hastasının ilk 24 saatteki serum 

GFAP seviyesi ilk 1 yılda NIH inme ölçeği skoru yanına eklenince 

inme morbiditesini öngörebilmeyi arttırmıştır (Liu, G., Geng, J. 

(2018). 

 

4.5. İnflamatuar Biyobelirteçler  

 

İnflamasyon iskemik inmede önemli rol oynamaktadır. Mikroglia, 

astrosit, endotelyal hücrelerin aktivasyonu ile nöroprotektif rol 

alırken; immün hücrelerin inflamatuar mediyatörleri eksprese 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20G%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=29308673
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Geng%20J%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=29308673
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etmesiyle KBB yıkımı, nöronal ölüm, beyin ödemi ve hemorajik 

transformasyon meydana gelir (Bonaventura A. ve ark., 2016). 

İskemik alan tarafından inflamatuar mediyatörlerin salınımı nötrofil 

aktivasyonu ve bunların KBB ve beyin parankiminde kümelenmesine 

yol açar. Erken inflamatuar yanıtta mikroglia ve monositler reaktif 

oksijen radikalleri, matriks metalloproteinazlar, sitokin ve kemokin 

üretimi ve salınımı sağlar. Nötrofil ve makrofajlar ise geç evre 

inflamatuar yanıtta rol alır ve antienflamatuar ile proanjiojenik 

mediyatörler salınımını sağlar (Bonaventura A. ve ark., 2016).  

 

Vangilder ve ark. derleme yazısında 5 büyük çalışmanın analizinde 

CRP yüksekliğinin uzun dönemde kötü prognoz ile ilişkisi olduğu 

bildirilmiştir (Vangilder RL ve ark., 2014). 880 iskemik inme hastanın 

incelendiği çalışmada CRP yüksekliği inme ciddiyeti ile korele 

bulunmuştur (Pandey A ve ark., 2014). Whiteley ve ark yaptığı 

sistematik derleme yazısında 4 geniş çaplı çalışmanın sonuçlarını 

refere alarak  IL-6 düzeyi iskemik inmede kötü prognoz ile 

ilişkilendirilmiştir (Whiteley W. ve ark., 2009). Bustamante ve ark. 

sistematik derleme yazısında 16 büyük çalışma verileri havuzlanarak 

4523 iskemik hastada serum IL-6 seviyesi bağımsız risk faktörü 

olarak kötü prognoz ile ilişkilendirilmiştir (Bustamante A. ve ark, 

2014). 184 trombotik tedavi alan iskemik inme hastasında yüksek IL-

10 seviyesi 3. ayda iyi klinik prognoz ile korele bulunmuştur 

(Rodríguez-Yáñez M. ve ark., 2013). İntravenöz trombolitik tedavi 

alan iskemik inme hastalarında yapılan iki farklı çalışmada da Matriks 

metalloproteinaz-9 (MMP-9)’un pik seviyesi iskemik infarkt alanında 
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hemorajik transformasyonda artabileceği belirtilmiştir (Carbone F ve 

ark., 2015; İnzitari D. ve ark., 2013).  

 

4.6. Endotelyal disfonksiyon- Trombotik yolak belirteçleri: 

 

Von Willebrand faktör (vWF), P selektin, ICAM-1 (intraselüler 

adhezyon molekülü), VCAM-1 (vaskuler hücre adezyon molekül) 

düzeylerindeki düşüklük ile koagülasyon/ fibrinoliz belirteçleri t-PA  ( 

doku tip plazminojen aktivator), PAI (plazminojen aktivator 

inhibitor), d-Dimer seviyesinin yüksekliği 42 çalışmanın 

metaanalizinde lakuner iskemik infarkt ile korele bulunmuştur 

(Wiseman S ve ark., 2014). İskemik inme sonrası fibrinojen 

seviyelerinde yükselme infarkt alanı büyüklüğü ve klinik prognoz ile 

korele olduğu gösterilmiştir (Di Napoli M. ve ark, 2001; 2009). 

Özellikle homestatik biyobelirteçler; trombolitik tedavi sonrası 

serumdaki seviyesi ile final infarkt alanı, trombolitik tedaviye 

sekonder infarkt alanında hemorajik transformasyon gelişimine 

öngermekte ve tedavi seçiminde rol oynamaktadır (Maas MB ve Furie 

KL, 2009).   

 

4.7. miRNA 

 

miRNAlar küçük ‘non-coding’ RNA parçacığı (protein ürününe 

dönüşmeyen RNA), tek sıralı nükleotid dizisinde olan moleküllere 

verilen isimdir. miRNAlar hedef mRNA stabilitesini azaltma ve 

translasyonel etkinliğini duraklatabilme işlevlerini postranslasyonel 

aktivite regulasyonu ile gerçekleştirir (Sonoda T. ve ark., 2019). 
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Serum miRNA seviyelerinin olası tanısal ve prognozu öngörebilmede 

belirteç olarak kullanımı hem deneysel hem de klinik bazlı 

çalışmalarda araştırılmıştır. Serum miR-1343-5p, miR-6805-5p, inme 

riski ile korele; miR-4433b-3p, miR-6803-5p, miR-6090 inme 

hastalarında kardiovaskuler risk faktörleri ile korele olarak 

ekspresyonun değiştiğini klinik bazlı çalışmada göstermişler (Sonoda 

T. ve ark., 2019). Chen ve ark. yaptığı çalışmada, inme sonrası ilk 24 

saatte serum miR-146b ekspresyonunun upregule olduğu belirtilmiştir 

(Chen Z. ve ark., 2018). Serum miR-126-21, miR-143-145, miR-27 

aterosklerotik olaylarla; mir-26, miR328 atrial fibrilasyon risk 

faktörleri ile; miR210 klinik gidişat ve endotelyal anjiyogenez ile 

iskemik inme hastalarında ilişkili olduğu belirtilmiştir (Sonoda T. ve 

ark., 2019). 

 

İskemik önkoşullanma ile birlikte deneysel orta serebral arter iskemik 

infarktı oluşturulan sıçanlarda aquaporin 4 formasyonu (miR-29b-2, 

miR-124a-3p, miR-130a, miR-223 ve miR-320a), glutamat toksititesi 

(miR107, miR-145, miR-223), kurtarılabilir iskemik doku alanı (miR-

9a, miR-19b, miR-29b-2, miR-341, miR-339–5p, miR-15–5p, miR-

99b-5p), ve neoanjiojenez (let-7f-5p, miR-126a ve miR-322–3p) ile 

ilişkili miRNAların iskemik ön koşullanma ile regüle edildiğini 

gösterilmiştir. (Altintas O ve ark. 2016).  

 

4.8. Toll-Like Reseptörler (TLR) 
 

Toll-Like Reseptorler doğal bağışıklık sistemde görev almaktadır; 

inflamatuar yolak ile ilişkilendirilmiştir. TLR iskemik hasar ile sinyal 

yolağı tetiklenerek pro-inflamatuar moleküllerin ekspresyonun 
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supresyonu, anti-inflamatuar moleküllerin ekspresyonun artmasını 

yeniden programlayarak nöronal korumada rol oynamaktadır (Marsch 

BJ ve ark., 2009). Serebral endotel, astrosit, oligodendrosit ve 

nöronlar TLR eksprese edebilirler. Mikroglialar TLR1-9, astrositler 

TLR3, oligodendtrosit TLR2-3, serebral endotelyum TLR 2-4-9 

eksprese ettiği belirtilmiştir (Marsch BJ ve ark., 2009). Deneysel 

serebral iskemi/reperfuzyon modelinde TLR2 ve TLR4 knock-out 

fareler serebral iskemik hasar ve infarkt alanı sağlam gruba göre daha 

küçük saptanmış ve serebral iskemide TLR2 ve TLR4 ün TNF-alfa, 

IL-1, IL-6 ve iNOS salınımını upregule ettiği belirtilmiştir (Cao CX 

ve ark., 2007; Lehnardt S. ve ark., 2007). 25 geçici iskemik atak ve 

iskemik inme hastası ile 35 kontrol asemptomatik karotid darlığı olan 

hasta gruplarında iskemik olayla korele olarak periferal dolaşımda 

TLR4 düzeyinin arttığı belirtilmiştir (Ferronato S. ve ark., 2011). 89 

iskemik inme hastası ve 166 sağlıklı kontrolün dahil edildiği 

çalışmada iskemik inme hastalarında TLR4 mRNA sentez seviyesinin 

upregule olduğu ve IL-8 mRNA sentez seviyesinin azaldığı 

belirtilmiştir. IL-8 mRNA sentez seviyesinin azalmasını aspirin 

tedavisi ile ilişkilendirilmiştir. Özellikle aterosklertoitk olaylar 

açısından TLR-4 bağımsız risk faktörü olarak bu çalışmada 

öngürülmüştür (Wu D. ve ark., 2012). 108 aterosklerotik kronik 

hastalığı olan hasta grubu ile 70 sağlıklı kontrol grubu arasında 

yapılan karşılaştırmada TLR2 reseptör ekspresyonun bağımsız risk 

faktörü olarak aterosklerotik plak oluşumunda kritik rol oynadığı 

belirtilmiştir (Devaraj S. ve ark., 2008). Semptomları başladıktan ilk 

12 saat içerisinde çalışmaya dahil edilen 110 iskemik inme hastasında 
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TLR7 ve TLR8 ekspresyonu ile kötü klinik prognoz, ciddi inflamatuar 

cevap ile ilişkili bulunmuş; TLR3 ve TLR9 ekspresyonu ile kinik 

prognoz arasında ilişki saptanmamıştır (Brea D. ve ark., 2011). 

 

5. SONUÇ: 

 

Biyobelirteçlerin iskemik inme sonrası latent fazda yükselmesi yani, 

serumda biyobelirteç seviyesindeki değişiklik ile inme başlangıç 

zamanı arasındaki sürenin uzun olması, periferal dolaşımda 

biyobelirteç serum seviye değişikliği için KBB engeli, 

biyobelirteçlerin seviyelerinin kabul gören normal aralığının alt-üst 

değerleri arası farkın fazla olması ve iskemik inmenin multifaktöriyel 

etyolojiye sahip olması ile erken dönemde tanısal değerlendirmede, 

iskemik infarkt alanı büyüklüğü ile uzun dönem morbidite olasılığının 

değerlendirilmesinde sınırlı uygulama alanına sahiptir.  Fakat 

günümüzde yayınlanan tanı ve tedavi kılavuzlarında biyobelirteçlerin 

kullanımı açısından öneri sunmasa da hem klinik bazlı hem deneysel 

çalışmalarda biyobelirteçlerin özellikle oluşan hasarı hiperakut 

dönemde belirten, iskemik inme sonrası oluşacak hasarı tamir eden 

mekanizmaları tetikleyen ya da bu mekanizmalar tarafından salınan ve 

nöronal plastisite ilişkili biyobelirteçlerin mevcut kılavuzlardaki 

tanısal nörogörüntülemelere eklenmesi hem hasta tedavi seçiminde 

hem de hastaların nörofizyolojik takibinde yol gösterebilir. 
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GİRİŞ 

Lazer kelimesi dilimizde ingilizce ‘Light. Amplification.By. 

Stimulated.Emission.Of.Radiation.’ sözcüklerinin baş harfleri 

kısaltılarak oluşturulmuş olup, koherent ışının monokromatik olarak 

arttırılmış kuvvette oluşturulma mekanizmasıyla elde edilen alete 

denmektedir. Çalışma mekanizması optik ışık çoğaltılmasının, 

elektromanyetik radyasyon emülsiyonu ile fotonun reaktive edilmesi 

temeline dayanmaktadır. Ortaya çıkarılan gaz, sıvı, katı atomlar ya da 

moleküllerden enerji elde edilmekte, bu elektromanyetik enerjiler 

termal ve elektronik enerjiye çevrilmektedir. 

LAZERİN TARİHİ: 

Lazer ışını ilk olarak 1960 yılında deneysel olarak aliminyum oksitten 

yapılmış sentetik bir ruby barın, kromiyum oksitle kaplanmasıyla 

Thedore Harold Mainman, tarafından keşfedilmiştir. 

Gaz odaklı daimi güçte olan lazerler, ilk olarak Javan tarafından 1961’ 

de kullanılmıştır. Geusic tarafından 1964 yılında, neoymium:yttrium-

aluminium-garnet Nd- YAG lazer ve aynı yılda Patel ve arkadaşları 

tarafından CO2yani karbondioksit lazer üretilmiştir. 

Lazer ışını ilk olarak 1992 yılında tıp dünyasında kullanılmaya 

başlanmıştır. İlk olarak dermatoloji alanında başlayan lazer kullanımı 

daha sonra oftalmaoloji alanında da denenmiştir. 

1979 yılında ilk defa bir operasyon sırasında kemik kesisi frez yerine 

lazer yardımıyla yapılmıştır. 



 
54 SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR 

1988 yılında dental ve odontolojik cerrahilerde de kullanılmak üzere 

erbiyum, ytrium, alüminyum, garnet (Er: YAG) lazer denenmeye 

başlanmıştır (Sie. 1994). 

1. LAZER IŞINLARININ BAŞLICA ÖZELLİKLERİ: 

Atomlar ışın enerjisini emülsifiye ederek daha da yoğun ve etkili 

enerji düzeyi oluştururlar ve enerjilerini sürekli ya da aralıklı şekilde 

ortaya çıkarırlar. Lazer teknolojisinde enerji oluşturmak için bu temel 

prensipten yararlanılmaktadır. Enerji üretiminde ışınlar: aynı yönde, 

aynı frekansta ve şiddette enerji üretecek şekilde tasarlanmıştır. 

Lazerler dar bir ulaşım bandına sahip olacak şekilde iyi polarize 

edilmiş ışık kaynaklarına sahiptirler. Bu ışıklar; gaz ve buharlardaki 

iyonlar, serbest atomlar, molekül iyonları, katı biçimlerdeki atom ve 

iyonları, sıvı içinde çözünmüş boya maddeleri, serbest elektronları ve 

yarı iletkenli maddelerden oluşmuştur. Sert dokularda termik zarar 

oluşturmamak için aralıklı atımlı modeller seçilir. Pulsasyon süresi ve 

sayısı, enerjinin yoğunluğu ve etki süresi her vakaya özeldir ve özel 

ayarlanmalıdır (Shah. 1995). 

Lazer ışını kullanılırken joule, kalori ve watt birimleri 

kullanılmaktadır (Einstein. 1917). 

Enerji=güç x zaman formülasyonuyla, 

1 kalori =4,184 joule olarak hesaplanmaktadır. 

Watt enerjinin gücünü göstermektedir. 

W=j/sn 
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Örneğin 20 W gücünde, lazer 20 sn ışın üretirse bu da 400 joule 

enerjiye denk gelmektedir. 

Lazer ışını paralel bir demet hüzmesi şeklinde ilerlemektedir. Buna 

lazer ışınının kolimasyonu denmektedir. 

Medikal olarak etkili olması istenen tabaka seçilince etkili olması 

gereken güç, tabakanın derinliğine göre seçilmektedir. 

Lazer ışını kullanımında etkili olan:  

1-Longitudinal fotonlar 

2-Transvers fotonlar mevcuttur. 

Lazer ışığının zaman, frekans ve yön olarak değişik fazlarda olması ve 

ışınların iki farklı faz şeklinde olarak ortaya çıkan elektromanyetik 

dalgalarının birbirine karışmasına koherans denir. 

Longitudinal ışınlar zaman ve ısıya göre değişkenlik göstermekle 

beraber transvers ışınlar çaprazlaşmada uyumluluğu sağlamaktadır. 

Uzunluğu artan lazer ışınlarının ayarlanması ve odaklanması optimal 

şekilde ayarlanmaktadır. 

1.1 Yönlenebilirlik: 

Bu özellik spesifik ışığın boyutsal sınırlı yayılımından bahseder. Bu 

sınırlar lazer ünitesindeki yayılan sabit ışık saçılımının büyüklüğünü 

ve biçimini temin eder.  

Uzun iletişimlerde lazer ışınlarının bazı ayarlarının yapılarak ışının 1 

km uzaklığa gönderilebilmesi bu özellik sayesinde olur. Bu, lazer 
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ışınlarının tehlikeli bir özelliğidir. Düz ve paralel şekilde bir yöne 

doğru etki ederler. Dalga boyu tek renk dalgasında ve boyunda ilerler. 

Medikal olarak cerrahide ve genel tedavide kullanılan lazer genellikle 

0,1 ile 100W’dır. Monokromatik olan lazer, dokunun özel olarak ışını 

emmesini sağlar (Shiner. 2020). Işını aşan dokunun, selektif olarak 

termal enerjisi açığa çıkar. 

1.2 Güneş ışığı ve lazer ışığı arasındaki farklar: 

 

Gündelik hayatta gördüğümüz renkler ve gökkuşağı renkleri ışığı pek 

çok yöne dağıtmaktadır. Lazer ışığı, gündelik hayatımızdaki renklere 

nazaran tek taraflı odaklanmaktadır ve dalgaları ayrı ayrı iletmektedir. 

Lazer ışınının tek dalgada odaklanması, bu ışınının etki ettiği alanda 

olan kuvvetini arttırmaktadır. 

 

1.3 Parlaklık 

Bir lazerin ihtiva ettiği parlaklığı aletin içerdiği ışık kaynağının 

gücüne bağlıdır. Işık kaynağının gücünü arttırabilmek için ayarları 

yapılmalıdır. Milimetrik hedeflere etkin olarak lazer ışınının dağılması 

parlaklığın artmasıyla ilişkilidir. İstenen cerrahi bölgenin sorunsuz 

olarak rezeksiyonu paralel ışın parlaklığıyla ilişkisi mevcuttur.  

 

1.4 Tek renkli odaklanma 

 

Sadece belirli frekans bandında (lazer hattı) tek renkli lazer ışığı 

oluşturulabilmesidir.  
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Monokromatik ışık saçılımı, lazer ışınlarının birbirine paralel olması 

ve ışınların fazlarının aynı olması (koherans) özelliğinden 

kaynaklanır. 

 

2. ENERJİNİN ELDE EDİLMESİ 
 

Lazerler adlandırılırken içerisindeki aktif olarak kullanılan iletken 

kullanılır. Mesela karbondioksit lazerde aktif madde olarak 

karbondioksit kullanılmaktadır. Ned-YAG lazerde ise bu madde ana 

madde olarak kullanılmaktadır.  

Bir lazer cihazında üç sistem bulunmalıdır. Bu sistemlerden ilki 

pompalama sistemidir. Pompalama sistemi enerjinin artarak ortaya 

çıkmasını sağlar yani uyarılan elektronların enerjisinin açığa çıkması 

ve bir üst bölgede uyarılmış elektronların normale dönmesiyle 

enerjinin elde edilmesini sağlar. Enerjiyi pompalayarak sinerjik 

etkisinin arttırır ve yansıtır. Bu da diğer atomları etkileyerek diğer 

atomların da uyarılmasını ve daha fazla enerji açığa çıkmasını sağlar. 

Uç uca atomlar uyarılarak daha yaygın yayılım elde edilmektedir. 

Oluşturulan enerjinin daha fazla yayılabilmesi için konkav nitelikteki 

aynalar kullanılmaktadır. Konkav aynalarla yansıma daha fazla 

arttırılmaktadır. Oluşturulan fotonların da atomlarının güçleri ve 

atomların hareketlendirilmesine yarayan güçlerin kuvveti ve süresi 

çok önemlidir. Işık enerjisi kimi zaman ısı ve elektrik enerjisine 

çevrilmektedir. 
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Lazer cihazının içerdiği ikinci sistem ise rezonans odasıdır. Rezonans 

odası yukarıda sayılan lazerin aktif maddesini içeren materyalleri 

barındırmaktadır. 

Lazer cihazının üçüncü sistemi ise konkav ayna sistemidir. Lazerde 

foton üretilir pompalama sistemi ile sinerjistik etki yaratılır ve enerji 

çoğaltılır daha sonra rezonans odasındaki aktif madde enerjinin 

gücünü arttırır ve konkav aynaya gönderilen fotonların yansıması 

arttırılır. Aynaya giden foton enerjisi optik yönlendiricilerle medikal 

cerrahi sahasına iletilmektedir. Lazerde üretilen optik foton; kimi 

lazerde ondülan, kimi lazerde aralıklı, kimi lazerde de devamlı olarak 

uygulanması istenilen bölgeye iletilir. 

Lazer cihazının eksizyon ve koagülasyon özellikleri beraber ya da tek 

tek kullanılabilinir. Eksize edilecek dokuda ısı daha yüksek 

kullanılırken koagüle edilecek dokuda ısı 60-100 °C arasında 

tutulabilir. Burada eksizyonda amacımız daha fazla ısı kullanmak iken 

koagülasyonda eksizyona göre dokuda daha düşük ısıda denatürasyon 

sağlamaktır (Tanaka. 2005). 

3. DOKU ÜZERİNDE LAZER ETKİSİ 

Doku üzerinde lazerin ısı etkisi kullanılmaktadır. Isı derecesi 60-100 

dere arasında koagülasyon iyi sağlanırken 100 derecenin üstünde 

dokunun katı halden sırasıyla sıvı hale ve gaz haline geçmesi sağlanır. 

Buharlaşan dokunun aynı zamanda eksizyonu sağlanmaktadır. 

Oluşan lazer ışınları doku tarafından absorbe edilebilir, yansıtılabilir, 

daha derin dokulara iletebilir ya da ısı enerjisine çevrilebilmektedir. 
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Kullanılan cerrahi bölgedeki dokuların yapısı homojen olmadığından 

yansımalar meydana gelmektedir. 

Yansımaların oluştuğu yerde lazer ışını etkisiyle gözlere temas öyküsü 

ve gözde yaralanma oluşturabilme riski fazladır. 

Cerrahi dokudaki hücrenin çapı foton dalga boyuyla aynıysa ışıma 

daha fazla olmaktadır. İstenen lazer etkisine sahip olunabilmesi için 

dalga boyu ve enerjisi önem arz etmektedir. Kan hücrelerindeki 

hemoglobin özellikle sarı ve yeşil rengi daha iyi absorbe eder. 

4. DOKULARIN OPTİK ÖZELLİKLERİ 

4.1 Yumuşak dokulardaki özellikler: 

Yansıma katsayısı lazerle kanama kontrolü yapılırken dikkate 

alınmalıdır. 300-1100 nm dalga boylarının yansıması çok daha 

fazladır.  

Dokuyu eksize edilirken koagülasyonun ve sıvı buharlaşmasıyla 

alakalı kesi kenarlarında ek olarak doku indensitesinde artış olur. 

300°C’ve üzeri ısılarda karbonlaşma oluşur ve dokuda koyulaşma 

meydana gelir. Yumuşak dokuların emilim özelliği daha fazla 

yansıma özelliği daha azdır yani lazerler yumuşak dokuda daha derin 

cerrahi dokuya etki ederler. Yumuşak dokulardaki cerrahi işlemlerde 

termik lazerler daha etkilidir. 

4.2 Sert Dokuların Optik Özellikleri: 

Yumuşak dokulara göre sert dokularda foton emilimi daha azdır ve 

yansıma daha fazladır. Sert dokuda lazerin etki ettiği doku derinliği de 



 
60 SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR 

yumuşak dokuya göre daha azdır. Yansıma özelliğinin fazla 

olmasından dolayı sert dokuda lazer kullanılırken daha dikkatli 

olunmalıdır. 

Dokuların optik özelliklerini doku yüzeyinin kuru, nemli veya kanlı 

olması da etkiler. 

5. LAZERİN ETKİ MEKANİZMALARI: 

Lazerin fotokimyasal özelliği ile moleküller ve atomların hareketliliği 

sağlanır. Bu sağlanırken ısı enerjisinden faydalanılmaz. Hareket 

enerjisi sağlanmasıyla arteriyovenöz kapillerler ve dolaşım sisteminde 

permeabilite değişiklikleriyle doku iyileşmesi ve kanlanmasının 

arttırılmasını sağlar. 

Lazer fotonunda aynı zamanda termal etki ile bilinen eksizyon ve 

koagülasyon elde edilir. Dokunun buharlaştırılması ve denatüre 

edilmesi sağlanır. 

Hücrenin protoplazmasındaki elektrolit alışverişi uyarılır ve metabolik 

aktivitesi hızlandırılır. ATP sentezi ile oksijenin, vazodilatasyon 

sonucu kullanımı artar. Nükleik asitlerle, sitoplazmik enzimlerin 

aktivitesi sonucu hücre mitozu uyarılır. Lazer lenfosit, granülositler ile 

kemotaksisi uyarır, böylece nekrotik doku artıklarını yaradan 

uzaklaştırarak yaranın temizlenmesini sağlar. Fibroblast aktivitesinin 

belirgin artışı sonucu kollajen ve retikulum liflerinin üretiminde 

hızlanma görülür. Kapiller düzeyindeki yeni damarların oluşumundaki 

artışı sonucu onarım süreci uyarılır, granülasyon dokusunun arttığı 

görülür.  
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Termal Etki: Lazer ışığının termik etkisi denilince dokuda 

koagülasyon ve buharlaşma anlaşılır. Oluşan ısının derecesi ve 

uygulama süresine göre değişik termik etkiler oluşur. Lazer homojen 

olan bir dokuya uygulanırsa, gücü azalarak alt tabakalara ulaşır ve 

kısmen yansıyarak rezorbe edilir.  Isının fazla olması karbonizasyona 

neden olabilir. Ayrıca dokunun istenmeyen derinliğe etki etmesi geri 

dönüşümlü olmayan komplikasyon yaratmasına da sebep olabilir. 

Isı dereceleri ele alınınca 60 derece ve civarı bir sıcaklıkta 

denatürasyon başlamaktadır. Isı 80 dereceye kadar artınca kollajen 

düzeyinde denatürasyonlar ve defektler başlamıştır. 100 derecede 

dokunun içerisindeki sıvının kuruması oluşurken, 150 derece ve 

üstünde ise karbonizasyon meydana gelir. Isı giderek artıp 300 

dereceye yükselince ise dokuda buharlaşma oluşur. 

Fotoakustik etki: Cerrahi bölgeye etki eden lazerdeki fotonların 

sekonder olarak şok dalgaları oluşturarak akustik etki yaratmasına 

denmektedir. 

Fotodinamik etki: Bu özellik kanserli dokularda daha fazla 

kullanılmaktadır. Serbest radikal oluşumu sağlanıp etraf dokuda 

dejenerasyon sağlanmaktadır. 

Fotodisrüpsiyon: Lazer cerrahisinde kullanılan fotonun sekonder etki 

olarak etrafa yayılmasına denmektedir. 

Fotoablasyon: Lazer cerrahisinde ışının etkisiyle dokuya alınan 

enerjinin açığa çıkması ve ısı nedeniyle dokunun yanmasına 

denmektedir. 
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6. LAZERLERİN SINIFLAMASI: 

6.1. Atermik Lazerler:  

Atermik lazerler soğuk dalga boyunda ısısı az olacak şekilde enerji 

yayarlar. Medikal alanda vücutta yara iyileşmesini kollajen dokusu 

yapılanmasını ve fibroblast kolleksiyonunu organize ederler. Atermik 

olduklarından, yakma tehlikeleri bulunmamaktadır. 

Atermik lazerler cerrahi doku üzerinde fibroblast tabakasını uyarır ve 

doku makrofajını hızlandırarak cerrahi bölgenin daha hızlı 

iyileşmesini sağlar böylece daha az skar dokusu gelişimini sağlar 

(Reinisch. 1996). 

Atermik lazerler dry socet tedavisinde, gingivitlerde yara iyileşmesini 

hızlandırmak için, skar dokusu gelişimini azaltmak için ağız içi 

yaralarda ve vücudun diğer bölgelerindeki yaralarda fibroblast 

oluşumunu ve iyileşme progresyonunu hızlandırmak için 

kullanılmaktadır. Atermik lazerler literatürde soft lazer olarak da 

adlandırılmaktadır. 

6.2. Termik Lazerler:  

Medikal olarak cerrahi alanlarda ve vücutta en fazla kullanılan lazerler 

termik yani ısı yayan lazerlerdir. Soft lazerlerden daha fazla 

kullanılırlar ve soft lazerlere göre kullanımında daha dikkatli olunması 

gerekmektedir. Ned- YAG lazerler ve CO2 lazerler bu grup lazer 

grubuna girmektedir. Bu lazerler aşağıda avantajları ve dezavantajları 

bakımından birbiriyleriyle karşılaştırılmıştır. 
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Başka bir sınıflamaya göre:  

Foton hareketine bağlı:  

1. Ondülan akım 

2. Kontinü akım 

3. Pulsatil akım olmak üzere 

İçerdiği esas maddeye bağlı:  

1. Katı iletkeni olan 

2. Sıvı iletkeni olan 

3. Gaz ve asal gaz içeren iletkeni olanlar 

4. Yarı iletken telli 

5. Boya pigmentli iletkenler olmak üzere 

Dalga boyu derecesine bağlı olarak:  

1. Kızılötesi 

2. Mor ötesi 

3. Gündelik fotonlar 

Olmak üzere, değişik şekillerde de sınıflandırılmaktadır. 

6.2.1 CO2 Lazerler:  

• KBB de ilk ve başlıca kullanılan lazer türüdür (1972. Jako). 

• Dokunun insizyon, eksizyon ve buharlaştırılmasında kullanılır. 

• Suyun en iyi absorbe edildiği 10.6 mikrom dalga boyundadır. 

Bu özellik sayesinde %90 ı su olan yumuşak dokuya iyi etki 

eder. 
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• Komşu dokulara geçişi daha azdır (bariyer etkisi). 

CO2 nin Nd: YAG lasere göre avantajları: 

1. Paralel foton sağlaması  

2. Cerrahi hedeflenen alanda direkt temas olmadan ve 

karbonizasyon olmadan eksizyonu sağlaması 

3. Doku derinliğinin hedeflenen bölgeyi geçmemesi. 

4. Cerrahi alanda istenen eksizyonu yapabilmektedir. 

CO2 lazer dezavantajları 

1. CO2 lazerin hemostatik özelliği zayıftır (0.5 mm’den küçük 

dokularda etkili). 

2. Fleksibl fiberle kullanılamaz. Uç uca eklentili aynalı sistemle 

kullanılabilinir. 

3. CO2 lazer larenkste 0.5 mm’den büyük alanlarda ve yuksek 

enerjili (> 10 W) kullanılırsa dokuda skar ve fibrozis 

geliştireceği için ses kalitesini bozabilir (Ossoff. 1983). 

6.2.2 Neodymium: YAG Lazerler:  

• Nd: YAG lazer 1.06 mikrom dalga boyuyla suyu çok az 

absorbe eder. Dokuya penetrasyonu ise optimaldir. 

• Dokunun pigmentasyonuna göre etki edip derin alana işler. 

• Fleksible quartz fiberden geçebilir(trakeobronşial dallara rahat 

ulaşım sağlar). 

• Pigmente ve vasküler dokular tarafından iyi absorbe 

edilebildiği icin iyi bir koagülatördür. (Brown. 2000). 
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Avantajları: 

1. Geniş alandaki cerrahi lezyonlara etki edebilirler. 

2. Cerrahi fiberoptik enstrümanlarına ek olarak takılabilirler. 

3. Fiberoptik yardımıyla ya da dokudan uzakta olarak kanama 

kontrolünü sağlamakta etkilidirler. 

4. Fiberoptik cerrahi aletlerden geçebilirler. 

 

6.2.3 Yeni Lazerler: Holmium: YAG lazer  

Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisinde (FESC) unsinektomi, 

maksiller,frontal sinüs genişletilmesinde kullanılabilinir. DSR 

operasyonunda, transsfenoidal cerrahide, optik sinir 

dekompresyonunda da kullanılabilir. 

6.2.4 Erbium: YAG lazer  

Sinüs cerrahisinde, larenks cerrahisinde; yumuşak dokuya ve kemik 

dokuya etkisi çok iyi olduğundan kullanılabilirliği denenmektedir. 

7. KULAK BURUN BOĞAZ CERRAHİSİNDE LAZER 

KULLANIMI: 

7.1 Avantajları: 

• İntraoperatif kanamayı durdurması veya azaltması  

• Cerrahi alanın steril kalmasına yardımcı olması 

• Skar oluşumunu azaltması 

• Post operatif şişliğin azalması ağrı skalalarının düşmesi 

• Steril şartları muhafaza etme,  
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• İnsizyonun doğru yapılmasına yardımcı olması 

• Ameliyat alet sayısının azalması,  

• Genellikle sütura gerek kalmaması gibi başlıklar altında 

gösterilebilir. 

İyi Bir Lazer Cihazının Sahip Olması Gereken Özellikler:  

• Uygulama başlığı hafif ve tek kullanımlık olmalı  

• Cihaz pratik kullanılabilinir, maliyeti düşük olmalıdır. 

• Kullanan kişi tarafından odak iyi ayarlanabilir olmalıdır 

• Uygulanacak cerrahi alanda rahat kullanılabilir olmalıdır. 

• Lazer cihazının gereken kısımları gerektiği takdirde steril 

edilebilinir olmalıdır (Strunk. 1993).   

 

7.2 Dezavantajları: 
 

• Cihazın maliyetinin yüksek olması  

• Güvenlik için ameliyat alanında yapılan düzenlemeler ve 

prosedürlerin çok olması diye maddeler halinde 

sıralandırılabilir. 

7.3 Larenkste: 

Larenkste, dokuyu yüzeyel ve istendiği kadar kestiği için CO2 lazer 

tercih edilmektedir. Tam olarak istenen şekilde karsinoma in stu ya da 

T1 alanların eksizyonunun yapılabilmesi, obstrukte eden üst solunum 

yolu karsinomlarının ve kitlelerinin buharlaştırılmasında kullanılır. 

Larenkste; benign lezyonlarda mikrospot manipulatörlerle gereken 

dokunun minimal invaziv eksizyonuyla soğuk cerrahiden daha iyi post 

op fonksiyonel fonasyonun ve iyileşmenin olduğu izlenmiştir. 
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(Shapshay. 1990). Ses kalitesini tamamen bozan büyük ve kalınlaşmış 

nodüllerde, poliplerde, polipoid dejenerasyonda (hastanın sigarayı ve 

yanlış fonasyonu bırakmasına rağmen devam ederse), vokal kordlarda 

ya da supraglottik minör tükrük bezlerinden kaynaklanan kistlerde, 

reflü travma ve uzamış entübasyon sonrası oluşan granulomlarda 

kullanılabilmektedir (Abrahson. 1996). Lazer kullanımı: granülom 

oluşumu, posterior komissürde sineşi, ses kalitesinin bozulması, 

aspirasyon riski, anterior komissürde web oluşması, aşırı termal 

abrazyon gibi komplikasyonlara neden olabilmektedir (Pransky. 2004). 

Glottik kanserlerde: Tis,T1 tümörlerde kullanılabilinir. Lazer 

kullanımında uygun endikasyon verilmesi çok önemlidir. İn situ, 

invaziv, T1 laringeal karsinoma eksizyonu, tümörün küçültülmesi, 

patolojik incelemede tanı ve evreleme için, trakeotomiye yol 

açabilecek büyük tümörlerin endoskopik lazer eksizyonu ve non 

rezektabl tümörlerde palyatif amaçlı da kullanılabilmektedir   

(Cummings. 2020). 

Kontrendikasyonlar: Ön komissürü tutan, ventrikül tabanı ötesine 

geçip supra veya subglottik uzanımı olan dokularda kulanılmaz. 

1-2 mm marjinal dokuyla beraber eksize edilir (4-6 w güçle 0.5 ile 1 

saniye -0.3 mm spot çapı-).  

Supraglottik kanserlerde: tümör evrelemesinde, benign lezyonun 

eksizyonunda, malign lezyonlarında tedavisinde kullanılabilir. 
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7.4 Rinolojide: 

Hipertrofik konkalarda doku ablasyon ve buharlaştırılmasında (CO2 

lazer) kullanılabilmektedir. Herediter telenjiektatik hemorajilerde 

(Ned-YAG) lazer kullanılabilmektedir. Koanal atrezilerde transnazal 

CO2 lazer kullanılmıştır. Nazal polipektomi, vazomotor rinit (alt ve 

orta konkanın alt uçlarının lazerlenmesinde), rhinitis medikamentosa 

ve dakriyosistorinoskopide de aktif olarak kullanılmaktadır (De 

Vincentis. 2020). 

7.5 Otolojide: 

Soft lazer yöntemi hücre içinde ATP oluşumu ve rejenerasyonu 

arttırarak etki eder. Tinnitus tedavisinde çeşitli tedavi prosedürleriyle 

uygulanmaktadır. 

Stapedotomi yapılan çalışmalarda herhangi bir komplikasyon 

belirtilmemiştir ancak yine de iç kulağa olabilecek etkileri nedeniyle 

(aşırı ısı ) temkinli yaklaşılmaktadır. Posterior krusun KTP/532 ile 

buharlaştırılıp süper striktürün alınması floating footplate riskini 

azaltır. Vibrasyon ve minimal travmalar azalır (Madgy. 2001). 

Ossiküler cerrahide kullanılabilir. Baş boyun bölgesi kanserleri ve 

epilepsi durumlarında otolojide kullanılmaması gerekmektedir. 

7.6 Oral kavitede: 

Oral kavitede esas olarak, lazer hemostatik bir kesme bıçağı olarak 

kullanılır ve CO 2 tercih edilir. Dilin küçük tümörlerinde, ağız tabanı 

ve yanak mukozasında kullanılabilir. Esnek fiberoptik dağıtım sistemi 
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ile KTP/532 lazer, de ağız boşluğunda benign veya malign lezyonların 

çıkarılması için kullanılabilir, ancak,  yumuşak doku etkileşimi CO2 

kadar hassas değildir.   

Dil tabanında rezeksiyon sonrası kılcal hemostazı sağlarlar. Dil 

karsinoma in stu ve T1 eksizyonunda kullanılabilinir (Karamzadeh. 

2004). 

7.7 Vasküler lezyonlarda: 

Venöz malformasyonlarda terapötik sorun mevcuttur. Cerrahi 

tedavide yüksek morbidite, kozmetik ve fonksiyonel deformiteler ve 

kanama nedeniyle ameliyat riski ve yaralanma gibi riskler mevcuttur. 

Daha kalın kavernöz hemanjiomlarda lezyon önüne cam slide 

yerleştirilip lazerin etkisi arttırılır. ND: YAG lazer sonrası steroid 

kullanılmalıdır ( Barlow. 1998). 

Lazer sonrası ödem, nekroz gibi komplikasyonlar kaydedilse de ağrı 

olmamaktadır, bunun da muhtemel 3. derece yanıkları gibi hissizlikten 

ya da lazerin sinirdeki renk skalasına etki etmediğinden olduğu 

düşünülmektedir. 

7.8 Dermatolojik lezyonlarda : 

Rinofima (hipertrofik seboreik gland) için 1972’de Pastorek dokunun 

tam kat eksizyonunu savunmuş daha sonra parsiyel eksizyon 

uygulanmıştır. Kimi zaman dokulara, yoğun kanama olması nedeniyle 

hakim olunamamıştır. 
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CO2 lazer tedavisinde dokunun katman-katman eksize edilmesi re-

epitelizasyonu kolaylaştırılmıştır. Yara iyileşmesinin de daha iyi 

olduğu izlenmiştir (Batta. 2002). 

Tuberoskleroz: OD geçişli yüzde genellikle bilateral anjiomatöz 

lezyonlarda da etkilidir. Lazer sonrası hidrojen peroksitli sıvıyla 

yıkama ve antibiyotikli merhem kullanılıp 2-3 haftada iyileşme 

sağlanmıştır. 

Porto Şarabı Lekesi: Alın, yüz boyunda zaman içinde gerileyen 

lekelerdir, pembe ve kırmızıya yakın renk spektrumu vardır. Ned 

YAG, CO2, KTP/532 lazerlerden iyi sonuç alınır (Heiser. 2020). 

8. LAZER KULLANIMINDA GÜVENLİK VE 

KOMPLİKASYONLAR: 

Lazer kullanımında en fazla dikkatli olunması gereken ve tedbir 

alınması gereken husus göze temas durumudur. Tekrar gözden 

geçirecek olursak kullanılan lazerin herhangi bir rengi olmasa da 

özellikle CO2 lazer gibi lazerlerin yansıyan yüzeyler gibi ışığı 

yansıtma özelliği bulunmaktadır. Güçlü bir ışın fotonu göze temas 

edince korneaya zarar verebilmektedir. Göz cerrahisinde kullanılan 

Excimer lazerler de yüksek enerjili ışık yayarlar.  

Lazerlerin yaydıkları ışınlar gözle görülmeyince yansımaları da gözle 

görünmemektedir. Cerrahi dokudaki kalınlık ve doku yapısı aynı 

olmadığından yansımalar olmaktadır. Bu yansımalar da göze temasta 

sakınca oluşturabilmektedir. 
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Göz teması dışında aynı zamanda yangın tehlikesi oluşturan ve cilt 

yanığı oluşturan lazerler de mevcuttur. Ayrıca lazerlerin kesici 

özellikleri de mevcuttur bu konuda da gerekli önlemler alınmalı, 

dikkatli olunmalıdır (Chinnadurai. 2016). 

8.1 Tehlike Seviyeleri:  

1.KATEGORİ: Ortaya çıkardığı enerji yükü daha az olan diyot 

lazerler bu gruba girebilir. Tehlike oluşturmazlar. 

2.KATEGORİ: Helyum ve Neon lazer örneği verilebilinecek bu 

grubun güçleri düşük güçlü diyot lazerlere göre daha güçlüdür ancak 

tehlikelerinden korunmak için göz kırpma refleksi mekanizması 

yeterli sayılmaktadır. 1 mW’ın altında enerji verirler. 

3.KATEGORİ: Neon ve benzeri Helyum lazere göre güçleri daha 

fazladır. İlk ve ikinci kategorilerde tehlikeli seviyede olan lazerlerde 

göz kırpma refleksi yeterli olurken bu kategorideki lazerlerde gözün 

korunması önemlidir. Diğer iki grup gibi cilde temas ettiğinde tehlike 

arz etmezler.Bu lazerler:  

3a KATEGORİ: Fiberoptik ya da mikroskobik sistemler vasıtasıyla 

çıplak gözle bakılabilinecek olanlar. 

3b KATEGORİ: Gözlük ya da gözü koruyucu ekipman olmadan 

kullanılmaması gerekenler. 

4.KATEGORİ: İlk üç kategorinin aksine daha tehlikeli olan direk göz 

teması, cilt teması olmaması gereken yanıcı olabilecek lazer türleridir. 

Bu lazerler sadece lazeri kullananlar için değil aynı odada 
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kullanılırken bulunan kişiler için de göz bölgesi için zararlıdır. 

Pratikte kullanılan çoğu lazer bu gruba girmektedir. Bu konuda 

gereken tedbirler ve güvenlik önlemleri alınmalıdır (Lai. 2002) 

Yukarıda açıklanan kategorilerden helyum ve neon kategorileri hariç 

özellikle göz cerrahisinde kullanılan lazerlere çıplak gözle bakılması 

son derece zararlıdır. Lazer ışınının herhangi bir renginin olmadığı o 

lazerin zararlı olmadığı anlamına gelmez. Cerrahide lazer kullanılması 

bilinçli olduğu sürece avantajlıdır. 

8.2 Lazer Kullanılan odadaki Güvenlik 

Hasta Cerrahi müdahale sırasında anestezi halinde olmalıdır. Bu 

durumda hastanın hareket etmesi ve olaya müdahale etmesi 

engelleniyor demektir. Bütün güvenliğin oluşabilecek tehlikelere karsı 

ayarlanmış olması gerekmektedir.  

Genel olarak lazerin olduğu oda için kişiler gereken uyarılarla 

bilgilendirilmelidir ve oda kapısı kapalı tutulmalıdır. Bazı ülkelerde 

lazer odalarının kapıları, lazerler aktif kullanıldığı zaman bir 

otomasyon sistemiyle kapalı tutulmaktadır. Kapı açıldığı zaman lazer 

de aktif konumdan çalışmayan konuma geçmektedir (American National 

Standards Institute. 1996).  Bu koşullar odaya yerleştirilen bir kapalı devre 

sistemiyle oluşturulmaktadır. 

 Lazer bulunan odada yansıtıcı yüzeyi olan ayna, cam gibi materyaller 

bulunmamalıdır. Bu aletin genel olarak kullanımı ile ilgili ayrıntılı 

olarak o odada çalışan personelin tamamı bilgilendirilmeli ve 

aydınlatılmalıdır. Gerekli güvenlik ve emniyet sağlanmalıdır. 
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8.2 Lazer Kullanımında kişisel güvenlik 

Çalışan insanların risk altında olduğunu unutmayalım. Bazen lazer 

hastaya uygulanırken, çalışanlara da etki gösterebilir. Bu yüzden 

operatör odasındaki personelin uyanık olması ve oluşabilecek her 

tehlikeye karşı hazır durumda beklemesi gerekir. Çıkan problemlerin 

anında giderilmesi gerekmektedir  

Lazer uygulamasının olduğunu belirten bir tabela olmalıdır. Tabela 

lazerin çeşidini riskleri personel için gereken güvenlik malzemelerini 

içermelidir.  

Güvenlik malzemelerinin uygulanışı öğrenilmelidir.  

Her ihtimal düşünülerek operasyon odasında bir miktar su 

bulunmalıdır.  

Görevli kişi lazerin başından ayrılmamalıdır.  

Lazer deneyimli insanlar tarafından kullanılmalıdır. Lazer hakkında 

özel eğitim verilmelidir ve lazer çeşidinin dokuya göre ayarlanması 

cerrah tarafından bilinmelidir (Landthaler.2006). 
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GİRİŞ 

 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH); tüm dünyada önemli bir 

mortalite ve morbidite sebebidir. Hastalık sonucunda oluşan iş 

göremezlik de ekonomik yükte artışa yol açmaktadır.  

 

1998 yılında kurulan GOLD (Global Strategy for the Diagnosis, 

Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease) komitesi, KOAH risk faktörleri ve farkındalığını artırmak 

amacıyla ilk rehberini 2002 yılında yayınlamıştır.  

 

1. KOAH 

 

1.1.  Koah tanımı 

 

2020’de güncellenen Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 

Disease (GOLD) kılavuzunda KOAH tanımı şu şekildedir ‘Önlenebilir 

ve tedavi edilebilir yaygın bir hastalık olan Kronik Obstruktif Akciğer 

Hastalığı (KOAH) hava yollarında ve akciğerlerde zararlı partikül ya 

da gazlara karşı güçlü bir kronik enflamatuar yanıtla ilişkili ve 

genellikle ilerleyici nitelikte kalıcı hava akımı kısıtlanmasıyla ayırt 

edilir. Hastalarda hastalığın şiddetine alevlenmeler ve komorbiditeler 

katkı yapar. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tam olarak geri 

dönüşlü olmayan, ilerleyici hava akımı kısıtlanması ile karakterize, 

sadece akciğerle sınırlı olmayıp sistemik özellik de gösteren bir 

hastalıktır. ‘. Yapılan son tanımlamada KOAH’ın özellikle akciğerlere 

sınırlı bir hastalık olmadığı sistemik etkilerinin de olduğu vurgulanmak 

istenmiştir.  
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Rehberde yapılan ilk tanımlamalarda KOAH, amfizem ve kronik 

bronşitin birlikteliği olarak nitelendirilmiştir. KOAH ’ta oluşan kronik 

enflamasyon nedeniyle parankim harabiyeti, küçük havayollarındaki 

daralma sonucu obstruksiyon gelişir. Amfizem parankim harabiyeti 

sonrası ortaya çıkan durumdur. Kronik bronşit ise birbirini izleyen iki 

yıl boyunca yılda en az 3 ay süreyle öksürük ve balgam çıkarma olarak 

tanımlanır. Bu nedenle kronik bronşit ve/veya amfizem varlığında 

hastalarda hava akımı kısıtlanması gelişmediği sürece KOAH tanısı 

konulamaz. 

 

1.2. Koah Epidemiyolojisi 

 

KOAH tanımlanmasıyla ilgili yıllardır bir ortak görüş olmaması 

nedeniyle hastalık prevalansıyla ile ilgili geçmişte yapılan çalışmalara 

dair veriler sınırlıdır. 1990 yılında DSÖ verilerine göre dünyadaki 

prevalansının %1’in altında olduğu tahmin ediliyordu. Daha sonra 5 

büyük Latin Amerika kentinde yapılan PLATINO çalışmasında KOAH 

prevalansı %7.8 ile %19.7 arasında bulunmuştur. Türkiye’den Adana 

ilinin de içinde olduğu BOLD çalışmasının sonuçlarıda da dünyada 40 

yaş üstü yetişkinlerde KOAH prevalansı %20, Türkiye-Adana KOAH 

prevelansı %19.1 saptanmıştır. KOAH prevalansı ve mortalitesi de 

ülkelere, yaşam tarzına, sosyokültürel yapıya, yaş ve cinsiyete göre 

farklılıklar gösterebilmektedir. Çoğunlukla yaşlıların ve sigara içen 

erkeklerin KOAH’a yakalanma riskinin daha fazla olduğu bilinmekle 

beraber ABD’de 2000 yılında ilk kez KOAH’dan ölen kadın sayısı, 

erkeklerin sayısını geçmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde ise, erkeklerde 

ölüm oranı halen yüksektir. 
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KOAH’ın ülkelere sosyal ve ekonomik yükü hastalığın önemini giderek 

artırmaktadır. Nitekim ABD ’de KOAH’ın doğrudan ve dolaylı 

maliyetinin yıllık sırasıyla 29.5 milyar dolar ve 20.4 milyar dolar 

olduğu tahmin edilmektedir.2004 yılında Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından bildirilen tüm yaşlarda en fazla ölüme neden olan hastalıklar 

arasında KOAH tüm ölümler içinde % 5.1 oranıyla iskemik kalp 

hastalığı, serebrovasküler hastalık, alt solunum yolu enfeksiyonlarından 

sonra dördüncü sırada yer almıştır. 

 

1.3.  Koah Risk Faktörleri 

 

KOAH gelişiminde kesin olduğu bilinen en önemli risk faktörü sigara 

kullamıdır. KOAH’lı hastaların birçoğunda eşlik eden başka risk 

faktörleri de olmakla birlikte, olguların %70-80’inden ön planda 

sigaranın sorumlu olduğu düşünülmektedir.  Sigara içenlerde KOAH 

gelişme riski %20 civarındadır. Yaşla birlikte bu oranda belirgin artış 

görülür. 30 yaşından sonra sağlıklı kişilerde, FEV1 değeri yılda 20-40 

ml arası düşme eğilimdedir. Sigara içen kişilerde bu düşüş daha hızlı 

olacağından yaşla birlikte KOAH gelişme riski de artar. Bu nedenle 

hastalık gelişiminde; sigaraya başlama yaşı, sigara içme süresi ve 

günlük içilen sigara sayısı gibi faktörler önemlidir. Benzer şekilde 

nikotini düşük olan sigaralar, nargile, pipo kullanımında da KOAH 

gelişimi riski mevcuttur. Bu nedenle en önemli hedef sigara içme 

oranlarının düşürülmesi olmalıdır. Bir diğer KOAH riski olarak pasif 

içicilik göz ardı edilmemelidir. Yapılan çalışmalarda hiç sigara 

içmeyenlere göre pasif içici olanlarda KOAH gelişme riskinin belirgin 
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arttığı görülmüş. Haftada 40 saatten fazla ve 5 yıldan uzun süreli sigara 

dumanı maruziyetinin KOAH gelişmesi riskini %50 oranında arttırdığı 

saptanmış olduğundan, bireyler aktif olarak sigara içmeseler dahi 

yoğun sigara dumanı maruziyetinden kaçınmaları önemlidir. Sağlık 

Bakanlığınca 2003 yılında 13-15 yaş grubunda yapılan ‘Küresel 

Gençlik Tütün Araştırması’na göre bu yaş grubunun %89’u evde, 

%90’ı halka açık alanlarda pasif sigara dumanına maruz kalmaktadır. 

 

KOAH gelişiminde genetik ve çevresel faktörler de önemlidir. Bilinen 

genetik faktör alfa-1 antitripsin eksikliğidir. Risk faktörü olmayan ve 

40 yaş altında amfizem ağırlıklı KOAH tanısı alan alfa-1 antitiripsin 

eksikliği düşünülmelidir. Bunun dışında tanımlanan diğer genetik 

durumlar için duyarlı kişilerin uygun çevresel risk faktörlerine uzun 

süre maruz kalması hastalık gelişimine neden olmaktadır.  

 

Çevresel faktörlere bakıldığında gelişmiş ülkelerde sigara içimi ve 

mesleki maruziyet ön plandayken gelişmekte olan ülkelerde iç ortam 

hava kirliliği kendini göstermektedir. 

 

Günümüzde hızla kentleşmeyle beraber trafiğin oluşturduğu hava 

kirliliği bir diğer KOAH gelişimini artıran risk faktörlerindendir. Bu 

nedenle KOAH önlenmesinde ülkelerin bu yönde yapacakları kentsel 

planlama önemlidir.  

 

Düşük sosyoekonomik durum kişinin sağlık durumu, düşük doğum 

ağırlığı ile yakın ilişkilidir ve KOAH' a neden olabilecek diğer risk 

faktörleri ile sıklıkla bir arada gözlendiğinden KOAH gelişme riski 

açısından önemlidir. 
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1.4. KOAH Patogenezi ve Patolojisi 

 

KOAH hastalarında zararlı partiküllerin inhalasyonu sonucu abartılı bir 

yanıta yol açtığı düşünülmektedir. Uzun süreli devam eden bu 

inflamasyon parankim harabiyete yol açarak amfizeme sebep olur. 

Kronik inflamasyon sonucu hava yollarında onarım ve savunma 

mekanizmalarının bozulmasıyla hastalık fibrozis ile sonuçlanır. 

 

KOAH’ın sistemik etkilerine dair yapılan çalışmalarda inflamasyonun 

sadece akciğerlerde sınırlı olmayıp çizgili kaslar, sistemik damarlar ve 

periferik kanda da olduğu gösterilmiştir. 

 

İnflamasyonda karakteristik olarak makrofaj , nötrofil ve  t lenfosit( 

özellikle CD8+ ) baskındır. Nötrofiller daha çok hava yolu lümeninde, 

makrofajlar lümende, bronş duvarında ve parankimde, lenfositler ise 

parankimde ve bronş duvarında artmıştır. 

 

KOAH’lı hastalarda oksidan- antioksidan denge oksidan taraf baskın 

olacak şekilde bozulmuştur. Normal bireylerde akciğerlerde bulunan 

süperoksit dismutaz, glutatyon, vitamin C gibi antioksidanlar oksidatif 

stresten organizmayı korurlar. Fakat KOAH’da artmış oksidan strese 

karşılık antioksidan seviyelerinde de azalma olduğu gösterilmiştir. 

 

KOAH’da proteaz ve antiproteazlar arasında da dengesizlik mevcuttur. 

İnflamasyonun ve oksidatif stresin etkisi ile hem de başta notrofiller 

olmak uzere aktive olmuş inflamatuar hücrelerden salgılanan 

proteolitik etkili enzimler nedeni ile proteaz aktivite artmıştır. Diğer 

taraftan başta alfa-1 antitripsin olmak uzere alfa-2 makroglobulin, 
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SLPI, elafin ve doku matriks metalloproteaz inhibitoru (TIMP) gibi 

antiproteazların aktivitesinde azalma mevcuttur. KOAH’da tespit 

edilen diğer proteazlar arasında, notrofil kaynaklı katepsin G, makrofaj 

kaynaklı elastaz, katepsin S ve L ve lenfosit kaynaklı garanzim ve 

perforinler sayılabilir.  

 

1.5.  Koah Fizyopatolojisi 

 

KOAH’ta inflamasyon ve periferik hava yollarındaki daralma FEV1 

azalmasına neden olmaktadır. Parankim harabiyeti de gaz değişiminde 

azalma ile sonlanmaktadır. 

 

KOAH’ta meydana gelen fizyopatolojik değişiklikler; hava akımı 

kısıtlanması ve hava hapsi, gaz değişim anormallikleri, silyer 

disfonksiyon ve mukus hipersekresyonu, pulmoner hipertansiyon ve 

kor pulmonale, alevlenmeler ve sistemik bulgular olarak sıralanabilir. 

 

KOAH’da hava yolu içerisindeki inflamasyon, ödem, fibrozis, 

parankim harabiyeti nedeniyle hava yolu açıklığının korunamaması ve 

ekspiratuar itici gücün azalması hava akımı kısıtlanmasına katkıda 

bulunur. Sonuç olarak solunum fonksiyon testlerinde obstrüksiyona yol 

açarak, FEV1 ve FEV1/FVC oranı azalır. 

 

Hava yolu darlığı, elastik geri çekim basıncında azalma inspirasyonla 

alınan havanın ekspiryumda tamamıyla dışarı atılamamasına yani hava 

hapsine neden olur. Hava hapsi, egzersiz başta olmak uzere solunum 

frekansının arttığı durumlarda daha belirgin hale gelir (dinamik 
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hiperenflasyon). Hava hapsinin KOAH’lı hastalarda erken dönemde 

geliştiği ve egzersiz dispnesinden sorumlu olduğu düşünülmektedir.  

 

KOAH’da parankim harabiyetine bağlı olarak gaz değişimi anormalliği 

sonucu başlıca hipoksemi ve hiperkapni gelişir (1). Hipokseminin en 

önemli nedeni ventilasyon perfuzyon (V/Q) dengesizliğidir. Alveoler 

ventilasyondaki bu anormallikler ve pulmoner vasküler yatakta azalma 

V/Q anormalliğinin daha da kötüleşmesine neden olur. Böylece 

hastalarda, solunum kas güçsüzlüğü nedeniyle meydana gelen alveoler 

hipoventilasyon ise hiperkapni gelişimine yol açar. Mukusta artış ise 

kronik bronşitte daha fazla görülür ve tüm KOAH’ lı hastalarda 

semptomatik aşırı mukus salgılanması yoktur.  

 

Sistemik etkilerin de ortaya çıkmasıyla özellikle ağır olgularda TNF-

alfa, IL-6 gibi inflamatuar mediyatorlerin ve toksik oksijen 

radikallerinin artışının mortaliteyi önemli oranda etkilediği ortaya 

çıkmıştır.  

 

1.6.  Koah’da Tanı ve Değerlendirme 

 

GOLD rehberinin tavsiyesine göre kronik öksürük, balgam çıkarma, 

nefes darlığı yakınmaları ve/veya risk faktörlerine maruziyet öyküsü 

olanlarda KOAH düşünülmelidir. Risk faktörü taşıyan olgularda 

semptomların mutlaka sorgulanması önerilmektedir. Risk grubunda 

olmasına rağmen hasta semptomatik olmayabilir veya semptomlarını 

doktora başvuracak kadar önemsemeyebilir.  
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Klinik bulgular varlığında post-bronkodilatatör FEV1/FVC<%70 

olması KOAH tanısı için gereklidir. Persistan hava akımı kısıtlılığı (fiks 

obtrüksiyon) sadece KOAH’ta değil, ağır astımda da görülebilir. Bu 

nedenle tanının doğruluğu iyi bir öykü ve tekrarlayan spirometrelerde 

gösterilen kalıcı hava akımı obstrüksiyonu ile netleştirilmelidir.  

 

Solunum fonksiyon testinin tarama amaçlı rutin kullanımı 

önerilmemektedir. Yapılan çalışmalarda önemli boyutlarda semptom 

gelişmeden önce KOAH saptanan hastalarda tedavi kararlarını 

yönlendirmede ya da KOAH sonlanımlarını iyileştirmede solunum 

fonksiyon test taramasının yararlı olduğunu gösterir verilerin yetersiz 

olduğu görülmüştür. 

Hava akımı kısıtlamasında sabit FEV1/FVC oranının kullanılması 

yaşlılarda KOAH tanısının daha sık, 45 yaş altındaki kişilerde ise daha 

seyrek konulmasına neden olacaktır. FEV1/FVC değerleri için bir 

eşiğin temel alındığı normalin alt sınırı (LLN; lower limit of normal) 

değerinin kullanılmasını öneren çalışmalar mevcuttur. Fakat yeni 

GOLD rehberinde KOAH tanısının konulmasında semptom ve 

alevlenme ölçütlerinin de getirilmesiyle yanlış tanı ve tek tek hastalarda 

gereksiz tedavi riski sınırlanmıştır. 

 

1.7. Semptomlar ve Tıbbi Öykü 

 

KOAH’ta görülen ana semptomlar öksürük, balgam çıkarma ve nefes 

darlığıdır. Hastalığın erken semptomlarından olan öksürük ve balgam 

çıkarma, çoğunluğu sigara içicisi olan bu hastalarda “sigara öksürüğü” 

olarak algılanır. Hastalar genelde orta şiddette KOAH döneminde nefes 
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darlığı şikayetleri günlük aktivitelerinde de arttığı için doktora 

başvururlar. 

 

Dispne: Hastalar dispneyi “nefes alma güçlüğü”, “hava açlığı” veya “iç 

çekme” şeklinde tanımlayabilirler. Başlangıçta ağır eforla ortaya 

çıkarken, zamanla progresyon göstererek hastanın günlük yaşam 

aktivitelerini kısıtlar. Hastalar nefes darlığı nedeniyle hekime 

başvurduklarında FEV1 değerleri genellikle 1.5 litrenin altına inmiştir. 

İstirahat dispnesi ise FEV1’in %30’un dahi altına indiğini düşündürür. 

 

Öksürük: Çoğunlukla ilk gelişen semptom olmakla beraber  progrese 

olup gün boyunca görülmeye başlandığında daha çok hekime 

başvururlar. Öksürük gece boyunca hava yollarında biriken mukusun 

temizlenmesi amacıyla en sık sabahları görülür. 

 

Balgam çıkarma: Genellikle öksürük nöbeti sonrası az miktarda koyu 

kıvamlı balgam oluşur. Ataklar dışında beyaz ve mukoid karakterde 

olan balgamın renginin sarı-yeşile donmesi ve miktarının artması ise 

atak bulgusu olarak kabul edilir. 

 

Hışıltılı solunum ve göğüste sıkışma hissi: Göğüs ağrısı ve hışıltılı 

solunum KOAH’lı hastalarda görülebilen non-spesifik semptomlardır. 

Göğüste sıkışma hissi çoğu zaman eforla birlikte oluşur ve iyi lokalize 

edilemez.  

 

Bunun dışında hastalığın ilerleyen dönemlerinde kilo kaybı, halsizlik, 

anoreksi görülebilir. Uzun süren öksürük nöbetleri sonrası senkop 
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gelişebilir, kaburga kırıkları oluşabilir. İlerleyen dönemlerde kor 

pulmonale gelişmesiyle vücutta şişlik ve ödem gelişebilir.  Ventilasyon 

-perfüzyon bozulmasına bağlı hafıza kaybı ve dikkat azalması,kognitif 

disfonksiyon gelişebilir. 

 

1.7.1. Tıbbi Öykü 

 

KOAH hastalarından detaylı öykü alınması gerekir. Başlıca 

sorgulanması gerekenler; 

-sigara kullanımı ve çevresel, mesleki risk faktörlerine maruziyet 

-astım, allerji, sinüzit ya da nazal polipler ve solunum yolu 

hastalıklarına dair detaylı geçmiş tıbbi öykü 

-aile öyküsü 

-uzun süren ‘kış soğuk algınlığı’ paterni 

-alevlenmeler ve solunum yolu hastalığı nedeniyle hastaneye 

yatış öyküsü 

-kalp hastalığı, osteoporoz, kas-iskelet sistemi bozuklukları gibi 

komorbiditelerin varlığı 

-aktivite kısıtlanması, iyilik hali ve cinsel yaşam dahil günlük 

yaşama etkilerin varlığı 

-sosyal destek ve aile desteği varlığı 

-sigara bırakma girişimi öyküsü. 
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1.8. Fizik Muayene 

 

KOAH’da fizik muayene bulgularının tanısal değeri düşük olmakla 

beraber normal fizik muayene bulguları da hastalığı dışlamaz (70). 

Hastalarda solunum fonksiyonlarında bozulma olmadan hava akımı 

kısıtlılığının fizik muayene bulguları ortaya çıkmaz. 

 

Fizik muayene bulgularında inspeksiyonda orta- ileri evre şiddette 

KOAH’lı hastalarda göğüs ön-arka çapının artması, yardımcı solunum 

kaslarının kullanılması, hızlı ve yüzeyel solunum, ortopne, büzük 

dudak solunumu, paradoksal abdominal solunum, alt ekstremite ödemi, 

boyun ven dolgunluğu, kaşeksi kemozis, asteriksis, siyanoz, hepato-

juguler reflü gibi bulgular saptanabilir. 

 

Palpasyon: Göğüs kafesi hareketleri azalmıştır fakat tanıya katkısı 

sınırlıdır (66). 

 

Perküsyon: Amfizemli hastalarda hiperinflasyonun derecesine bağlı 

olarak hipersonorite saptanabilir. 

 

Oskültasyon: Solunum seslerinde azalma ve ekspiryumda uzama 

saptanabilir. KOAH’lı hastalarda ronkus duyulabilir, spesifik bir bulgu 

değildir ve hava yolu obstrüksiyonu varlığına rağmen ronkus 

duyulmayabilir. 
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1.8. Koah’ ın Değerlendirilmesi 

 

KOAH’ın değerlendirilmesinde semptomları değerlendirmek amacıyla 

geçerliliği gösterilmiş birkaç ölçek vardır. GOLD’ un önerdiği 2 ölçek 

vardır. Modifiye Britanya Tıbbi Araştırma Konseyi Anketi (mMRC, 

Modified British Medical Research Council) ile yalnızca nefes darlığı 

değerlendirilmektedir. KOAH Değerlendirme Testi (CAT; COPD 

Assessment Test) ile ise hastalığın kişinin günlük yaşamı ve iyilik hali 

üzerine etkileri sorgulanmaktadır. 

 

Solunum fonksiyon test değerlendirmesinde değişkenliği en aza 

indirgemek için ölçüm, uygun dozda bir kısa etkili inhale bronkodilator 

uygulamasından sonra yapılmalıdır.  

 

Alevlenme riskinin değerlendirilmesinde hastaların günlük normal 

semptomlarında değişkenlikle beraber ilaç tedavisinde değişikliğe 

gidecek kadar kötüleşme olmasına bakılır. Alevlenmeler akciğer 

fonksiyonundaki bozulmayı hızlandırdığı, sağlık durumundaki 

bozulmayı kötüleştirdiği ve ölüm riskini arttırdığı için, alevlenme riski 

değerlendirmesi genelde kötü sonlanım riski değerlendirmesi olarak da 

yorumlanabilir. 

 

GOLD 2011 rehberinde hastalarında sadece FEV1 düzeylerine göre 

evrelendirmelerinin tedavi ve takipte yeterli olmadığı düşünülerek, 

bileşik KOAH değerlendirme sistemi getirildi. Hastalar 

değerlendirilirken solunum fonksiyon test değerlendirmesiyle beraber 

semptomatik değerlendirme ve alevlenme riskleri de dahil edildi. 

Alevlenme riskini değerlendirmek için GOLD solunum fonksiyon test 
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sınıflaması veya hastanın önceki yıldaki alevlenme riski göz önüne 

alınmaktadır. 

 

Bileşik KOAH değerlendirmesine göre gruplar şöyle özetlenebilir (1); 

 

-Hasta Grubu A- Düşük Risk, Daha Az Semptom  

Tipik olarak GOLD1 ya da GOLD 2 (Hafif ya da Orta hava akımı 

kısıtlaması) ve/veya yılda 0-1 alevlenme ve mMRC 0-1 derece ya da 

CAT skoru <10 

 

-Hasta Grubu B- Düşük Risk, Daha Fazla Semptom 

Tipik olarak GOLD 1 ya da GOLD 2 (Hafig ya da Orta hava akımı 

kısıtlanması) ve/veya yılda 0-1 alevlenme ve mMRC ≥ 2 derece ya da 

CAT skoru ≥ 10  

 

-Hasta Grubu C- Yüksek Risk, Daha Az Semptom 

Tipik olarak GOLD 3 ya da GOLD 4 (Ağır ya da Çok Ağır hava akımı 

kısıtlaması) ve/veya yılda ≥ 2 alevlenme ve mMRC derecesi 0-1 ya da 

CAT skoru <10 

 

-Hasta Grubu D- Yüksek Risk, Daha Fazla Semptom 

Tipik olarak GOLD 3 ya da GOLD 4 (Ağır ya da Çok Ağır hava akımı 

kısıtlanması) ve/veya yılda ≥ 2 alevlenme ve mMRC derecesi ≥ 2 ya da 

CAT skoru ≥ 10 
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1.9. Ek İncelemeler 

 

Akciğer grafisi KOAH’la beraber eş zamanlı solunum hastalıkları, kalp 

hastalıkları gibi komorbiditeleri saptamada faydalıdır. Toraks 

bilgisayarlı tomografisi de rutinde önerilmemektir cerrahi öncesi 

amfizem dağılımını saptamak için kullanılabilir. Pulse oksimetri 

hastada oksijen desteğinin gerekli olup olmadığını belirlemede 

yararlıdır. Periferik satürasyon <%92 ise, arteryel kan gazları 

değerlendirilmelidir. 

 

1.10.Koah Tedavisi 

KOAH’lı hastalarda temel tedavi sigaranın bırakılmasıdır. Tedavide ise 

amaç semptomları hafifletmek, alevlenme sıklığını ve şiddetini 

azaltmak, sağlık durumu ve egzersiz toleransını arttırmaktır.  Tedavide 

bronkodilator ilaçlar, steroidler ve fosfodiesteraz – 4 inhibitörleri 

kullanılır. Havayolu düz kas tonusunu etkileyerek FEV1 düzeyini 

artıran ilaçlar bronkodilator olarak adlandırılır (1). Bronkodilatör ilaçlar 

KOAH'lı hastaların tedavisinde dayanak noktasıdır. Bronkodilator 

ilaçlar inhalasyon, oral, subkutanöz ve intravenoz yoldan uygulanabilir. 

Beta agonistler, antikolinerjikler ve daha az sıklıkla kullanılan 

metilksantinlerden oluşurlar. KOAH’lı hastalarda solunum yolları 

üzerinde maksimum etki ve sistemik olarak minimum etki göstermeleri 

nedeniyle inhalasyon şekli en çok önerilen yöntemdir. Ölçülü doz 

inhaler (ÖDİ), Kuru toz inhaler (KTİ) , soft mist inhaler (SMI) ve 

nebulizatörler inhalasyon yoluyla bronkodilator ilaçların uygulama 

şekilleridir. Beta agonistler kısa ve uzun etkili olmak üzere iki tiptir. 
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Kısa etkili bronkodilatorler salbuterol ve levalbuteroldur. Etkileri 

ortalama 4 ile 6 saatte kaybolur. Genel olarak kısa etkili beta 

agonistlerin düzenli tedaviden ziyade gerektiğinde kullanılması 

önerilmektedir. Uzun etkili beta agonistler ise tümü beta 2 selektif 

olmak üzere salmeterol, formoterol, arformoterol, indacaterol 

,olodaterol ve vilanteroldur. Beta 2 agonist reseptörlerin uyarılması 

istirahat halinde sinüs taşikardisine neden olabilir, kardiak ritm 

bozukluklarını tetikleyebilir. 

 

Antikolinerjikler, asetilkolinin muskarinik reseptörler üzerindeki 

etkisini bloke ederek etki gösterirler. Kısa etkili antikolinerjik ilaçlar 

ipratropium, oksitropiumdur. Uzun etkili antikolinerjik ilaçlar ise 

tiotropium ve umeklidiniumdur. Yapılan çalışmalarda kısa etkili 

antikolinerjiklerin, beta 2 agonistlerle kombine edildiğinde aditif 

etkileşimle maksimum etki ettiği gösterilmiş. Antikolinerjik ilaçların 

başlıca yan etkileri ağız kuruluğudur. Hastalar tarafından prostatla ilgili 

semptomlar belirtilmekle birlikte neden sonuç ilişkisini kanıtlayan 

yeterli veri yoktur. Çözeltilerin yüz maskesi ile kullanılmasının akut 

glokomu tetikleyebileceği bildirilmiştir. 

 

En yaygın kullanılan metilksantin olan teofilin karma fonksiyonlu 

sitokrom p450 oksidazlar ile metabolize edilir. Teofilin inhale uzun 

etkili bronkodilatorlerden daha az etkilidir ve daha az tolere edilir. 

Karaciğerde matabolize edilir ve karaciğer fonksiyonlarındaki 

değişiklikler teofilinin düzeyinde hızlıca değişikliklere yol açabilir. 

Ksantin türevlerinin terapötik aralıklarının dar olması ve yararlarının 

toksik doza yakın dozlarda elde edilmesi nedeniyle yan etkiler sık 

http://www.uptodate.com/contents/salmeterol-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/formoterol-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/arformoterol-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/indacaterol-drug-information?source=see_link
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görülür. Atrial ve ventriküler aritmiler, grand mal konvulsiyonlar en sık 

görülen yan etkilerdir. 

 

Kortikosteroidler: İnhale kortikosteroidlerin hava yolarındaki 

inflamasyonu azalttığı düşünülmektedir. FEV1 düzeyi <%60 olan 

hastalarda düzenli kullanılması ile birlikte semptomlarda, akciğer 

fonksiyonunda ve yaşam kalitesinde düzelme izlenmiş ve alevlenme 

sıklığı azalmıştır. Oral kandidiyaz, seste boğuklaşma ve pnömoni 

riskinde artışa yol açabilir. Oral steroidlerin ise uzun dönem 

kullanımında bilinen en önemli yan etki myopatidir. 

 

Fosfodiesteraz – 4 inhibitörleri: Fosfodiesteraz – 4 (PDE-4) 

inhibisyonu inflamasyonu azaltır ve hava yollarında düz kas 

bronkodilatasyonuna yol açar. Roflimulast, KOAH hastalarında oral 

yoldan kullanımı önerilen bir PDE-4 inhibitörüdür. FDA tarafından 

kronik bronşit, şiddetli veya çok şiddetli hava akımı kısıtlanması ve 

alevlenme öyküsü olan hastalarda alevlenmeleri azaltılması amacıyla 

önerilmektedir.  

Aşılar, alfa 1 antitripsin tedavisi, profilaktik antibiyotik uygulaması, 

mukolitik ilaçlar, vazodilatörler ve narkotikler KOAH tedavisinde 

uygulanan diğer farmakolojik tedavi yöntemleridir. Pulmoner 

rehabilitasyon KOAH’ lı hastalarda semptomları azaltmak, yaşam 

kalitesini iyileştirmek ve günlük aktivitelere katılım düzeyini 

yükseltmek olan nonfarmakolojik tedavi yöntemlerindendir. 
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Oksijen tedavisi: Ağır KOAH’lı birçok hastada kronik hipoksemi 

mevcuttur. Uzun süreli oksijen tedavisi istirahat halinde kronik 

hipoksemisi olan tüm stabil KOAH hastaları için önerilmelidir (PaO2 ≤ 

55 mmHg veya SpO2 ≤ 88 yüzde). 

1.11. Stabil Koah Tedavisi 
 

KOAH tedavi planlaması GOLD eski rehberlerinde solunum fonksiyon 

test sonuçlarına dayanmaktaydı. Oysa, hastalık durumunu açıklamada 

tek başına FEV1 düzeyi yeterli değildir. Tedavi planlanmasında 

hastaların semptomları ve gelecekteki alevlenme riskleri de göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu değerlendirme şu şekildedir; 

 

Tablo 1: GOLD Bileşik Koah Evrelemesi 

Semptomlar, Spirometrik Sınıflandırma ve Gelecekteki Alevlenme 

Riski Arasındaki Bağlantı 

 

≥ 2 orta alevlenme veya ≥ 1 
hastaneye yatış   C D 

0 veya 1 orta alevlenme 
(Hastaneye yatış gerekmeyen) A          B 

 mMRC 0-1 
CAT<10 

m MRC  

≥ 2 

CAT ≥ 10 
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Bronkodilator ilaçlar seçilirken uzun etkili olanlar tercih edilmelidir. 

İnhale bronkodilatorler, oral bronkodilatorlerden daha etkindir. İnhale 

kortikosteroidlerle uzun süreli monoterapi ,inhale kortikosteroid ve 

uzun etkili beta 2 agonist kombinasyonundan daha az etkili olduğu için 

tavsiye edilmemektedir. 

 

KOAH’ta, tedavinin amacı semptomları, alevlenmelerin sıklığını ve 

ağırlığını azaltmak, egzersiz kapasitesini ve yaşam kalitesini 

iyileştirmektir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda farmakolojik 

tedavinin akciğer fonksiyon kaybını azalttığına dair yeterli kanıt 

bulunmamaktadır. 

 

KOAH’ta farmakolojik tedavinin temelini bronkodilatör ilaçlar 

oluşturmaktadır. Amaç semptomların kontrolü ve alevlenmelerin 

önlenmesidir. 

 

Tablo 2: Stabil Koah Tedavisi 

LABA: Uzun etkili  beta agonist       İKS: İnhale kortikosteroit              

LAMA: Uzun etkili antikolinerjik 
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1.12. KOAH’ da Takip ve İzlem 

 

Tüm hastalar yılda en az bir kere akciğer fonksiyonlarında azalmanın 

değerlendirilmesi amacıyla solunum fonksiyon testi ile 

değerlendirilmelidir. 

 

Semptom değerlendirilmesi amacıyla hastalara iki üçda bir KOAH 

Değerlendirme Testi (CAT) önerilir. Alevlenmelerin şiddeti 

sorgulanmalıdır. Bronkodilator, kortikosteroid gereksiniminde artış ve 

antibiyotik tedavi gereksinimi sorgulanmalıdır. 

Tablo3: CAT (COPD Assesment Test) 

 

 

Her sorunun cevabı kaç puan ise yazılıp, toplam skor belirlenir.  

Hiç öksürmüyorum 0 1 2 3 4 5 6  Sürekli öksürüyorum 

Akciğerlerimde hiç balgam 

Yok 
0 1 2 3 4 5 6  Akciğerlerim tamamen 

Balgam dolu 

Göğsümde hiç 

tıkanma/daralma 

hissetmiyorum 

0 1 2 3 4 5 6  Göğsümde çok daralma var 

Yokuş veya bir kat 

merdiven çıktığımda 

nefesim daralmıyor 

0 1 2 3 4 5 6 Yokuş veya bir kat merdiven 

çıktığımda nefesim çok 

daralıyor 

Evdeki hareketlerimde hiç 

Zorlanmıyorum 
0 1 2 3 4 5 6  Evdeki hareketlerimde çok 

Zorlanıyorum 

Akciğerlerimin durumuna 

rağmen evimden dışarı 

çıkmaya çekinmiyorum 

0 1 2 3 4 5 6 Akciğerlerimin durumu 

nedeniyle evimden dışarı 

çıkmaya çekiniyorum 

Rahat uyuyorum 0 1 2 3 4 5 6 Akciğerlerimin durumu 

nedeniyle rahat 

uyuyamıyorum 

Kendimi çok güçlü/enerjik 

Hissediyorum 
0 1 2 3 4 5 6 Kendimi hiç güçlü/enerjik 

Hissetmiyorum 
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1.13. Koah Alevlenmelerinin Tedavisi 

 

GOLD rehberinde tanımlandığı üzere KOAH alevlenmesi; hastanın 

solunum yolu semptomlarında günlük gözlemlenen normal 

değişkenliğin ötesinde ve ilaç değişikliğine yol açan bir kötüleşme ile 

karakterize olaydır. Genelde akciğer grafisinde değişiklik olmaksızın, 

hastanın akciğer fonksiyonlarında değişken bir azalma ve taşipne olur.  

 

KOAH alevlenmelerinin nedeni %70-80 oranında enfeksiyonlar olup 

bunlarında büyük bölümünü viral etkenlere bağlı enfeksiyonlar 

oluşturur. Kalan %20-30 ‘luk KOAH’lı hasta grubunda ise hava kirliliği 

gibi nedenlerler alevlenmelerin olduştuğu düşünülmektedir. Yılda iki 

veya daha fazla KOAH alevlenmesi bildirenler sık alevlenmeli hasta 

olarak tanımlanır. 

 

Alevlenme dönemlerinde hasta ayaktan veya yatarak tedavi edilmelidir. 

GOLD rehberi tarafından hastaneye yatırılma endikasyonları şu şekilde 

belirlenmiştir; 

-semptomların ağırlık derecesinde belirgin artış, örneğin istirahat 

halinde dispne gelişmesi 

-altta yatan ağır KOAH bulgusu 

-yeni gelişen fizik muayene buğuları (siyanoz, periferik ödem.) 

-alevlenmenin ilk ilaç tedavisine yanıt vermemesi 

-ciddi komorbiditelerin varlığı 

-sık alevlenmeler 

-ileri yaş 

-evde yeterli destek olmaması 
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KOAH alevlenmelerinde en sık kullanılan üç ilaç grubu 

bronkodilatörler, kortikosteroidler ve antibiotiklerdir. Alevlenmeler 

sırasında üç hasta grubuna antibiyotik uygulanmalıdır; üç ana semptom 

bulunanlar (dispne, balgam miktarı ve pürülansında artış); birisinin 

balgamın pürülansında artış olması koşuluyla, iki ana semptom 

bulunanlar; ya da mekanik ventilasyon uygulanması gerekenler. Son 

yıllarda yapılan çalışmalarda KOAH hastalarında düzenli D vitamini 

alımının da alevlenmeler üzerine olumlu etkisi olduğu 

düşünülmektedir. 

 

İyileşmenin başladığı hastalarda, gelecekteki alevlenmeleri önlemek 

için ise hastalar sigara bırakma konusunda teşvik edilmelidirler. 

İlaçların doğru kullanımı, aşı yapılması ve pulmoner rehabilitasyon 

uygulamaları alevlenmeleri önlemede dikkate alınmalıdır.  
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GİRİŞ 

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan solunum yetmezliği ile karakterize 

oldukça ciddi pandemik hastalık olan COVID-19, dünya üzerinde 

birçok ülkeyi etkileyen ve ölüme sebep olan bir durumdur. (Lu et al, 

2020) Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) sayısal değerlerine 

bakıldığında 31 Mayıs 2020 tarihine kadar toplam 5,891,182 kişi 

enfekte olduğu ve 365,966 kişi hayatını kaybettiği bildirdi. (WHO, 

2020). Birçok araştırmada ortaya koyulduğu gibi SARS-CoV-2 

virüsünün ani yükselmeleri, hücreyi enfekte etmek için hücre zarı 

üzerindeki Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim 2 (ACE2) ile etkileşime 

girmesi ile olur. Ayrıca yapısal ve fonksiyonel çalışmalar SARS-CoV-

2' nin girişi SARS-CoV reseptörünün ACE2'ye bağlanarak hücre içine 

girdiğini göstermiştir. (Gralinski et al, 2019) Bir dizi çalışmalar, 

solunum, kardiyovasküler, sindirim ve üriner sistemlerinde SARS-

CoV-2 enfeksiyonunun potansiyel yollarının olduğu kanıtını ortaya 

koydular. (Zou et al, 2020) 

Akciğerdeki ACE2 ekspresyonu dışında, sindirim kanalı, böbrekte, 

kalpte ve testiste bulunan spermatogonia, sertoli, leyding hücresinde de 

ACE2 ekspresyonu açısından zengin olduğu ifade edilir. İnsanların 

testislerindeki hücrelerde ACE2 bulunması testislerin enfekte 

olabileceğinin düşünülmesi zor değildir. (Douglas et al, 2004). Ayrıca 

ACE2'nin kadın üreme sisteminde dağılımını ve işlevini bildiren ve 

2019-nCoV'nin kadın doğurganlığına potansiyel zararını açıklamayı 

umarak literatürü gözden geçirdik. Mevcut kanıtlar ACE2'nin 

yumurtalık, uterus, vajina ve plasentada yaygın olarak eksprese 
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edildiğini göstermektedir. (Jing et al, 2020) Kadın ve erkeğe yönelik 

yapılan bir başka çalışmada ise sağlıklı farelerde yapılan araştırmada 

kalp ve akciğerler arasında ACE2 aktivitesinde cinsiyet farkı olmadığı 

ancak erkek böbreklerdeki ACE2 aktivitesi kadın böbreklerden daha 

yüksek olduğu görüldü. Bunun sebebi henüz tam olarak 

açıklanamamıştır. (Liu et al, 2010) Bu derlemede güncel bilgiler 

ışığında erkek ve dişi ürmesi üzerine SARS-CoV-2 enfeksiyonun 

etkilerini özetlenmesi amaçlandı.  

1. ETİYOLOJİSİ 

Koronavirüsler (CoV), boyutları boyutu 26 kb ila 32 kb arasında 

değişen tek zincir yapısında olup her viral partükül protein zarfına sarılı 

RNA virüs çeşitlerindendir. (Ulaşlı et al, 2010) Bu virüsler 20. Yüzyılda 

ilk keşfedilmiş ve dünyada yaygın olarak bulunurlar. Alfa, beta, gama 

ve delta adında dört grubu vardır. Alfacoronavirus: Domuz, insan, 

yarasa; Betacoronavirus: İnsan, yarasa, kemirgenler; 

Gammacoronavirus: Kuş, deniz memelileri; Deltacoronavirus: Ardıç, 

ispinoz ve bülbül kuşunda bulunur. (WHO, 2020) Bu virüslerin 

semptomları belirli ve açık olmağı için belirsiz semptomları olan 

virüsler olarak bilinirler. Ayrıca bu virüslerin uzun zaman insan üzerine 

soğuk algınlığı etkisi bıraktığı düşünüldü. Fakat 2002/2003 yılında 

Ciddi Akut Solunum Sendromu (SARS) tablosu ile yeni tip 

koronavirüsün ortaya çıkması bakış açısını değiştirdi ve sebep olduğu 

durumun basit bir soğuk algınlığı, olmadığı ciddi sorunlara sebep 

olduğu görüldü. SARS-CoV ilk olarak 2002 yılında Çin’de görülmüş 

ve 2012 yılında MERSCoV ilk Suudi Arabistan’da başlamış ve daha 
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sonra diğer ülkelerde salgın şekilde yayılmıştı. COVID-19 ise 29 Aralık 

2019’da Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkmış olup ciddi solunum 

yetmezliğine sebep olan bir virüsdür. (Çiftçi et al, 2020) Bu virüsün 

ortaya çıkması ile beraber tüm dünyanın tehdit altında kalması ve ciddi 

etkisi olması sebebi ile uygun tedavi ve aşı geliştirilmesine yönelik 

aciliyeti beraberinde getirmiştir. 

2. BULAŞMA YOLU 

COVID-19 kaynağı henüz netlik kazanmasa da Wuhan’da salgınla ilgili 

yapılan çalışmalarda, ilk salgın deniz ürünleri satan bir pazarda ortaya 

çıktığı görülmüştür. Kaynağın yarasalardan bulaştığı yönünde 

araştırmalar mevcuttur. Yapılan araştırmalar insan solunum sisteminde 

bulunan DPP-4 reseptörünün yarasalarda da bulunması MERS-CoV'un 

bu reseptöre bağlanıp enfeksiyon meydana gelmesi yarasaların başlıca 

konak olduğuna bir kanıttır. Daha sonra başayan salgında virüsün 

doğrudan temas ve damlacık yolu ile bulaştığı görülmüştür. Bulaşma 

durumu hastalık bulaşan hastaların hapşırması, öksürmesi, çevresi ile 

teması sonucu insanların eline ve ağzına bulaşması ile de bulaşır. 

Bulaşma yolları ile ilgili ortaya bazı hipotezler konmuştur. Birincisi 

zoonotik transferden önce bir hayvan konakta virüsün ACE-2 

reseptörüne bağlanması doğal seleksiyon olması ve ardından insanlarda 

doğal seleksiyondan sonra SARS CoV-2 virüsünün ACE-2 reseptörüne 

yüksek afinite ile bağlandığını şeklindedir.  Bununla birlikte, yapılan 

çalışmalardaki genetik veriler de SARS-CoV-2’nin daha önce 

kullanılan bir virüs omurgasından meydana gelmediğini ortaya 

koymuştur. (McIntosh, 2019) 
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SARS-CoV-2’nin inkübasyon süresi 5.5 günden 14 güne kadar 

sürebilir. Hastalık bulaştıktan 2 hafta sonra solunum ile ilgili 

semptomlar başlatır. Hastalıkta genelde görülen belirtiler ateş, baş 

ağrısı, yorgunluk, kusma, kas ağrısı, ishal, boğaz ağrısı ve kuru öksürük 

şeklindedir.  Virüs varlığı kan, idrar, serum ve fakal örneklerde teşhis 

edilir. Virüs zarflı olduğu için dış ortamdaki etkenlere oldukça 

duyarlıdır ve cansız objelerde belli saatlerde yaşayabilmektedir. 

Bundan dolayı el ile temas virüs bulaşmasında baş faktörlerden sayılır. 

(McIntosh, 2019; TC. Sağlık Bakanlığı, 2020) 

3. PATOFİZYOLOJİ  

COVID-19 enfeksiyonunda en kötü tablo solunum güçlüğü ve 

sonrasında organ yetmezliği meydana gelmesidir. (Cascella et al, 2020; 

Wu et al, 2020) En ciddi belirti koagülopati gelişmesidir. 

Enfeksiyonlar, doğal immunitenin bir parçası olarak sistemik bir 

inflamatuvar cevabı başlatır. Enfeksiyon konak savunma sistemlerinin 

aktivasyonu takiben koagülasyonu aktive eder. Virüs vücutta hücrelerin 

reseptörlerine bağlandığında sitokin salınımına sebep olur. 

Mikroorganizmalardan kaynaklı polifosfatlar, histonlar, kompleman 

sistemi, nötrofil ekstrasellüler tuzakları, mast hücreleri, serbest DNA 

sepsiste trombin oluşumunu etkileyen ana komponentlerdir. Sepsis 

patogenezinde, yüksek plazma inflamatuar sitokinler, tümör nekroz 

faktörü (TNF-α) ve interferon başlıca rol alır. Salınan sitokin 

inflamatuar yanıtı, vasküler geçirgenliği arttırır ve solunum 

yetmezliğine neden olur. Çin'in Wuhan kentinde kanıt olarak COVID-

19 olgularına bakılmış, ferritin değerinin yükselmesi ve IL-6 
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seviyelerinin mortalite göstergeleri arasında bulunduğu ve mortalitenin 

inflamasyondan kaynaklandığı düşünülmüştür. Yani hastaların 

çoğunluğunda Sepsis görülmekte ve sepsiste gelişen kompleman 

aktivasyonu ile endotel hasarı yanında inflamatuar ve mikrotrombotik 

yolak aktivasyonu tromboza gidiş başlar. COVID-19 de gelişen hipoksi 

ayrıca hipoksi-uyarılmış transkripsiyon faktörlerine (HIF) bağlı bir 

yolak ile trombozu başlatır. 

COVID-19 ayrıca tromboembolik olaylara sebep olabilir. Pulmoner 

emboli, iskemik, ven trombozu, arterial emboli ve miyokard enfarktüsü 

sıklıkla bulaşanlarda görülebilir. Hastalarda enfeksion arttığında, 

fulminan pıhtılaşmanın gelişmesi ile DIC oluşabilir ve bu da yaygın 

mikrovasküler tromboz ve pıhtılaşma faktörlerinin azalmasına sebep 

olur. Hastaların hareketsiz kalmaları ve uzun süren tedavi süreci venöz 

tromboembolizm riskini doğurur. Virüsün ACE2’ye bağlanması 

sonucu enzim salınımında azalma oluşur ve RAAS yolağı 

aktifleşmektedir. RAAS aktivasyonu; trombosit adezyonu ve 

agregasyonu ile teorik olarak pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon 

ve fibrozis riski taşır. Sonuç olarak tablo trombositopeni, PT/INR'nin 

uzaması, PTT, D-dimer ve fibrinojen düzeyinin değişmesi şeklinde 

karşımıza çıkar. Hastada D-dimer artışının devam etmesi çoklu organ 

yetmezliği habercisidir. (Ak et al, 2020; Bikdeli et al, 2020; Connors et 

al, 2020; Zhang et al, 2020; Ünüvar et al, 2020) 

Özet olarak COVID-19 hastalığında görülen DDimer, C-reaktif protein, 

Laktat Dehidrojenaz, Ferritin ve İnterlökin artışları sepsis ve 

hiperkoagülabiliteye doğru gidişin habercisi durumundadır.   
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4. ACE-2 RESEPTÖRÜ  

ACE2, tek geçişli tip I membran proteinidir. Bu protein 

endotel hücreleri ve vücutta birçok hücre yüzeyinde bulunan çinko 

içeren bir metaloenzimdir. SARS-CoV-2 virüsü vücuda girdiğinde 

hücrelere girişi ACE2'ye bağlanmakla olur. Bu nedenle, ACE2, virüs 

için COVID-19'a neden olan bir reseptör olarak görev alır. Detaylı 

bakılırsa SARS-CoV2'nin uç kısımlarında bulunan S1 proteini hücre 

zarında bulunan ACE2 alanına bağlanır ardından virüs ve enzim hücre 

içine endositoz yolu ile alınır. Bu enzimler Anjiyotensinojen’i keserek 

küçük proteinler oluşturarak görev yaparlar. Kesilen proteinler kan 

akışına salınarak idrar yoluyla vücuttan atılrlar. SARS-CoV2 esas 

olarak vasküler endotelyal hücrelerde, renal tübüler epitelde, uterusta, 

ovaryumda, testislerde spermatogia, sertoli ve leyding hücrelerinde 

eksprese edilir. Yapılan çalışmalarda SARS-CoV-2’ye yakalanan 

hastalarda PCR analizi, sonucuna bakılmış ACE-2'nin akciğer ve 

gastrointestinal sistemde eksprese edildiğini göstermiştir. Ayrıca 

hastalardan alınan verilerde ACE2 mRNA'sı, beyin sapında,  serebral 

korteks,  hipotalamus ve striatum da bulunur.(Hoffmann et al, 2020, 

Ünüvar et al, 2020) 

5. ERKEK ÜREME SİSTEMİ: SARS-CoV-2 

Son çalışmalar SARS-CoV-2 enfeksiyonunun solunum, 

kardiyovasküler, üriner, sindirim ve üreme sisteminde etkili olduğu 

ortaya konmuştur. SARS ile aynı reseptörü paylaşan SARS-CoV-2, 

insan testisinde ACE2 reseptörüne bağlanması insan testisin de 

potansiyel bir SARS-CoV-2 enfeksiyonu yolu olma olasılığını artırır. 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tip_I_membran_proteini&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Endotel
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Metalloenzim&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Serebral_korteks
https://tr.wikipedia.org/wiki/Serebral_korteks
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hipotalamus
https://tr.wikipedia.org/wiki/Striatum
https://tr.wikipedia.org/wiki/Striatum
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Yapılan çalışmalarda insan testislerindeki cRNA seq verilerine 

bakıldığında testisin SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı potansiyel 

olarak savunmasız olduğu görülür.  

5.1. Testiste SARS-CoV-2   

ACE2'nin yetişkin insan testislerindeki ekspresyonuna bakılmış 

öncelikle testis dokusundaki spermatogonia, leyding ve sertoli 

hücrelerinde var olduğu görülmüştür.  Bu durum virüsün erkek 

gonadını enfekte edebileceğini ve erkek üreme fonksiyon bozukluğuna 

sebep olabileceğini düşündürmektedir. Virüs bulaşmış vakalarda ACE2 

genlerinin spermatogoni, leyding ve sertoli hücrelerinde daha yüksek 

eksprese olduğu görülmüştür. Bu bulgular, testisin SARS-CoV-2 

enfeksiyonuna karşı savunmasız ve spermatojenik başarısızlığa neden 

olabilecek yüksek riskli bir organ olduğunu düşündürmektedir. Özetle, 

testisin SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı potansiyel olarak 

savunmasız olabileceğini gösteren biyoinformatik kanıtlar 

sunmaktadır. 

Bilindiği üzere sperm meydana gelmesi, spermatogonial kök hücrelerin 

(SSC) bölünme ve farklılaşma işlemlerinden oluşur. Testiste sperm 

oluşumu sıkı bir kontrolle meydana gelir.  Tetiste leyding hücreleri ara 

dokuda bulunur ve spermatogenez için testosteron üretir. Sertoli 

hücreleri diğer testis hücreleri ile iletişimde olan hücre farklılaşması, 

beslenme ve destek gibi birçok noktada aktif rol oynar. Hücreleri 

destekleyen sertoli hücrelerindeki fonksiyonel bozukluklar 

spermatojenik başarısızlığa ve erkek kısırlığına neden olur.(Chen et al, 

2015; Zirkin et al, 2018). Yapılan SARS-CoV-2 çalışmalarda erkek 
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hastaların testis histopatolojisine göre yaygın germ hücre yıkımı, 

seminifer tübülde spermatozoonun az veya hiç olmaması, kalınlaşmış 

bazal membran ve lökosit infiltrasyonu ile karakterize orşite neden 

olduğunu göstermiştir. (Zhengpin et al, 2020)  

 SARS-CoV-2 testisinin patolojisi, klinik uygulama sırasında daha 

spesifik olarak bakılmalı ve tanımlanmalıdır. 

Başka bir çalışmada virüs erkek üreme sisteminde diğer vücut sıvılarına 

kıyasla daha uzun bir süre devam edebileceğinden, testis'i potansiyel 

bir viral rezervuar haline getirdiği için koruma olmadan cinsel ilişkiden 

kaçınarak olası enfeksiyondan kaçınılması önerilmiştir.(Younis et 

al,2020; Wang et al, 2020; Liu et al, 2020) 

 Enfekte hastalardaki SARS-CoV-2'nin dinamik değişiklikleri 

karmaşık olduğundan ve testiste ACE2'nin geniş ekspresyonu, SARS 

hastalarında gözlemlenen hasarlı testis göz önüne alındığında, COVID-

19 kaynaklı testis hasarlı ve fonksiyonel disfonksiyon olasılığı 

silinemez ve göz ardı edilemez. Bu nedenle, COVID-19'dan kurtulan 

erkeklerin, özellikle üreme ihtiyacı olanların, iyileşmeden sonra testis 

fonksiyonu ve üreme fonksiyonu açısından incelenmesi gerektiğini 

şiddetle tavsiye edilir. 

6. KADIN ÜREME SİSTEMİ: SARS-CoV-2 

Yapılan incelemelerde erkek böbreklerindeki ACE2 aktivitesi kadın 

böbreklerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu durumda kadınlarda 

E2 salgılanmasının bu farka etkili olduğu düşünülmüştür.  Bundan 

dolayı ACE2'nin erkek ve dişi üremesinde farklı ifade modellerine 
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sahip olabileceğini düşündürmektedir. (Liu et al, 2010) Kadın üremesi 

üzerine yapılan çalışmalarda mevcut kanıtlar ACE2'nin yumurtalık, 

uterus, vajina ve plasentada yaygın olarak eksprese edildiğini 

göstermektedir 

6.1. Ovaryumda SARS-CoV-2   

SARS-CoV-2 ile enfekte olan 99 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, 

kadınların enfeksiyona erkeklere oranla daha az duyarlı olduğu 

gösterilmiştir.  

Ovaryum dokusunda ACE2, immatür ovaryum hücrelerinde, stroma ve 

granülosa hücrelerinde bulunduğu gösterilmiş ve antral, preovulatuar 

foliküllerde salgısı arttığı görülmüştür. Daha önce yapılan çalışmalarda 

sığır teka ve granüloza hücrelerinde de bu proteine saptanmıştır. 

Özellikle kadınlar üzerinde yapılan çalışmalarda ACE2 proteinin üreme 

çağında ve üreme çağını geçirmiş kadınlarda ACE2 mRNA 

transkriptleri görülmüştür. (Pereira et al, 2009; Yan et al, 2020) 

Bundan dolayı SARS-CoV-2 salgınında kadın üremesi için şart olan 

ovaryum dokusu tehdit altında olması olasıdır. ACE2 proteinin Ang II 

ve Ang- (1-7) üzerinde dengeleyici rolü vardır. (Hayashi et al, 2003; 

Shuttleworth et al, 2002) Folikül gelişimde, oosit olgunlaşmasında, 

folüküler atrezide, korpus luteum ilerlemesinde ve hormonların 

salgılanmasında Ang II’nin önemli rolü vardır. Bunlara ek olarak oosit 

bölünmesinde ve devamında rol oynarlar.  Son çalışmalarda Ang- (1-7) 

seviyesinin de insan oositlerinin olgunlaşması ile ilişkisi bulunmuştur. 
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6.2. Rahim ve vajinada SARS-CoV-2   

ACE2 proteini ileilgili yapılan çalışmalarda insan rahminde var olduğu 

tespit edilmiştir. Bu protein epitel hücrelerinde salgı hücrelerine göre 

daha fazla bulunduğu görülmüştür. Ayrıca salgı fazında da çoğalma 

fazından daha fazla bulunduğu ortaya konmuştur. (Vaz-Silva et al, 

2009). Bu durum çiftlerde cinsel yolla enfeksiyonun bulaştığını 

düşündürmüştür. Fakat cinsel yolla bulaşmanın kesinliği için daha 

kapsamlı çalışmaya ihtiyaç vardır. Daha önce yapılan çalışmalarda 

ACE2 ve Ang II ekspresyonunun endometriyal karsinomun metastazı 

ve prognozu ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu duruma ek olarak Ang 

II rahim epitelyal ve stroma hücrelerinin çoğalmasını arttırır ve Ang- 

(1-7) tarafından inhibe edilebilen bir etki olan endometriyal fibrozu 

arttırır. Dikkat çekici bir şekilde, düzenli menstrüel sikluslar için Ang 

II'nin normal fonksiyonu gereklidir ve dağılımındaki değişiklikler ve 

reseptörlerin seviyesi hiperplastik endometriya bağlı disfonksiyonel 

uterin kanama ile ilişkili olabilir. (Yan et al, 2020; Li et al, 1996) 
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1. ÜROLOJİDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ 

19.yüzyılın başında tanımlanan “Laparoskopi” uzun bir emekleme 

sürecinden sonra son 30 yılda teknolojik gelişmelere paralel olarak hızlı 

bir gelişme kaydetmiştir. Laparoskopik cerrahi, ürolojide ilk 

uygulanmaya başlandığında daha çok ablatif işlemler için 

kullanılmaktaydı1. Ürologların laparoskopideki becerilerinin artması, 

geliştirilen laparoskopik teknikler ve teknolojiye paralel olarak gelişen 

laparoskopik cihazlar sayesinde, artık birçok ürolojik rekonstrüktif 

cerrahi laparoskopik olarak başarılı bir şekilde yapılmaktadır2. Sütür 

tekniklerinin ve el aletlerinin gelişmesine paralel olarak laparoskopik 

cerrahi tüm dünyada yaygınlaşmış ve özellikle rekonstrüktif cerrahinin 

ağırlıklı olduğu ürolojide hemen hemen bütün ameliyatlar laparoskopik 

olarak yapılmaya başlanmıştır. Laparoskopik cerrahilerde basınç 

altında çalışıldığı için cerrahi alandaki basınç artırılarak belli bir 

seviyeye kadar olan venöz kanamalar önlenebilmektedir ayrıca 

laparoskopide 10-15 kat büyütülmüş görüntü ile çalışılmaktadır ve 

bunlar da laparoskopiye açık cerrahi karşısında üstünlük sağlamaktadır. 

Üroonkolojik cerrahiler de artık günümüzde laparoskopik teknikle 

başarı bir şekilde yapılabilmekte ve büyük serileri olan çalışmaların 

sonuçları da fonksiyonel ve onkolojik açıdan laparoskopik cerrahinin 

açık cerrahi ile benzer olduğu ve hatta daha iyi olduğu bildirilmektedir3. 

Laparoskopik cerrahinin minimal invazif bir yaklaşım olması da göz 

önünde bulundurulduğunda üroonkolojik cerrahi ile uğraşan bir 

üroloğun laparoskopik cerrahide de bilgi ve deneyim sahibi olması 

gerekmektedir. 
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1.1. Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve 

Cihazlar: 

Bu kısımda laparoskopik cerrahilerde kullanılan bütün ekipman ve 

cihazlar değil, Laparoskopik Ekstraperitoneal Radikal 

Prostatektomi’de sıklıkla kullanılanlar ele alınacaktır. 

1.1.1. Trokarlar: 

Çalışma aletlerinin ve cihazların karın içi alana giriş-çıkışına olanak 

sağlayan ve bunu yaparken de karın içindeki gazın dışarı çıkmasına izin 

vermeyen tüp şeklindeki enstrümanlardır. İki parçadan oluşur; dış 

kısım, alet ve cihazların giriş-çıkışını sağlarken, iç kısımda yer alan 

obturator, asıl işi yapacak olan dış kısmın vücuda yerleştirilmesini 

kolaylaştırır ve giriş yapıldıktan sonra iç kısmı oluşturan parça 

(obturator) çıkartılır. Obturatorun uç kısmı bıçaklı ya da kör olabilir. 

Kullanılacak olan trokarların çapları ve uzunlukları yine kullanılacak 

olan enstrümanların çapına ve hasta kilosuna (BMI’ye) göre belirlenir. 

Tekrar kullanılabilir metal trokarlar, tek kullanımlık trokarlar ve ayrıca 

obez hastalar için uzun trokarlar vardır. Trokarların içerisinde gaz 

kaçışını engelleyen bir valv yapısı mevcuttur. Bazı trokar modellerinde 

valv yapısı yerine hava kanalları vardır, bu sayede bu trokarların alet 

giriş-çıkışlarının daha rahat olması ve doku çıkarma sırasında engel 

teşkil etmemesi gibi avantajları vardır4, 5. Vaka sırasında kullanılmakta 

olan büyük çaptaki trokarların (15F, 12F, 11F 10F) alet giriş ağzının 

çapını küçültmek ve gaz kaçağını önlemek için küçültme contaları 

vardır. 
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1.1.1.1. Ekstraperitoneal İlk Portun Girilmesi: 

Ekstraperitoneal yaklaşımda batın içi boşluk olmadığı için operasyona 

başlamadan önce çalışma alanını yaratmak için balon dilatatör 

yardımıyla distansiyon oluşturup pasif diseksiyon ile boşluk meydana 

getirmek gerekir. Umblikusun 2-3 cm inferiorunda daha sonra 

spesimenin çıkartılması için de kullanılacak olan 3-4 cm’lik transvers 

insizyon yapılır cilt, cilt altı geçilir, rektus kasının ön fasyası bilateral 

1.5’er cm transvers olarak insize edildikten sonra rektus kası liflerine 

zarar vermeden rektus kası orta hattan sağlı sollu lateralize edilir 

ardından rektus kasının arka fasyası ve transvers fasya insize edilerek 

ekstraperitoneal alana girilir. Önce parmak yardımıyla nazikçe 

diseksiyonlar yapılır, linea albanın preperitoneal alan ile olan irtibatı 

makas yardımıyla simfizis pubise kadar ayrılır ve ardından 

ekstraperitoneal alana otomatik balon dilatatör yerleştirilir, otomatik 

dilatatörün elçeği ile 30-40 pompa sıkılarak sağ ve sol ekstraperitoneal 

alanda ayrı ayrı balon şişirilip indirilerek yapılan distansiyon ile pasif 

diseksiyon tamamlanır. Ardından yapılmış olan insizyona kamera portu 

yerleştirilir ve daha sonra spesimenin çıkartılması için kullanılmak 

üzere geçici sütürler ile gaz sızdırmaz şekilde insizyon sütürize edilir 

ve kamera portu fikse edilir. 

1.1.1.2. İkincil Trokarların Girilmesi: 

İlk trokar yukarıda anlatıldığı şekilde yerleştirildikten sonra kamera ile 

girilerek diğer trokarlar direk görüş altında yerleştirilir. Öncesinde 

girilecek bölge dışardan parmak ile yaylandırılır ve içeriden kamera ile 

takip edilir sonrasında trokarın doğru yere gidecek olduğunu teyit etme 
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açısından yaylandırılarak kontrol edilmiş olan yerden ince bir iğne ile 

karın içerisine girilerek ikinci kontrol yapılır ve sonrasında trokar 

çapına uygun küçük bir insizyon yapılır. Ardından uygun trokar ile 

direkt görüş altında giriş yapılır. Trokar girişi sırasında çalışma 

alanında o trokar hangi doğrultuda kullanılmak isteniyorsa, fasya dik 

olarak geçildikten sonra trokara ona göre açı verilerek kas tabakası 

geçilip batına girilmelidir. 

1.1.2. Görüntüleme Sistemleri 

1.1.2.1. Laparoskopik Teleskop: 

0° ile 120° arasında laparoskopik teleskoplar mevcuttur ancak en sık 0° 

ve 30° olan teleskoplar kullanılmaktadır. 30° teleskoplar 0° teleskoplara 

göre daha geniş görüş alanı ve daha hâkim bir görüş açısı sunarken 

doğru açıda görüntü sağlamak için daha tecrübeli asistana gereksinim 

yaratır. Teleskopların çapları genellikle 10 mm’dir ancak 1.5 mm ile 15 

mm arasında değişen çaplarda teleskoplar da mevcuttur. Küçük çaplı 

teleskoplar daha küçük çaplı kamera trokarları kullanılabilmesine 

imkân vermektedir bu nedenle de pediatrik hastalarda daha çok tercih 

edilmektedir. Ancak daha geniş alanı gösteren büyük çaplı 

teleskopların görüntü kalitesi küçük çaplı teleskoplardan daha iyidir. 

Teleskoplarda fiberoptik ışık iletimi ve rod lensler vardır. 

1.1.2.2. Işık Kaynağı: 

Işık kaynağı LED, Halojen veya Xenon lamba olabilir. Xenon ışık 

kaynakları yüksek performansıyla (300W) daha çok tercih 

edilmektedir. LED ışık kaynakları uzun ömürlüdür ve ısı oluşturmazlar 
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ancak bu avantajlarının yanında yüksek bir performans sunmazlar 

(150W modelleri mevcuttur). Mevcut avantajları göz önüne alındığında 

LED lambalardaki gelişmeler ileriki zamanlarda laparoskopik 

cerrahilerde LED ışık kaynaklarının daha çok tercih edilmesini 

sağlayacaktır. 

1.1.2.3.  Kamera ve Monitör (Ekran): 

Kamera teleskopun baş kısmına bağlanarak cerrahi alandaki görüntüyü 

ekrana iletir. Günümüzde dijital üç çipli kameralar ile yüksek 

çözünürlüğe sahip ekranlarda daha net görüntü elde edilebilmektedir. 

Yüksek çözünürlüğe sahip cihazlar kullanılırsa görüntünün kalitesi 

bozulmadan daha geniş ekranlarda daha net görüntü sağlanıp cerrahi 

alan hâkimiyeti güçlendirilebilir. Operasyon sırasında oryantasyon ve 

kooperasyonu sağlamak için kameranın ekranda görülen çentik 

şeklindeki işaretçisi saat 12 hizasında sabitlenmelidir. 

Günümüzde 3 boyutlu teleskop-kamera-ekran sistemleri mevcuttur ve 

etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu sistemler laparoskopik 

cerrahilerde elde edilemeyen derinlik hissini vermektedir. Bu 

sistemlerin laparoskopik radikal prostatektomide veziko-üretral 

anastomozun kalitesini artırarak kontinans oranını arttırdığını ve 

sağladığı cerrahi alan hâkimiyeti ile kanama miktarını azalttığını 

gösteren çalışmalar mevcuttur6. 

Günümüzde kamera sistemleri Etilen Oksit (gaz sterilizasyonu) ile 

sterilize edilebilmektedir. Ayrıca steril plastik kamera örtüleri (kamera 

kılıfları) mevcuttur bunların içerisinden kamera başlığı ve kablosu 
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boylu boyunca geçirilerek kullanılabilmektedir. Kamera başlığı ile 

teleskop bu plastik kamera örtüsünün uç kısmında ve de kılıf içeride 

birleştirilir sonrasında kılıf, steril olan teleskopun proksimal kısmı 

üzerinde kendi bandıyla sabitlenir. Bu işlem öncesinde kamera başlığı 

ve teleskop, varolan ya da olması muhtemel olan ıslaklığın daha sonra 

buğulanmaya sebep olmaması için steril bir gazlı bezle silinmelidir. 

Laparoskopik cerrahilerde ısı farkı nedeniyle meydana gelecek 

buğulanmayı önlemek için teleskopun ucu sıcak distile su ile 

ısıtılmalıdır ve operasyon sürecinde meydana gelecek buğulanmalarda 

kullanılmak üzere steril bir termos içerisinde sıcak distile su hazır 

bulundurulmalıdır. Ayrıca buğu önleyici spreyler de kullanılabilir. 

1.1.3. İnsüflatör: 

Karın içerisine gazı pompalayarak pnömoperitonyum, 

pnömoretroperitonyum ya da pnömoekstraperitonyum oluşturmayı 

sağlayan sistemdir. Bu sistem hastaya verilen gaz miktarını ve cerrahi 

alanda oluşan basıncı ölçer. Kontrollü olarak, istenilen gaz akış hızı ile 

gazı cerrahi sahaya pompalar ve hedeflenen basınç seviyesine 

ulaşıldığında durup, basıncı istenilen seviyede sabit tutacak şekilde 

aralıklı pompalama yapar. 

Gaz olarak kanda çabuk çözünen, ucuz ve patlayıcı özelliği olmayan 

CO2 kullanılır.  Verilen CO2 ısısı genellikle 21 °C’dir. Vücut ısısından 

düşük ısıya sahip bu soğuk gaz, haliyle laparoskopik cerrahi sırasında 

buğulanmaya sebep olmaktadır. Gazı ısıtma ve nemlendirme özelliğine 

sahip bazı insüflatör modelleri mevcuttur. 
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1.1.4. Laparoskopik Pensler: 

Doku tutmak ve traksiyon için laparoskopik grasper, diseksiyon için ise 

laparoskopik disektör kullanılabilir. Pens uçları 360° döndürülebilir 

özelliktedir. Penslerin koter bağlanabilen modelleri de mevcuttur. 

Laparoskopik penslerin çok kullanımlık veya tek kullanımlık modelleri 

mevcuttur. Bu penslerin çene uzunluğu 2 ila 12 mm aralığındadır ayrıca 

atravmatik ve kilitli elçek mekanizması olan modelleri de vardır. 

Bu aletlerin tek port kullanımı için uygun olan, açılanabilen boyna sahip 

(fleksible) modelleri de mevcuttur, bu aletler ile boyna 80°’ye kadar açı 

verilebilmekte ve 360°’ye kadar aksial rotasyon yapılabilmektedir55. 

1.1.5. Kesici Aletler: 

Düz uçlu ve eğri uçlu laparoskopik makaslar bulunmaktadır. 

Laparoskopik cerrahide sıklıkla makaslar kesme işleminin yanı sıra 

koagülasyonu da sağlamak adına monopolar koter takılarak kullanılır. 

İnsizyon için elektrokoter kanca (hook) da kullanılabilir. Bu aletlerin de 

fleksible modelleri bulunmaktadır5. 

1.1.6.  Aspirasyon ve İrrigasyon Seti: 

Çok kullanımlık ve tek kullanımlık modelleri bulunur. Aspirasyon ve 

irrigasyon için aynı cihaz kullanılır. Cihaz ile aspirasyon-irrigasyon 

laparoskopik el aleti, aspirasyon hortumu ve su verme hortumu 

aracılığıyla bağlanır, parmak yardımıyla kumanda edilir. Bu sistem için 

5 mm’lik trokarlar kullanılabilir. 
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1.1.7. Ekartörler: 

Laparoskopik radikal prostatektomide laparoskopik fındık ya da 

laparoskopik grasper yardımıyla mesane kraniale doğru itilerek ekarte 

edilebilir ve pelvik bölgede çalışma alanı açılabilir. 

1.1.8. Elektrocerrahi Ünitesi 

1.1.8.1. Monopolar Elektrodlar: 

Pensler, makaslar, disektörler ve kanca üzerinden kullanılabilirler. 

Makasla kullanımda insizyon yaparken kanama kontrolü yapılmasını 

da sağlamış olur. Küçük, yüzeyel kanamalarda etkilidir. Dezavantajı; 

oluşturduğu ısı ile komşu organ hasarlanmasına yol açmasıdır. 

1.1.8.2. Damar Mühürleme Cihazları: 

Laparoskopik cerrahilerde eksizyon sonrası ve doku diseksiyonu ile 

oluşan kanamaların kontrolü için çeşitli cihazlar geliştirilmiştir. Bipolar 

forsepsler, ultrasonik enerji kaynağı (Ultracision-Harmonic ScalpelTM) 

ve radyofrekans sistemi (LigaSureTM) laparoskopik cerrahilerde yoğun 

olarak kullanılmaktadır. 

Bipolar elektrokoterler, monopolarlara göre daha az çevre doku 

hasarı oluştururlar. Diğer taraftan bipolar forsepsler kullanılarak damar 

mühürleme işlemi yapılması güvenli değildir7. 

Ultrasonik enerji kaynağı (UltracisionTM) insizyon, diseksiyon ve 

hemostazda kullanılabilir. Özellikle komplike vakalarda diseksiyon 

işleminde kolaylık ve pratiklik sağlar. Laparoskopik kullanım için 5 

mm ve 10 mm çapında olan modelleri vardır. Geleneksel 
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elektrokoterlere oranla düşük ısılarda koagülasyon yaptığı için çevre 

dokularda daha az hasara sebebiyet verir. Bipolar elektrokoter 

kullanımında dahi çevre doku hasarı 1-6 mm arasında olur ancak 

UltracisionTM ile oluşan çevre doku hasarı 0-1 mm’dir7. Ayrıca bipolar 

elektrokoterler damar mühürlemede güvenli değildir; ancak 

UltracisionTM 3 mm’ye kadar olan damarlarda güvenle kullanılabilir7. 

Hatta yeni UltracisionTM modellerinde 5-7 mm damarlar için bile 

güvenli mühürleme olanağı sunulmaktadır. Damar üzerine uygulanan 

basınçlar açısından da UltracisionTM’un gücü bipolar koter kullanılan 

forsepslerden yüksektir8. Cerrahi işlemlerde (insizyon, eksizyon, 

diseksiyon, koagülasyon) ultrasonik enerji kullanmak daha kısa 

ameliyat süresi ve operasyon sırasında daha az hemoraji ile ilişkili 

bulunmuştur9. 

Resim 1: Ultracision-Harmonic ScalpelTM 

Radyofrekans sistemi (LigaSureTM) ise daha geniş çaplardaki 

damarlarda güvenle kullanılabilmektedir. Arterler için 6 mm, venler 

için ise 12 mm çapına kadar güvenle kullanılabilir7. Bu cihazlar damar 

üzerine uyguladıkları basınçlar açısından ultrasonik cihazlardan da 

güçlüdür8. LigaSureTM kullanımında çevre doku hasarı 1-3 mm 

aralığındadır77. Her ne kadar çevre doku hasarı UltracisionTM’dan fazla 
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olsa da laparoskopik radikal prostatektomi sonrası fonksiyonel sonuçlar 

açısından LigaSureTM’un daha iyi olduğu bildirilmiştir10. 

 

Resim 2: 10 mm – 37 cm LigaSureTM 

 

1.1.9. Damar Klipleri: 

Metal klipler titanyumdur. Genellikle orta boy damarlar için kullanılır. 

Klip atıcı olarak otomatik yüklemeli modelleri bulunur. Damar çapına 

göre güvenlik amaçlı birden fazla metal klip kullanılabilir ancak böyle 

durumlarda çok dikkat edilmesi gereken nokta; kliplerin birbirini 

çaprazlamadan yerleştirilmesidir. 

 

Resim 4: Laparoskopik Otomatik Metal Klip Uygulayıcı (Klip Atıcı) 
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Polimer klipler (WeckTM, Hem-o-lokTM; Teleflex Medical, IL) ise daha 

büyük damarlarda kullanılmaktadır ve bunların kilitleme 

mekanizmaları bulunur. Laparoskopik cerrahide kullanım için bu 

klipler boyut olarak M, ML, L ve XL şeklinde sınıflandırılmıştır ve 

sırasıyla bu boyutlara sahip klipler ile 2-7 mm, 3-10 mm, 5-13 mm ve 

7-16 mm boyutlarındaki damarlar kontrol altına alınabilir. Örnek 

vermek gerekirse, renal pedikül kontrolünde XL ve L; prostatın lateral 

pediküllerinin kontrolünde ise L ve ML boyutunda polimer klipler 

güvenle kullanılmaktadır. ML boyutunda polimer klip atabilen 

otomatik klip atıcılar da mevcuttur. Polimer kliplerin kullanımı 

sırasında dikkat edilecek noktalar; klip uygulanacak olan damarın çevre 

dokulardan ve damarlardan tamamen serbestlenmiş olması ve her 

damar için en az 3 adet klip konulacağının akılda tutulması, klipler 

arasında damarın kesileceği güvenli mesafenin oluşturulmasıdır. 

Ayrıca klipler yerleştirilirken klip konulacak damarın çıktığı ana 

damara mümkün olduğunca 90°’ye yakın bir açı ile damarın çıkış 

noktasına yakın olacak şekilde konulmalı ve klibin çentiği klibi 

kapatma sırasında, klibin kilitlendiğini arkada görebileceğimiz şekilde, 

damarın arkasında bize dönük olmalıdır. Bunların yanı sıra klibi 

kapatmadan önce mutlaka damarın tam olarak klibin kapama bölgesinin 

içerisinde olduğu, araya başka dokunun alınmadığı ve klibi yerleştirme 

açısının da doğru olduğu son kez kontrol edilmelidir. İlk klip 

yerleştirildikten sonra diğerleri ilk klibe paralel olarak yerleştirilir bu 

safhada kliplerin birbirini çaprazlamamasına çok dikkat edilmelidir. 

Kesme işlemi 2 klip ana damar tarafında (hastada) ve 1 klip eksizyon 

materyalinde kalacak şekilde endomakas ile kesilerek yapılır. 
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Resim 5: Farklı Boyutlardaki Hem-O-LokTM Klipler ve Klip Uygulayıcısı 

1.1.10. Laparoskopik Sütürasyon: 

Laparoskopik portegü kullanarak intrakorporal sütür atma işlemi üst 

düzey laparoskopik cerrahi yetenek gerektirmektedir. Ancak özellikle 

rekonstrüktif cerrahide laparoskopik sütür atmayı bilmek mutlak 

gereklidir. Eğri ve düz uçlu laparoskopik portegü modelleri 

bulunmaktadır. Sütür, cerrahi alana alınırken trokarın valvi açık 

tutulmaldır ve iğnenin 3 cm uzağından, ipten tutularak trokardan geçilir. 

Ancak bazı sütürlerde iğnenin eğriliğine uygun bir şekilde portegü ile 

iğneden tutarak trokarı geçmek gerekebilmektedir (LRP için kullanılan 

5/8 iğneler bu şekilde cerrahi sahaya alınır yoksa ipten tutularak 

alınmaya çalışılırsa, iğne trokarın içerisinde sıkışacaktır). Genellikle 

laparoskopik cerrahilerde kullanılan iğneler 10-12F trokardan 

geçmektedir ayrıca küçük iğneler 5F trokarlardan da geçebilmektedir. 

Kullanılacak olan sütürün uzunluğu, yapılması planlanan işleme göre 

ayarlanmalıdır. Örneğin, sürekli (continue) sütür atılacak olan 

rekonstrüktif bir cerrahi için sütürün uzun olması gerekir; ancak sadece 

bağlama yapılacak bir işlem için 7-10 cm’lik sütür uzunluğu yeterlidir. 
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Sütürün çok uzun olması laparoskopik cerrahide zorluğa ve karışıklığa 

sebep olur. 

2. PROSTAT KANSERİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ 

Düşük Risk Orta Risk Yüksek Risk Lokal İleri 

Evre 

Aktif izlem 

RP 

ERT 

Brakiterapi 

Bekle ve gör 

RP±PLND 

ERT±Brakiterapi+AHT 

(6 ay) 

Bekle ve gör 

RP+PLND 

ERT±Brakiterapi+AHT 

(3 yıl) 

Bekle ve gör 

RP+PLND 

ERT+AHT 

(3 yıl) 

Bekle ve gör 

RP: Radikal Prostatektomi, ERT: Eksternal Radyoterapi, AHT: Adjuvan 

Hormonoterapi, PLND: Pelvik Lenf Nodu Diseksiyonu 

Biz bu kısımda lokal ve lokal ileri prostat ca hastalarında en uygun 

tedavi olan ve hatta günümüzde artık yüksek riskli prostat ca’ların 

tedavisinde de ön planda tercih edilen Radikal Prostatektomi üzerinde 

duracağız. Bu tedavi alternatifini de hastalar açısından robotik cerrahi 

ile birlikte en konforlu ve hastaneler açısından da çok fazla maliyetli 

olmadığı için (Robotik Cerrahiler ile karşılaştırıldığında) 

uygulanabilirliği yüksek yöntem olan Laparoskopik Radikal 

Prostatektomi (LRP) üzerinden anlatacağız. 

2.1. KONSERVATİF TEDAVİ: Aktif İzlem ve Bekle Gör 

2.1.1. Bekle Gör (Watchful Waiting): 

Ertelenmiş veya semptomatik tedavi anlamına gelir. Hastalık ile ilgili 

semptoma sebep olan lokal ya da sistemik progresyon bulguları 

meydana gelene kadar hastayı konservatif olarak izleme esasına 

dayanır11. Yaşam beklentisi kısa (10 yıldan az), yaşlı ve komorbiditesi 
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fazla hastalarda veya agresif olmayan tümörü olan hastalarda 

uygulanabilir. 

2.1.2. Aktif İzlem (Active Surveillance): 

Aktif izlem; hastanın küratif tedavi şansını kaybetmeden primer 

tedavisinin, kanserin progresyonunu gösteren biyokimyasal ve 

histolojik belirtiler ortaya çıkıncaya kadar ertelenmesi ve hastanın 

yakından izlenmesidir12. Aktif izlemin amacı, klinik önemsiz 

kanserlerin gereksiz tedavisinin önüne geçmek ve bu gerekli olmayan 

tedavilere bağlı morbiditeleri önlemektir. 

Aktif izlem için hasta seçim kriterleri; Klinik evre T1a-T2a olması, 

PSA<10ng/ml olması, PSA dansitesi < 0,15 ng/ml/cc olması, biyopsi 

Gleason skoru ≤6 olması, 2’den fazla korda tutulum olmaması, her bir 

korun %50’sinden azında tutulum olması, 10 yıldan fazla yaşam 

beklentisi olması11. 

Aktif izlem sürecinde hastalar 3-6 ayda bir PSA, yılda bir parmakla 

rektal muayene, 1. yılda ve sonrasında 1-2 yılda bir olmak üzere 

transrektal prostat biyopsisi (TRUS-Bx) ve gereklilik halinde 

multiparametrik MRG ile takip edilir13. Aktif izlem sürecinde hastaya 

yapılan TRUS-Bx’te Gleason skoru 4 veya 5 saptanırsa, ikiden fazla 

kor tutulumu görülürse, bir korun %50’sinden fazlasında tutulum 

izlenirse küratif tedavi planlanmalıdır. Hasta isteği (anksiyete nedenli) 

de aktif izlemi sonlandırıp küratif tedaviye geçilmesini 

gerektirmektedir. 
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2.2. Küratif Tedavi Olarak; Radikal Prostatektomi 

Prostat kanseri için ilk uygulanan tedavi yöntemi “Radikal 

Prostatektomi”dir ve 100 yıldan uzun zamandan beri başarı ile 

uygulanmaktadır14. Mesane boynu ile eksternal üretral sfinkter arasında 

yer alan prostat ve seminal veziküllerin beraberce cerrahi sınır negatif 

olacak şekilde cerrahi olarak çıkartılmasıdır, prosedüre, hastanın 

prostat kanseri nomogramlarına göre risk durumu değerlendirmesi 

sonrası pelvik lenfadenektomi de eklenebilir11. Radikal prostatektomide 

onkolojik olarak hastalığı kontrol altına almanın yanı sıra fonksiyonel 

olarak da üriner kontinans ve erektil fonksiyonun korunması 

amaçlanır15. Prostat kanseri yapısı gereği yavaş ilerleyen bir kanser 

olduğundan, ileri yaştaki hastaların varsa prostat kanseri dışındaki 

komorbiditeler nedeniyle yaşamını kaybedebileceği göz önüne alınmalı 

ve cerrahinin getireceği morbiditelerden hastayı korumak için 10 yıldan 

fazla yaşam beklentisi olduğu düşünülen hastalara radikal 

prostatektomi yapılmalıdır11. Diğer taraftan lokalize prostat kanseri için 

günümüzde, bekle gör yaklaşımı ile karşılaştırıldığında genel sağkalım 

ve kansere özgü sağkalım açısından fayda sağlayan ve öne çıkan yegane 

tedavi seçeneği radikal prostatektomidir11. 

➢ Düşük Riskli Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi 

Düşük riskli prostat kanseri için klinik progresyon, yan etkiler ve 

potansiyel sağkalım avantajı baz alınarak radikal cerrahi kararı 

alınabilir. Klinik anlamsız prostat ca saptanan hastalarda ise aktif izlemi 
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tercih etmek daha doğru olacaktır. Metastaz ihtimali %5 ten düşük olan 

bu hasta grubunda pelvik lenf nodu diseksiyonuna gerek yoktur16. 

➢ Orta Riskli Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi 

Orta riskli prostat kanseri için aktif izlemin 10 ve 15 yıllık kansere özgü 

mortalite oranlarının sırasıyla %13 ve %19.6 olduğu bildirilmiştir17. 

Orta riskli hastalarda lenfatik yayılım ihtimali %3.7-20.1 arasındadır. 

Pelvik lenf nodu diseksiyonu, nomogramlara göre pelvik lenf nodlarına 

yayılım ihtimali %5’i geçtiği zaman yapılmaktadır16. Nomogramlara 

göre lenf nodu tutulum oranı %5’in altında ise pelvik lenf nodu 

diseksiyonu yapılmayabilir. 

Bill-Axelson ve ark. çalışmalarında düşük-orta risk grubundaki 

hastaların radikal prostatektomi sonrası 18 yıllık kansere özgü sağkalım 

oranını %84.9-89.8 olarak bildirmişlerdir18. Yine düşük-orta risk 

grubundaki hastalar ile yapılan bir başka çalışmada radikal 

prostatektomi sonrası 12 yıllık kansere özgü sağkalım oranı %94.2-100 

olarak bulunmuştur19. 

➢ Yüksek Riskli Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi 

Yüksek riskli prostat ca grubundaki hastalar biyokimyasal rekürrens 

(PSA relapsı), sekonder tedavi gereksinimi, metastaz ve ölüm açısından 

daha yüksek risk altındadır. Ancak  yüksek riskli prostat kanserine sahip 

olan tüm hastalar aynı değildir ve radikal prostatektomi sonrası hepsi 

kötü prognoza sahip değildir. Yüksek riskli prostat kanseri olan 

hastalara bekle gör yaklaşımı uygulandığında 10 ve 15 yıllık kansere 

özgü mortalite oranları sırasıyla %28.8 ve %35.5 tir17. 
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Gleason skoru 8-10 olan hasta grubunda, hastalığın organa sınırlı olma 

ihtimali %26-31’dir. Histopatolojik olarak yüksek dereceli tümörlere 

sahip olan hastalar radikal prostatektomi sonrası iyi prognoza sahiptir. 

Histopatolojik olarak TRUS-Bx ile radikal prostatektomi materyali 

arasında downgrading oranları yüksektir20. Bu nedenle muhtemelen bu 

hasta grubu küratif cerrahiden en fazla fayda gören gruptur. 

D’Amico ve ark PSA seviyesi 20 ng/mL’nin üzerinde olan hastalarda 5 

yıl içinde biyokimyasal rekürrens (PSA nüksü) oranının %50 olduğunu 

bildirmişlerdir21. PSA değeri 20 ng/mL’nin üzerinde olan ve 

multimodal tedavinin bir parçası olarak cerrahi uygulanmış hastalarda 

5, 10 ve 15 yıllık biyokimyasal rekürrens olmadan yaşam oranları 

yaklaşık %40-63, %25-48 ve %25 olarak bulunmustur. Kansere özgü 

sağkalım oranları ise 5, 10 ve 15 yıl için sırasıyla %93-97, %83-91 ve 

%71-78 olarak bulunmuştur.  

cT3 hastalıkta pozitif cerrahi sınır riski yüksekliği, uzak metastaz 

ihtimali ve yüksek lenf nodu tutulumu nedeniyle genellikle cerrahi 

tedaviden uzak durulurdu. Ancak geçen zaman içerisinde elde edilen 

yüz güldürücü sonuçlar ile lokal ileri prostat kanserinde cerrahi 

tedaviye olan ilgi ve eğilim arttı. Lokal ileri prostat kanseri saptanan 

hastaların yarısından fazlasına multimodal tedavi uygulanmaktadır. 

PSA değeri, klinik evre ve Gleason skorunu baz alan nomogramlar 

vardır22. Bunlar hastalığın nasıl seyredeceği hakkında fikir edinmek 

için kullanılabilirler ve cerrahi için hasta seçiminde de yardımcı 

olurlar22. Radikal prostatektomi sonrası elde edilecek patoloji sonucunu 

öngörmeye çalışan Partin Tabloları ve biyokimyasal rekürenssiz (PSA 
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relapssız) yaşam beklentisini öngörmeye çalışan Kattan Nomogramları 

en sık kullanılan nomogramlardır23. Bu nomogramlar klinik kararın 

yerini alamazlar; ancak hasta prognozu, tedavi şekli ve takibi ile ilgili 

önemli ipuçları verirler. Deneyimli merkezlerde cT3 olan vakaların 

çoğunda üriner kontinansın korunduğu bildirilmiş ayrıca bazı vakalarda 

bilateral ya da tek taraflı sinir koruyucu cerrahi uygulanabilmiş ve bu 

sayede de erektil fonksiyonlardaki kayıplar geri dönüşlü olmuştur24. 

2.2.1. Cerrahi Yaklaşımlar 

Perineal anatomiye hâkim cerrahlar için Radikal Perineal 

Prostatektomi iyi bir tercihtir. Perineal prostatektomide operasyon 

süresi ve kan kaybı retropubik prostatektomiye göre daha azdır. Ancak 

diğer taraftan perineal yaklaşımın dezavantajları da vardır; pelvik 

lenfadenektomi bu insizyonla mümkün değildir, rektal yaralanma oranı 

yüksektir ve diğer yaklaşımlarda karşılaşılmayan fekal inkontinans 

görülebilmektedir. 

Retropubik yaklaşımda, pozitif cerrahi sınır oranları düşüktür, sinir 

koruyucu cerrahiye ve pelvik lenfadenektomiye olanak sağlar, rektal 

yaralanma oranları düşüktür ve fekal inkontinans bildirilmemiştir. Bu 

nedenle retropubik yaklaşım ürologlar tarafından daha çok tercih 

edilmektedir. 

Radikal prostatektomi cerrahi teknikleri arasında en zor olanı 

Laparoskopik Radikal Prostatektomi (LRP)’dir. Lan Cao ve ark. 

yaptıkları metaanalizlerinde LRP’de açık cerrahiye göre kan kaybı ve 

kan transfüzyon ihtiyacının daha az olduğunu, postoperatif ağrı ve ağrı 
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için medikasyon ihtiyacının daha az olduğunu, operasyon sırasında 

görüntünün daha iyi olduğunu ve daha net sinir koruyucu cerrahi 

yapılabildiğini, iyileşme süresinin ve hastanede kalma süresinin daha 

kısa olduğunu ayrıca onkolojik sonuçların daha iyi olduğunu 

bildirmişlerdir3. LRP, deneyimli bir cerrah tarafından yapıldığı takdirde 

üriner inkontinans ve mesane boynu darlığı oranları açık cerrahi ile 

benzerdir13. Bilateral sinir koruyucu radikal prostatektomi, organa 

sınırlı hastalığı olan cinsel olarak aktif erkeklerin %31-86'sında erektil 

fonksiyonu korur25. LRP sırasında nörovasküler demete kalıcı hasar 

vermeden prostatın çıkarabilmesi için doğru planda diseksiyon 

yapılmalı, prostatın içerisine girilmemeli ve daha da kötüsü sinir 

koruyucu cerrahi yapmak adına prostatın bir parçası hastada 

bırakılmamalıdır13. 

Tıpkı açık RRP gibi LRP de sürekli geliştirilen teknikler nedeniyle 

bugüne kadar çeşitli modifikasyonlar ile uygulanmıştır ve uygulanmaya 

devam etmektedir. LRP, asendan (retrograd: prostatik apeksten 

pediküllere doğru) ve desendan (antegrad: prostatik pediküllerden 

apekse doğru) olarak tanımlanabilir. Ayrıca retrograd yaklaşım 

‘‘apikal yaklaşım’’, antegrad yaklaşım ise ‘‘lateral 

yaklaşım’’ olarak tanımlanabilmektedir26, 27. Diğer taraftan 

sinir koruyucu yaklaşımlar farklı modifikasyonlar ile kombine 

edilebilirler. 
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LRP’de temel olarak dört farklı yaklaşım tanımlanmıştır; 

1) Transperitoneal asendan teknik (Heilbron tekniği), 

2) Transperitoneal desendan teknik (Montsorius, Creteil ve 

Bordeaux tekniği), 

3) Ekstraperitoneal asendan teknik (Modifiye Heilbron tekniği), 

4) Ekstraperitoneal desendan teknik (Brussels, Cleveland ve 

Leipzig EERP tekniği). 

 

Prostat Kanseri D’Amico Risk Sınıflandırması 

 Düşük Risk Orta Risk Yüksek Risk 

 

 

 

Tanım 

PSA<10ng/ml 

ve 

Gleason Skor 

<7 (ISUP 

Grade 1) 

ve 

cT1-2a 

PSA 10-

20ng/ml 

veya 

Gleason Skor 

7 (ISUP 

Grade 2, 3) 

veya 

cT2b 

PSA > 

20ng/ml 

veya 

7< Gleason 

Skor (ISUP 

Grade 4, 5) 

veya 

cT2c 

Tüm PSA 

düzeyleri 

Tüm Gleason 

Skorları 

(Herhangi ISUP 

Grade) 

cT3, 4 veya cN+ 

 Lokalize Lokal İleri 

ISUP: International Society of Urological Pathology (Uluslararası Ürolojik Patoloji 

Topluluğu) 

 

2.2.2. Laparoskopik Radikal Prostatektomi (LRP): 

 

LRP’de amaç Açık Prostatektomi’de olduğu gibi prostat kanserini 

yaşam boyu onkolojik açıdan kontrol altına almak ayrıca ameliyata 

bağlı fonksiyonel sonuçlar olan üriner inkontinans, mesane boynu 

darlığı ve impotans gibi morbiditeleri azaltmak, hastanın genel yaşam 

kalitesini yükseltmektir. 
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Laparoskopik Radikal Prostatektomi ekstraperitoneal veya 

transperitoneal yaklaşım ile yapılabilmektedir. Transperitoneal 

yaklaşım daha geniş çalışma alanı sunar ve anatomik landmarkların 

daha rahat ortaya konulabilmesine olanak verir. Transperitoneal 

yaklaşım kendi içerisinde posterior ve anterior olmak üzere 2 ayrı 

cerrahi teknik ile uygulanabilmektedir. Anterior teknikte önce mesane 

boynu diseksiyonu tamamlanır ve aynı plandan ilerlenerek duktus 

deferensler ve seminal veziküllerin diseksiyonu yapılır. Posterior 

teknikte ise önce retrovezikal alanda seminal veziküller ve vas 

deferensler diseke edilir sonra mesane boynu diseksiyonu yapılır. 

Ekstraperitoneal yaklaşımda daha çok anterior teknik kullanılmaktadır. 

Kun Wang ve ark. yaptıkları transperitoneal ve ekstraperitoneal LRP’yi 

karşılaştıran metaanalizlerinde; transperitoneal yaklaşımda daha büyük 

cerrahi alan sağlamanın daha iyi sonuçlar sağlamadığını daha fazla 

komplikasyon oranı ile ilişkili olduğunu bildirmişlerdir28.  

Bu bölümde, bizim de klinik olarak kullanmakta olduğumuz 

modifikasyon olan anterior yaklaşım ile ekstraperioneal desendan 

LRP anlatılacaktır. 

2.2.2.1.  Hasta Hazırlığı: 

Hasta supin pozisyonda operasyon masasına alınır ve genel anestezi 

yapıldıktan sonra hastaya nazogastrik ya da orogastrik tüp yerleştirilir. 

Kollar ve omuz tam addüksiyona alınır ve yanlardan yumuşak rulo 

yastıklar ile desteklenerek sabitlenir. Bu işlem olası brakial pleksus 

hasarını önlemek için önemlidir. Bacaklar ise dizden 30°-40° kırılıp, diz 

arka kısmı yine yumuşak yastıklarla desteklenerek, uyluklar hafif 
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fleksiyon, hafif abduksiyon ve hafif dış rotasyona alınarak sabitlenir. 

Bu işlemle de tibial ve femoral sinir hasarlanmasının önüne geçilmiş 

olunur. Ardından operasyon masası fleksiyona alınmaya başlanarak 

220°-230°’ye getirilir. Tüm abdomen, genital organlar ve perinal alan 

antiseptik solüsyon ile temizlenir ve kuruma sürecinden sonra hasta 

steril örtüler ile örtülür, ardından foley sonda yerleştirilir. Laparoskopi 

kulesi bacakların arasına doğru yanaştırılır. Kamera portunu 

yerleştirmek için, Hasson tekniği ile umblikusun 2-3 cm inferioruna 3-

4 cm’lik transvers kesi yapılarak (detayları retzius boşluğunun 

oluşturulması kısmında anlatılacaktır) ekstraperitoneal alana girilir. 

Otomatik balon dilatatör kullanılarak girilmiş olan ekstraperitoneal alan 

genişletilir. Ardından, daha sonra prostat spesimenini çıkartmak için de 

kullanılacak olan bu transvers kesi, kamera portu yerleştirilerek geçici 

sütürler ile gaz sızdırmayacak şekilde sütürize edilir. Sonrasında 

kamera portuna insüflatör hortumu bağlanarak ekstraperitoneal alan, 

basınç 20 mmHg olana kadar şişirilir. Ardından laparoskopik görüş 

altında kamera portunun sol 8-10 cm lateral, 3-4 cm inferiorundan 10 

mm’lik trokar girilir, aynı işlem sağ tarafa 5 mm’lik trokar ile yapılır. 

Daha sonra sağ ve sol SİAS’ların 3-4 cm medialine birer adet 5 mm’lik 

trokar yerleştirilir. Toplamda 2 adet 10 mm’lik, 3 adet 5 mm’lik port 

kullanılır. Port girme işlemleri bittikten sonra basınç 12 mmHg’ye 

düşürülür ve operasyon masası 30° trendelenburg pozisyonununa alınır. 
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Resim 6: Ekstraperitoneal LRP’de Port Dizilimi (Akçay. 2009) 

 

2.2.2.2. Ekstraperitoneal Desendan LRP’de Sırası ile 

Operasyon Aşamaları; 

1- Retzius boşluğunun oluşturulması 

2- Pelvik lenfadenektomi (metastaz riski düşük olan hastalarda 

opsiyoneldir) 

3- Endopelvik fasyanın açılması ve puboprostatik ligamanların 

kesilmesi 

4- Santorini Ven Pleksusu’nun kontrolü (Dorsal Ven 

Kompleksi) 

5- Mesane boynu diseksiyonu 

6- Duktus deferensler ve seminal veziküllerin diseksiyonu 

7- Prostatın posterior diseksiyonu 

8- Prostatik pediküllerin kontrol altına alınması 

9- Nörovasküler demetlerin korunması 

10-  Apikal diseksiyon 
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11-  Mesane boynu rekonstrüksiyonu (ihtiyaç varsa) 

12-  Veziko-üretral anastomoz 

13-  Portların çıkartılması ve spesimenin dışarı alınması 

 

2.2.2.2.1. Retzius Boşluğunun Oluşturulması 

Umblikusun 2-3 cm inferiorunda daha sonra spesimenin dışarı 

çıkartılması için de kullanılacak olan 3-4 cm’lik transvers bir insizyon 

yapılır cilt, cilt altı geçilir, rektus kasının ön fasyası bilateral olarak 

1.5’er cm transvers şekilde insize edildikten sonra rektus kası liflerine 

zarar vermeden rektus kası orta hattan sağlı sollu lateralize edilir 

ardından rektus kasının arka fasyası ve transvers fasya insize edilerek 

ekstraperitonel (preperitoneal) alana girilir. Önce parmak yardımıyla 

nazikçe diseksiyonlar yapılır, linea albanın preperitoneal alan ile olan 

irtibatı makas yardımıyla simfizis pubise kadar ayrılır ve ardından 

ekstraperitoneal alana otomatik balon dilatatör yerleştirilir, otomatik 

dilatatörün elçeği ile 30-40 pompa sıkılarak balonun sağ ve sol 

ekstraperitoneal alanda ayrı ayrı şişirilip indirilmesiyle yapılan 

distansiyon sayesinde pasif diseksiyon tamamlanır. Ardından yapılmış 

olan insizyona kamera portu yerleştirilir ve daha sonra spesimenin 

çıkartılması için kullanılmak üzere geçici sütürler ile gaz sızdırmaz 

şekilde insizyon sütürize edilir ve kamera portu fikse edilir. 

Laparoskopik ekstraperitoneal yaklaşımda, portların girilmesi sürecine 

kadar retzius boşluğu büyük oranda hazırlanmış olmaktadır. Portlar 

girildikten sonra grasper ve aspiratör ile künt diseksiyonlar ile retzius 
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boşluğu tamamen ortaya konulur. Hatta bu aşamada yüzeyel dorsal 

venleri de görmek mümkün olabilmektedir. 

 

Resim 7: Otomatik balon dilatatör yardımıyla ekstraperitoneal (preperitoneal)  

alanın oluşturulması (Tunç. 2012) 

 

2.2.2.2.2. Pelvik Lenfadenektomi (Metastaz Riski 

Düşük Olan Hastalarda Opsiyoneldir) 

Eğer pelvik lenfadenektomi yapılması planlanıyor ise bu aşamada 

yapılır. Ancak metastaz riski düşük olan hastalarda opsiyoneldir. Düşük 

riskli hasta grubunda pelvik lenf nodu diseksiyonu (PLND) 

endikasyonu yok iken orta risk grubunda nomogramlar kullanılarak 

yapılan hesaplamada, risk %5’in üzerinde ise obturator ve eksternal 

iliak lenf nodlarını içeren standart PLND yapılmalıdır. Yüksek riskli ve 

lokal ileri evre hasta grubunda genişletilmiş PLND yapılmalıdır. 

Genişletilmiş PLND; süperiorda üreter çaprazı, lateralde genitofemoral 

sinir, distalde clouqet nodülü, medialde mesane yan duvarı olacak 
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şekilde tüm internal iliak, eksternal iliak ve obturator lenf nodlarının 

çıkartılmasını içerir. Perioperatif, lenf nodlarından frozen inceleme 

yapılmasına gerek yoktur. 

 

2.2.2.2.3. Endopelvik Fasyanın Açılması ve 

Puboprostatik Ligamanların Kesilmesi 

Retzius boşluğunun oluşturulması ve sonrasında yapılan manevralar 

sonucunda retzius boşluğunda prostat anterior yüzü, mesane anterior 

yüzü, puboprostatik ligamanlar, endopelvik fasya ve simfizis pubis 

yapıları ortaya konulmuş olmalıdır. Endopelvik fasyanın açılması ve 

puboprostatik ligamanların kesilmesinden sonra üriner kontinansa zarar 

vermemek için m.levator aninin m.puborektalis adı verilen bölümünün 

lifleri prostat apikal ve lateral yüzeyinden dikkatlice keskin ve künt 

diseksiyonlar ile uzaklaştırılır. Apikal bölgede eksternal sfinkter ve 

nörovasküler demete termal hasar vermemek için mümkün olduğunca 

koter kullanımından uzak durulmalıdır. Bu safhada erektil fonksiyonun 

geri dönmesine katkıda bululanacak başka bir önemli husus ise eğer 

varsa aksesuar pudental arterin korunmasıdır. Aksesuar pudental arter 

prostat anteromedialinde longitudinal olarak seyreder ve dikkatli bir 

diseksiyon ile korunabilir. Aksesuar pudental arter bazı insanlarda 

korpus kavernozumları besleyen ana arterdir, bu nedenle tespit edilirse 

korunması son derece önemlidir. 
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Resim 8: Endopelvik Fasyanın Açılması (Akçay. 2009) 

 

2.2.2.2.4. Derin Dorsal Ven Kompleksinin (Santorini 

Pleksusu) Kontrol Altına Alınması 

Klasik olarak, santorini pleksusu (16-18 cm, vicryl 2/0 yuvarlak iğneli) 

iki adet kaudal ve bir adet de retrograd akımı önlemek için prostat 

tabanından geçilen sütürler ile kontrol altına alınır. İğne, sağdan sola ve 

de pubik kemiğin kavsini takip edecek şekilde, pleksustan geçirilir. 

Sütürün üretradan geçip geçmediğini anlamak için foley kateter ileri 

geri hareket ettirilebilir ya da bu riski ortadan kaldırmak için, sütüre 

başlamadan önce foley sonda çıkarılarak yerine metal üretral buji 

yerleştirilebilir. Klasik yöntemden farklı olarak kendi klinik 

pratiğimizde DVK’yi, kontrol altına almak için sütür kullanmayıp, 

LigaSureTM kullanmaktayız; 10mm’lik LigaSureTM ile DVK’ye 3 kez 

koagülasyon uygulayıp ardından da UltracisionTM yardımı ile keserek 

işlemi tamamlamaktayız.  
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Resim 9: Derin DVK’nin Sütür ile Kontrol Altına Alınması (Akçay. 2009) 

 

2.2.2.2.5. Mesane Boynu Diseksiyonu 

Mesane ile prostat arasında bariz ayırt edilebilir bir sınırın olmaması ve 

laparoskopik cerrahide dokunma duyusunun olmaması nedeni ile 

genellikle LRP’de en çok zorluk çekilen; dolayısıyla da en fazla 

tecrübenin gerektiği aşamaların başında mesane boynu diseksiyonu 

gelir. Perivezikal yağlı doku prostat anteriorunda sonlanır, bu durum 

ipucu olarak kullanılarak perivezikal yağlı dokunun bitiş noktası görsel 

olarak takip edilip veziko-prostatik bileşim hattının tahmin edilmesine 

yardımcı olabilir. Foley sondanın ileri geri hareketiyle foley balonu ile 

prostat arasında oluşan boğumlanma veziko-prostatik bileşkenin tespit 

edilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca prostat dokusunun daha sıkı ve sert 

bir yapıda olması, buna karşın mesanenin yapı olarak gevşek ve mobil 

olması yine veziko-prostatik bileşkenin tespit edilmesinde yol gösterici 

olabilir. 
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Ekstraperitoneal anterior yaklaşımda önce mesane boynu diseksiyonu 

sonra seminal veziküllerin diseksiyonu yapılır. Mesane boynuna 

anterior kesimde UltracisionTM ile horizontal olarak insizyon yapılır ve 

derinleşildiğinde foley sonda hafif görülür. Bu aşamada mesane 

içerisine tam girilmeden foley sonda çekilerek eğri metal buji girilir, 

hafif perfore edilmiş olan veziko-prostatik sınıra bujinin ucu sokulur ve 

prostat anteriora simfizis pubise doğru havalandırılır. Anterior mesane 

boynu diseksiyonu için insizyon çok lateral olarak yapıldığında mesane 

pedikülünün dallarından istenmeyen kanamalara sebebiyet verilebilir. 

Posterior prostatik diseksiyon aşamasına geçmeden önce prostatik 

median lob varlığı ve de üreter orifislerinin lokalizasyonu ve durumu 

kontrol edilmelidir. Median lob var ise diseksiyon sırasında median 

lobun 2.cerrah tarafından anteriora doğru itilmesi gerekir. Posterior 

mesane boynu diseksiyonu benzer şekilde UltracisionTM ile horizontal 

olarak tamamlanır. Posterior diseksiyon yapılırken prostat içerisine 

girme riskinden korunmak için 30° geriye doğru açılanma ile işlem 

yapılmalıdır. Prostat TUR’u öyküsü olan hastalarda üreter orifisleri 

mesane boynuna daha yakın bir pozisyonda olacağı için bu hastalarda 

posterior mesane boynu diseksiyonu aşamasında daha da dikkatli olmak 

gerekir. 

2.2.2.2.6. Duktus Deferensler ve Seminal Veziküllerin 

Diseksiyonu 

Mesane boynu diseksiyonunu takiben aynı planda devam edilerek 

duktus deferensler bulunur ve diseke edilerek ortaya konulur sonra 

UltracisionTM ile kesilir. Duktuslar yukarı doğru asılıp seminal 
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veziküllerin diseksiyonu için hem yol gösterici hem de askı olarak 

kullanılarak seminal vezikül diseksiyonu da tamamlanır. Seminal 

veziküllerin diseksiyou sırasında yine UltracisionTM kullanılabilir; 

ancak nörovasküler demete termal hasar vermemek adına seminal 

veziküllerin lateral diseksiyonu sırasında kanama kontrolünü sağlamak 

için koter kullanımından kaçınılmalı bunun yerine hemoklipler 

kullanılmalıdır.  

2.2.2.2.7. Prostatın Posterior Diseksiyonu 

Rektumun anterior duvarı ile prostatın posterior kısmı arasındaki doğru 

plana girmek, rektum yaralanması riskini en aza indirir. Doğru plana 

girmiş olmak, nörovasküler demetleri ve prostatik pedikülleri daha net 

ortaya koymak için de önemlidir ve gereklidir. Seminal veziküllerin 

hemen alt kısmında Denonvillier fasyası belirlenir ve bu fasyanın 

üzerinde kalınmaya gayret edilir. Bu fasyanın altına girilmesi 

(perirektal yağlı dokunun görülmesi ile bu durum anlaşılabilir) rektum 

güvenliğini azaltacak ve rektum perforasyon riskini artıracaktır. 

Denonvillier fasyası posterior prostatik yüzeyden keskin ve künt 

diseksiyonlar ile ayrılır. Diseksiyona posteriorda (prostatın altında) 

prostatik apeks yönünde ve laterallerde de pediküllere kadar devam 

edilerek posterior diseksiyon tamamlanır. Bu aşamada anlamlı 

kanamalar genellikle prostata çok yakın seyredildiğinde olur. Prostatın 

posterior yüzeyinin rektum anterior duvardan tamamen serbestlenmiş 

olması apikal diseksiyon sırasında rektumda meydana gelebilecek 

yaralanmaların önüne geçilmesinde oldukça önemlidir. 
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2.2.2.2.8. Prostatik Pediküllerinin Kontrolü 

Prostatın posterior diseksiyonu tamamlandığında lateral prostatik 

pediküllerin tam olarak ortaya konulmuş olması gerekir. Prostat 

pediküllerinin kontrol altına alınmasında koterler (monopolar veya 

bipolar), polimer klipler, bulldog klempler ve de sütürle bağlama gibi 

birçok teknik uygulanmaktadır. Nörovasküler demete hasar verme 

riskinden dolayı, termal enerji kullanımından mümkün olduğunca 

kaçınmak gerekir. Bu nedenle birçok cerrah bu safhada olabildiğince 

polimer ligasyon klipleri kullanmaktadır. Klibin tam olarak 

kapanabilmesi yani kilitlenmesi için çok kalın yapıda olan dokuların 

inceltilmesi ve klibin içerisine kapanmaya engel olmayacak şekilde 

girecek düzeye getirilmesi gerekir. Aksi halde dokunun klip tarafından 

ısırılması kanamalara yol açacaktır. Bu aşamada başarılı bir hemostaz 

için diseksiyon sırasında prostat pedikülünün ezilmemesine ya da aşırı 

traksiyona maruz bırakılmamasına dikkat edilmesi gerekir. 

2.2.2.2.9. Nörovasküler Demetlerin Korunması 

Operasyon sırasında prostatın etrafındaki parasempatik sinir liflerine 

zarar verilmemesi ya da en az zarar verilmesi erektil fonksiyonu 

korumak açısından çok önemlidir ve bu aşama ameliyat sonrasında 

gelişebilecek olan impotans için en kritik aşamadır. Ereksiyon için 

katkıda bulunan bu parasempatik sinir lifleri prostatın etrafında yaygın 

olarak bulunur ancak en fazla prostatın iki taraflı posterolateral kısmı 

boyunca yoğunlaşma yapmışlardır ve buradaki vasküler yapılar ile 

birlikte “nörovasküler demet (NVD)” olarak adlandırılırlar. Prostatın 

anterior kısmında bulunan sinir liflerinin de ereksiyon için katkıda 



 

156 SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR 

bulunduğunu öne süren yayınlar mevcuttur. Sinir koruyucu RP’yi 

başarılı bir şekilde yapabilmek için öncelikle bilateral NVD olmak 

üzere periprostatik parasempatik bütün sinir liflerini korumak gerekir. 

Sinir koruyucu RP’de 2 yaklaşım bulunur;  “intrafasyal yaklaşım” ve 

“interfasyal yaklaşım” olmak üzere. Laparoskopik cerrahideki 

teknolojik gelişmeler, artan laparoskopik cerrahi tecrübesi ve 

geliştirilen cerrahi teknikler sayesinde bu hassas anatomik yapılar daha 

net ortaya konulabilmektedir. Prostatik fasya ile prostat kapsülü 

arasında kalan alan “intrafasyal aralık” olarak adlandırılır. Lateralde 

levator fasyası ile prostatik fasya ve posteriorda posterior prostatik 

fasya ile Denonvillier fasyası arasında kalan alan ise “interfasyal aralık” 

olarak adlandırılır. İntrafasyal yaklaşımda prostat kapsülüne zarar 

verme, prostatın içerisine girme riski daha yüksektir bu da daha yüksek 

cerrahi sınır pozitifliği oranını beraberinde getirir. Bu yüzden 

“interfasyal sinir koruyucu RP” daha fazla tercih edilen yaklaşımdır. 

Sinir koruyucu RP’de diseksiyon yönüne göre retrograd ve antegrad 

yaklaşımlar tanımlanmıştır. Biz kendi klinik pratiğimizde antegrad 

yaklaşımı kullanmaktayız. Antegrad interfasyal sinir koruyucu LRP’de 

ilk olarak prostat orta hattı ve anteromedial yüzü boyunca levator 

fasyası insize edilerek interfasyal alana girilir. Ardından prostatik fasya 

dış yüzeyinde kalınarak nispeten avasküler planda künt diseksiyonlar 

ile posterolaterale ve apikal bölgeye doğru ilerlenir. Bu manevralar ile 

bilateral NVD laterallerden serbestlenmiş olur ve öte yandan bu sayede 

prostatik pediküller net bir şekilde ortaya konulmuş olur.  İnterfasyal 

antegrad sinir koruyucu yaklaşım, standart ve yüksek anterior olmak 

üzere 2 farklı şekilde uygulanabilmektedir. Yüksek anterior yaklaşım 
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biraz daha ön plana çıkmaktadır; ancak özellikle saat 5-7 hizasında 

yoğunlaşan esas sinir liflerinin bu yaklaşım ile daha iyi korunduğu 

kesinleşmemiştir. NVD hasarı, diseksiyon için standart veya yüksek 

anterior yaklaşımın uygulanmış olmasından daha çok, diseksiyon 

sırasında meydana gelen; kesme, termal yaralama, traksiyon ile 

koparma, klip veya sütürle direkt ligasyonlar neticesinde 

gerçekleşmektedir. Spesimenin mobilizasyonu öncesinde bilateral 

NVD’nin tamamen serbestlenmiş olmasının traksiyon yaralanmalarını 

engelleyebileceği bildirilmektedir. 

Bunların yanı sıra, levatör fasyasının olabildiğince anteriordan açılıp 

künt diseksiyonlar ile sinir demeti içeren fasyaların lateralize edildiği 

teknik; “Afrodit’in peçesi” (Veil of Aphrodite) olarak 

adlandırılmıştır29, 30. Bu teknik ile maksimum düzeyde sinir korunduğu 

düşünülmektedir. Ancak bu yöntemin, prostatın apeksinde ve özellikle 

de üretranın anterior diseksiyonunun yapılması sırasında, prostatın 

kapsüler yapısının net olarak belli olmaması sebebiyle cerrahi sınır 

pozitifliği açısından risk yarattığının bilinmesi gerekir. Bu nedenle bu 

tekniği “düşük hacimli ve düşük riskli” tümörlere sahip olan hastalara 

uygulamak daha akılcı bir yaklaşım olacaktır. 
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Resim 10: Prostatik Fasyal Planlar ve LRP Sırasında Oluşturulan “Afrodit’in 

Peçesi” (Bozacı. 2012) 

 

2.2.2.2.10.  Apikal Diseksiyon 

Operasyonun bu safhasına kadar yapılmış olan antegrad yaklaşımlı 

diseksiyonlar ile prostatın laterali, bazisi ve de posterioru 

serbestlenmiştir. Daha önceden LigaSureTM yardımıyla kontrol altına 

alınmış olan derin DVK’nin ardından şimdi üretranın da prostatın 

apeksinden ideal bir üretral güdük bırakılarak kesilmesi ile prostat artık 

tamamen prostat yatağından ayrılmıştır ve mobilize haldedir.  Daha 

öncesinde derin DVK sütür ile kontrol altına alındı ise apikal 

diseksiyona bağlanmış DVK sütürünün hemen proksimalinden soğuk 

makasla kesme işlemi ile başlanır. Bu aşamada prostata çok yakın 

seyredilmesi cerrahi sınır pozitifliği riskini artırır, bu nedenle çok 

dikkatli olunmalıdır. Kendi klinik pratiğimizde derin DVK’yi kontrol 

altına almak için sütür kullanmamakta olup, 10 mm’lik LigaSureTM ile 

DVK’ye 3 kez koagülasyon uygulayıp ardından da DVK’yi 

UltracisionTM yardımı ile kesmekteyiz. Fakat eksternal üretral sfinkter 
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ve NVD’lerde termal hasar yaratma riskinden dolayı derin DVK 

kontrolü dışındaki alanlarda enerji kullanımından kaçınılmalıdır. 

Laparoskopik cerrahilerde CO2 insüflasyon basıncı yükseltilerek (20 

mmHg’ye kadar yükseltilebilir) venöz kanamalar kontrol altına 

alınabilir. LRP’de kanamayı kontrol altına almakta zorlanıldığında ek 

sütürler atılatak açık olan venöz sinüslerin kontrolü sağlanabilir. DVK 

kontrol altına alınıp kesildikten sonra üretro-prostatik bileşkenin 

anterior yüzü net olarak ortaya konulmuş olmalıdır.  Üretral kateter, 

eksternal üretral sfinkterin gerisine çekilerek üretra ile prostatik apeks 

sınırı daha belirgin hale getirilir. Üretro-vezikal anastomoz için yeterli 

ve uygun üretral güdük bırakacak şekilde üretranın anterior ve posterior 

kısmı soğuk makas yardımı ile diseke edilir. NVD’lerin distal kısmı 

üretranın posterolateraline çok yakın bir seyir halindedir. Bu yüzden 

üretranın posterior kısmının diseksiyonu sırasında ekstra dikkatli olmak 

gereklidir. Üretra kesisinin tamamlanmasının ardından prostatın diğer 

kısımları önceden serbestlenilmiş olduğu için prostatektomi spesimeni 

artık tamamen mobilize haldedir. Prostatektomi spesimenini vücut 

dışına almadan önce prostat glandının yüzeyi laparoskopik bakı altında 

dikkatli bir şekilde incelenir. Cerrahi sınır pozitifliği açısından şüphe 

uyandıran yerler varsa frozen kesit inceleme için örnekleme yapılır ve 

neticesine göre de daha fazla doku çıkartılması gerekebilir. Cerrahi sınır 

pozitifliğinin en fazla izlendiği bölge apikal bölgedir. Öte yandan apikal 

bölge diseksiyon safhası üriner kontinansın ve ereksiyonun korunması 

açısından da çok kritik bir öneme sahiptir. Bu yüzden apikal diseksiyon 

esnasında çok dikkatli olmak gereklidir ve termal enerji kullanımından 

olabildiğince uzak durulmalıdır. Serbestlenen prostatektomi spesimeni 
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büyüklüğüne göre X-Small (100 ml), Small (200 ml) veya Medium 

(400 ml) boy laparoskopik spesimen torbasının içerisine alınır ve 

torbanın ağzı büzüldükten sonra 10 mm’lik sol porttan torbanın ipi 

dışarı çıkarılarak klemp ile askıya alınır. 

2.2.2.2.11. Mesane Boynu Rekonstrüksiyonu (İhtiyaç 

Varsa) 

Anastomoza başlamadan önce, mesane boynu genişliğinin bırakılan 

üretral güdüğün çapından belirgin derecede büyük olduğu durumlarda 

3-0 monocryl ile posteriordan anteriora “tenis raketi” şeklinde mesane 

boynu rekonstrüksiyonu yapmak gerekir. Bu işleme genellikle prostatı 

büyük olan, büyük median lobu olan veya TUR-P öyküsü olan hastalara 

yapılan LRP’lerde ihtiyaç duyulur. Açık radikal prostatektomide 

uygulanan mesane boynu mukozası eversiyonu işlemine, LRP’de gerek 

yoktur. 

2.2.2.2.12. Veziko-üretral Anastomoz 

Postoperatif süreçte meydana gelebilecek olan mesane boynu darlıkları 

ve anastamoz kaçakları bakımından veziko-üretral anastomozu dikkatli 

ve titiz bir şekilde yapmak gerekir. Başarılı bir anastomoz için temel 

kurallar; mukozaların karşılıklı olarak ve araya herhangi başka doku 

girmeden sütüre edilerek biraraya getirilmesi ve anastomoz gerginliğin 

en az seviyede olmasıdır. Hem gerginliksiz bir anastomoz hem 

hemostazis hem de üriner kontinansa katkı sağladığı düşüncesi ile 2006 

yılında Rocco rekonstrüksiyon tekniği (posterior rabdosfinkter 

rekonstrüksiyonu) ortaya atılmıştır. Rocco sütürü, mesane boynu 
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posteriorunda Denonvillier fasyasının diseke edilmiş kesik kenarından 

geçirilen 20 cm uzunluğunda, 3-0 emilebilir monofilaman sütürün 

üretral güdüğün altında kalan diseke edilmiş Denonvillier fasyasının 

kesik ucundan geçirilmesi ve bu sütürün nazikçe çekilerek 

bağlanmasıdır. Bu sayede mesane boynu ile üretra birbirine 

yaklaştırılmış olur. Bu sütürün, anastomozun gerginliksiz olmasına 

yardımcı olması ve hemostaz sağlaması açısından yararı olduğu 

konusunda görüş birliği olmakla birlikte kontinans başarısına katkısı 

tartışmalıdır. Kontinans başarısına katkı sağlayabileceği düşüncesi ile 

veziko-üretral açıyı ve anterior üretrayı desteklemek için anastomozu 

ve mesane boynunu arkus tendinozusa asan bir rekonstrüksiyon tekniği 

sunulmuştur; fakat genel kabul görmemiş ve rutin uygulamaya 

girmemiştir. 

Anastomoz yapılırken gerginliği azaltması ve üretranın posterior 

kısmının daha belirgin görüntülenmesi için perineal kompresyon 

uygulanır. Üretro-vezikal anastomoz için en çok kabul gören teknik 

Van Velthoven ve arkadaşlarının 2003’te tanımladığı Van Velthoven 

tekniği’dir31. Bu teknikte 2 adet 18 cm 2-0 monocryl sütürün arka uçları 

dışarda birbirine bağlanır. Biz klinik pratiğimizde LRP anastomozu için 

çok uygun olan 5/8 eğrilikte 3-0 monocryl sütür kullanmaktayız. Bu 

şekilde hazırlanan 2 iğneli sütür içeri alınır ve anastomoza başlanır. 

Anastomoz yapılırken gerginliği azaltması ve üretranın posterior 

kısmının daha belirgin görüntülenmesi için dışardan el yardımıyla 

perineal kompresyon uygulanır. Sütürasyona ilk olarak sütürlerin 

mesane boynunda saat 5 ve 7 hizasından geçirilmesi ile başlanır ve sağlı 
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sollu laterallerden anteriora doğru ilerlenir. Her bir sütür ile 3 kez 

mesaneden 2 kez de üretradan geçtikten sonra posterior kısım 

tamamlanmış ve sağlı sollu lateral kısımlara gelinmiş olunur. Bu 

aşamada ipler gerginleştirilerek mesane boynu ve üretra posterolateral 

kısımların yaklaşması sağlanır. Sonrasında sütürlere devam edilir. 

Anterior kısma gelindiğinde direkt görüş altında üretral kateter (18F 

veya 20F foley sonda) yerleştirilir. Anterior kısım sütürasyonu da 

bitince sağlı sollu birbirine kavuşan ipler bağlanır ve anastomoz 

tamamlanmış olur. Bu yöntemde dışarda hazırlanan monocryl sütür 

yerine monoflaman, emilebilen, üzerinde dikensi çıkıntıları olan sütür 

de (V-locTM) kullanılabilir ya da yine monocryl olup üzerinde dikensi 

çıkıntıları olan sütür (StratafixTM) de kullanılabilir. V-locTM ve 

StratafixTM sütürler milimetrik dikensi çıkıntıları sayesinde geri 

kaymayı engellediği için anastomoz aşamasında kolaylık 

sağlamaktadır. Bazı cerrahlar rutin olarak bu sütürleri tercih etmektedir. 

Anastomoz için Van Velthoven tekniği yerine separe teknik de 

uygulanabilir. Ancak Van Veltohoven sürekli sütür tekniği, 

anastomozdaki gerilim kuvvetini anastomozun yaklaşık 10 farklı sütür 

noktasına yayıyor olması açısından avantajlıdır. Ayrıca tecrübe arttıkça 

daha kolay uygulanabilir ve pratik bir yöntem olduğu da fark 

edilmektedir. Bahsedilen bu faydaları nedeniyle “Van Velthoven 

sürekli sütür tekniği” hemen hemen tüm cerrahlar tarafından kabul 

gören bir tekniktir. 

Anastomoz tamamlandıktan sonra mesaneye 150-200cc izotonik serum 

fizyolojik solüsyonu verilip mesane şişirilerek anastomoz sızdırmazlık 
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testi uygulanır. Anastomoz kaçağı tespit edildiğinde ek separe sütürler 

atılır. 

 

Resim 11: Van Velthoven Tekniği ile Veziko-üretral Anastomoz (Akçay. 2009) 

 

2.2.2.2.13.  Portların Çıkartılması ve Spesimenin Dışarı 

Alınması 

Laparoskopi portlarının çıkartılması ve spesimenin dışarı alınması 

öncesi cerrahi alandaki basınç 5 mmHg’ye düşürülerek kanama 

kontrolü yapılır. Ardından sağ ya da sol SİAS komşuluğundaki 5 

mm’lik porttan anastomozun üzerine gelmeyecek şekilde, negatif 

basınçlı olmayan bir dren yerleştirilir. Operasyon masası nötr 

pozisyona alınır (operasyon hazırlığı sırasında masaya verilmiş olan 

flexiyon ve trendelenburg pozisyonu sıfırlanır). Spesimenin dışarı 

çıkartılması için operasyon başlangıcında kamera portunu girmek ve 

ekstraperitoneal alanı oluşturmak için kullandığımız umblikus 

inferiorunda yaptığımız daha sonra kamera portunu yerleştirip, fikse 

edip, geçici olarak kapattığımız 3-4 cm’lik transvers insizyon yeri, 
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geçici sütürler alınarak kullanılır. Spesimen alındıktan sonra fasya, 

ciltaltı ve cilt usule uygun olarak kapatılarak işlem sonlandırılır. 

2.2.3. Komplikasyonlar 

Erken komplikasyonlar: Hemoraji, vasküler, üretral, rektal veya sinir 

yaralanmaları, anastomoz kaçakları veya üriner fistül, tromboembolik 

ve kardiyovasküler hadiseler, üriner sistem enfeksiyonları, lenfosel 

veya yara yeri problemleridir. 

Geç komplikasyonlar: En yaygın geç komplikasyonlar, üriner 

inkontinans, erektil disfonksiyon, mesane boynu darlığı ve inguinal 

hernidir. 

 

 

LRP: Laparoskopik Radikal Prostatektomi, RRP:Radikal Retropubik 

Prostatektomi11. 

2.2.4. Postoperatif Bakım 

Sıklıkla postopatif 1.gün dren çekilir; foley sonda ise postoperatif 7.gün 

çekilir. Eğer ılımlı da olsa bir anastomoz kaçağı şüphesi varsa sistografi 

Komplikasyonlar LRP 

(%) 

RRP 

(%) 

Mesane boynu darlığı 2.1 4.9 

Anastomoz kaçağı 4.4 3.3 

Enfeksiyon 1.1 4.8 

Organ yaralanması 2.9 0.8 

İleus 2.4 0.3 

Derin ven trombozu 0.2 1.4 

Clavien 

Sınıflaması 

LRP 

(%) 

RRP 

(%) 

Clavien 1 4.1 4.2 

Clavien 2 7.2 17.5 

Clavien 3a 2.3 1.8 

Clavien 3b 3.6 2.5 

Clavien 4a 0.8 2.1 

Clavien 5 0.2 0.2 
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kontrolü yapmak, anastomozda kaçak yoksa foley sondayı çekmek, 

kaçak var ise foley sondayı birkaç gün daha tutmak akılcı bir yaklaşım 

olacaktır. Foley sonda çekildikten sonra hastaya Kegel egzersizleri 

önerilmelidir. Üriner kontinans tam sağlanıncaya kadar koruyucu ped 

kullanılır. Kegel egzersizlerine rağmen ılımlı idrar kaçırması olan 

hastalara antikolinerjik ilaç başlanabilir. Ameliyat sonrası 1 yılı 

dolduran ancak kegel egzersizi ve antikolinerjikten fayda görmeyen, 

ciddi idrar kaçırması devam edip, ped kullanmak zorunda kalan 

hastalara yapay üriner sfinkter (Artificial Urinary Sphincter: AUS ) 

takılabilir. Ameliyat sonrası 1.ay kontrolünde hastanın serum total PSA 

seviyesi ölçülemeyecek seviyelere düşmüş olmalıdır. 
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GİRİŞ 

Lomber omurgada meydana gelen ve yaşla artan dejeneratif 

değişiklikler lomber kanalda daralmaya neden olmaktadır. Bu daralma 

spinal kanalın kendisinde olabileceği gibi lateral reseste veya nöral 

foramenlerin total daralmasına bağlı olarak da oluşabilmektedir 

(Amundsen, T., et al. (2000)).  Lomber spinal stenoz toplumda sık 

görülen hastalıklardandır. Yapılan çalışmalarda görülme sıklığı %1,7-

%8 arasında olduğu vurgulanmıştır. Lomber omurgadaki dejeneratif 

değişiklikler kronik bel ağrısına ve alt ekstremitede duyusal ve motor 

bozukluklara neden olmaktadır. Bu da hastanın günlük yaşam 

aktivitelerinin kısıtlanmasına neden olur (Fraser, J., et al. (2003)).  

1. LOMBER SPİNAL DAR KANAL 

1.1.  PatAofizyoloji. 

Lomber bölgedeki anatomik yapılarda meydana gelen biyokimyasal ve 

mekanik değişiklikler sonucunda sinir kökünde bası oluşur (Issack, P, 

et al. (2012), Ruetten, S, et al. (2009), Ullrich, G., et al. (1979)). Bu 

değişiklikler sonucunda gelişen dejenerasyon öncelikle intervertebral 

diski etkilemesinin yanında her iki faset eklemde de meydana 

gelmektedir. İntervertebral diskin posterior protrüzyonu annulus 

fibrosus liflerinde meydana gelen bozulmadan kaynaklanmaktadır. 

Faset eklem dejenerasyonuna bağlı gelişen osteofit formasyonu da 

spinal kanalın daralmasına neden olmaktadır (Yong-Hing, K. et al. 

(1983)). 
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Faset eklemlerdeki dejenerasyonun sonucu olarak karşımıza çıkan 

spondilolistezis de lomber vertebranın sık görülen hastalıklarından 

biridir. Dejenerasyon sonucunda meydana gelen kaymalar o segmentte 

instabiliteye neden olmaktadır. En sık 4. ve 5. Lomber vertebralar 

arasında görülmektedir (Fredrickson, B.E., et al. (1984), Matsunaga, S., 

et al. (1990)). 

1.2. Tanı 

Lomber spinal dar kanal tanısında sıklıkla Bilgisayarlı Tomografi ve 

Manyetik Rezınans görüntüleme kullanılmaktadır. Diğer görüntüleme 

yöntemleri de kullanılsa da yumuşak dokulardaki dejenerasyon ve 

patolojiyi belirlemede Manyetik Rezınans görüntüleme tercih 

edilmektedir (Resim 1 ve 2). 

                    

.     

 

 

 

Resim 1: Sagital MR T2A da 

L4-5 spinal stenoz 
Resim 2: Aksial MR T2A da 

L4-5 spinal stenoz 
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1.3. Ayırıcı tanı 

Lomberstenoz ile listezis benzer patogeneze sahiptir. İntervertebral disk 

yapısındaki bozulma sonucunda oluşan dejenerasyon ve buna eşlik 

eden mikroinstabilite vertebralarda anterior veya posterior 

atranslasyona neden olmaktadır [9]. Multifidus kaslarında atrofi ve 

intervertebral disk yüksekliğinde azalmanın da listezis gelişiminde 

etkili olduğunu gösteren çalışmalar vardır (Wang, G., et al (2015)). 

1.4.  Tedavi 

Günümüzde hem lomberstenoz hem de spondilolisteziste tedavi 

konusunda tartışmalar devam etmektedir (Bydon, M., et al. (2019), 

Rihn, J.A., et. al. (2015), Rousing, R., et al (2019), Liang, H., et al. 

(2020)). Lomber stenozda cerrahinin konservatif tedaviye üstün 

olmadığının gösterildiği çalışmaların yanında birçok çalışmada cerrahi 

tedavi sonuçları konservatif tedaviden üstün bulunmuştur. Herno ve 

ark.’nın 1996 yılında 54 lomber spinal stenozlu hastanın dahil edildiği 

çalışmasında Oswestry Disability Indeks (ODI) karşılaştırılmış ve 

cerrahi ile konservtif tedavi arasında fark bulunamamıştır (Herno, A., 

et al (1996)). Bunun yanında 2007 yılında yapılan iki farklı çalışmada 

cerrahinin konservatif tedaviye üstünlüğü gösterilmiştir (Athiviraham, 

A., et al (2007), Malmivaara, A., et al (2007)). 

Spondilolistezisin konservatif tedavisi, aktivite kısıtlaması, 

antienflamatuar ilaçlar ve epiduralsteroid enjeksiyonları ile ağrı kesici 

ve rehabilitasyon egzersizlerini içerir. Fiziksel rehabilitasyon ve 

egzersiz, ultrason, elektriksel stimülasyon ve aktivite modifikasyonunu 
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içerebilir. Egzersizler ağrıyı azaltmaya ve omurga kaslarını 

güçlendirmeye ve omuriliği stabilize etmeye yardımcı olur (Fritz, J.M., 

et al (1998)). Günümüzde en güncel dejeneratif lomber spondilolistez 

tanı ve tedavisi konsensusu, konservatif tedaviye yanıt vermeyen 

hastalarda düşük dereceli spondilolistez ile ilişkili semptomatik 

spinalstenoz tedavisi için cerrahinin düşünülebileceğini önermektedir 

(Gerling, M.C., et al. (2017), Matz, P.G., et al (2016)). Çoğu cerrah, en 

az 3-6 ay boyunca uygulanmasına rağmen başarısız olan bir konservatif 

tedaviyi cerrahi müdahale için endikasyon olarak görür (Faldini, C., et 

al. (2007)). Spesifik semptomatik endikasyonlar açısından, radiküler 

ağrı ve/veya nörojenik kladikasyonlu hastalar cerrahi müdahale için 

uygun adaylar olarak kabul edilir. Bağırsak ve/veya mesane 

disfonksiyonu veya eğer anestezisi gibi kaudaequina sendromunu 

düşündüren semptomlarla başvuran hastalar acil cerrahi müdahale 

gerektirir (Eismont, F.J., et al. (2014)). Cerrahinin üstünlüğünün 

gösterildiği çalışmalara daha güncel literatürde de rastlanmaktadır 

(Bydon, M., et al. (2019), Rihn, J.A., et. al. (2015)). 

Lomber dejeneratif spondilolisteziste cerrahi ve konservatif tedavinin 

etkinliğinin araştırıldığı SPORT (Spine Patient Outcomes Research 

Trial) çalışmasına, en az 3 ay boyunca klodikasyon veya radiküler ağrı 

ile başvuran spinalstenozu olan veya olmayan dejeneratif 

spondilolistezis tanısı doğrulanmış toplam 150 hasta dâhil edilmiştir. 

SF-36, ağrı skorları ve ODI skorları cerrahi uygulanan grupta 3 ay, 1ve 

2. yılda konservatif tedavi uygulanan gruba göre daha üstün 

bulunmuştur. 65 yaş altı hastaların tedaviden daha fazla fayda gördüğü 
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gösterilmiştir (Birkmeyer, N.J., et al. (2002)). 2020 yılında yayınlanan 

bir sistematik derleme ve meta-analizde lomber cerrahi sırasında ve 

sonrasında 80 yaş üstü hastalarda daha fazla mortalite ve komplikasyon 

görüldüğü ancak yaşın tek başına cerrahi için bir komplikasyon 

olmadığı, ağrı ve engellilikte önemli derecede düzelme sağladığı için 

iyi planlanmış cerrahinin bu hasta grubunda da öncelikli tedavi seçeneği 

olması gerektiği vurgulanmıştır (Liang, H., et al (2020)). 

Hastanın yürüyüş mesafesinin artırılması tedavinin temel amacı 

olmalıdır (Liang, H., et al (2020)). Bu amaçla uygulanacak cerrahide 

yeterli düzeyde dekompresyon sağlanmalıdır. Dar tüm seviyelerin, 

laminektomi ve medial fasetektomi ile özellikle dekompresyonun 

pedikül medialine kadar yapılması ve buna ilaveten intervertebral 

foramende kompresyonu yapılması gerekmektedir. Dekompresyon 

işlemi kemik yapıların ardından ligamentum flavuma da uygulanarak 

tamamlanmalıdır. Yetersiz dekompresyonun revizyon cerrahisi için bir 

neden olduğu yapılan güncel çalışmalarla gösterilmiştir (Le Huec, J.C., 

et al. (2020), Aihara, T., et al. (2020)). 

1.4.1.  Tedavide güncel yaklaşım 

2016 yılında National Neurosurgery Quality and Outcomes Database 

(NNQOD) verileri ile 726 hasta ile yapılan çalışmada sadece lomber 

stenoz tanısıyla stabilizasyonsuz dekompresyon yapılan vakaların bel 

ve bacak ağrılarında anlamlı değişiklikler olduğu gösterilmesine 

rağmen kliniğe başvuran birçok hastanın eşlik eden lomberlistezisi de 

olduğundan dolayı güncel yaklaşım dekompresyon sonrasında 
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stabilizasyon yapılması şeklindedir (Crawford, C.H., et al. (2016)). 

Nörojenik klodikasyon, radyolojiyle uyumlu nörolojik bulguların 

olması, çoklu seviye tutuluş, eşlik eden skolyoz veya kifoz deformitesi 

varlığı, rekürrens, radyografik olarak hareketle birlikte instabilite 

oluşması ve dekompresyon uygulanırken faset eklemlerde yarıdan fazla 

rezeksiyon yapılması stabilizasyon endikasyonları olarak sayılabilir. 

Bunların tersi durumlarda ve depresyon bulguları olan hastalarda ise 

konservatif tedavi ile takip daha uygun bir tedavi seçeneği olarak 

görülmektedir (Yucetas. C., et al. (2018)). 

Posterior enstrümantasyon uygulanan vakalarda kemik füzyon 

yapılmalı ve postoperatif süreçte bu füzyon lumbosakral korse ile 

desteklenmelidir.  Literatürde dekompresyona füzyon eklenmesinin 

sonuçları olumlu etkilediği ancak en iyi sonuçların posterior 

enstrümantasyon ile birlikte olan dekompresyon ve füzyon 

ameliyatlarında olduğu gösterilmiştir ( Malmivaara, A., et al (2007)). 

2020 yılında 153 hasta ile yapılan bir retrospektif kohort çalışmada 

dekompresyondan sonra posterolateral füzyon yapılmasının daha düşük 

komplikasyon oranı, daha az cerrahi kan kaybı, daha kısa ameliyat 

süresi ve çevresel füzyondan daha az maliyetle kemik füzyonu ve 

semptomların giderilmesini sağladığı ve bu nedenle posterolateral 

füzyon ile dekompresyonun lomber disk protrüzyon veya prolapsusu 

olmayan şiddetli lomber spinal stenozu olan hastalarda için etkili bir 

tedavi olduğu gösterilmiştir  (Wang, C., et al. (2020)). 
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Dejeneratif spondilolistesizde ne zaman posterior enstrümantasyon 

uygulanması gerektiği konusu halen tartışmalıdır. Çalışmalar 

dejeneratif spondilolisteziste cerrahinin konservatif tedaviye 

üstünlüğünü göstermiştir, ancak bu çalışmalarda uygulanan cerrahinin 

tipi ve instabilitenin rolü üzerine görüş birliği oluşmadığı görülmüştür. 

Listezis cerrahisinde psödoartroz gelişimini azaltmak, sagital dizilimi 

düzeltmek ve füzyon sağlamak amacıyla stabilizasyon yapılmalıdır 

(Eismont, F.J., et al. (2014), Yucetas. C., et al. (2018)). 

Stabilizasyon ile birlikte füzyon da uygulanabilir. Posterior, anterior ve 

kombine yaklaşımlar uygulanabilir. Multipl seviyeli konjenital kanal 

darlığı, genç hasta, dinamik filmde stabilite varlığı ve 2 mm’den daha 

az ancak stabil bir disk varlığında füzyon gerekmeden dekompresyon 

uygulanabilir (Wang, C., et al. (2020), Kristof, R.A.,  et al. (2002)). 

Ancak osteoporotik hastalarda, disk yüksekliğinin 2 mm’nin üzerinde 

olduğu durumlarda, dinamik filmlerde instabilite olan ancak osteofit 

formasyonunun eşlik etmediği durumlarda dekompresyon ve 

enstrümantasyon işlemine füzyon eklemek gerekmektedir (Martin, 

C.R., et al. (2007), Ghogawala, Z., et al. (2017), Försth, P., et al. (2016), 

Inose, H., et al. (2018)). 

65 yaşından genç hastalarda dekompresyona füzyon eklenmesinin 

sonuçlar üzerine olumlu etkisi olduğu yapılan çalışmalarla 

gösterilmiştir. Daha ileri yaş grubunda ise füzyonun yeri tartışmalıdır 

(Alexander, E.Jr, et al. (1985)). Birçok toplumda yaş ortalaması 

artmaktadır. Artan yaş ile birlikte bu popülasyondaki artan günlük 

aktivite ihtiyacı ve isteği hekimleri cerrahi uygulamalar konusunda 
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yönlendirmektedir. Ancak ileri yaş grubunda eşlik eden koroner arter 

hastalığı, hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı veya diyabet 

gibi sistemik hastalıklarının da olması nedeniyle bu hastaların 

tedavisine karar verirken ve cerrahi yöntemi belirlerken olası 

komplikasyonlar ve hasta uyumu göz önüne alınarak dikkatli 

olunmalıdır. 
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GİRİŞ 

Meme kanseri kadınlar arasında en sık rastlanan kanserdir ve kadınlar 

arasında kanser mortalitesinin önemli nedenlerinden biridir 

(Momenimovahed & Salehiniya, 2019). Amerikan Ortak Kanser 

Komitesi (AJCC) raporuna göre 2020 yılında Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD)’deki kadınlarda tahmini 276.480 yeni invaziv meme 

kanseri vakasının teşhis edilmesi ve yaklaşık 42.170 kadının meme 

kanserinden ölmesi beklenmektedir. Her 8 kadından yaklaşık 1’inde 

(yaklaşık %12) yaşamı boyunca invaziv meme kanseri gelişecektir. 

Meme kanseri dünyada yaygın olarak görülmesine rağmen, insidans, 

mortalite ve sağkalım oranları dünyanın değişik bölgelerinde önemli 

ölçüde farklılıklar göstermektedir(Parkin & Fernández, 2006).  

Meme kanseri sistemik bir hastalıktır ve tedavisi son birkaç dekattır 

öncelikli cerrahi tedaviden multidisipliner bir yaklaşıma doğru 

evrilmiştir. Bu bölümde invaziv meme kanserinin güncel cerrahi 

tedavisini gözden geçireceğiz. 

HİSTOPATOLOJİ  

Memenin invaziv karsinomlarının büyük çoğunluğu terminal duktus 

lobüler ünitelerden kaynaklanan adenokarsinomlardır. Meme 

adenokarsinomun 5 yaygın histolojik tipi vardır. 

1. İnvaziv Duktal Karsinom (%75) 

2. İnvaziv Lobüler Karsinom (%5-10) 

3. Tubüler Karsinom (%2) 

4. Medüller Karsinom (%5-7) 
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5. Müsinöz (Kolloid) Karsinom (%3)  

Nadir olarak meme kanseri tipleri arasında, papiller, apokrin, squamöz, 

iğ hücreli ve metaplastik karsinomlarda görülebilir. İnvaziv Duktal 

Karsinomlar bazen bu özel histolojik tiplerden birini veya daha fazlasını 

içeren alanlara sahip olabilir(Dunnwald et al., 2007). 

MEME KANSERİ EVRELEMESİ 

Meme kanserinin klinik aşaması öncelikle cilt, meme dokusu ve 

bölgesel lenf düğümlerinin (aksiller, supraklaviküler ve internal 

mammarian) fiziksel muayenesi ile belirlenir. Meme kanserlerinin 

yaklaşık 1/3’inde klinik olarak aksiller lenf nodu palpe edilebilir. 

Aksiller lenf nodunun belirlenmesinde ultrason (US) tek başına fizik 

muayeneden daha duyarlıdır. Sonografik olarak belirsiz veya şüpheli 

lenf düğümlerinin İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi(İİAB) veya kor 

biyopsisi(Tru-cut biyopsi) ile daha kesin tanı sağlanabilir(Britton et al., 

2009; Krishnamurthy et al., 2002). Meme kanseri teşhisinin ardından 

hasta klinik olarak AJCC kılavuzları kullanılarak evrelendirilir. AJCC 

TNM meme kanseri evreleme sistemi 2017 yılında güncellendi ve 

AJCC Kanser Evreleme El Kitabının sekizinci baskısında 

yayınlandı(Kim et al., 2020). Bu baskıda üç büyük değişiklik yapıldı. 

Birincisi, LCIS (Lobüler Carsinoma İn-Situ) evreleme sisteminden 

çıkarıldı, bunun malignite değil, bir risk faktörü olduğuna karar verildi. 

İkinci olarak, hormon reseptörü ekspresyonu, HER2 amplifikasyonu ve 

genomik panelleri içeren biyolojik faktörlerin prognozu tanımlarken 

hastalığın anatomik tanımlayıcıları kadar eşit derecede önemli olduğu 

düşünülmüştür. Bu nedenle, bu faktörler AJCC evrelemesine dahil 
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edilmiştir, özellikle çokgen panel sonuçları evre değiştiricileri olarak 

tanımlanmıştır. Son olarak, immünohistokimyasal olarak saptanan 

tümör markerleri (ER / PR / HER2) artık evreleme sistemine dahil 

edilmektedir. 

Erken İnvaziv Meme Kanseri (Evre I, IIA veya IIB) 

Meme kanserli hastaların çoğu 5 cm'den küçük tümör ile başvurur ve 

klinik evre I veya II hastalığı ile uyumlu olarak fixe veya metastatik 

aksiller lenf nodlarına dair kanıt yoktur. Klinik evre I veya evre II meme 

kanseri olan hastalar için; genellikle tam bir öykü ve fizik muayene, 

göğüs radyografisi ve serum karaciğer fonksiyon testlerinin 

değerlendirilmesi yeterlidir Asemptomatik hastalarda sistemik 

evreleme değerlendirilmesi rutin olarak gerek görülmemektedir.  

Tedavi yaklaşımı cerrahi ve Radyoterapi (RT) ile lokal bölgesel 

tedaviden oluşur. Cerrahi seçenekler arasında segmental mastektomi ve 

ardından RT veya rekonstrüksiyonlu veya rekonstrüksiyonsuz total 

mastektomi dahil olmak üzere meme koruyucu tedaviler 

bulunmaktadır. Sentinel lenf nodu (SLN) biyopsisi aksiller evreleme 

için standart uygulamadır. Neoadjuvan veya adjuvan sistemik tedavi, 

birçok hastada mikrometastatik hastalık içerebileceği için endikedir. 

Sistemik tedavi seçenekleri hasta ile ilişkili faktörler, reseptör durumu, 

son patolojik evre ve adjuvan ortamında genomik analizler dahil 

tümörle ilişkili faktörler temel alınarak formüle edilir. 

Mastektomi, meme glandüler dokunun (deri, meme başı ve areola 

dahil), pektoralis majör ve minör kaslar ve bölgesel aksilller lenf 
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nodlarının rezeksiyonunu içeren Halsted radikal mastektomisinden beri 

zaman içinde büyük ölçüde küçülmüştür. NSABP B-04 çalışmasında, 

pektoralis kasını koruyan Modifiye Radikal Mastektomi(MRM)’nin 

Radikal Mastektomi(RM)’ye kıyaslandığında eşit sağkalım 

gösterilmiştir(Deutsch et al., 2003). 

Erken evre meme kanserinde Meme Koruyucu Cerrahi(MKC)’yi 

mastektomi ile karşılaştıran altı prospektif randomize çalışma vardır ve 

hepsi cerrahi tedavi tipine bakılmaksızın eşdeğer sağkalım oranları 

göstermiştir. MKC çalışmalarının en büyüğü olan NSABP B-06, evre I 

ve II meme kanseri olan kadınların tedavisinde total mastektomiyi RT 

ile veya RT olmaksızın lumpektomiyle karşılaştırmıştır(Fisher et al., 

1995; Group, 1995; Veronesi et al., 2002). RT’li veya RT’siz 

lumpektomi için hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım oranları, 

toplam mastektomi sonrası gözlenenlere benzerdi. Bununla birlikte, RT 

almayan grupta ipsilateral meme kanseri nüksü sıklığı daha yüksekti. 

Bu sonuçlar evre I ve II meme kanseri tedavisinde lumpektomi ve 

RT’nin kullanımını destekledi ve bu nedenle unifokal hastalığı olan ve 

BRCA mutasyon taşıyıcıları bilinmeyen erken evre meme kanseri olan 

kadınlar için tercih edilen tedavi yöntemi haline geldi.  

NSABP B-06 çalışma sonuçlarının re-analizi 20 yıllık izlemden sonra 

yapılmış ve total mastektomi sonrası veya adjuvan RT ile veya adjuvan 

RT’siz lumpektomi sonrası hastalıksız sağkalım oranlarında bir fark 

olmadığını göstermiştir. Lokal nüks oranı sadece lumpektomi grubunda 

(%39,2) lumpektomi-adjuvan RT grubuna (%14,3) kıyasla, invaziv 

hastalığı olanların tedavisinde RT’nin önemini kanıtlamıştır.  
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MKC’nin RT ile veya RT’siz yapıldığı tüm randomize çalışmalardan 

elde edilen veriler EBCTCG çalışması ile incelenmiştir(Group, 2005a). 

Takip süresinde, lumpektomi sonrası RT kullanımı ile mortalitede 

mutlak azalma %5.1 idi. Bu veriler RT ilavesinin sadece lokal kontrolü 

iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda sağkalımı da etkilediğini 

desteklemektedir.  

Günümüzde evre I ve evre II meme kanseri olan hastalar için, aksiller 

evreleme ile mastektomi ve RT eklenen aksiller evreleme ile MKC, 

eşdeğer tedaviler olarak kabul edilmektedir. Önemli kozmetik 

avantajlar ve eşdeğer sağkalım sonuçları nedeniyle tüm hastalarda 

MKC düşünülmektedir; ancak, BRCA mutasyon taşıyıcıları olarak 

bilinen kadınlarda ilave meme kanseri gelişimi için yaşam boyu yüksek 

risk nedeniyle bu yaklaşım önerilmemektedir. MKC tedavisine ilişkin 

göreceli kontrendikasyonlar arasında (a) göğüs veya göğüs duvarına 

önceden radyasyon tedavisi, (b) re-eksizyondan sonra sürekli pozitif 

cerrahi sınırlar, (c) multisentrik hastalık ve (d) skleroderma veya lupus 

eritematozus bulunur. 

Mastektomi ile birlikte eş zamanlı rekonstrüksiyon, implantlar veya 

otolog doku kullanılarak yapılabilir. Yaygın olarak kullanılan doku 

flepleri arasında transversus rektus abdominis miyokutan flebi, derin 

inferior epigastrik perforatör flebi ve latissimus dorsi flebi (implantlı 

veya implantsız) bulunur. Postmastektomi RT gerekiyorsa, memenin 

şeklini korumak ve kesin rekonstrüksiyon sırasında gerekli cilt 

replasman miktarını azaltmak için mastektomi sırasında bir doku 

genişletici yerleştirilebilir. Genişletici, göğüs duvarı ve bölgesel lenf 
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nodların ışınlanmasına izin vermek için RT’nin başlangıcında 

söndürülebilir. Genellikle otolog doku ile doku genişleticinin 

çıkarılması ve kesin rekonstrüksiyon, RT’nin tamamlanmasından 6 ay 

ila 1 yıl sonra devam edebilir. 

Lenf nodu metastazı olan hastaların belirlenmesi prognozu ve 

multidisipliner lokal, bölgesel ve sistemik tedavi önerilerini 

etkilediğinden, invaziv meme kanseri olan tüm hastalarda aksiller 

evreleme yapılır. Meme kanseri için aksiller cerrahi, meme kanseri 

tedavisinde en hızlı gelişen alanlardan biridir. Tarihsel olarak, aksiller 

lenf nodu diseksiyonu (ALND) aksiller evreleme ve bölgesel kontrol 

için ilgili lenf nodlarının çıkarılmasıyla kullanılmıştır. Klinik olarak 

palpabl aksiller hastalık belirginleştikten sonra gecikmiş bir şekilde 

gerçekleştirilen ALND üzerine acil ALND'yi değerlendiren randomize 

çalışmalar, sağkalımda herhangi bir azalma göstermemiştir(Disaia, 

1987). Artan mamografik tarama ile erken evrede yakalanan meme 

kanserlerine yapılan ALND sonucu %75 hastada lenf nodu mestastazı 

saptanmamaktadır. Yani gereksiz morbidite artışına neden olmaktadır.  

Lenfatik haritalama ve sentinel lenf nodu (SLN) diseksiyonu 

başlangıçta klinik olarak nod negatif melanomlu hastaların 

değerlendirilmesi için geliştirilmiştir. SLN, primer meme kanserinden 

lenfatik drenaj alan ve bu nedenle metastatik hastalık içermesi 

muhtemel ilk lenf nodu veya nodları olarak tanımlanabilir.Yeni tanı 

konmuş meme kanseri hastalarının klinik olarak nod negatif aksilla ile 

değişen klinik durumlar göz önüne alındığında, cerrahlar hızlı bir 
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şekilde aksiller evrelemede ALND'nin yerine SLN diseksiyonunun 

faydasını keşfetmeye başladılar. 

1993 yılında, Vermont Üniversitesi'nden David Krag, primer tümör 

bölgesine bir radyoizotop enjeksiyonu ile SLN diseksiyonu 

gerçekleştirmeye ve SLN’nun bir el gama probu ile lokalize 

edilebildiğini bildirdiler(Krag et al., 1993)  

Giuliano ve arkadaşları 1995 yılında yayınladıkları çalışmada, klinik 

olarak negatif lenf nodları olan hastalarda mavi boya kullanılarak SLN 

diseksiyonunun kullanımını incelemek için bir pilot çalışma yaptılar. 

174 hastanın 114'ünde SLN'nin başarılı bir şekilde tanımlandığını ve 

109'unda SLN, aksiller lenf nodlarının durumunu doğru bir şekilde 

tahmin ettiler(Giuliano et al., 1995).  

Meme kanseri hastalarının çağdaş yönetiminde SLN diseksiyonunun 

ALND'nin yerini alıp alamayacağını belirlemek için randomize 

çalışmalar başlatılmıştır. ALMANAC çalışması primer ameliyat 

edilebilir meme kanseri olan 1031 hastayı standart ALND’na karşı SLN 

diseksiyonuna randomize etti(Mansel et al., 2006). SLN grubu için 

lenfödem sıklığı ve duyu kaybı standart ALND’den istatistiksel olarak 

anlamlı derecede düşüktü.  

NSABP B-32 çalışması, SLNrezeksiyonunun geleneksel ALND ile 

aynı terapötik hedeflere ulaşıp ulaşamayacağını, yan etkileri azaltıp 

azaltmadığını tespit etmek ve SLN rezeksiyonunun yanı sıra ALND'ye 

karşı SLN rezeksiyonunun teknik başarısını ve doğruluğunu bildirmek 

amacıyla yapıldı(Krag et al., 2007). Burada rapor edilen bulgular, iki 
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randomize grup arasındaki klinik hasta özellikleri arasında mükemmel 

bir denge olduğunu ve SLN rezeksiyonunun başarısının yüksek 

olduğunu gösterdi. Bu bulgular önemlidir, çünkü B-32 çalışması, 

sağkalım ve bölgesel kontrolün birincil sonuç ölçümleri ile ilgili kesin 

bilgi sağlamak için yeterli büyüklükteki tek çalışmadır. Birden fazla 

SLN'nin çıkarılması ve eksizyonel biyopsiden kaçınma, yanlış negatif 

oranın azaltılmasında önemli değişkenlerdir.  

Amerikan Cerrahlar Onkoloji Grubu (ACOSOG), erken evre klinik 

olarak nod-negatif hastaların SLN'lerinde saptanan gizli metastazların 

insidansını ve prognostik önemini değerlendirmek için Z0010 ve Z0011 

çalışmalarını başlattı.  

Guiliano ve ark. 2011 yılında yayınladıkları Z0010 çalışmasında, MKC 

cerrahi ve Tüm Meme Işınlama(WBI)  için planlanan klinik T1-2 meme 

kanseri hastası olan 5539 hastayı çalışmaya dahil etti. Bu hastaların 

%24'ünde standart patolojik değerlendirmeye dayanan pozitif SLN'ler 

ve immünohistokimyasal boyamaya maruz kalan negatif SLN'ler 

olduğu kanıtlandı. Kemik iliği aspirasyonu olan hastaların %3’ünde 

kemik iliğinde immünohistokimyasal olarak tespit edilen tümör 

hücreleri vardı. Kemik iliğinde metastaz varlığı rekürrens için yüksek 

risk altında bir popülasyon tanımlasa da, SLN'lerde metastazın varlığı 

sağkalımda azalma sağlamazken kemik iliği metastazın varlığı sağ 

kalımı olumsuz etkilemiştir.(Giuliano et al., 2011). 

Guiliano ve ark. 2016 yılında pozitif sentinel lenf nodu (SLN) veya 

aksiller lenf nodu diseksiyonu (SLND) için randomize edilen hastalarda 

uzun vadeli lokasyonel rekürrens sonuçlarına göre lokal bölgesel 
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rekürrensde hiçbir fark görülmediğini bildirenZ0011 çalışmasının ilk 

sonuçlarını yayınladılar. Neoadjuvan KT, neoadjuvan hormon tedavisi 

alanlar, tedavi planlarında mastektomi, RT’siz lumpektomi, Adjuvan 

Parsiyel Meme Işınlama(APBI) ile lumpektomi yapılan hastalar için 

SLND uygun olmadığı görüldü. WBI, aksilla spesifik tedavisi olmadan 

standart teğetsel alanlar veya diğer lenf düğüm bölgelerini hedef alan 

ek alanlar kullanılarak uygulanacaktır. 1 veya 2 pozitif SLN'si olan 

hastalar ALND'nin tamamlanması için randomize edildi. Sonuç olarak, 

SLND sonrası rezidüel aksiller metastaz potansiyeline rağmen, 

ALND'siz SLND, MKC ve adjuvan sistemik tedavi ile tedavi edilen 

erken metastatik meme kanseri olan seçilmiş hastalar için mükemmel 

bölgesel kontrol sunduğunubildirdiler (Giuliano, 2016). 

Z0010 çalışmasında SLN diseksiyonunun %1'inde yara enfeksiyonu, 

%7.1'inde aksiller seroma ve %1.4'te aksiller hematom görüldüğü 

raporlandı. Ameliyattan 6 ay sonra, hastaların %8.6'sında aksiller 

paresteziler kaydedildi, üst ekstremitede azalmış hareket açıklığı %3.8 

olarak bildirildi ve hastaların %6.9'unda kol çevresi>2 cm lenfödem 

olarak bildirildi. Genç hastalarda parestezi görülme olasılığı daha 

yüksekken, artan yaş ve vücut kitle indeksi lenfödem için daha 

belirleyici faktörolarak bildirdiler(Giuliano et al., 2011).  

Z0011 çalışmasında olumsuz cerrahi etkiler incelendiğinde, ALND ile 

SLN diseksiyonu yapılan hastalarda sadece SLN diseksiyonu yapılan 

kadınlardan daha fazla yara enfeksiyonu, seroma ve parestezi vardı. 

Ameliyattan 1 yıl sonraki lenfödem SLN artı ALND grubunda %13, 

sadece SLN diseksiyon grubunda sadece %2 olarak bildirilmiştir. SLN 
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diseksiyonu artı ALND uygulanan hastalarda kol çevresi ölçümleri 1 

yılda daha yüksekti, ancak çalışma grupları arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı değildi(Giuliano, 2016). 

Z0011 çalışmasının sonuçları hızla ve yaygın olarak benimsenmiş ve 

standart uygulama olarak kabul edilmektedir. Bu bulguların lokal ileri 

hastalığın(T3 veya T4), neoadjuvan KT alanlar ve mastektomi 

geçirenler dahil tüm hastalar için geçerli olmadığını da belirtmek 

gerekir. 

Klinik lenf nodu metastazı olan hastalar: 

Aksiller lenf nodlarına yapılan İİAB veya kor biyopside metastatik 

hastalık tespit edilen hastalarda SLN diseksiyonu gerekli değildir. Bu 

hastalarda doğrudan ALND'ye geçebilir veya preoperatif sistemik 

tedavi için düşünülebilir. ALND seviye 1 ve 2 aksiller lenf nodu 

dokusunun blok halinde çıkarılmasıdır. Seviye 3 lenf nodları grubu 

klinik olarak negatif ise çıkarılmamalıdır. Çünkü erken evre meme 

kanserlerinin %1-3’ünde seviye 3 lenf nodlarında metastaz 

görülmektedir. Seviye 3 diseksiyonlar postoperatif RT ile birlikte 

kullanıldığında lenfödem riskini ciddi olarak artırmaktadır.ALND 

sırasında N.torasikus longus ve N.torakodorsalis sinirleri ve aksiller ven 

korunmalıdır. ALND sonrası loja negatif basınçlı dren yerleştirilmeli 

ve drenaj azaldığında çekilmelidir. 

Başvuru anında daha büyük primer tümörleri (T3) olan kadınlarda ve 

neoadjuvan KT ile tedavi edilen kadınlarda SLN diseksiyonunun 

uygunluğu hakkında tartışmalar vardır. Amerikan Klinik Onkoloji 
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Derneği, SLN diseksiyonunun bu hastalarda aksiller evreleme için 

uygun olduğu yönergelerini içermiştir(Lyman et al., 2016). Bir SLN 

tanımlanamazsa, genellikle uygun evreleme için ALND yapılır. 

Bununla birlikte, bu evrensel olarak kabul edilmemektedir ve henüz 

SLN diseksiyonu neoadjuvan tedaviden sonra metastaz veya 

mikrometastaz göstermezse, lokal ilerlemiş kanserli bir hastanın nasıl 

tedavi edilmesi gerektiğini değerlendiren randomize çalışmalar henüz 

yoktur. 

Lokal ileri-Bölgesel Meme Kanseri (Evre IIIA veya IIIB) 

Lokal olarak ilerlemiş meme kanserleri başvuru anında tipik olarak 

büyüktür ve/veya uzak metastatik hastalık kanıtı olmaksızın geniş 

bölgesel lenf nodu tutulumu vardır. Meme kanseri olan tüm hastaların 

yaklaşık %10-20'sinde evre III hastalığı vardır. Lokal ileri birçok meme 

kanseri, kendi kendine muayene veya rutin fizik muayene ile tanı 

konabilir. Bazen, ayrı bir kitle bulunmayabilir ve meme dokusunun 

yaygın infiltrasyonu olabilir. Bu hastaların %75’inde tanı anında klinik 

olarak ele gelen aksiller veya supraklaviküler lenf nodları olacaktır. 

Hastaların %20'sinde başvuru sırasında uzak metastaza sahip olduğu ve 

sıklıkla asemptomatik olduğu için evre III hastalarına metastatik 

çalışma yapılmalıdır. Uzak metastazlar aynı zamanda tedavi 

başarısızlığının en sık görülen sebebidir ve genellikle ilk tanıdan 

sonraki 2 yıl içinde ortaya çıkar. Bu hastalar için sağkalım, cerrahi, RT 

ve KT ile entegre edilmelidir.  
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Lokal ilerlemiş meme kanseri olan hastalarda tedavi neoadjuvan 

sistemik tedavi yaklaşımı ve ardından cerrahi ve adjuvan RT’dir. 

Postoperatif KT planlanıyorsa, tedavi başarısızlığının en sık nedeni 

olan uzak metastazın tedavisinin kesintiye uğramasını önlemek için 

RT’den önce tedaviye başlanmalıdır. Adjuvan hormonal tedavi, 

hormon reseptörü pozitif tümörleri olan tüm hastalara rutin olarak 

sunulur. 

Cerrahi seçenekler arasında MKC ve mastektomi bulunur. 

Kontralateral mastektomi isteniyorsa veya planlanıyorsa, riskin 

çoğunluğu indeks malignitesi tarafından belirlendiği için gecikmiş veya 

aşamalı bir yaklaşım düşünülmelidir. ALND standarttır, ancak 

neoadjuvan KT’den sonra düğüm-pozitif hastalık ortamında klinik 

durumlar değişmektedir. Sınırlı nodal tutulumu olan ve klinik yanıtın 

gösterildiği seçilmiş vakalarda, aksiller evreleme için SLNB veya 

hedeflenen ALND uygun olabilir. 

Evre IIIA kanseri olan seçilmiş hastalarda preoperatif KT(KT) birincil 

kanserin boyutunu azaltabilir ve MKC’ye izin verebilir. Chen ve ark. 

MD Anderson Kanser Merkezi'nde yaptıkları çalışmada, neoadjuvan 

KT ile tedavi sonrası MKC ve RT ile tedavi edilen evre III hastalığı 

olan seçilmiş hastalarda düşük lokal-bölgesel başarısızlık oranlarına 

ulaşılabileceğini bildirmişlerdir(Chen et al., 2004). Bu çalışmada 

sağkalım oranları %95 idi. Hastalarda klinik N2 veya N3 hastalığın, 

cerrahide memede >2 cm rezidüel tümör, cerrahide memede multifokal 

rezidüel hastalık paterni ve primerde lenfovasküler invazyonu 

olduğunda lokal nüks oranlarının arttığını belirtmişlerdir. Bu çalışma, 
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MKC’nin preoperatif KT ile iyi yanıt veren lokal ilerlemiş meme 

kanserli uygun seçilmiş hastalar için kullanılabileceğini göstermiştir.  

Bir meta-analizde primer tümör yatağının rezeksiyonu olmadan sadece 

RT ile tedavi edilen hastalar incelenmiş ve bu hastalarda daha yüksek 

lokal nüks oranlarıyla karşılaşıldığı görülmüştür. Primer tümör yatağı 

rezeksiyonu yapılarak önlenen her dört nüks vakasının önümüzdeki 15 

yıl içinde bir meme kanseri ölümünü önleyeceği öngörülmektedir. 

(Group, 2005b). 

İnflamatuar Meme Kanseri (İMK) 

AJCC evreleme sistemi içinde T4d hastalığı olarak gösterilen İMK, 

lokal olarak gelişmiş meme kanserinin nadir, agresif bir şeklidir. Tüm 

meme kanserlerinin yaklaşık %1-6'sını temsil eder ve memede eritem, 

sıcaklık ve ödem olarak ortaya çıkar. İMK tanısı koymak ve genellikle 

3 aydan fazla yavaş ilerleyen sekonder lenfatik invazyon (T4b hastalığı) 

ile lokal ileri meme kanserinden ayırt etmek için 3 ay içinde 

semptomların başlaması gerekir. Meme kanserlerinin çoğundan farklı 

olarak, İMK'li hastaların yarısında ağrı da vardır. Bu fiziksel bulguların 

enfeksiyöz bir sürecin sekelleri olarak ilk tanısı sıklıkla tanı ve tedaviyi 

geciktirir. Karakteristik patolojik bulgu deri punch biyopsisinde 

karsinom ile dermal lenfatik invazyon varlığıdır. Sonuç olarak, İMK 

tanısı, belirti ve semptomların göründüğü zaman klinik 

değerlendirmeye dayanmaktadır ve patolojik olarak dermal lenfatik 

invazyonun yokluğu tanıyı dışlamaz. 
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İMK, diğer lokal meme kanseri formlarına benzer şekilde, sistemik bir 

hastalıktır. Uzak metastatik hastalığı değerlendiren sistemik evreleme, 

İMK ile başvuran asemptomatik hastalarda bile endikedir. İnflamatuar 

karsinom üzerine yapılan bir çalışmada, tek tedavi yöntemi olarak lokal 

tedavi kötü sonuçlarla sonuçlanmıştır; medyan sağkalım 2 yıldan azdı 

ve 5 yıllık genel sağkalım oranı %5 idi. Bu hastalarda multimodalite 

tedavisinin kullanımı, lokal kontrolü ve sadece lokal tedaviye göre 

genel sağkalımı geliştirmiştir. Standart bakım tedavisi, HER2-pozitif 

hastalık ortamında hedefe yönelik tedaviyle neoadjuvan KT’dir ve bunu 

MRM ve adjuvan RT takip eder. Tedavi rejimine KT ilavesiyle, 5 yıllık 

genel sağkalım oranı %40'tır, ancak bu sayı 1970'lerden beri 

iyileşmemiştir. KT sırasında hastalık ilerlemesi olan hastalar 

preoperatif RT veya ameliyat edilebilir hastalık durumunda, modifiye 

radikal mastektomi ile ameliyata geçebilirler. MKC ve SLNB bu 

hastalarda uygun değildir çünkü dermal tutulum tümörün ötesine uzanır 

ve boyanın lenf nodlarına güvenilir bir şekilde boşalmasını engeller. Bu 

hastalarda meme rekonstrüksiyonu ertelenmelidir, çünkü hemen hemen 

tüm hastalar göğüs duvarı ve bölgesel nodal RT’ye ihtiyaç duyacaktır. 

RT aksiller, peri-klaviküler ve internal mammarian lenf nodlarını 

içermelidir(Sancho-Garnier & Colonna, 2019). 

Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi (SLNB) 

SLNB öncelikle fizik muayene ve görüntüleme çalışmaları ile klinik 

olarak nod negatif olan erken meme kanserli hastalarda bölgesel lenf 

nodlarını değerlendirmek için kullanılır(Werkoff et al., 2009). Tan ve 

ark. 449 SLN biyopsisi vakasının gözden geçirmişler negatif hastalık 



 

 201 

%93 duyarlılık bildirmişler, %94'lük negatif prediktif değeri %7'lik 

yanlış negatif oranı ve %95'lik genel doğruluğu vermektedir (Tan et al., 

2011). SLNB; İMK, biyopsi ile kanıtlanmış aksiller lenf nodu 

metastazı, lumpektomi planlanan DCIS veya önceden aksiller cerrahi 

yapılan hastalarda önerilmemektedir(Hennigs et al., 2019). 

Büyük prospektif çalışmalardan elde edilen kanıtlar, radyoaktif 

kolloidin intraoperatif gama probu saptaması ve mavi boyanın 

(izosülfan mavisi boya veya metilen mavisi) intraoperatif 

görselleştirilmesi kombinasyonunun, SLN'lerin tanımlanmasında her 

iki ajanın tek başına kullanımından daha doğru olduğunu 

göstermektedir. Ameliyattan önceki gün veya ameliyat günü, 

radyoaktif kolloid, primer tümör etrafındaki meme parankimine veya 

önceki biyopsi bölgesine, subareolar bölgeye veya subdermal olarak 

primer tümör bölgesine yakın şekilde enjekte edilir. 25-G bir iğne ile, 

aynı gün ameliyat için 0,5 mCi technetium 99m-sülfür kolloid enjekte 

edilir veya ameliyattan bir gün önce izotop enjekte edileceğinde daha 

yüksek bir doz 2,5 mCi technetium 99m-sülfür kolloid uygulanır. 

Subdermal enjeksiyonlar kanser bölgesine yakın olarak veya subareolar 

konumda verilir. Daha sonra ameliyathanede meme parankimine veya 

subareolar bölgeye 3 ila 5 mL mavi boya enjekte edilir. Mavi boyanın 

intradermal enjeksiyonda kullanılması tavsiye edilmez, çünkü bu işlem, 

cilt nekrozuna (metilen mavisi) neden olabilir. Palpe edilemeyen 

kanserler için, technetium 99m-sülfür kolloid çözeltisinin enjeksiyonu 

ultrason veya mamografik rehberlik ile yönlendirilebilir. Preoperatif 

olarak izosülfan mavisi enjeksiyonunun idrarlarının renginde bir 
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değişikliğe neden olacağı ve boyaya alerjik reaksiyon riski çok az 

olduğu söylenir (1/10.000)(Sevinç et al., 2017). Anafilaktik 

reaksiyonlar belgelenmiştir ve bazı gruplar, alerjik reaksiyonları 

önlemek için ameliyat öncesinde profilaktik bir rejim olarak bir 

antihistaminik, steroid ve bir histamin H-2 reseptör antagonisti rejimi 

uygulamaktadır. Radyoaktif kolloid kullanımı güvenlidir ve 

radyasyona maruz kalma çok düşüktür. Sentinel düğüm diseksiyonu 

gebelikte mavi boya kullanılmadan radyoaktif kolloid ile 

yapılabilir(Gibert-Ramos et al., 2019). 

SLN'nin yerini transkutan olarak belirlemek için gama probu kullanılır. 

Bu, insizyonun yapılmasına rehberlik edebilir. 3-4 cm'lik bir kesi 

yapılır. Subkutan dokudan diseksiyon yaptıktan sonra cerrah aksiller 

fasyadan diseksiyon yapar ve mavi lenfatik kanalları tanımlamaya 

dikkat eder. Bu kanalları takip etmek doğrudan SLN'ye yol açabilir ve 

aksiller dokulardan diseksiyon miktarını sınırlayabilir. Gama prob 

diseksiyonu kolaylaştırmak ve SLN'nin yerini belirlemek için 

kullanılır. Diseksiyon devam ettikçe, probdan gelen sinyal, SLN'ye 

yaklaştıkça yoğunluğu artar. SLN ayrıca afferent lenf damarı ve lenf 

nodunun kendisinde mavi boyanın görüntülenmesi ile tanımlanır. SLN 

çıkarılmadan önce 10 saniyelik bir in vivo radyoaktivite sayısı elde 

edilir. SLN'nin çıkarılmasından sonra, 10 saniyelik bir ex vivo 

radyoaktif sayım elde edilir ve lenf nodu daha sonra parafin veya frozen 

kesit analizi için patoloji laboratuvarına gönderilir. SLN diseksiyonu 

için en düşük yanlış negatif oranlar, tüm mavi lenf düğümleri ve 

SLN'nin 10 saniyelik ex vivo sayısının>%10'undan daha fazla sayım 
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içeren tüm lenf nodları diseke edildiğinde elde edilmiştir (“%10 kural”). 

Buna dayanarak, gama sayacı, cerrahi alanda kalan radyoaktiviteyi 

ölçmek için aksiller kesiyi kapatmadan önce kullanılır. Sayımlar 

yüksek kalırsa ek SLN'ler için arama yapılır. Bu prosedür, cerrahi 

alanda kalan radyoaktivite, en radyoaktif SLN'nin 10 saniyelik ex vivo 

sayımının %10'undan az olana ve tüm mavi düğümler çıkarılana kadar 

tekrarlanır. Çalışmalar, tüm SLN'lerin %98'inin dört SLN'nin 

çıkarılmasıyla geri kazanılacağını göstermiştir; bu nedenle, aksillanın 

doğru evrelemesi için dörtten fazla SLN'nin çıkarılması gerekli 

değildir. NSABP B-32 çalışmasının sonuçları, SLN diseksiyonu için 

yanlış negatif oranın tümör yeri, tanı biyopsisi türü ve cerrahide 

çıkarılan SLN sayısından etkilendiğini göstermiştir(Krag et al., 2007). 

Daha fazla sayıda SLN'nin ameliyat sırasında çıkarılması yanlış negatif 

oranını azalttığı görülmektedir. B-32'de yanlış negatif oran, iki SLN 

geri kazanıldığında %17.7'den %10'a ve üç SLN çıkarıldığında %6.9'a 

düşmekteydi(Krag et al., 2010). 

Meme Koruyucu Cerrahi (MKC) 

MKC, normal görünen meme dokusu sınırı, adjuvan RT ve aksiller lenf 

nodu durumunun değerlendrilmesi ile primer tümörün rezeksiyonu 

içerir(Pop et al., 2018). Primer meme kanserinin rezeksiyonuna 

segmental mastektomi, lumpektomi, parsiyel mastektomi, geniş lokal 

eksizyon veya tilektomi denir. Evre, I veya II meme kanseri olan birçok 

kadın için MKC total mastektomiye tercih edilir, çünkü MKC memeyi 

korurken mastektomiye eşdeğer hayatta kalma oranları üretir(Lazovich 

et al., 1997). EBCTCG meta-analizinden elde edilen veriler, 
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radyasyonun eklenmesinin nüksü yarıya indirdiğini ve 15. yılda 

sağkalımı yaklaşık altıda bir artırdığını ortaya koydu. Bu bilgilerin 

birlikte alındığı takdirde, MKC'nin onkolojik sonuçları mastektomiye 

eşdeğer olduğu düşünülmektedir(Clarke et al., 2005). 

MKC, onkolojik sonuçlar açısından mastektomiye eşdeğer olmasının 

yanı sıra yaşam kalitesi ve estetik sonuçlar açısından mastektomiye 

göre avantajlar sunmaktadır. MKC, meme şeklinin ve cildin 

korunmasına ve aynı zamanda his duyusunun korunmasına izin verir ve 

meme korumayla ilişkili genel bir psikolojik avantaj sağlar. 

Mastektomi ve Aksiller Diseksiyon 

Halsted radikal mastektomisi tüm meme dokusunu ve cildi, meme başı-

areola kompleksini, pektoralis major ve pektoralis minör kasları ve I, II 

ve III aksiller lenf nodlarını kaldırır(Veronesi et al., 1986).  

Modifiye edilmiş radikal (“Patey”) mastektomi tüm meme dokusunu, 

meme başı-areola kompleksini, cildi ve I, II ve III aksiller lenf 

düğümlerini kaldırır; Patey tarafından bölünen ve çıkarılan pektoralis 

minör, basitçe bölünerek seviye III düğümlere daha iyi erişim 

sağlayarak yerinde bırakılır veya bazen aksiller klerensi pektoralis 

minör bölünmeden yapılabilir(Tewari et al., 2004). 

Genişletilmiş basit mastektomi tüm meme dokusunu, meme başı-areola 

kompleksi, deri ve seviye I aksiller lenf düğümlerini çıkarır.  

Total (basit) mastektomi tüm meme dokusunu, meme başı-areola 

kompleksini ve cildi çıkarır.  



 

 205 

1991 yılında cilt koruyucu mastektomi (SSM)’nin popüler hale gelmesi 

mastektomi sonrası eş zamanlı meme rekonstrüksiyonuna izin verdi. 

SSM meme başı-areola kompleksinin rezeksiyonu ile gerekirse aksiller 

lenf nodu diseksiyonundan oluşmaktadır. Bu prosedürde cilt önemli 

miktarda korunmakta ve meme rekonstriksiyonunun sonuçlarını 

artırmaktadır. Erken evre meme kanserlerinde eş zamanlı 

rekonstriksiyonun yararı ameliyatın hasta üzerineki psikolojik etkisini 

azaltabilir. Ayrıca lokal, bölgesel ve sistemik nüks oranlarından ödün 

vermeden vücut görüntüsünü iyileştirebilir(Reefy et al., 2010).  

Meme başı ve areolar kompleksinin korunmasına izin veren meme başı 

koruyucu mastektomi (NSM), meme başı tutulumu olmadığında 

onkolojik olarak güvenli bir prosedür kabul edilir. NSM için geleneksel 

endikasyonlar, klinik olarak negatif bir aksilla ile meme ucundan 2 

cm'den daha fazla uzakta yerleşmiş erken evre tümörleri olan hastaları 

içerir. Estetik nedenlerden dolayı, çok büyük veya ptotik göğüsler 

göreceli kontrendikasyonlardır(Rusby et al., 2010). 

Profilaktik mastektomi, yüksek riskli hastalarda risk azaltma stratejisi 

olarak %90-95 oranında risk azalmasına neden olur. Ortalama riskli 

kadınlar arasında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kontralateral 

profilaktik mastektomi (CPM) oranları son 10 yılda önemli ölçüde 

artmıştır. Ayrıca, sporadik meme kanseri olan kadınlarda karşı memede 

kanser riski düşüktür ve erken evre hastalığı olan kadınlar arasında 

yılda %0.5-0.75 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Birçok çalışma, 

en yüksek riskli bireyler arasında bile CPM'ye hayatta kalma avantajı 

göstermemiştir(Wallace et al., 2000). 
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Modifiye Radikal Mastektomi(MRM) 

MRM, I, II ve III (apikal) aksiller lenf düğümlerinin çıkarılmasıyla 

pektoralis majör kasını korur(Bland et al., 1998). MRM’nin anatomik 

sınırları, lateralde latissimus dorsi kasının ön kenarı, medialde 

sternumun orta çizgisi, süperiorda klavikula ve inferiorda memenin alt 

katlantısıdır. Deri flep kalınlığı ideal olarak 7 ila 8 mm'dir. Deri flepleri 

tamamen geliştikten sonra pektoralis majör kasının fasyası ve üstteki 

göğüs dokusu, altta yatan kastan çıkarılır ve bu da memenin tamamen 

çıkarılmasını sağlar. 

Daha sonra, ALND yapılır. Latilimus dorsi kasının, lateral ve 

subskapüler lenf nodu gruplarını (seviye I) içeren aksiller ven ve ön 

kenarındaki gözeli dokular temizlenir. Torakodorsal nörovasküler 

demeti korumaya dikkat edilir. Diseksiyon daha sonra merkezi aksiller 

lenf nodu grubunun (seviye II) temizlenmesi ile medial olarak devam 

eder. Bell'in uzun torasik siniri, serratus ön kasının yatırım fasyasında 

ilerlerken tanımlanır ve korunur. Bu siniri korumak için her türlü çaba 

gösterilmektedir, çünkü kanatlı bir skapula ve omuz zayıflığı ile kalıcı 

sakatlık serratus ön kasının denervasyonunu takip edecektir. Patey 

pektoralis minörünü böler ve aksilla apeksine kadar erişim sağlamak 

için onu çıkarır. Pektoralis minör kas genellikle aksiller damarın 

kostoklaviküler (Halsted) ligamentine medial olarak diseksiyonuna izin 

veren korakoid işlemine sokulmasının yakınındaki hassas kısımda 

bölünür. Son olarak, meme ve aksiller içerikleri cerrahi yataktan 

çıkarılır ve patolojik değerlendirme için gönderilir.  
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Deri fleplerinin altındaki veya aksilladaki seromalar, vakaların %20 

kadarında meydana geldiği bildirilen mastektomi ve aksiller lenf nodu 

diseksiyonunun en sık komplikasyonunu temsil eder(Tsai et al., 2018). 

Kapalı sistem emme drenajı kullanımı bu komplikasyon insidansını 

azaltır. Kateterler, drenaj günde <30 mL'ye düşene kadar yarada tutulur. 

Yara enfeksiyonları mastektomiden sonra seyrek görülür ve çoğunluğu 

deri flebi nekrozunun bir sonucudur. Aerobik ve anaerobik 

organizmalar, debridman ve antibiyotik tedavisi için enfekte olmuş 

yaradan alınan örnek kültürleri etkili bir yönetimdir. MRM sonrası 

lenfödem sıklığı yaklaşık %20'dir, ancak postoperatif RT 

kullanıldığında %50-60 kadar yüksek olabilir(Hinrichs et al., 2004).  

ÖZEL KLİNİK DURUMLAR 

Erkek Meme Kanseri 

Tüm meme kanserlerinin yaklaşık %1'i erkeklerde görülür. Meme 

kanseri olan erkekler tipik olarak daha ileri yaşta, daha ileri hastalık ve 

daha yüksek lenf nodu metastazı ile ortaya çıkarlar. Bunun nedeni 

tarama veya farkındalık eksikliği olabilir. Tümörlerin çoğu, kitle veya 

meme başı inversiyonu olarak ortaya çıkan subareolar pozisyonda 

bulunur. Tanı öykü, fizik muayene, mamografi ve ultrason ile özel 

meme görüntülemenin yanı sıra kor iğne biyopsisini içerir. Patoloji 

tipik olarak duktal histolojiyi gösterir ve vakaların yaklaşık %90'ı 

östrojen reseptörü pozitiftir. Geleneksel olarak meme kanseri teşhisi 

konan erkekler total mastektomi ile tedavi edilmiş olsada, segmental 

mastektomi ve adjuvan radyasyon tedavisi ile memenin korunması 

uzun süreli mamografik sürveyansın eklenmesi ile uygun bir strateji 
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olabilir. SLND, klinik olarak negatif hastalığı olan erkeklerde aksiller 

evreleme için doğru olduğu gösterilmiştir. SLN pozitif olan hastalarda 

ALND önerilir. Adjuvan (veya neoadjuvan) sistemik tedavi önerileri 

hastalığın evresi ve reseptör durumu tarafından yönlendirilir. Hormon 

reseptörü pozitif meme kanseri olan hastalara adjuvan tamoksifen 

tedavisi önerilir. Kişisel veya ailede erkek meme kanseri öyküsü, bu 

popülasyonda, özellikle BRCA2 mutasyonlarında daha yüksek bir 

BRCA mutasyon pozitifliği sıklığı olduğu için genetik danışmanlık için 

bir göstergedir. 

Hamilelikte Meme Kanseri 

Meme kanseri her 3000 gebe kadından birinde görülür ve bu kadınların 

%75'inde aksiller lenf nodu metastazı bulunur(Froehlich et al., 2019). 

Meme kanseri olan gebe kadının yaş ortalaması 34'tür. Hamilelik ve 

emzirme döneminde gelişen meme nodüllerinin %25'inden azı kanserli 

olacaktır (Robinson et al., 1991). Bu nodüllerin tanısında ultrasonografi 

ve iğne biyopsi kullanılır. Mamografi, hamilelik ve emzirme 

döneminde duyarlılığının azalması nedeniyle nadiren endikedir; ancak, 

mamografi gerekiyorsa fetüs korunmalıdır. 

Radyasyon tedavisinin fetus üzerindeki potansiyel zararlı etkileri 

nedeniyle, fetus doğana kadar RT düşünülemez. Birinci trimester 

anestezisinden sonra spontan düşük riski artmasına rağmen, gebeliğin 

birinci ve ikinci trimesterlerinde modifiye radikal mastektomi 

yapılabilir. Üçüncü trimesterde, adjuvan RT doğumdan sonraya kadar 

ertelenirse, ALND ile MKC düşünülebilir. Laktasyon baskılanır. Meme 

kanseri olan hamile kadınlar genellikle hastalığın daha sonraki bir 
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aşamasında ortaya çıkarlar. Çünkü hamilelik hormonu açısından zengin 

ortamda meydana gelen meme dokusu değişiklikleri erken kanserleri 

gizler. Bununla birlikte, meme kanseri olan hamile kadınlar, aşamalı 

olarak, meme kanseri olan hamile olmayan kadınlara benzer bir 

prognoza sahiptir. 

Filloid Tümörler 

Sistosarkom filloidleri nadir görülen bir fibroepitelyal meme neoplazmı 

temsil eder ve meme karsinomlarının sadece %0.5-1'ini oluşturur. Bu 

tümörler ergenler ve yaşlılar da dahil olmak üzere her yaştan kadınlarda 

ortaya çıkabilir, ancak çoğu 35 ila 55 yaş arası kadınlarda görülür. Tipik 

olarak oldukça büyüktür ve ortalama 4 ila 5 cm çapındadır. Filloid 

tümörler ve fibroadenomlar mamografik olarak ayırt edilemez 

olduğundan, kor iğne biyopsisi herhangi bir cerrahi müdahaleden önce 

yapılmalıdır. Eksizyonel biyopsi yapma kararı genellikle tümör 

büyüklüğüne, hızlı büyüme öyküsüne, hasta yaşına ve ilişkili veya 

gizlenmiş bir kanseri ekarte edememeye dayanır(Chen et al., 2005). 

Filloid tümörler mitotik aktivite, marj tipi, stromal aşırı büyüme ve 

hücresel pleomorfizme bağlı olarak iyi huylu, sınırda / düşük dereceli 

malign veya malign olarak sınıflandırılır. Bu tümörlerin %50'den 

fazlası iyi huyludur ve %25'i maligndir. Malign sistosarkom 

filloidlerinden sık görülen metastaz bölgeleri akciğer, kemik ve 

mediastendir(Damak et al., 2006). 
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Filloid tümörler için uygun tedavi negatif sınırda tam cerrahi 

eksizyondur ve uygun sınırlarda MKC tercih edilen primer tedavidir. 

Geleneksel olarak 1 cm'lik bir sınır önerilmiştir, ancak iyi huylu filloidli 

hastalarda negatif cerrahi marjin ile tam eksizyon yeterlidir. Lokal nüks 

insidansı iyi huylu tümörler için %5-20 ve malign tümörler için %20-

40 arasında değişmektedir. Lokal nüksler total mastektomi ile 

kurtarılabilir ve genel sağkalım oranını etkilemez. Tüm filloid tümörler 

için, aksiller nodal metastaz insidansı (%1'den az) lenfadenektomi 

ihtiyacını ortadan kaldırır. Malign tümörleri olan hastalar için bildirilen 

uzak metastaz oranları %25-40 arasında değişmektedir ve en yaygın 

uzak metastaz bölgesi akciğerdir. Stromal aşırı büyümenin varlığı, uzak 

metastaz ve nihai sonucun en güçlü prediktörü olabilir, ancak 5- ve 10 

yıllık genel sağkalım oranları sırasıyla %75-88 ve %57-80'dir. Bugüne 

kadar, bu hastalık için RT, KT veya hormonal tedavi için herhangi bir 

rol belirlenmemiştir(Barrio et al., 2007). 

Günümüzde meme kanseri dünyada kadınlar üzerinde en büyük kanser 

yükünü oluşturmaya devam etmektedir. Gelecekte kemoterapötik 

ilaçlardaki gelişmelerin hızlanması ile meme kanseri cerrahisi ile 

ilgilenen onkolojik cerrahların meme kanseri cerrahisini azaltmaya 

yönelik klinik araştırmaları devam edecektir. 
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GİRİŞ 

 

Diyabetin tüm dünyada prevalansı yüksektir ve ilerleyen yıllarda 

bunun daha da artması beklenmektedir. 2019 yılında 20-65 yaşları 

arasında 351,7 milyon, 65-99 yaşları arasında 135,6 milyon diyabetli 

vardır. 2030 yılında bu sayıların sırasıyla 417,3 milyon ve 195,2 

milyon olması beklenmektedir (International Diabetes Foundation, 

2019). Tip 2 Diyabet, toplam diyabetin %90-95’ini oluşturur ve 

önlenebilir bir hastalıktır. Bu yazıda Tip 2 Diyabet’den korunma ve 

Tip 2 Diyabet gelişimini geciktirmeye yönelik önlem ve tedavilerden 

bahsedilecektir. 

1. KİMLER RİSK ALTINDA? 

 

Yaş, obezite, fiziksel inaktivite, yüksek riskli etnik ırk/kökene sahip 

olmak ve genetik yatkınlık Tip 2 Diyabet riskini arttırır (Warram & 

Krolewski, 2011). American Diabetes Association(ADA) 2020 

kılavuzunda 45 yaşından sonraki kişilere, gestasyonel diyabet öyküsü 

olan kadınlara ve prediyabeti olanlara diyabet taramasını önerir. 

Ayrıca beden kitle indeksi ≥25 olanlara şu risk faktörlerinden en az 

birine sahiplerse tarama önerilir: birinci derece akrabada diyabet, 

fiziksel inaktivite, kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon (tansiyonun 

≥140/90 mmHg olması veya hipertansiyon tedavisi alıyor olmak), 

HDL kolesterol’ün altında 35 mg/dL ve/veya trigliserid düzeylerinin 

250 mg/dL üzerinde olması, akantozis nigrikans gibi insülin rezistansı 

ilişkili durumlar, yüksek riskli ırk/etnik kökene sahip olmak ve 
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polikistik over sendromu (American Diabetes Association, 2020). 

Şekil 1’de diyabet taraması yapılması gereken kişiler belirtilmiştir. 

 

Tüm sağlıklı bireylere Tip 2 Diyabet’den korunmak için sağlıklı 

beslenme ve fiziksel aktivite önerilir. Tip 2 Diyabet tanısı konduğunda 

derhal yaşam tarzı değişikliği ve ilaç müdahalesine başlanmalıdır.  

 

 

 

Şekil 1: Diyabet Taraması Önerilen Kişiler 
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 2. PREDİYABET 

 

Prediyabet, glukoz ve/veya A1C değerleri diyabet tanı kriterlerini 

karşılamayan, ancak normal aralıkta da olmayan kişileri tanımlamak 

için kullanılan terimdir. Açlık kan şekerinin 100-125 mg/dL (5,6-6,9 

mmol/L) (Bozulmuş Açlık Glukozu) ve/veya Oral Glukoz Tolerans 

Testi’nde 2. saat plazma glukozunun 140-200 mg/dL (7,8-11 mmol/L) 

ve/veya A1C’nin 5,7-6,4 (39-47 mmol/mol) olması durumunda 

prediyabet tanısı konur (Punthakee et al., 2018). Tablo 1’de Diabetes 

Mellitus, Prediyabet, Bozulmuş Açlık Glukozu, Bozulmuş Glukoz 

Toleransı tanı kriterleri gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: Diyabet, Prediyabet, Bozulmuş Açlık Glukozu ve Bozulmuş Glukoz 
Toleransı Tanı Kriterleri 

 

 Diyabet Prediyabet BAG BGT BAG + 
BGT 

APG ≥126 mg/dL 100-125 
mg/dL 

100-125 
mg/dL 

<100 
mg/dL 

100-125 
mg/dL 

OGTT 2.st 
PG 

(75 g 
glukoz) 

≥200 mg/dL 140-200 
mg/dL 

<140 
mg/dL 

140-199 
mg/dL 

140-199 
mg/dL 

Rastgele 
PG 

≥200 mg/dL + 
Diyabet 

semptomları 

- - - - 

A1C ≥%6.5 
(≥48 

mmol/mol) 

%5.7-6.4 
(39-47 

mmol/mol) 

- - - 

 

BAG: Bozulmuş Açlık Glukozu, BGT: Bozulmuş Glukoz Toleransı , APG: Açlık 
Plazma Glukozu, OGTT: Oral Glukoz Tolerans Testi, 2.st PG: 2. Saat Plazma 
Glukozu, OGTT: Oral Glukoz Tolerans Testi 
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Prediyabeti olanların 3-5 yıl içerisinde %25 ve tüm hayatları boyunca 

%70 oranında aşikar diyabet geliştirme riski vardır (Hostalek, 2019). 

Kardiyovasküler hastalık, inme ve periferik vasküler hastalık riskleri 

artmıştır (Brannick & Dagogo-Jack, 2018). Bu kişilerde sıklıkla 

abdominal obezite, hipertansiyon, HDL düşüklüğü ve trigliserid 

yüksekliği görülür. 

 

Prediyabet’te  yaşam tarzı değişikliği her durumda ilaç tedavisi ise 

belli durumlarda önerilir. Sigarayı bırakma, kardiyovasküler 

hastalıklar ve diyabetten korunma ile alakalı eğitim tüm 

prediyabetlilere verilmelidir. Tip 2 Diyabet’e ilerleme yaşam tarzı 

değişikliği ile %39-71, ilaç tedavisi ile %28-79 oranında önlenir 

(Shubrook et al., 2018).  

 

3. YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ 

 

Bu bölümde Tip 2 Diyabet’den korunmada maliyet-etkinliği 

kanıtlanmış olan fiziksel aktivite ve diyet önerileri anlatılacaktır. 

Sigarayı bırakmanın öneminden bahsedilecektir. 

 

3.1. Fiziksel Aktivite 

 

Prediyabetli hastalarda tempolu yürüyüş gibi orta yoğunluklu fiziksel 

aktivitenin yararlı etkileri gösterilmiştir (Knowler et al., 2002). 

Prediyabetli çocuklara ve ergenlere günde en az bir saat orta veya 

yüksek yoğunluklu aerobik egzersiz ile birlikte haftada en az 3 gün 

kas ve kemik güçlendirme egzersizleri önerilir (Care & Suppl, 2020). 

Yetişkinlere en az 150 dakika (haftada) orta-yoğun şiddette aerobik 
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aktivite önerilir. Haftalık egzersiz programı en az üç güne yayılmalıdır 

ve peşpeşe iki günden fazla egzersiz yapılmayan gün olmamalıdır. 

Fiziksel olarak daha aktif genç bireyler için haftada en 75 dakika 

yüksek yoğunluklu egzersiz yapma seçeneği de uygundur. Gün 

içerisinde 30 dakikadan uzun süre hareketsiz kalınmamalıdır. 

 

3.2. Diyet 

 

Diyabetli ve prediyabetli bireylerde tedavinin ana bileşenlerinden 

birini beslenme tedavisi oluşturmaktadır. Diyet tedavisinde esas amaç 

ideal vücut ağırlığı hedeflerine ulaşmak ve bunu sürdürmek, diyabetin 

başlangıcını önlemek ve geciktirmektir. Uygun diyet tedavisi aynı 

zamanda kan basıncını ve lipit seviyelerini kontrol etmeyi sağlar. Aynı 

zamanda koroner arter hastalığı ve diyastolik kalp yetmezliği gibi 

kardiyovasküler hastalıklardan korur (Zand et al., 2018). 

 

Önceki bilgilerin aksine güncel veriler ile protein ve yağ ve 

karbonhidrat için standart bir oranın olmadığı görülmüştür. Diyet 

çalışmalarının uzun dönem takipleri standart diyet listelerinin 

sürdürebilirliğinin az olduğunu göstermiştir. Son yıllarda 

kişiselleştirilmiş diyet planları ön plana çıkmıştır. Kişilerin günlük 

makronutrient tüketim oranları belirlendikten sonra, sosyo-ekonomik 

durumları, alışkanlıkları ve dini inanışlarına uygun bir biçimde diyet 

listeleri oluşturulmalıdır.  

 

Karbonhidratlar sebze, meyve, süt, yoğurt, baklagil ve tam tahıllardan 

sağlanmalıdır (Dietary Guidelines Advisory Comittee, 2010) . Nişasta 
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içermeyen sebzelere ağırlık verilmeli, rafine karbonhidrat ve ilave 

şeker azaltılmalıdır. Günlük protein alımı kişinin mevcut 

alışkanlıklarına uygun şekilde devam etmelidir. Akdeniz diyetinde 

olduğu gibi çoklu ve tekli doymamış yağlardan zengin beslenilmeli, 

doymuş yağlar kısıtlanmalıdır (Estruch et al., 2013). Trans yağlar 

kullanılmamalıdır. Omega-3 takviyesi için tartışmalar devam 

etmektedir. İnsülin duyarlılığı ve kan lipit profilinde iyileşme 

sağladığını gösteren çalışmalar olmasına rağmen, prediyabeti olan 

kişilere Omega-3 takviyesini önermek için yeterli kanıt yoktur 

(Siscovick & et al, 2017) (Crochemore et al., 2012). Ilımlı alkol 

tüketiminin prediyabetin ilerlemesi üzerinde etkisi gösterilmemiştir. 

Tatlandırıcı kullanmanın glisemik kontrol üzerine negatif etkisi 

gösterilmemiştir ve kişinin karbonhidrat alımını azaltıcı etkisi 

olabileceğinden kullanılabilir bulunmuştur (American Diabetes 

Association, 2020). 

 

Prediyabeti olan hastalara diyet önerisinde bulunulurken hastaların 

daha kolay anlamasını sağlamak için tabak modeli kullanılabilir. İdeal 

yeme modelinde bir tabağın ½’sini nişasta içermeyen sebzeler, ¼’nü 

protein ve ¼’ünü karbınhidrat içeren yiyecekler oluşturmalıdır (CDC, 

2020). Şekil 2’de prediyabetli hastalara önerilen tabak modeli 

gösterilmektedir. 
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Şekil 2: Prediyabetli Hastalara Önerilen Tabak Modeli 

 

3.3. Sigarayı bırakma 

 

Sigara içmek diyabet riskini arttırır ve bu değiştirilebilir bir risk 

faktörüdür (Maddatu et al., 2017). Sigara ayrıca prediyabetle birlikte 

görülen kardiyovasküler hastalıklara da sebep olur. Prediyabet 

saptanan tüm hastalar derhal sigarayı bırakma programlarına 

yönlendirilmelidir. Sigarayı bıraktıktan sonra görülebilen kilo artışı 

durumuna karşı dikkatli olunmalıdır. 

 

4. İLAÇ TEDAVİSİ 

 

Prediyabetli hastalarda diyabetin gelişmesini önlemek için birçok 

çalışma yapılmıştır. Metformin, GLP-1 reseptör agonistleri, alfa 

glukozidaz inhibitörleri, glitazonlar denenmiş, yanlızca metforminin 

diyabeti önlemede etkinliği kanıtlanmıştır. 

 

Prediyabet’te  yaşam tarzı değişikliği kuvvetle önerilmekle birlikte şu 

durumlarda metformin tedavisi başlanmalıdır: Beden kitle indeksi 

Nişasta 
içermeyen 
sebzeler 

Protein 

Karbon 
hidrat 
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(BKİ) ≥35 kg/m2 olanlar, 60 yaşın altındaki kişiler ve gestasyonel 

diyabet öyküsü olan kadınlar (American Diabetes Association, 2020). 

Metformin kullanan hastalarda B12 vitamini eksikliği açısından 

dikkatli olunmalıdır. Yılda bir B12 vitamini seviyesi ölçümü uygun 

bir yaklaşımdır. Prediyabette ilaç tedavisi önerilenler Şekil 3’de 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3: Prediyabette İlaç Tedavisi Önerilenler 

 

5. TİP 2 DİYABETTEN KORUNMA İÇİN YAPILMIŞ 

ÇALIŞMALAR 

 

Tip 2 Diyabet önlenebilir bir hastalıktır. Tip 2 Diyabet’den korunma 

uzun yıllardır ilgi çeken konu olmaya devam etmiştir. Konu ile alakalı 

birçok çalışma yapılmış, çalışmaların verileri ışığında öneriler 

düzenlenmiştir. 
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5.1. Diabetes Prevention Program (DPP) 

 

Tip 2 Diyabet’den korunmada köşe taşı olan çalışmalardan biri olan 

“Diabetes Prevention Program” çalışması 2002 yılında yayınlanmıştır. 

Bozulmuş Açlık Glukozu ve Bozulmuş Glukoz Toleransı tanılı 3234 

hasta ortalama 2,8 yıl takip edilmiştir. Beklenen sonuca ulaşıldığı için 

erken sonlandırılmıştır. Bir gruba plasebo, bir gruba metformin 850 

mg 2*1 verilmiş, bir gruba da yoğun yaşam tarzı müdahalesi 

yapılmıştır. Yaşam tarzı müdahalesi kolunda ≥ %7kilo kaybı 

hedeflenmiş, haftada an az 150 dk fiziksel aktivite önerilmiş, düşük 

kalorili diyetler verilmiş, 16 kez eğitim ve sonrasında bireysel 

görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın troglitazon kolu da vardır ancak 

ilaç yasaklandıktan sonra çalışmadan çıkarılmıştır. Tüm gruplara 

standart yaşam tarzı değişikliği önerileri yapılmıştır. 

 

Tip 2 diyabete ilerleme yaşam tarzı müdahale grubunda plaseboya 

göre %58, metformin grubunda %31 daha az bulunmuştur (Knowler et 

al., 2002). Bir hastanın diyabete ilerlemesini önlemek için tedavi 

edilmesi gereken kişi sayısı (Number Need To Treat) metformin için 

14, yaşam tarzı müdahalesi için 7’dir. 1 yılda metformin ile 2.7, yoğun 

yaşam tarzı değişikliği ile 6.7 kg kaybı olmuştur. Metformin ve yaşam 

tarzı değişikliği açlık plazma glukozuna etkili bulunmuştur ve bu ikisi 

arasında açlık plazma glukozu açısından farklılık saptanmamıştır. 

İkinci saat plazma glukozu ve A1C üzerinde yaşam tarzı 

değişikliğinin etkisi metforminin etkisinden fazla bulunmuştur 

(Knowler et al., 2002). 
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5.2. Diabetes Prevention Program Outcomes Study (DPPOS) 

  

2002 yılında DPP çalışmasındaki 2779 hasta takibe alınmıştır ve 

2024’e kadar bu takibin sürmesi planlanmaktadır. DPP Çalışması sona 

erdikten sonra tüm katılımcılara yaşam tarzı değişikliği eğitimi 

verilmiştir. Yaşam tarzı müdahale grubunda olanlara 3 ayda bir yaşam 

tarzı eğitimi ve 6 ayda bir kişiselleştirilmiş öneriler verilmeye devam 

edilmektedir. Metformin grubundakiler metformini maskesiz olarak 

almaya devam etmektedir. Plasebo grubuna artık plasebo 

verilmemektedir. 2016’da yayınlanan çalışmada 15. Yılda diyabete 

ilerlemede yaşam tarzı müdahale grubunda plaseboya göre %27, 

metformin grubunda %18 azalma olduğu belirtilmiştir (Nathan et al., 

2016). Uzun yıllık takipte başlangıçtaki kilo kaybı farkı 

sürdürülmemiştir. Mikrovasküler komplikasyonlar 3 grupta da benzer 

görülmüştür. Kadınlarda mikrovasküler komplikasyonlar yaşam tarzı 

grubunda plasebo ve metformine göre %21-22 daha az saptanmıştır 

(Nathan et al., 2016). 

 

5.3. Finnish Diabetes Prevention Study 

 

Tip 2 Diyabet’den korunma ile ilgili yapılmış bir diğer çalışma olan 

“Finnish Diabetes Prevention Study” 2001 yılında yayınlanmıştır. 40-

65 yaş arası, Beden Kitle İndeksi ≥25 kg/m2 olan, Bozulmuş Glukoz 

Toleransı olan 522 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Yoğun yaşam 

tarzı müdahalesi ile standart bakım karşılaştırılmıştır. Müdahale 

grubunda lif alımı artırılmış, total kalori ve yağ alımı azaltılmıştır. 

Standart bakım grubuna göre diyabete ilerleme müdahale grubunda 
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%58 azalmıştır (Tuomilehto & Al, 2001). 1 yıl sonuna 4 kg, 2 yıl 

sonunda 3.5 kg daha fazla kilo kaybı gözlenmiştir. Bel çevresi, açlık 

plazma glukozu, 2. saat plazma glukozu, trigliserid ve kan basıncı 

anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur (Tuomilehto & Al, 2001). 

 

5.4. Da Qing IGT and Diabetes Study 

  

Çin’de yapılan “Da Qing IGT and Diabetes Study” 1997 yılında 

yayınlanmıştır. Bozulmuş Glukoz Toleransı olan 577 hasta alınmıştır. 

Çalışmada 4 kol oluşturulmuştur. Bir kola egzersiz artı diyet, bir gruba 

sadece egzersiz, bir gruba sadece diyet verilmiş ve kontrol grubuna 

müdahale yapılmamıştır. 6 yılda diyabet gelişmesi kontrol grubuna 

göre egzersiz artı diyet grubunda  %42, egzersiz grubunda %46, diyet 

grubunda %31 azalmıştır (Pan & Al, 1997). 

 

5.5. Stop-NIDDM 

 

“Stop NIDDM” çalışması 2002 yılında yayınlanmış, uluslararası, çok 

merkezli, çift kör, randomize kontrollü bir çalışmadır. 40-79 yaş arası, 

Vücut Kitle İndeksi 25-40 kg/m2, Bozulmuş Glukoz Toleransı olan 

1429 hasta ortalama 3,9 yıl takip edilmiştir. Bir gruba 100 mg akarboz 

3*1 verilirken, diğer gruba plasebo verilmiştir. Oral Glukoz Tolerans 

Testi ile bakılan diyabet gelişmesi müdahale grubunda plaseboya göre 

%25 daha azdır, Bozulmuş Glukoz Toleransı’nın gerilemesi artmıştır 

(Chiasson et al., 2002) . Akarboz ile kardiyovasküler olaylar, koroner 

kalp hastalığı ve hipertansiyon azalmıştır. Yan etki olarak gaz ve diare 

görülmüştür. Bulgular “Akarboz postprandial glukozu düşürerek 

glukozun toksik etkisine karşı koruyabilir” şeklinde yorumlanmıştır. 
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Fakat ilaç bırakılınca diyabet insidansı tekrar artmıştır. Güncel 

bilgilerle akarboz Tip 2 Diyabet’den korunma için önerilmemektedir. 

 

5.6. Dream 

  

“Dream” çalışması çift kör, randomize kontrollü, 2*2 faktöriyel 

dizayn şeklinde yapılmış bir çalışmadır. Otuz yaş ve üzeri, Bozulmuş 

Açlık Glukozu ve/veya Bozulmuş Glukoz Toleransı tanılı 5269 hasta 

ortalama 3 yıl takip edilmiştir. Ramipril 15 mg ve plasebo, 

Rosiglitazon 8 mg ve plasebo karşılaştırılmıştır.  

 

Ramipril kolunda plaseboya göre Tip 2 Diyabet gelişimi ve ölüm 

kompozit sonucunda anlamlı farklılık saptanmamıştır. Ramipril ile 

normoglisemiye dönüş artmıştır (The Dream Trial Investıgators, 

2006). Oral Glukoz Tolerans Testi 2. saat plazma glukozu ramipril 

kolunda daha düşüktür fakat açlık plazma glukozu ve kardiyovasküler 

sonlanımlarda farklılık görülmemiştir.  

 

Rosiglitazon kolunda  plaseboya göre Tip 2 Diyabet gelişimi ve ölüm 

kompoziti %60 azalmıştır. Normoglisemiye dönüş rosiglitazonda daha 

fazladır. Kardiyovasküler sonuçlar benzerdir ancak rosiglitazon 

plaseboya göre kalp yetmezliğini arttırmıştır (Gerstein et al., 2011) 

 

5.7. Navigator 

 

“Navigator” çalışması 2010 yılında yayınlanlanan, randomize, plasebo 

kontrollü, çift kör, 2*2 faktöriyel dizayn yapılmış bir çalışmadır. 

Bozulmuş Açlık Glukozu ve/veya Bozulmuş Glukoz Toleransı tanılı, 

kardiyovasküler riski yüksek olan 9306 hasta ortalama 5 yıl takip 
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edilmiştir. Valsartan 160 mg ve plasebo, nateglinid 60 mg ve plasebo 

karşılaştırılmıştır. Diyabet gelişimi ve kardiyovasküler olay kompozit 

sonucunda her iki karşılaştırmada da farklılık saptanmamıştır. 

Nateglinid hipoglisemiyi arttımıştır (Navıgator Study Group, 2010). 

Valsartan plaseboya göre diyabet insidansını %14 azaltmıştır (Luan, 

2010). Kardiyovasküler sonlanımlarda farklılık görülmemiştir. 
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