
SAĞLIK BİLİMLERİNDE 
MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL EĞİLİMLER

EDİTÖR
Dr. Öğr. Üyesi Özge ALTINTAŞ KADIRHAN

YAZARLAR
Doç. Dr. Şule AYDIN TÜRKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir DİRİCAN
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Zehra BODUR GÜNEY 
Dr. Öğr. Üyesi Özge ALTINTAŞ KADIRHAN
Öğr. Gör. Dr. Bilal ÖZMEN
Öğr. Gör. Dr. Şeyda KARABÖRK
Op. Dr. Güner ÇAKMAK
Uzm. Dr. Ayşegül SEREMET KESKIN 
Uzm. Dr. Dila KIRAĞI
Uzm. Dr. Dilek TEZCAN
Uzm. Dr. Elif Umay ALTAŞ
Uzm. Dr. Hacer Efnan MELEK ARSOY 
Uzm. Dr. Hümeyra ÇELİK
Uzm. Dr. MAHMUT ÇORAPLI
Uzm. Dr. Ömer GEZGİNASLAN
Uzm. Dr. Tuğba ÇALIŞKAN
Uzm. Dr. Vildan GÜRSOY
Uzm. Dr. Selime ERMURAT
Dr. Hatice ESEN
Dr. Levent SARIYILDIZ



SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER 
GÜNCEL EĞİLİMLER

EDİTÖR

Dr. Öğr. Üyesi Özge ALTINTAŞ KADIRHAN

YAZARLAR 

Doç. Dr. Şule AYDIN TÜRKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir DİRİCAN
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Zehra BODUR GÜNEY
Dr. Öğr. Üyesi Özge ALTINTAŞ KADIRHAN

Öğr. Gör. Dr. Bilal ÖZMEN
Öğr. Gör. Dr. Şeyda KARABÖRK
Op. Dr. Güner ÇAKMAK
Uzm. Dr. Ayşegül SEREMET KESKIN
Uzm. Dr. Dila KIRAĞI
Uzm. Dr. Dilek TEZCAN 

Uzm. Dr. Elif Umay ALTAŞ
Uzm. Dr. Hacer Efnan MELEK ARSOY 

Uzm. Dr. Hümeyra ÇELİK
Uzm. Dr. MAHMUT ÇORAPLI
Uzm. Dr. Ömer GEZGİNASLAN

Uzm. Dr. Tuğba ÇALIŞKAN
Uzm. Dr. Vildan GÜRSOY
Uzm. Dr. Selime ERMURAT 

Dr. Hatice ESEN 

Dr. Levent SARIYILDIZ 



Copyright © 2021 by iksad publishing house

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 

distributed or transmitted in any form or by 

any means, including photocopying, recording or other electronic or 

mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, 

except in the case of 

brief quotations embodied in critical reviews and certain other 

noncommercial uses permitted by copyright law. Institution of Economic 

Development and Social 

Researches Publications®
(The Licence Number of Publicator: 2014/31220) 

TURKEY TR: +90 342 606 06 75 

USA: +1 631 685 0 853 

E mail: iksadyayinevi@gmail.com 

www.iksadyayinevi.com 

It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules. 

Iksad Publications – 2021©

ISBN: 978-605-70345-8-8 

Cover Design: İbrahim KAYA
February / 2021 

Ankara / Turkey 

Size = 16x24 cm



İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN / ÖNSÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Özge ALTINTAŞ KADIRHAN …………….......………1

BÖLÜM 1
COVID-19 PNÖMONİSİ TANISI ALAN HASTALARIN
DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Uzm. Dr. Tuğba ÇALIŞKAN
Uzm. Dr. Ayşegül SEREMET KESKIN
Dr. Hatice ESEN………….………...………………………………....…….3

BÖLÜM 2

COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE SAĞLIK
ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARI İLE
STRES DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
İNCELENMESİ

Op. Dr. Güner ÇAKMAK….……..…………………….…….….…….…25

BÖLÜM 3
COVID-19 HASTALIĞI VE CORONAVİRÜS’ÜN GENETİK 
ÖZELLİKLERİNE GENEL BAKIŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir DİRİCAN………………..….…….………......39

BÖLÜM 4
MONOOKULER GÖRME KAYBI İNME HABERCİSİ
OLABİLİR; LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Uzm. Dr. Dila KIRAĞI
Dr. Öğr. Üyesi Özge ALTINTAŞ KADIRHAN ………....……………61



BÖLÜM 5

NÖRODEJENERATİF HASTALIKLARDA CXCL13’ÜN
ROLÜ

Öğr. Gör. Dr. Şeyda KARABÖRK
Uzm. Dr. Hümeyra ÇELİK
Doç. Dr.Şule AYDIN TÜRKOĞLU…………………..…………………95

BÖLÜM 6

KRONİK LENFOSİK LÖSEMİ HAKKINDA MERAK

EDİLENLER

Uzm. Dr. Vildan GÜRSOY…………..……………………...……….…135

BÖLÜM 7

BEHÇET HASTALIĞI VE VASKÜLER TUTULUM

Uzm. Dr. Dilek TEZCAN……………………………….………….……155

BÖLÜM 8

ANTİFOSFOLİPİD ANTİKOR SENDROMU

Uzm. Dr. Selime ERMURAT…………………………………….………185

BÖLÜM 9

OSTEOARTRİT

Uzm. Dr. Ömer GEZGİNASLAN………………...………………..……227

BÖLÜM 10

ÜST EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ

Uzm. Dr. Ömer GEZGİNASLAN…………………………….…………243



BÖLÜM 11

SARKOPENİ

Uzm. Dr. Elif Umay ALTAŞ………………………………….…………261

BÖLÜM 12

LATERAL EPİKONDİLİT

Uzm. Dr. Elif Umay ALTAŞ…………………………………..…………275

BÖLÜM 13

NADİR BİR DİŞ ANOMALİSİ VAKA RAPORLARI: SOLİTER
MEDİAN MAKSİLLER SANTRAL KESİCİ

Öğretim Görevlisi Bilal ÖZMEN
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Zehra BODUR GÜNEY………………………299

BÖLÜM 14
GÜNCEL BIRADS DERLEMESİ

Uzm. Dr. MAHMUT ÇORAPLI…………………………………………313

BÖLÜM 15

KOLLOİD KİSTLERİN GÖRÜNTÜLEME BULGULARI

Uzm. Dr. MAHMUT ÇORAPLI…………………………………………331

BÖLÜM 16

İNFANTİL KOLİK

Uzm. Dr. Hacer Efnan MELEK ARSOY………………………………343



BÖLÜM 17

PENTRAKSİNLER: C REAKTİF PROTEİN VE PENTRAXİN

Dr. Levent SARIYILDIZ………………………………..………………371



 

 1 

ÖNSÖZ 
 

‘Dünya’da herşey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, 

başarı için, 

 en hakiki mürşit bilimdir, fendir.’     

 

Mustafa Kemal ATATÜRK 

 

Atatürk bu sözleri ile halkın, bilimsel, akılcı ve gerçekçi 

düşüncelerden ve eylemlerden hiçbir zaman ayrılmaması gerektiğini 

en sade şekli ile dile getirmiştir. Hiçbir sınır tanımayan Koronavirüs 

pandemisinde tüm dünya hastalığı ‘akılcı’ bilimsel ve teknolojik 

yöntemlerle eradike etmekle uğraşırken ‘hayattaki tek gerçeğin bilim 

olduğunu’ bir kez daha anladık.   

Küresel hastalık, doğal afet veya savaş durumlarında içinde bulunulan 

durumun belirsizliği arttığı dönemlerde, teknolojik gelişmelerin 

sayesinde bilgiye ulaşmak hızlı olabilse de doğru ve güvenli bilgiye 

ulaşmak büyük oranda sorun olmaktadır. ‘Sağlık Bilimlerinde 

Multidisipliner Güncel Eğilimler’ kitabımızın giderek büyüyen ‘bilgi 

dağı’ içerisinde sürekli güncellenen verileri takip etmekte bilim ile 

uğraşan bilim insanlarına yol gösteren yeni, doğru ve güvenilir bilgi 

kaynağı olacağını umuyorum. Özveri ve titizlikle çalışarak güncel 

bilimsel konuları sunan tüm yazarlara teşekkürlerimi sunarım. 
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‘Sağlık neferlerimiz, Sizler bizim Kahramanımızsınız’, bu kitap Covid-

19 pandemisi nedeni ile yaşamını yitiren tüm sağlık çalışanların 

anısına atfedilmiştir. 

        Saygılarımla, 

Dr. Özge ALTINTAŞ KADIRHAN 

Kırklareli, Şubat 2021 
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GİRİŞ 

Ağır akut solunum yolu sendromu Coronavirus 2'nin (SARS-CoV-2) 

neden olduğu yeni Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) salgını, 

Aralık 2019'da ilk kez Çin'de görüldükten sonra tüm dünyaya yayılmış 

ve halen salgın tüm hızıyla devam etmektedir (SB 2020). Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 16 Aralık 2020 verilerine göre 72.556.942 

COVID-19 vakasının olduğu ve hastalığın 1.637.155 kişinin ölümüne 

neden olduğu görülmektedir (WHO 2020). Aynı tarihte Türkiye’de 

yapılan toplam test sayısı 21.695.592, toplam vaka sayısı 1.928.165 

olarak tespit edilmiş olup, hastalıktan dolayı 17.121 kişinin hayatını 

kaybettiği belirtilmiştir (covid19.saglik.gov.tr 2020). Hastalığın en 

önemli ve sık görülen semptomları; ateş, öksürük ve dispne olmakla 

birlikte, hastalık; burun akıntısı, boğaz ağrısı, kas eklem ağrısı, ishal, 

kusma, karın ağrısı, baş ağrısı gibi bir çok değişik semptom ile ortaya 

çıkabilmektedir. Hastalığın prognozunu belirlemedeki en önemli 

semptom; öksürük ve nefes darlığıdır. Bu semptomlar hastaneye yatış 

kararını da etkileyen en önemli faktörlerdir. COVID-19 hastalarında 

gelişen pnömoni ciddi mortalite nedeni olabilmektedir (SB,2020). 

COVID-19 pnömonisi kendine özgü özellikleri olan spesifik bir 

hastalıktır. Başlıca özelliği, hipokseminin şiddetine rağmen, solunum 

mekaniğinin kendini daha iyi korumasıdır (Gattinoni, Chiumello, ve 

Rossi, 2020). COVID-19 tanısı; kombine orofaringeal-nazofaringeal 

sürüntüden alınan reverse-transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu 

(real-time reverse-transcription polymerase chain reaction, rRT-PCR) 

ile konmaktadır.  
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Bu test spesifik olmakla birlikte; özellikle hastalığın erken 

dönemlerinde, %37 ile %71 arasında değişen düşük bir sensitiviteye 

sahiptir. rRT-PCR testtinin düşük sensitiviteye sahip olması ve 

hastalığın primer olarak solunum sistemi tutulumu yapması nedeniyle 

toraks tomografisi (BT) COVID-19 tanısında tercih edilen ek tanı 

yöntemi haline gelmiştir. toraks BT sensitivitesi, mevcut rRT-PCR ile 

karşılaştırıldığında oldukça yüksektir (Durmaz, 2020). 

Bu çalışma ile bir eğitim ve araştırma hastanesinde pandemi 

polikliniğine başvuran hastalardan; toraks BT çekilen, COVID-19 ile 

uyumlu pnömoni tanısı alan, pandemi servis veya yoğun bakım 

ünitesinde (YBÜ) yatışı yapılan hastaların demografik özelliklerinin 

incelenerek, hastalığın seyri ve prognozu üzerine etkili olan 

faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araştırma 13 Mart-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında hastanemize 

COVID-19 şüphesi ile başvuran hastalardan toraks BT çekilen, 

pnömoni tanısı alan ve pandemi klinikleri veya YBÜ’lerde yatan 

hastaları kapsamaktadır. Araştırmada kullanılacak veriler Hastane 

Bilgi Yönetim Sisteminden (HBYS) ve Halk Sağlığı Yönetim 

Sisteminden (HSYS) olarak elde edilmiştir. Araştırma için 3.06.2020 

tarihli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma 

hastanesi klinik araştırmalar etik kurulundan (03/06/2020 tarih Karar 

no:7/19) izin alınmıştır. Araştırma retrospektif, kesitsel ve tanımlayıcı 

olarak planlanmıştır. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 20.0 programı 

aracılığı ile değerlendirilmiştir. 
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BULGULAR 

Araştırmaya; 13 Mart-31 Ağustos 2020 tarih aralığında eğitim ve 

araştırma hastanesinin pandemi polikliniğine başvuran ve toraks BT 

bulguları ile pnömoni tanısı alan 910 hasta dâhil edilmiştir. Hastaların 

%59.5 (547)’u erkek, %40.5’i (373) kadın hastalardan oluşmaktadır. 

Hastaların genel yaş ortalaması 52,27±20,08 (0-96) olarak 

bulunmuştur. Araştırmaya dâhil edilen hastalar rRT-PCR pozitif (+) 

ve negatif (-) olarak ikiye ayrıldığında; rRT-PCR(+) grupta 244 

(%26,5), rRT-PCR(-) grupta 676 hasta (%73.5) yer almaktadır. 

Hastalar 20 yaş altı, 20-34 yaş, 35-49 yaş, 50-64 yaş ve 65 yaş üstü 

olarak gruplara ayrılmıştır. Araştırma verilerine göre; yaş grupları ile 

COVID-19 olma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

vardır (p=0,01) rRT-PCR(+)’lik oranı açısından 20-34 yaş gurubu 

arasında anlamlı fark saptanmaz iken, bu fark 35-64 yaş gurubu 

arasında daha yüksek olarak saptanmıştır. 65 yaş üzeri hastalarda ise 

rRT-PCR(+)’lik oranı anlamlı olarak daha düşüktür. 

 Her iki gruptaki hastalar başvuru şikâyetlerine göre 

değerlendirildiğinde baş ağrısı, boğaz ağrısı, tat-koku almada bozulma 

rRT-PCR (+) grupta anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Boğaz ağrısı 

baş ağrısı, tat, koku almada bozulma şikayetlerine bağlı olarak 

hastaların COVID-19 olma durumları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmaktadır (sırasıyla p=0,025, p=0,03, p<0,0001). 

Öksürük, nefes darlığı, sırt ağrısı, balgam, bulantı-kusma, iştahsızlık, 

kas eklem ağrısı ve bilinç değişikliği semptomlarında fark 

saptanmamıştır.  
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Hastalar altta yatan hastalıklara göre ayrıldığında rRT-PCR(+) grupta 

altta yatan hastalıkların daha fazla olduğu saptanmıştır. Hastalar YBÜ 

veya servis yatışına göre değerlendirildiğinde; serviste veya YBÜ’de 

yatmaya bağlı olarak hastaların COVID-19 olma durumlarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,001). 

Gruplar arasındaki dağılım incelendiğinde rRT-PCR(+) hasta 

grubunda 230 hastada (%94.3) servis yatışı, 14 (%5.7) hastada YBÜ 

yatışı olduğu; rRT-PCR(-) grupta 559 hastanın (%82.7) servis 

yatışının olduğu, 117 hastanın (%17.3) ise YBÜ’ne yatışının olduğu 

tespit edilmiştir. Her iki grup karşılaştırıldığında rRT-PCR(-) grupta 

daha anlamlı olarak YBÜ’ne yatış fazladır.  

Hastaların gruplara göre demografik verileri Tablo 1’de sunulmuştur.  
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Tablo 1: Gruplara Göre Hastaların Demografik Verileri. 

    

rRT-PCR (-)  

n (%) 

676 (73,5) 

rRT-PCR (+) 

n (%) 

244(26,5) 

Toplam  

n (%)  

910(100) 

p 

Cinsiyet Kadın 252(37,3)a 121(49,6)b 373(40,5) 0,001 
  Erkek 424(62,7)a 123(50,4)b 547(59,5) 

Yaş 

  

20 altı 42(6,2)a 11(4,5)a 53(5,8) 0,010 
20-34 101(14,9)a 31(12,7)a 132(14,3) 

35-49 135(20)a 67(27,5)b 202(22) 

50-64 178(26,3)a 78(32)b 256(27,8) 
65 üstü 220(32,5)a 57(23,4)b 277(30,1) 

Takip edildiği 
Klinik 

Servis 559(82,7)a 230(94,3)b 789(85,8) <0,0001 
Yoğun 
bakım

117(17,3)a 14(5,7)b 131(14,2) 

Öksürük 
Yok 410(60,7) 140(57,4) 550(59,8) 0,371 
Var 266(39,3) 104(42,6) 370(40,2) 

Nefes Darlığı Yok 448(66,3) 159(65,2) 607(66) 0,754 
Var 228(33,7) 85(34,8) 313(34) 

Ateş 
Yok 536(79,3) 187(76,6) 723(78,6) 0,387 
Var 140(20,7) 57(23,4) 197(21,4) 

Halsizlik/ 

Yorgunluk/ 

Kırgınlık

Yok 579(85,7)a 157(64,3)b 736(80) <0,0001 
Var 97(14,3)a 87(35,7)b 184(20)  

Göğüs/Sırt 
Ağrısı 

Yok 636(94,1) 221(90,6) 857(93,2)           0,063  
Var 40(5,9) 23(9,4) 63(6,8) 

Baş Ağrısı Yok 631(93,3)a 213(87,3)b 844(91,7)  0,003 
Var 45(6,7)a 31(12,7)b 76(8,3) 

Balgam 
Yok 642(95) 230(94,3) 872(94,8) 0,670 
Var 34(5) 14(5,7) 48(5,2) 

Boğaz Ağrısı Yok 607(89,8)a 206(84,4)b 813(88,4) 0,025 
Var 69(10,2)a 38(15,6)b 107(11,6) 

Tat/Koku 

Alamada 

bozulma 

Yok 670(99,1)a 229(93,9)b 899(97,7) <0,0001 

Var 6(0,9)a 15(6,1)b 21(2,3) 

İshal/Karın 
ağrısı 

Yok 638(94,4) 234(95,9) 872(94,8) 0,359 
Var 38(5,6) 10(4,1) 48(5,2) 

Bulantı/Kusma 
Yok 639(94,5) 222(91) 861(93,6) 0,053 
Var 37(5,5) 22(9) 59(6,4) 

İştahsızlık 
Yok 665(98,4) 236(96,7) 901(97,9) 0,120 
Var 11(1,6) 8(3,3) 19(2,1) 

Kas Ağrısı Yok 617(91,3)a 207(84,8)b 824(89,6) 0,005 
Var 59(8,7)a 37(15,2)b 96(10,4) 

Bilinç 
Değişikliği

Yok 666(98,5) 244(100) 910(98,9) 0,071 
  Var 10(1,5) 0(0) 10(1,1) 
Pearson Chi Square (p≤0.05 anlamlı) Farklı harfler satır boyunca pozitif ve negatif sonuçların 

sütun yüzdelerinin 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak birbirinden farklı olduğunu 

gösterir.   
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Tablo 2’de hastaların klinik öykülerine göre; seyahat geçmişi bilgisi, 

ek hastalık bilgisi, eşlik eden kronik hastalıkar ve taburcu/ex 

durumlarının COVID-19 olma durumlarına göre karşılaştırmaları yer 

almaktadır. Hastaların seyahat geçmişine bağlı olarak COVID-19 

olma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmaktadır (p<0,0001).  

Ek hastalık durumuna bağlı olarak hastaların COVID-19 olma 

durumları arasında istatistiksel olarak fark bulunmaktadır (p<0,0001). 

COVID-19 olan hastalarda ek hastalıklar, COVID-19 olmayanlara 

göre daha düşük oranda görülmektedir.  

Eşlik eden kronik hastalıklardan; Maligniteye, kardiovasküler 

hastalıklara, nörolojik hastalıklara bağlı olarak hastaların COVID-19 

olma durumları arasında istatistiksel olarak fark bulunmaktadır 

(sırasıyla p=0,019, p=0,021, p=0,043). COVID-19 olanların 

%88,9’unda kardiovasküler hastalık yokken, %11,1’inde vardır. 

COVID-19 olanların %96,3’ünde nörolojik hastalık görülmezken, 

%3,7’sinde nörolojik hastalık görülmektedir. 

Hipertansiyon (HT), Diyabetes Mellitus (DM), Kronik Obstruktif 

Akciğer Hastalığı (KOAH), astım, Kronik Böbrek Hastalığı (KBH), 

Troid hastalığı, Hepatit B, psikolojik hastalıklar, transplantasyon ile 

hastaların COVID-19 olma durumları arasında istatistiksel olarak fark 

bulunmamaktadır. 
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Tablo 2: Hastaların Klinik Öyküleri. 

  

Kan 

değerleri 
rRT-PCR(-)  

n (%) 

rRT-

PCR(+)  

n (%) 

Toplam  

n (%) 
p 

Seyahat 

Geçmişi 
  

Bilinmiyor 24(3,6)a 6(2,5)a 30(3,3) <0,0001*

Var 27(4)a 27(11,1)b 54(5,9)  
Yok 625(92,5)a 211(86,5)b 836(90,9) 

Ek Hastalık Yok 289(42,8)a 141(57,8)b 430(46,7) <0,0001* 

  Var 387(57,2)a 103(42,2)b 490(53,3) 

Eşlik Eden Hastalık     

Malignite 
Yok 606(89,6)a 231(94,7)b 837(91)  0,019* 

Var 70(10,4)a 13(5,3)b 83(9)  
Kardiovasküler Yok 559(82,7)a 217(88,9)b 776(84,3) 0,021* 

 Var 117(17,3)a 27(11,1)b 144(15,7) 

Ht Yok 541(80) 203(83,2) 744(80,9) 0,281 

 Var 135(20) 41(16,8) 176(19,1) 

Dm Yok 580(85,8) 210(86,1) 790(85,9) 0,918 

 Var 96(14,2) 34(13,9) 130(14,1) 

Koah Yok 640(94,7) 232(95,1) 872(94,8) 0,806 

 Var 36(5,3) 12(4,9) 48(5,2) 

Astım Yok 614(90,8) 230(94,3) 844(91,7) 0,095 

 Var 62(9,2) 14(5,7) 76(8,3) 

Kbh Yok 661(97,8) 238(97,5) 899(97,7) 0,830 

 Var 15(2,2) 6(2,5) 21(2,3) 

Nörolojik Yok 626(92,6)a 235(96,3)b 861(93,6) 0,043* 

 Var 50(7,4)a 9(3,7)b 59(6,4) 

Psikolik Yok 668(98,8) 244(100) 912(99,1) 0,118 

 Var 8(1,2) 0(0) 8(0,9)  
Tiroid Yok 667(98,7) 242(99,2) 909(98,8) 0,737 

 Var 9(1,3) 2(0,8) 11(1,2) 

Hepatit b Yok 672(99,4) 243(99,6) 915(99,5) 0,990 

 Var 4(0,6) 1(0,4) 5(0,5)  
Tx Yok 673(99,6) 243(99,6) 916(99,6) 0,990 

  Var 3(0,4) 1(0,4) 4(0,4)  
Taburcu/Ex Taburcu 655(96,9) 240(98,4) 895(97,3) 0,227 

  Ex 21(3,1) 4(1,6) 25(2,7)   
*Pearson Chi Square (p≤0.05 anlamlı) Farklı harfler satır boyunca pozitif ve negatif 

sonuçların sütun yüzdelerinin 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak birbirinden farklı 

olduğunu gösterir.   
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Tablo 3’e göre yaş ve kan değerlerinin rRT-PCR sonuçlarına göre  

karşılaştırmaları yer almaktadır. rRT-PCR (-) olanların yaş ortalaması 

53,00±21,05, rRT-PCR (+) olanların yaş ortalaması ise 

51,39±17,09’dur. İki grubun yaş ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak fark yoktur. Hastaların genel yaş ortalaması ise 

52,27±20,08’dir.  

Kreatinin ve Aspartat Transaminaz (AST), Laktat Dehidrogenaz 

(LDH) ve Ferritin Hematokrit (HCT), Ortalama Eritrosit Hacmi 

(MCV) Lenfosit (LYM) değerleri karşılaştırıldığında ise rRT-PCR (+) 

ve rRT-PCR (-) olanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

görülmemektedir. 

 Nötrofil (NEU) değerleri karşılaştırıldığında ise rRT-PCR (+) ve rRT-

PCR (-) olanlar arasında ise istatistiksel olarak fark görülmektedir 

(p<0,0001), rRT-PCR (+) olan hastaların NEU değerleri olmayanlara 

göre düşüktür. 

Kan Üre Azotu (BUN) değerleri karşılaştırıldığında ise rRT-PCR (+) 

ve rRT-PCR (-) olanlar arasında ise istatistiksel olarak fark 

görülmektedir (p=0,028). rRT-PCR (+) olanların ortalama BUN 

değerleri negatif olan hastaların değerlerinden düşüktür. Alanin 

Aminotransferaz (ALT), Total Bilirubin ve C- Reaktif Protein (CRP) 

değerleri rRT-PCR (+) ve rRT-PCR (-) olma durumuna göre 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmektedir 

(sırasıyla p=0,018, p=0,008 ve p<0,0001). rRT-PCR (+) olan 

hastaların ortalama ALT değerleri, negatif olan hastalardan düşüktür. 

rRT-PCR (+) olan hastaların Total Bilirubin değerleri ise rRT-PCR (-) 
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olanlardan yüksektir. rRT-PCR (+) olanların CRP değerleri ise rRT-

PCR (-) olan hastalardan düşüktür.  

Lökosit (WBC) değerleri karşılaştırıldığında rRT-PCR (+) ve rRT-

PCR (-) olma durumları arasında istatistiksel olarak fark 

görülmektedir (p<0,0001). rRT-PCR (+) olan hastaların ortalama 

WBC değerleri rRT-PCR (-) olan hastalardan düşüktür. Hemoglobin 

(HGB) değeri incelendiğinde rRT-PCR (+) ve rRT-PCR (-) olma 

durumları arasında istatistiksel olarak fark görülmektedir (p=0,047). 

rRT-PCR (+) olanların HGB değerleri rRT-PCR (-) olanlardan 

düşüktür. rRT-PCR (+) ve rRT-PCR (-) olma durumuna göre; Platelet 

(PLT) değerleri arasında istatistiksel olarak fark görülmektedir 

(p<0,0001). rRT-PCR (+) olan hastaların PLT değerleri rRT-PCR (-) 

olanlara göre düşüktür. 

Tablo 3. Kan Değerlerinin Gruplara Göre Karşılaştırılması. 

  
PCR 

Sonuc
n Ort.±SS. Media

n 

Min

. 

Max

. 
Q1 Q3 

Mean 

Rank
p 

Yaş 

  

Negat 67 53 ±21 55 0 96 38 68 468,0 0,1532 

Poziti 24 51 ±17 52 3 93 40 63 439,6   

Bun 

  

Negat 41 25 ±25 16 1 189 12 28 322,0 0,0282 

Poziti

f 

20

3 
19 ±17 15 3 165 11 21 288,3

3 
  

Kreatini

n 

  

Negat 39 1,3 ±1,43 0,94 0,1 20 0,79 1,26 299,1 0,2942 

Poziti

f 

19

2 
1,2 ±1,49 0,93 0,4

8 
17 0,77 1,13 283,4

6 
  

AST 

  

Negat 36 73,39 ±336,18 27 7 519 19 39 266,8 0,0892 

Poziti

f 

18

3 
36,09 ±27,98 29 8 259 22 40 291,2

7 
  

ALT 

  

Negat 40 54,41 ±205,66 21 2 350 14 38 286,9 0,0182 

Poziti

f 

19

2 
34,32 ±30,48 26 4 235 16 41 322,7

6 
  

Total 

Bilirubin 

  

Negat 31 1,8 ±7,94 0,62 0,1 111 0,46 0,98 227,7 0,0082 

Poziti

f 

11

9 
2,27 ±10,11 0,55 0,1

3 
70 0,4 0,75 192,1

4 
  

CRP 

  

Negat 41 89,3 ±98,34 51,7 0,3 531, 13,6 133,  <0,000
1 

Poziti

f 

20

3 
62,07 ±71,26 30,6 0,2 300,

2 
10 95     

LDH 

  

Negat 34 396,99 ±786,46 238 25 996 191 337 266,5 0,2852 

Poziti

f 

17

6 
278,18 ±239,05 233 107 308

8 

194,

5 
289 251,6   

1: Bağımsız t testi, 2: Mann-Whitney U testi( p≤0.05 anlamlı) 
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Tablo 3’ün Devamı 

  
PCR 

Sonucu 
n Ort.±SS. Median Min. Max. Q1 Q3 

Mean 

Ranks 
p 

 

Ferritin  

Negatif 54 1448 ±2597,79 184,5 6 12938 72 1930 41,48 0,2472 

Pozitif 24 566,83 ±883,31 121,5 8 2577 52,5 474,5 35,04   

WBC 

  

Negatif 118 11,46 ±6,1 10,37 0,96 36,03 8,16 13,8  <0,00011 

Pozitif 49 7,43 ±4,11 6,14 1,99 22,52 5 7,8     

HGB 

  

Negatif 154 11,92 ±2,35 12 6,6 17 10,2 13,5  0,0471 

Pozitif 58 12,77 ±3,59 12,5 8,3 35 11,2 14     

HCT 

  

Negatif 158 35,69 ±6,55 36 17 51 30,8 40,4  0,1581 

Pozitif 60 36,89 ±5,12 37,15 24,8 47 33,25 40,35     

MCV 

  

Negatif 160 85,42 ±11,09 85,55 60,8 188 81,05 89,25  0,8391 

Pozitif 60 84,98 ±20,34 83,5 60 231 79,7 86,5     

PLT 

  

Negatif 564 259,03 ±150,54 236 13 2370 182 311,5 413,8 <0,00012 

Pozitif 224 221,57 ±78,27 209 21 471 170 260,5 345,91   

NEU# 

  

Negatif 122 9,43 ±8,72 7,6 0,17 80 5,19 10,93 93,48 <0,00012 

Pozitif 45 5,68 ±3,94 4,01 1,75 18,89 3,18 6,56 58,31   

LYM# 

  

Negatif 122 1,74 ±1,64 1,25 0,21 12,29 0,91 1,99 85,91 0,2812 

Pozitif 44 1,3 ±0,71 1,17 0,15 4,28 0,86 1,79 76,81   

1: Bağımsız t testi, 2: Mann-Whitney U testi ( p≤0.05 anlamlı) 

Tablo 3. Kan Değerlerinin Gruplara Göre Karşılaştırılması. 

Araştırmada hastaların, hastaneye ilk başvuru sırasındaki alınan kan 

tetkikleri değerlendirilmiştir (Tablo 4). Kan tetkiklerinden; hemogram, 

biyokimya ve koagülasyon parametreleri incelenmiştir. WBC, HGB, 

PLT, Nötrofil-Lenfosit Oranı (N/L) , WBC, BUN, Kreatinin, 

karaciğer fonksiyon testleri (ALT-AST), Total Bilirubin, LDH, CRP, 

Ferritin değerlerinin gruplara göre dağılımı incelenmiştir.  

rRT-PCR (+) ve rRT-PCR (-) olma durumlarına bağlı olarak 

hastaların PLT değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
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bulunmaktadır (p=0,01). PLT değeri yüksek olan hastaların rRT-PCR 

(+) olanlarının oranları, rRT-PCR (-) olanlara göre daha düşüktür.  

rRT-PCR (+) ve rRT-PCR (-) olma durumuna bağlı olarak hastaların 

WBC değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmaktadır (p<0,001). WBC değeri normal olan hastaların rRT-

PCR (+) olanlarının oranı rRT-PCR (-) olanların oranından yüksektir. 

WBC’si yüksek olan hastaların rRT-PCR (+) olma oranları, rRT-PCR 

(-) olma oranlarına göre daha düşüktür. 

rRT-PCR (+) ve rRT-PCR (-) olma durumuna bağlı olarak hastaların 

BUN değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmaktadır (p=0,045).  BUN kan değeri normal olan hastaların 

rRT-PCR (+) olanlarının oranı rRT-PCR (-) olanların oranından 

yüksektir. Kan değeri yüksek olan hastaların rRT-PCR (+) olma 

oranları, rRT-PCR (-) olma oranlarına göre daha düşüktür.  

rRT-PCR (+) ve rRT-PCR (-) olma durumuna bağlı olarak hastaların 

Total Bilirubin değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmaktadır (p=0,049). Total bilirubin değeri normal olan hastaların 

rRT-PCR (+) olanların oranı rRT-PCR (-) olanların oranından 

yüksektir. Kan değeri yüksek olan hastaların rRT-PCR (+) olanların 

oranları rRT-PCR (-) olanların oranına göre düşüktür. Gruplar 

incelendiğinde; rRT-PCR(+) grupta Total bilirübin değeri rRT-PCR(-) 

gruba oranla daha yüksek tespit edilirken, BUN, ALT, WBC ve PLT 

değerleri daha düşük tespit edilmiştir.  
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Tablo 4. Kan Tetkiklerinin Gruplara Göre Dağılımı. 

Parametre Kan değerleri rRT-PCR(-)  

n (%) 

rRT-PCR(+)  

n (%) 

Toplam  

n (%) 
p 

N/L Oranı Normal 134(19,8) 53(21,7) 187(20,3) 0,528 

  Yüksek 542(80,2) 191(78,3) 733(79,7) 

BUN 

  

Normal 251(60)a 142(70)b 393(63,3) 0,045* 

Yüksek 153(36,6)a 54(26,6)b 207(33,3) 

Düşük 14(3,3)a 7(3,4)a 21(3,4) 

KREATİN 

  

Normal 204(51,6) 110(57,3) 314(53,5) 0,437 

Yüksek 140(35,4) 60(31,3) 200(34,1) 

Düşük 51(12,9) 22(11,5) 73(12,4) 

AST 

  

Normal 296(80,9) 154(84,2) 450(82) 0,627 

Yüksek 66(18) 28(15,3) 94(17,1) 

Düşük 4(1,1) 1(0,5) 5(9)   

ALT 

  

Normal 295(73) 126(65,6) 421(70,6) 0,064 

Yüksek 109(27) 66(34,4) 175(29,4) 

TOTAL 

BİLİRUBİN 

  

Normal 239(80,5)a 96(88,9)b 335(82,7) 0,049* 

Yüksek 55(18,5)a 10(9,3)b 65(16)  

Düşük 3(1)a 2(1,9)a 5(1,2)   

LDH 

  

Normal 187(54) 104(59,1) 291(55,7) 0,273 

Yüksek 159(46) 72(40,9) 231(44,3) 

FERİTİN 

  

Normal 28(51,9) 14(58,3) 42(53,8) 0,517 

Yüksek 24(44,4) 8(33,3) 32(41)  

Düşük 2(3,7) 2(8,3) 4(5,1)   

WBC 

  

Normal 55(47,4)a 37(75,5)b 92(55,8) <0,001* 

Yüksek 55(47,4)a 8(16,3)b 63(38,2) 

Düşük 6(5,2)a 4(8,2)a 10(6,1) 

HGB 

  

Normal 64(41,6) 28(48,3) 92(43,4) 0,437 

Yüksek 3(1,9) 2(3,4) 5(2,4)  

Düşük 87(56,5) 28(48,3) 115(54,2) 

HCT 

  

Normal 63(39,9) 30(50) 93(42,7) 0,183 

Yüksek 6(3,8) 0(0) 6(2,8)  

Düşük 89(56,3) 30(50) 119(54,6) 

MCV 

  

Normal 130(83,3) 49(84,5) 179(83,6) 0,840 

Düşük 26(16,7) 9(15,5) 35(16,4) 

PLT 

  

Normal 455(80,7)a 191(85,3)a 646(82) 0,010* 

Yüksek 33(5,9)a 2(0,9)b 35(4,4) 

Düşük 76(13,5)a 31(13,8)a 107(13,6) 

NEU# 

  

Yüksek 1(0,8) 0(0) 1(0,6) 0,990 

Düşük 121(99,2) 45(100) 166(99,4) 

LYM# 

  

Normal 55(45,1) 22(50) 77(46,4) 0,240 

Yüksek 13(10,7) 1(2,3) 14(8,4) 

Düşük 54(44,3) 21(47,7) 75(45,2) 

CRP 
Normal 53(12,7) 33(16,3) 86(13,8)              0,226 

Yüksek 365(87,3) 170(83,7) 535(86,2) 

*Pearson Chi Square (p≤0.05 anlamlı) Farklı harfler satır boyunca pozitif ve negatif 

sonuçların sütun yüzdelerinin 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak birbirinden farklı 

olduğunu gösterir.   
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TARTIŞMA 

Pandemi süreci tüm dünya da olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına 

almıştır. COVID-19 coronovirüs ailesinden olmasına rağmen hızlı 

yayılımı, aşı ve tedavi konusunda henüz yeterli çalışmaların 

yapılmamış olması nedeni ile dünya genelinde çoğu ülkenin, sağlık 

sistemini zorlamıştır. Tahmin edilenin üzerinde YBÜ yatış ihtiyacı 

doğurması ve ölümlerin artış göstermesi nedeni ile ülkeleri zor 

durumda bırakmıştır. 

Hastalığın tedavisi gibi tanısında da zorluklar yaşanmaktadır. COVID-

19 enfeksiyonunu belirlemek için güncel olan tanı testi rRT-PCR 

testidir. Testin özgüllüğü %95’in üzerinde, duyarlılığı %70 civarında 

olup testinin duyarlılığı düşüktür.  Bu nedenle tanıyı desteklemek için 

ek tanı yöntemleri gerekmektedir. Toraks BT ile görüntüleme 

yapılması bu tanı yöntemlerinden biridir. Bu hastalığın neden olduğu 

pnömonideki karakteristik görüntüleme bulguları hastalığın erken 

tanısı ve takibinde radyolojik yöntemleri önemli bir konuma 

getirmiştir. COVID-19 pnömonisinin tipik BT bulguları genellikle her 

iki akciğer dokusunu da tutan, multifokal, buzlu cam alanları ve buna 

eşlik edebilecek fokal konsolidasyonlardır. Bu araştırmada eğitim ve 

araştırma hastanesine başvuran ve toraks BT görüntülemesi ile 

COVID-19 tanısı konulan hastaların demografik ve klinik özellikleri, 

rRT-PCR pozitiflik oranları karşılaştırılmıştır. Araştırmaya 910 hasta 

dâhil edilmiştir. Toraks BT görüntüleme yöntemi ile COVID-19 

pnömoni tanısı alan hastaların 244’ünde (26,5) rRT-PCR(+)’liği 

saptanmıştır. Literatür incelendiğinde; toraks BT görüntüleme 
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yönteminin COVID-19 hastalığı tanısındaki duyarlılığı yüksektir. Ai 

ve arkadaşlarının Çin’de yapmış olduğu bir çalışmaya 1014 hasta 

alınmış, hastaların %59’unda rRT-PCR(+) saptanmakla birlikte 

hastaların %97’sinin toraks BT bulgularının olduğu tespit edilmiştir. 

Yine aynı çalışmada rRT-PCR(-) saptanan hastaların toraks TB’leri 

incelenmiş ve %75’inde pozitiflik saptanmıştır (Ai vd., 2020). 

ABD’de yapılan diğer bir çalışmada; çalışmaya 5700 hasta alınmış, 

5517’sinde (96.8) rRT-PCR pozitif saptanmıştır (Richardson vd., 

2020). Bu çalışmanın, pozitiflik oranları oldukça yüksek olmasına 

rağmen Çin’de yapılan 4880 hastanın alındığı bir diğer çalışmada 

rRT-PCR pozitiflik oranı %38 olarak tespit edilmiştir (Liu vd., 2020). 

Bir başka çalışmada 167 hastanın 5 inde başlangıçta toraks BT 

bulgusu mevcut iken rRT-PCR negatif olarak saptanmış, bu hastalarda 

sonrasında bakılan rRT-PCR testleri pozitif olduğu gösterilmiştir. Bu 

araştırmada ise, rRT-PCR testi pozitiflik oranı literatürdeki 

çalışmalara göre oldukça düşük tespit edilmiştir. Radyolojik 

yöntemler tanı testleri olmamasına rağmen, tanı ve ayırıcı tanıda 

yardımcı olarak kullanılmaktadır. COVID-19 hastalığının en önemli 

tutulumunun akciğerde olması, esas tanı testi olan rRT-PCR testinin 

duyarlılığının düşük olması, salgınına erken müdahale edebilmek için 

erken tanının önemli olması nedeni ile hastalığın tanısında toraks BT 

görüntülemesinin tanı amaçlı kullanılmasına neden olmaktadır. Ancak 

hastalığın erken döneminde toraks TB’nin de normal olabileceği 

akılda tutulmalıdır. rRT-PCR(-) olan hastalar için COVID-19 
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bulguları ve şüpheli temas öyküsü olan hastalarda toraks BT 

çekilmelidir (Xie vd., 2020). 

Hastaların yaş gruplarına bakıldığında rRT-PCR(+)’lik oranı 35-64 

yaş gurubunda anlamlı olarak yüksek iken, 65 yaş üzeri grupta düşük 

saptanmıştır. Araştırma sonuçları ile benzer olarak Hu ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada COVID-19 hastalığı tanısı alan rRT-

PCR(-) saptanan 59 hasta incelenmiş ve hastalar 45 yaş altı ve üstü 

olarak gruplandırılmıştır. rRT-PCR(-)’liği 45 yaş üstü hastalarda 

bağımsız risk faktörü olarak saptanmıştır (Hu, vd., 2020). Bu durum 

genç hastaların hastalığın daha erken döneminde hastaneye 

başvurmaları ile ilgili olabileceğini düşündürmektedir. Bunun dışında 

Çin’de yapılan bir çalışmada 60 yaş altı hastalar için rRT-PCR testinin 

duyarlılığı %96, özgüllüğü %27; 60 yaş üstü hastalarda duyarlılık 

%97 iken özgüllük %22 ile diğer gruba oranla daha düşük tespit 

edilmiştir (Ai vd., 2020). 

Hastalığın erken dönem bulguları arasında baş ağrısı, boğaz ağrısı, 

ateş, tat-koku alma bozukluğu yer almaktadır. Öksürük ve nefes 

darlığı ise bulgular ortaya çıktıktan ortalama 8 gün sonrasında 

gelişmektedir. rRT-PCR(+)’liği hastalığın erken döneminde daha fazla 

saptanabilmektedir. Bu bağlamda araştırmada; baş ağrısı, tat koku 

alma bozukluğu ve boğaz ağrısı olan hastalarda rRT-PCR(+)’liği daha 

fazla olarak tespit edilmiştir. 

COVID-19 hastalığının seyri esnasında virüsün; kardiyovasküler 

sistem, hematolojik sistem, pulmoner sistem gibi birçok sistemde 

ciddi şekilde bozulmalara yol açması nedeniyle laboratuvar 
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parametrelerinin rutin olarak izlenmesi gerekmektedir. Bu tetkikler ile 

tanı koymaktan çok, hastalığın prognozu hakkında bilgi sahibi 

olunabilmektedir. Yapılan birçok çalışmada COVID-19 hastalığında 

WBC, nötrofil, D-Dimer, PT, aPTT, CRP, AST, ALT, LDH, Total 

Bilirubin, CK ve kreatin değerlerinde artış, buna karşın lenfosit, PLT, 

albümin gibi değerlerde azalma olduğu tespit edilmiştir (Chen vd., 

2020; Chen vd., 2020; Liu vd.,2020; Yang vd.,2020). Araştırmada 

rRT-PCR(-) saptanan hastalarda ALT, total bilirubin, BUN, CRP ve 

WBC değerleri diğer gruba oranla daha yüksek bulunmuştur. rRT-

PCR(+) ve rRT-PCR(-) iki grubun karşılaştırıldığı benzer bir 

çalışmada da lökosit rRT-PCR(-) grupta yüksek tespit edilmiştir. 

Araştırmamızda farklı olarak CRP, BUN, AST, ALT, nötrofil değeri 

rRT-PCR(+) grupta yüksek tespit edilmiştir (Mardani vd., 2020). 

Literatürdeki çalışmalara göre N/L oranı son yıllarda inflamasyonun 

göstergelerinden biri olarak, hastalıkların tanı ve takip aşamasında 

kullanılmaktadır (Elbistanli vd., 2016).  660 kişi ile yapılan 

metaanalizde katılımcıların %40 ında N/L oranı yüksek bulunmuştur 

(Rodriguez-Morales, vd., 2020).  

Araştırmamızda da N/L oranı rRT-PCR(+) grupta yüksek bulunmuş 

fakat aynı zamanda, rRT-PCR(-) hastalarda da N/L oranı yüksek 

olarak saptanmıştır. Bu sonuçlar N/L oranı yüksekliğinin COVİD-19 

hastalığına özgü olmayışına ve diğer inflamasyona neden olan 

durumlarda da yükseliş gösterebilmesine bağlanabilir. N/L oranı bu 

nedenle hastalık tanısından çok hastalığın erken evre prognoz 

takibinde kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda COVİD-19 
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hastalarından Akut solunum yolu sendromuna (ARDS) girenlerde 

%35,1 oranında N/L oranında yükseklik saptanmıştır (Huang, 

vd.,2020; Wang, vd.,  2020) 

Sonuçlar arasındaki farkın hastalara toraks BT görüntülemesi 

yapılmaması ve rRT-PCR testi yapılan negatif ve pozitif çıkan iki 

grubun karşılaştırılmasından olabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle 

de rutin laboratuvar testlerinin COVID-19 teşhisi koymada faydalı 

olabileceği kanısına varılmıştır.  

Araştırmanın gerçekleştirilmesinde bazı kısıtlılıklar söz konusudur. 

Bunlar; yalnızca bir eğitim ve araştırma hastanesinin verilerinden 

yararlanılması, araştırmanın pandemi sürecinin ilk dönemlerini 

kapsamasıdır. 

Sonuç olarak; COVID-19 hastalığının klinik özellikleri asemptomatik 

hastadan mortalite ile sonlanabilen ağır hastalık tablosuna kadar 

çeşitlilik gösterebilmektedir. Bu nedenle COVID-19 hastalığının 

tanısının olabildiğince hızlı konulması, bulaşın önlenmesi ve 

hastalığın prognozunun belirlenmesinde önemlidir. COVID-19 

hastalığını düşündüren bulguları olan COVID-19 hastası ile teması 

olan COVID-19 şüphesi olan hastalarda rRT-PCR testi negatif 

saptansa bile toraks BT görüntülemesinin yapılmasını önerebiliriz. 

Ayrıca hastalığın geç döneminde rRT-PCR testi negatif 

saptanabileceğinden toraks BT görüntülemesi bu dönemde de 

önerilmektedir. 
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GİRİŞ  

Küresel bir tehdit haline gelen Covid-19 salgınından tüm Dünya gibi 

ülkemizde de bir etkilenme söz konusudur. Covid-19 hastalığına 

yakalanma, hastalığı bireyin yakınlarına bulaşma ve bulaştırma 

ihtimali, süreç ile ilgili belirsizlik durumu, virüse karşı nasıl korunmak 

gerektiğine dair bireysel uğraşlar gibi sebepler kişiyi ister istemez 

belli düzeyde strese sokabilmekte ve bireyler bu süreçten olumsuz 

etkilenebilmektedir.  

Bireylerin çeşitli düzeylerde olumsuz etkilendiği pandemi sürecinden 

etkilenenlerin başında şüphesiz ki, özellikle bu süreçte fedakârca 

çalışmaya devam eden sağlık çalışanları gelmektedir. Covid-19 salgını 

ve öncesinde yaşanan diğer salgın dönemlerinde de görüldüğü gibi bu 

tür durumlarda özellikle sağlık çalışanlarının iş yükü artmakta ve 

çalışmalarını kesmeden sürdüren sağlık çalışanları psikolojik olarak 

etkilenebilmektedir. Bu noktada bu etkilenme göz ardı edilmemelidir 

(Liu, Yang, Zhang, Xiang, Hu, 2020). Çünkü sağlık çalışanları hizmet 

alanlarında karşılaştığı bu zorlukların üstesinden gelme noktasında 

yetersiz kalıp zaman zaman stres yaşantısı içine girebilmektedirler 

(Matos Neushotz, Griffin, Fitzpatric, 2010).  

Literatüre genel olarak bakıldığında pandemi sürecinde bireylerin bu 

süreçten olumsuz etkilendiklerine ve kaygı, stres yaşantısına 

girebildiklerine ve algıladıkları stres düzeylerinin arttığına dair 

sonuçların yer aldığı araştırma sonuçları görülmektedir (Göksu ve 
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Kumcağız, 2020; Sakaoğlu, Dile Orbatu, Emiroglu, Çakır, 2020; 

Huang,  Han, Luo, Ren, Zhou, 2020).   

Bunun yanı sıra pandemi sürecinden her ne kadar bireyler çeşitli 

düzeylerde etkilese de, herkes aynı seviyede etkilenmemekte, bazı 

bireyler bu süreçte daha yoğun kaygı, stres durumları ile karşı karşıya 

kalmakta, bazıları ise olumsuz durumdan kısa sürede çıkıp, yaşamına 

devam edebilmektedir (MEB, 2020). Bu durumda kendini kısa sürede 

toparlayıp, günlük yaşamına devam edebilen kişilerin sahip olduğu güç, 

psikolojik sağlamlık ile açıklanmaktadır (Doğan, 2015)  

Yapılan çalışmalara genel olarak bakıldığında da bireylerin olumsuz 

durumlardan etkilenme düzeylerinde psikolojik sağlamlıklarının etkili 

olduğu görülmektedir (Gönen ve Koca Ballı, 2020; Deniz, Çimen ve 

Yüksel, 2020; Bozdağ, 2020). En genel anlamda kişilerin sıkıntılı 

durumlara  dayanma yeteneği şeklinde tanımlanan (Jackson vd., 2007) 

psikolojik sağlamlık kavramı, ilk defa 1970’lerde ortaya çıkmış ve o 

dönemde değişmez bir kişilik özelliği olarak nitelendirilmiştir 

(Winders, 2014). Psikolojik sağlamlık genel olarak yapılan 

çalışmalarda, kişinin doğasındaki içsel bir özellikten ziyade, kişi ile 

çevresi arasında devam eden iletişim ve etkileşimlerin sonucunda 

oluşan dinamik bir süreç gibi değerlendirilmektedir (Masten, 2014).  

Bireyin olumsuz durumlar, değişiklikler ve tehdit unsuru oluşturan 

şeylerle karşılaştığında bu gibi durumların üstesinden gelme kapasitesi 

şeklinde de tanımlanan psikolojik sağlamlık kavramı (Stewart, Reid 

ve Mangham, 1997) bu noktada direnç, dayanıklılık ve iyileşme 
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yeteneği şeklinde de ifade edilebilmektedir (Gönen ve Koca Ballı, 

2020).  

Bu kapsamda bireylerin salgından nasıl etkilendikleri ve bu durumla 

nasıl başa çıkabildiklerini anlamanın büyük önem taşıdığı Pandemi 

sürecinde (Arden ve Chilcot, 2020), zorluklar ile baş etmede 

psikolojik sağlamlığın özellikle belirleyici rol oynadığı göz önünde 

bulundurulduğunda (Kluge, 2020); özellikle bu dönemde 

etkilenenlerin başında gelen sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde 

algıladıkları stres düzeyleri ve psikolojik sağlamlıklarının incelenmesi 

ihtiyacı önem kazanmaktadır. Bu noktada Psikolojik sağlamlığın 

sağlık çalışanlarının algılamış oldukları stres düzeyleri üzerinde etkisi 

olduğu düşünülmektedir.   

Bu bağlamda bu araştırmada amaç; Covid-19 pandemisi döneminde 

sağlık çalışanlarının psikolojik sağlamlıkları ile algıladıkları stres 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma sonunda elde edilen 

sonuçların konu ile ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

Bu araştırmada covid-19 pandemisi döneminde sağlık çalışanlarının 

psikolojik sağlamlıkları ile stres düzeyleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amaçlandığından bu çalışma nicel araştırma 

yöntemlerinden ilişkisel tarama modeliyle desenlenerek 

gerçekleştirilmiştir.  
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Katılımcılar 

Araştırmanın evreni Sakarya İlinde bulunan Sakarya Üniversitesi 

Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanlarıdır. Katılımcılara araştırmanın 

amacı anlatılmış ve ölçekler araştırmaya katılmaya gönüllü 211 sağlık 

çalışanına uygulanmıştır. Katılımcıların 127’si (% 60,2) kadın, 84’ü ( 

% 30,8) erkektir. Katılımcıların 36’sı (%17,1) doktor, 68’i ( % 32,2) 

Hemşire/Sağlık memuru, 22’si ( %10,4) Veri Giriş/Tıbbi Sekreter, 

15’i  (% 7,1) Güvenlik Personeli, 34’ü (%16,1) Temizlik Personeli, 

11’i (%5,2) Teknisyen/Tekniker/Teknik personel ve 25’i (% 11,8) 

diğer (psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, laborant vb.) meslekte 

görev yapan sağlık çalışanlarından oluşmaktadır. 

VERİTOPLAMA ARAÇLARI 

Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (KPSÖ) 

Araştırmada sağlık çalışanlarının psikolojik sağlamlık düzeylerinin 

belirlenmesi amacıyla Smith, Dalen, Wiggins, Tooley, Christopher, ve 

Bernard, (2008) tarafından geliştirilen ve Doğan, (2015) tarafından 

Türkçe uyarlaması yapılan Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (KPSÖ) 

kullanılmıştır. Beşli likert tipindeki ölçekte altı tane madde 

bulunmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puan, kişinin yüksek psikolojik 

sağlamlık düzeyine işaret etmektedir. Kısa Psikolojik Sağlamlık 

Ölçeğine ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .83 olarak 

bulunmuştur (Doğan, 215). Bu araştırmada ise KPSÖ’ye ilişkin 

Cronbach Alfa katsayısı .73 olarak bulunmuştur. 
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Görsel Analog (Stres) Sakala 

Katılımcıların algıladıkları stres seviyelerini ölçmek için Görsel 

analog stres skalası kullanılmıştır. Bu skala Aitken (1969) tarafından 

duyguların ölçülmesi amacıyla geliştirilmiştir. Skala 1 ile 10 puan 

arasında değişmektedir. 1 en düşük, 10 ise en yüksek stres seviyesini 

ifade etmektedir. 

Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmacı tarafından hazırlanmış olan kişisel bilgi formu, araştırmaya 

katılan katılımcıların demografik bilgilerini (cinsiyet, yaş, meslek vb. ) 

içeren sorulardan meydana gelmektedir. 

İşlem ve Verilerin Analizi 

Araştırmada kullanılan ölçme araçlarının araştırmaya katılacak 

kişilere uygulanması, verilerin toplanması için gerekli olan etik ve 

uygulama izinleri alınmıştır (17.12.2020 tarih/ T19-0804 sayılı Sağlık 

Bakanlığı ve 28.12.2020 tarih/E.11604 sayılı Sakarya Üniversitesi 

Eğitim Araştırma Hastanesi Etik Kurulu izni). Araştırmaya dâhil 

edilen katılımcılar çalışmanın başlangıcında araştırmanın amacı 

konusunda bilgilendirilmiş ölçme araçlarına yanıt verme konusunda 

istekli olan katılımcılar araştırmaya dâhil edilmiştir.  

Veriler Ocak 2021 ayı içerinde toplanmıştır. Katılımcıların ölçme 

araçlarına yaklaşık 15-20 dakikada cevap verdikleri gözlenmiştir. 

Araştırmada kullanılan ölçme araçları toplamda 220 sağlık çalışanına 

uygulanmış fakat 9 katılımcının ölçme araçlarına gelişi güzel yanıtlar 
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vermesi ya da soruların tamamına cevap vermemesi gibi sebeplerle bu 

katılımcıların kâğıtları değerlendirmeye alınmamıştır.  

Araştırmada verilerin analizine geçmeden önce toplanan veriler tek 

tek kontrol edilerek bilgisayar ortamına aktarılmış. Burada verilerin 

spss paket programı ile normallik testi yapılmış ve yapılan istatistiksel 

işlemin ardından verilerin normal dağılıma uygun olduğu tespit 

edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programında Pearson Korelasyon 

analizi ve Regresyon Analizi tekniği ile çözümlenmiştir.  

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde çalışmadan elde edilen verilerin 

analizlerinden elde edilen sonuçlar yer almaktadır.                             

yer almaktadır. 
Tablo 1. Araştırma Grubuna Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

Cinsiyet n % 

Kadın 127 60,2 

Erkek 84 39,8 

Meslek n % 

Doktor 36 17,1 

Hemşire/Sağlık Memuru 68 32,2 

Veri Giriş/Tıbbi Sekreter 22 10,4 

Güvenlik Personeli 15 7,1 

Temizlik Personeli 34 16,1 

Teknisyen/Tekniker/Teknik Personel 11 5,2 

Diğer 25 11,8 

Toplam 211 100,0 
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Tablo 1’de araştırmaya katılan sağlık çalışanlarına ait tanımlayıcı 

istatistik sonuçlarına yer verilmiştir. Analiz sonucuna göre araştırmaya 

katılanların %60.2  ’si (n=127) kadın; %39.8’sinin (n=84) ise erkek 

olduğu tespit edilmiştir. Mesleklere göre %17.1  ’inin (n=36) doktor; 

%32.2  ’sinin (n=68) hemşire/sağlık memuru; %10.4’ünün (n=22) veri 

giriş/tıbbi sekreter; %7.1 ’inin (n=15) güvenlik personeli; %16.1’inin 

(n=34) temizlik personeli; %5.2’inin (n=25) teknisyen/tekniker/teknik 

personel; %11.8’inin ise (n=25) diğer mesleklerden oluştuğu 

görülmektedir.  

Tablo 2. Sağlık Çalışanlarının Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri İle Stres Düzeyleri 
Arasındaki İlişki Sonuçları 

 Stres 

Psikolojik Sağlamlık 

r -,44 

p ,00** 

 

Tablo 2  ’de sağlık çalışanlarının psikolojik sağlamlık düzeyleri ile 

stres düzeyleri arasındaki ilişkiyi gösteren Pearson korelasyon analizi 

sonuçlarına yer verilmiştir. Analiz sonucu sağlık çalışanlarının 

psikolojik sağlamlık düzeyleri ile stres düzeyleri arasında (r=-.44; 

p<.01) pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki olduğunu 

göstermiştir.   
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Tablo 3. Sağlık Çalışanlarının Psikolojik Sağlamlıklarının Stres Düzeyleri 
Üzerindeki Etkisi 

Model B 
Std. 

Hata 
β t p 

Sabit 11,82 ,73 --- 15,35 ,00 

Psikolojik 

Sağlamlık 
-,27 ,04 -,44 -7,13 ,00 

R=,44                                  R2
adj= ,19 

F(1,209) = 50,78                     p= ,00 

(Bağımlı değişken= Stres düzeyi  ;  Yöntem: Enter) 

 

Tablo 3’de sağlık çalışanlarının psikolojik sağlamlıklarının stres 

düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemek için yapılan basit doğrusal 

regresyon analizi sonuçları yer almaktadır. Analiz sonucunda 

regresyon modelinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir. 

Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları 

incelendiğinde ise psikolojik sağlamlığın (β= -.44; t=-7.13; p=.00) 

stres üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Strese ait 

toplam varyansın %19’unun psikolojik sağlamlıkla açıklandığı ifade 

edilebilir.  
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SONUÇ  

Covid-19 pandemi döneminde sağlık çalışanlarının psikolojik 

sağlamlıkları ile stres düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırıldığı bu 

araştırma sonuçlarına bakıldığında; araştırma bulgularına göre; sağlık 

çalışanlarının psikolojik sağlamlıkları ile stres düzeyleri arasında 

negatif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki olduğu ve psikolojik 

sağlamlığın stres düzeyi üzerinde negatif yönde anlamlı bir etkiye 

sahip olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla sağlık çalışanlarının psikolojik 

sağlamlıkları güçlü olduğunda algılamış oldukları stres düzeyleri 

azalmaktadır.  

Literatüre genel olarak bakıldığında da Psikolojik sağlamlık düzeyleri 

bakımından iyi olan kişilerde kaygı belirtilerinin daha az düzeyde 

görüldüğüne dair (Fredrickson, Tugade, Waugh ve Larkin, 2003), ve 

depresyon, anksiyete gibi ruhsal problemlerin önüne geçmede etkili 

olduğuna dair (Bozdağ, 2020) çalışma sonuçları olduğu 

görülmektedir.  

Bu noktada sağlık çalışanlarının psikolojik sağlamlıklarının 

arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması önerilebilir. 
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GİRİŞ  

Koronavirüs 2019 (COVID-19) veya şiddetli akut solunum sendromu 

2 (SARS-CoV-2) olarakta bilinen Dünya çapında çok sayıda ölümlere 

sebep olan önemli bir hastalıktır. İlk kez Çin’in Wuhan kentinde 

görülmeye başlamış olsa da tüm Dünya’da hızla yayılım göstermiş ve 

önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmıştır. Bununla birlikte 

11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik bir 

hastalık olduğu duyrulmuştur. 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla toplam 

belirlenmiş olan COVID-19 vaka sayısı 103.739.545 ve ölen kişi 

sayısı ise 2.243.338 olarak rapor edilmiştir (https://www. 

worldometers.info/). 

SARS-CoV-2 solunum yoluyla akciğere taşınır. Çeşitli bağışıklık 

yanıtta rol alan hücreleri etkiler infeksiyon gelişimine yol açar. Bu 

infeksiyon bağışıklık yanıtın zayıflamasına, çoklu organ 

yetmezliklerine ve kişinin ölümüne sebebiyet verebilmektedir. Ayrıca 

ani bir proinflamatuvar sitokin dalgası ile ölümcül sonuçlara sebebiyet 

verebildiği, bu da sitokinlerin COVID-19 patofizyolojisinde çok 

önemli olduğunu göstermektedir (Lingeswaran ve ark., 2020) 

Bizde bu bölümde gelecekte hem virüsün hemde hastalığa yakalanan 

bireylerdeki genetik veya epigenetik mekanizmalarda değişikliklerin 

belirlenmesinin COVID-19 hastalığında tanı ve tedavisinde değerli 

olabileceğini yapılmış bazı bilimsel çalışmalardan elde edilen bulgular 

ile paylaşmayı hedefledik. 
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1. COVID-19 HASTALIĞI 

2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde yüzlerce pnömoni 

hastası rapor edildi (Zhu ve ark., 2020) ve 8 Ocak 2020’de ise bu 

infeksiyon ajanı yeni koronavirüs (2019-nCoV) tanımlandı ve şiddetli 

akut solunum sendromu 2 (SARS-CoV-2) olarakta isimlendirildi 

(Gorbalenya ve ark., 2020). Bu infeksiyon kaynağı Asya, Avrupa ve 

Kuzey Amerika’da hızla yayılma gösterdi ve çok sayıda kişinin 

ölümüne sebebiyet verdi (Adhanom, 2020).  

COVID-19 insanlar arasında hızla yayılma göstermesine karşın 

deneysel ortamlarda, primatlar, gelincikler, kediler, köpekler, geyik 

fareleri ve hamsterların da SARS-CoV-2 enfeksiyonuna duyarlı 

oldukları gösterilmiştir (Chan ve ark., 2020) (Griffin ve ark., 2020). 

Ayrıca gelincikler, kediler, geyik fareleri ve hamsterler virüsü hava 

yoluyla geçirebildikleri rapor edilmiştir (Chan ve ark., 2020) (Griffin 

ve ark., 2020) (Fagre ve ark., 2020) (Shi ve ark., 2020). Ev 

ortamlarında, hem köpeklerin hem de kedilerin virüsü taşıdığı ve 

sırasıyla çok hafif ila daha şiddetli semptomlar sergilediği 

bulunmuştur (Shi ve ark., 2020). 

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından 72.314 vaka ile 

yürütülen en büyük mevcut raporda, ortalama vaka ölüm oranının % 

2.3 olduğunu (Wu & McGoogan, 2020), 379 kritik hastalığı olan 

yetişkin hasta arasında yapılan retrospektif bir çalışma ise bir günde 

ortalama 28 ölüm saptandığı belirtilmiştir (Azoulay ve ark., 2020). 
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COVID-19 virüsünün hızlı yayılımını ve ölüm risklerini en aza 

indirebilmek için, bu süreçte halk sağlığı yetkililerinin etkili tedaviler 

ve aşılar keşfedilene kadar mümkün olan en güçlü salgını azaltma 

stratejilerini kullanması gerekiyordu. Bu stratejiler içerisinde; 

seyahatle ilgili kısıtlamalar, vaka temelli ve sosyal mesafe 

müdahaleleri gibi ilaç dışı müdahaleler bulunuyordu. Sosyal mesafe 

ile sosyal ilişkileri azaltmayı ve bulaşmayı azaltmayı amaçlamaktaydı 

(Leung ve ark., 2020). 

Bütün bu tedbirlerin dışında, yapılan bilimsel çalışmaların ışığında 

COVID-19 aşı geliştirme uygulamalarıda farklı ülkelerde (ABD, Çin 

ve İngiltere) denenmeye başlandı. İlk tescil alan aşılar içerisinde 

Rusya’da geliştirilmiş olan Sputnik V diğer adıyla da Gam-COVID-

Vac aşısı tescil almış oldu. Bununla birlikte Dünya’da ilk FDA 

tarafından onay alan aşı ise BioNTech/Pfizer aşısı oldu. Son olarakta 

COVID-19 salgını için Oxford/AstraZeneca ve CoronaVac aşıları 

geliştirildi. Bu aşıların hepsininde ülkeden ülkeye salgınla mücadelede 

etkinliklerinin farklı olduğu söylenmektedir. 

COVID-19 hastalığının mortalitesinde ileri yaş dışında hastaneye 

yatışta kötü prognostik özelliklerin yanı sıra obezite, diyabet ve 

hipertansiyon öyküsü olan hastalarda bu durumların yüksek ölüm riski 

ile ilişkili olduğu rapor edilmiştir. (Jose & Manuel, 2020). COVID-19 

salgınıyla birlikte hastalarda pnömoni, sepsis ve akut solunum sıkıntısı 

sendromunu (ARDS) geliştiği belirtilmektedir (Jose and Manuel 

2020).  
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2. CORONAVİRÜS GENOM YAPISI 

Coronavirüs'ler, Nidovirales takımının Coronaviridae ailesindeki 

Coronavirinae alt ailesine aittir ve bu alt aile dört cins içerir: 

Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus ve 

Deltacoronavirus (Snijder ve ark., 2006). Bu virüslerin genomu, 5 ‐ 

şapka (cap) yapısı ve 3 ‐ poly‐A kuyruğu olan tek sarmallı bir pozitif-

sens RNA'dan (+ ssRNA) (~ 30 kb) oluşmaktadır. Enfekte hücreler, en 

büyüğü genomik RNA olan ortak terminal 3 ′ uçlu 7 ila 9 virüse özgü 

mRNA içermektedir (Masters, 2006). 

COVID-19 (SARS-CoV-2), matrisproteinden oluşan bir kapsid içinde 

bir nükleoprotein ile ilişkili tek sarmallı (pozitif-sens) RNA içeren 

küresel veya pleomorfik bir zarflı partiküldür (de Haan ve ark., 1998). 

Aynı zamanda Coronavirüsler, bilinen tüm RNA virüsleri arasında en 

büyük genoma (26.4–31.7 kb) sahiptir (Woo ve ark., 2009) 

(Mihindukulasuriya ve ark., 2008) ve guanin sitozin içerikleri % 32-

43 arasında değişebilmektedir (Mousavizadeh & Ghasemi, 2020). 

Hem 5’ hem de 3’ uçlarından okunmayan bölgeler yer almaktadır. 

Çeşitli korunmuş genler (ORF1ab, spike, zarf, membran ve 

nükleokapsid) ve farklı koronavirüs soylarında çok sayıda küçük açık 

okuma çerçeveleri (Open Reading Frames :ORFs) mevcuttur (Şekil 

1). SARS-CoV-2 toplamda dört yapısal ve on altı yapısal olmayan 

proteini kodlayan on genden oluşmaktadır (Shereen ve ark., 2020). 

Tüm koronavirüslerdeki ana yapısal proteinler içindeki genler S, E, M 

ve N5 olarak bilinmektedir (Woo ve ark., 2010). 
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Şekil 1. Coronovirüs (SARS-CoV-2) genom yapısı 

(https://viralzone.expasy.org/resources/nCoV_genome_bis.png) 

3. COVID-19 VİRÜSÜNDE TANIMLANMIŞ BAZI GENETİK 

DEĞİŞİKLİKLER 

COVID-19 üzerinde yapılan araştırmalarda viral genomda farklı 

frekansta farklı genlerde çeşitli mutasyon türleri tanımlanmıştır. 

Bunlardan biri olan İngiltere'de hızla yaygınlaşan N501Y mutasyonu, 

COVID-19 kontrolünün en büyük zorluklarından biri olduğu 

bildirilmiştir (Zhao ve ark., 2021). Bu N501Y varyantın hızla 

bulaşıcılıkta önemli rol aldığını göstermiştir. Bir başka çalışmada ise 

Irak’ta bu virüsün Spike protein kodlama dizisinde bir D614G 

mutasyonu belirlenmiştir ve virüsün Irak'ta yayılımını daha iyi 

anlamak için değerli olabileceği rapor edilmiştir (Al-Rashedi ve ark., 

2021). Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da 553 SARS-COV-2 virüsü 

örneği üzerinde yapılmış bir çalışmada spike (S) geninde %63 

frekansta D614G mutasyonu saptandığı bildirilmiştir (Sallam ve ark., 

2021). Filipinlerde COVID-19 -pozitif hastalardan nazofaringeal ve 
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orofaringeal sürüntülerden viral genom izole edildi. Daha sonra 

mutasyon analizi ile 23 genomun 22'sinde D614G mutasyonunun 

varlığı gösterilmiştir (Velasco ve ark., 2020). 

Başka araştırmalarda da yine S geninde D936Y/H, P1263L ve L5F 

mutasyon türleri saptandığı rapor edilmiştir (Korber ve ark., 2020) 

(Lokman ve ark., 2020) .Oulas ve ark. nükleokapsid (N) (P13L) ve 

ORF3a (Q57H) genlerindeki mutasyonlarının salgının kaynağı olan 

virüsün ölüm durumunun artması veya azalmasıyla ilişkili önemli 

olabileceğini göstermişlerdir (Oulas ve ark., 2020). Nagy ve ark. hafif 

sonuçla ilişkili mutasyonlar, ORF8, NSP6, ORF3a, NSP4 ve 

nükleokapsid fosfoprotein N'de bulunduğunu bildirmişlerdir (Nagy ve 

ark., 2021). Ayrıca bu mutasyonları barındıran SARS-CoV-2 

enfeksiyonlarını hızlı bir şekilde tanımlamaya yardımcı olabileceğini 

vurgulamışlardır. Bir araştırmada ise, RNA'ya bağımlı RNA 

polimeraz / yapısal olmayan protein NSP12'nin ikincil yapısında 

A97V isminde bir yeni mutasyon tanımlandığı belirtilmiştir (Banerjee 

ve ark., 2020). 

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde ise SARS-CoV-2 genomlarında 

bulunan yanlış anlamlı mutasyonlardan, C28854T, nükleokapsid (N) 

genindeki zararlı mutasyonun 28 hastada mortalite ile ilişkili ve 

anlamlı olduğu rapor edilmiştir. Aynı çalışmada diğer anlamlı bulunan 

mutasyon türü Orf3a geninde G25563T olduğu ve viral patogenezde 

potansiyel bir rolü olduğu gösterilmiştir (Joshi ve ark., 2020). 
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Bütün bu bulgular ise bize SARS-CoV-2 genomundaki mutasyonların 

salgının patogenezini veya mortalitesini etkileyebildiğini 

göstermektedir. 

4. COVID-19 HASTALARINDA BELİRLENMİŞ BAZI 
GENETİK DEĞİŞİKLİKLER 

COVID-19 hastalarında yapılan birçok çalışmada başta sitokinler 

olmak üzere farklı genlerde ekspresyon seviyelerinde değişiklikler 

olduğu ve bu değişikliklerin gerek bağışıklık yanıtını gerekse lökozit 

aktivasyonu gibi önemli hücresel olaylarda etkileri olduğu 

belirtilmektedir (Ramesh ve ark., 2021). Bizde aşağıda COVİD-19 

hastalarında yapılmış farklı genetik çalışmaların sonuçlarını özetlemiş 

olduk. 

Kısmi oksijen basıncında bir azalma olarak tanımlanan hipoksemi, 

COVID-19'un önemli bir belirtecidir ve genellikle hastalığın 

ciddiyetinin bir göstergesi olarakta kabul edilmektedir  (Zini ve ark., 

2020) (Sarkar ve ark., 2017). Hipoksi ile indüklenebilir faktörler 

(HIF), oksijen homeostazının ana düzenleyicileri olarak kabul edilir 

ve oksijen seviyesine duyarlıdır (Choudhury, 2018) (Majmundar ve 

ark., 2010). HIF1α, O2 algılama, glikoz metabolizması, lipid 

metabolizması, anjiyojenez ve endotel biyolojisinin diğer yönleri gibi 

çeşitli hücresel olaylarda çeşitli genlerin ekspresyonunun 

düzenlenmesine katılan hipoksi yanıt elemanlarına bağlanan 

heterodimerik bir transkripsiyon faktörüdür (Majmundar ve ark., 

2010).  
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Artmış Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE2) seviyelerinin 

COVID-19 ile pozitif korelasyon gösterdiği, dolayısıyla ACE2 genini 

aşağı düzenleyen HIF1α'nın stabilizasyonunun COVID-19 

hastalarında sonuçları iyileştirebileceği öne sürülmüştür (Afsar ve 

ark., 2020) (Zhang ve ark., 2009). HIF1α'nın iflamasyon, 

immünometabolizma ve TLR gibi olaylarda regülasyona katıldığı ve 

COVID-19 şiddeti için potansiyel bir moleküler markör haline 

getirdiğini ve ilginç bir şekilde moleküler terapi için potansiyel bir 

hedefi temsil edebileceği rapor edilmiştir (Taniguchi-Ponciano ve 

ark., 2021). 

ACE2, akciğerler, arterler, kalp ve böbrek gibi önemli organların 

çoğunda bulunabilen tip I membran protein olup, bir vazodilatör olan 

anjiyotensini (1-7) oluşturarak kan basıncının düşürülmesinde görev 

alır. Ayrıca SARS-CoV-2 virüsünün spesifik reseptörü olarak 

tanınmıştır. SARS-CoV-2 virüsünün S proteini ile ACE2 enziminin 

katalitik bölgesinin güçlü etkileşimi hastalığın oluşmasındaki ilk 

adımı olarak tanımlanmıştır (https://covid19.tubitak.gov.tr/). Yapılmiş 

bir çalışmanın sonuçlarına göre, ACE2 ekspresyonu ile COVID-19 

şiddeti arasında negatif bir korelasyon olduğu bildirilmiştir (Brest ve 

ark., 2020). Benzer bulguları yakalayan bir çalışmada ise 

hipertansiyon ve diyabet hastalığı olanlarda yüksek oranda COVID-19 

infeksiyonu belirlenmiş ve bu hastalarda ACE2 ekspresyonu düşük 

olduğu rapor edilmiştir (Chen ve ark., 2020). TMPSRSS2 genindeki 

rs383510/T ve rs2070788/G polimorfizmlerin ise gen ekspresyonunda 
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artışla ilişki olduğu ve bu SNP etkisini SARS-CoV-2 bulaşıcılığıyla 

bağlantılı olabileceği vurgulanmıştır (Lin ve ark., 1999). 

SARS-CoV-2 tarafından gen ekspresyon seviyeleri up-regüle olan en 

önemli interferonu indükleyen genlerin arasında IFI6, IFI44L, IFI27 

ve OAS2 olduğu belirtilmiştir (Mick ve ark., 2020). Aynı çalışmada 

farklı şekilde gen ekspresyonları azalmış ilk 100 gen arasında, 

inflammasom aktivasyonu ve aktivitesinde (NLRP3, CASP5, IL1A, 

IL1B, IL18RAP, IL1R2) ve epitelyuma doğuştan gelen bağışıklık 

hücrelerini almak için kemokin sinyallemesinde (CCL2, CCL3, 

CCL4) yer alan genlerin olduğu gösterilmiştir.  

rRNA’yı işlemede rol oynayan WDR74 ve RNA helikaz ile ilişkili 

olan MTR416 (Hiraishi ve ark., 2018); EIF4A2,  bir translasyon 

başlatıcı faktör olup, HIV’in yanı sıra diğer koronavirüsler ile 

etkileştiği ve bunların upregüle oldukları gösterilmiştir (Ndzinu ve 

ark., 2018). 

Amati ve ark. yaptıkları bir pilot çalışmada COVID-19 hastalarında 

ACE-2 ve DPP4 genlerin ekspresyon seviyelerinde anlamlı derecede 

artış olduğunu rapor etmişlerdir (Amati ve ark., 2020). Liu ve ark. orta 

derecede hastaların enfekte ve enfekte olmayan akciğer epitel 

hücrelerinde yüksek oranda eksprese edilen 6 gen olduğunu (FCGBP, 

RARRES1, BPIFA1, FAM3D, CD55 ve CTSC) göstermişlerdir. 

Bununla birlikte, BPIFA1 genin ise, şiddetli hastaların enfekte ve 

enfekte olmamış akciğer epitel hücrelerinde yüksek oranda eksprese 

edilen tek gen olduğunu bildirmişlerdir (Liu ve ark., 2020). 
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Yukarıda COVID-19 hastalarında gen ekspresyonu ile ilgili yapılmış 

birkaç farklı çalışmanın sonuçlarını paylaştık. Gen ekspresyonu 

dışında çeşitli epigenetik mekanizmalarında başta kanser olmak üzere 

birçok hastalıkta önemli olabileceği gösterilmiştir. Aynı şekilde 

asetilasyon, fosforilasyon ve metilasyon gibi bu epigenetik 

mekanizmaların COVID-19 hastalığında da önemli olabileceğine dair 

yapılmış bazı çalışmalara da literatürde karşılaştık.  

Steyaert ve ark. ACE2 ve TMPRSS2'nin metilasyon durumunun 

analizinin SARS-CoV2 enfeksiyonun klinik sonuçlarını belirlemede 

önemli ve değerli olabileceğini göstermişlerdir. Ayrıca metilasyon 

durumunun hastalığa duyarlılık, semptom, şiddet ve ölüm oranıyla 

bağlantısı olabileceğini belirtmişlerdir (Steyaert ve ark., 2020). Başka 

bir çalışmada yaş ile akciğer dokusundaki ACE2 geninin 

hipometilasyonun ilişkili olduğu ve yaşlanmanın SARS-CoV-2 

kaynaklaı ölümler için bir risk faktörü olabileceği rapor edilmiştir 

(Corley & Ndhlovu, 2020). 

2′-O-metilasyon (2′OMe), SARS-CoV-2 RNA dahil viral RNA'daki 

en yaygın modifikasyonlardan biridir (Encinar & Menendez, 2020) 

(Selvaraj ve ark., 2020). Bu modifikasyon fonksiyonel olarak yapı, 

stabilite ve etkileşimler gibi RNA metabolizmasının tüm aşamalarıyla 

bağlantılıdır ve virüslerin replikasyonunun ve antiviral immün 

yanıtların modüle edilmesi gibi çeşitli biyolojik süreçlerde kritik bir 

rol oynar (Gonzales-van Horn & Sarnow, 2017) (Hyde & Diamond, 

2015). 
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Son olarak m6A epigenetik modifikasyonların, virüs türüne ve 

konakçı hücre tipine bağlı olarak hem pro- hem de anti-viral 

aktiviteler sergilediği rapor edilmiştir (Dang ve ark., 2019). Ayrıca 

viral ve konakçı m6A modifikasyonlarının, SARS-CoV-2 

enfeksiyonunu etkileyen faktörleri ortaya çıkarabileceği ve COVID-

19'un iyileştirici tedavisi için yeni hedeflerin belirlenmesine yardımcı 

olabileceği belirtilmiştir. 

SONUÇ  

COVID-19 hastalığı, Dünya genelinde her geçen gün daha da ciddi bir 

risk faktörü olduğu anlaşılmaktadır. Bu salgınla mücadelede hem 

kişisel koruyucu önlemlerin hem de bilimsel çalışmalar ile etkin 

tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla 

birlikte birçok hastalıkta olduğu gibi COVID-19 hastalığının da 

moleküler mekanizmasının açığa çıkarılması, gelecek kuşakların 

durumunu da değerlendirebilmemiz adına değerli olacaktır. Her ne 

kadar çeşitli aşılar geliştirilmiş olsa da daha kalıcı ve daha etkin 

çözümler için Coronavirüs ile ilgili daha geniş hasta 

popülasyonlarında genetik ve epigenetik mekanizmalar ile ilgili 

çalışmaların yapılması gerekmektedir. Biz gelecekte yapılacak yeni 

çalışmalar sayesinde enfekte hastaların yaşına, cinsiyetine ve de en 

önemlisi sahip oldukları mevcut hastalıklara göre COVID-19 ile 

mücadelede mevcut tedavi yöntemlerinde yönlendirici ve yeni tedavi 

modellerinin geliştirilmesinde de ışık tutacak biyo-belirteçler 

keşfedilebileceğine inanıyoruz. 
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GİRİŞ  

İnme, dünyada en sık major kalıcı disabilite ve ölüm nedenlerinden 

biri olup, inmelerin %87’siiskemik nedenlidir (Furie K., 2020). Genel 

populasyonda inme riski %0.3-1 olarak belirtilmektedir ve bu risk 

yaşla artmaktadır (Virani SS ve ark., 2020). Tüm inme nedenlerinin 

yaklaşık %90’ı önlenebilir nedenlerden oluşmaktadır (Hackam DG ve 

Spence  JD, 2007). İskemik inmenin modifiye edilebilir risk faktörleri 

değerlendirildiğinde daha az sıklıkla belirtilen risk faktörü, 

monooküler görme kayıpları ile karakterize akut retinal arter 

tıkanıklarıdır. İskemik inme ve akut retinal arter tıkanıklıklarının ortak 

risk faktörlerinin bulunması nedeni ile retinal arter tıkanıklığı saptanan 

hastalar serebral infarkt açısından yüksek riskli grupta 

değerlendirilmelidir. 

Bu bölümde, retinal arter tıkanıklığı ve iskemik inme ilişkisi 

değerlendirilmiştir. Bununla birlikte ortak risk faktörleri ve patolojik 

mekanizmalar ile güncel tanı yöntemleri, akut iskemik inmede 

sekonder korumaya yönelik risk-modifiye tedavi stratejileri ayrıntılı 

olarak ele alınmıştır. 

1. RETİNAL ARTER TIKANIKLIKLARI 

Retinal arter tıkanıklıkları, anatomik olarak tıkanıklığın yerine göre 

santral retinal arter tıkanıklığı (SRAT) ve retinal arter dal tıkanıklığı 

(RADT) olarak görülebilmektedir. Retinal arter tıkanıklıkları ani 

ağrısız monoküler görme kaybına neden olmaktadır.Klinik yaklaşım 
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ve tedavi iskemik serebralinme hastalarında olduğu gibi ele 

alınmalıdır. 

1.1. Retinanın Arteriyal Beslenmesi 

İnternal karotid arterin ilk dalı oftalmik arterdir. Oftalmik arter, 

retinanın iç 2/3 iç tabakasını besleyen santral retinal arter (SRA) ile 

koroid dolaşımını oluşturan ve retinanın 1/3 dış tabakasını besleyen 

posterior siliyer arteri oluşturur. SRA, oftalmik arterden keskin bir açı 

ile ayrıldıktan sonra orbitaya girmeden önce kısa bir mesafe optik sinir 

ile birlikte intrakraniyal olarak devam eder. Orbitaya girdikten sonra 

globun 10-15 mm arkasından optik sinirin içine girer. Optik sinir 

içinde devam eden SRA lamina kribrosa bölgesinde genellikle alt ve 

üst dal olarak 2’ye ayrılır. Daha sonra bu dallar üst temporal, üst nazal 

dal ile alt temporal ve alt nazal dal olarak ayrılır ve bu 4 dal retinanın 

her bir kadranını besler. SRA bir end-arterdir ve arteriyovenöz 

anastomozu bulunmaz. Oftalmik arterin diğer bir dalı posterior siliyer 

arterdir. Çeşitli çalışmalarda görülme sıklığı açısından değişiklik 

göstermekle birlikte populasyonun ~%20’sindeposterior siliyer arterin 

bir dalı olan siliyoretinal arter bulunmaktadır (Nipken LH. ve Schmidt 

D., 1996). Siliyoretinal arter genellikle retinaya  optik diskin 

temporalinden girer ve papillomakuler bandın bir kısmını besler. 

Siliyoretinal arterin birçok anatomik varyasyonu bulunmaktadır ve 

retinada beslediği bölge değişkenlik göstermektedir. 
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1.2. Epidemiyoloji 

SRAO’nun gerçek prevalansı net olarak bilinmemektedir. Tahmini 

prevalans 10.000 kişide 1 olarak bildirilmiştir (Leavitt, Larson, 

Hodge, ve Gullerud, 2011). Serebral inme ile benzer olarak SRAT 

genellikle ileri yaş grubunda görülmektedir. Genellikle 6. dekadda 

görülür ve hastaların %90’ından fazlası 40 yaş ve üzerindedir. 

Erkekler kadınlardan yaklaşık 2 kat daha fazla etkilenmektedir 

(Karjalainen K., 1971; Leavitt JA. ve ark., 2011). 

1.3. Akut Klinik Bulgular 

SRAT olan hastalar ani monoküler ağrısız görme kaybı ile 

başvururlar. Bazı hastalarda gelip geçici retina iskemisi ile ilişkili 

olarak amarozis fugaks bildirilmiştir ve bu durum genellikle embolik 

bir kaynağa bağlıdır (Breen LA., 1991). Hastaların ~%80’inde görme 

parmak sayma veya ışık persepsiyonu düzeyindedir ( Hayreh SS ve 

Zimmerman MB, 2005). Posterior siliyer arter kaynaklı olan 

siliyoretinal arteri bulunan hastalarda, siliyoretinal arterin beslediği 

retina bölgesi korunur. Bu bölge genellikle makula bölgesindedir ve 

bu nedenle siliyoretinal arteri bulunan hastalarda merkezi görme 

keskinliği korunabilmektedir (Şekil 1). Tıkanıklıktan sonraki ilk 7 gün 

içerisinde görme düzeyi bir miktar iyileşme gösterebilmektedir 

(Connolly BP. ve ark., 2000). Tipik olarak tıkanıklıktan kısa bir süre 

sonra etkilenen gözde rölatif afferent pupil defekti görülür. İlk 

prezentasyonda göz içi basıncı normaldir ve ön segment 

değerlendirmesinde patolojik bulgu saptanmaz. Fundus muayenesinde 
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tıkanıklık sonrası ilk birkaç dakika ile saatler arasında  retina göreceli 

olarak normal izlenebilmektedir. İlerleyen saatlerde retinal kan 

akımında bozulmayla beraber özellikle arka kutupta retinanın iskemik 

beyazlaşması ve retinal arterlerde incelme izlenir. Makulada “Japon 

bayrağı” görünümü tipiktir. Bu görünümün nedeni fovea bölgesinde 

retina sinir lifi tabakasının ince olması ve retina pigment epiteli (RPE) 

ile birlikte dolaşımı normal olan koroidin fovea bölgesinden koyu bir 

refle olarak seçilebiliyor olmasıdır. Sonuç olarak tıkanıklıkla birlikte 

gelişen retinada beyazlaşma ile RPE ve beraberinde normal dolaşımı 

devam eden koroid reflesi arasındaki kontrast “Japon bayrağı” 

görünümü oluşturur (Hayreh SS ve Zimmerman MB, 2007). 

Siliyoretinal arteri bulunan hastalarda siliyoretinal arterin beslediği ve 

genellikle papillomakuler bölgede bulunan retina normal olarak 

görülür (Şekil 1).  

SRAT ve retinal arter dal tıkanıklığı (RADT)’nın en sık nedeni retinal 

embolilerdir. Çeşitli çalışmalarda, SRAT olan hastaların %20-40’ında 

fundus muayenesinde retinal embolinin görülebildiği bildirilmiştir 

(Brown GC ve ark., 1981; Sharma S. ve ark., 1997). Fundus 

muayenesinde en sık sarı-parlak olarak gözlenen kolesterol embolisi 

(Hollenhorst plağı) saptanmaktadır. Arteritik SRAT’nda anterior 

iskemik optik nöropati ile ilişkili olarak fundus mauyenesinde optik 

diskte ödem izlenebilir. 

Akut retinal arter tıkanıklıklarının ~%40’i RADT olarak görülür 

(Brown GC ve Shields  JA, 1979). Bu hastaların yaklaşık %75’inde 

başvuruda görme keskinliği 0,5 ve üzerindedir.Görme alanı 
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incelemelerinde hastaların %20’sinde santral skotom, %13’ünde 

altudinal defekt, %49’unda ise sektöriyel defekt saptanır. Fundus 

muayenesinde retinal arter dalının beslediği alanla uygun olarak 

sektöriyel beyazlaşma görülür. RADT’nda tıkanıklık sıklıkla damar 

bifurkasyonlarında görülür ve temporal bölge etkilenir. Hastların 

~%60’ında fundus muayenesinde emboli görülebilir  (Ros  MA ve ark, 

1989).  

Siliyoretinal arter tıkanıklığı (SLRAT), retinal artelyel tıkanıklıkların 

%5’ini oluşturmaktadır  (Brown  GC. ve ark., 1986). SLRAT izole 

olarak, retinal ven oklüzyonu ile beraber veya anterior iskemik optik 

nöropati ile ilişki olarak görülebilir. İzole SLRAT olan hastalarda 

görme prognozu oldukça iyidir. Fundus muayenesinde siliyoretinal 

arterin beslediği bölgede  retinada yüzeyel beyazlaşma izlenir. 

Hastalarda çekosantral, santral, santral altitudinal görme alanı 

defektleri saptanabilir (Hayreh SS. ve ark., 2009). 
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Şekil 1. Sağ santral retinal arter oklüzyonu nedeni ile gelişen makulada “Japon 

bayrağı” görünümü ile birlikte siliyoretinal arterin görüldüğü renkli fundus 

görüntüsü. (Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği 

arşivinden alınmıştır.) 

1.4. Tanı 

SRAT tanısı ani ağrısız görme kaybının mevcudiyeti ve fundus 

muayenesinde iskemik retinada beyazlaşmanın görülmesi ile 

kolaylıkla konulabilmektedir. Muayene ile tanıda şüpheye düşülen 

vakalarda “fundus flouresein anjiografi” çekilebilir ve kol-retina 

zamanının uzadığı görülür. Bununla birlikte arteriyo-venöz geçiş 

zamanı uzamıştır ve geç fazlarda optik disk boyanması görülebilir 

(David NJ ve ark. , 1967).Akut dönemde yapılan optik koherans 

tomografi (OCT) ile makula görüntülemelerinde iç retina 

katmanlarında iskemi nedeni ile gelişen hücre ödemine bağlı olarak 

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği arşivinden alınmıştır. 
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kalınlaşmave hiperreflektivite görülür. Dış retina katmanları, iç retina 

katmanlarına görece hiporeflektiftir. Kronik dönemde yapılan OCT 

görüntülemelerinde ise kronik iskemiye bağlı olarak iç retina 

katmanlarıda atrofiye bağlı incelme ile birlikte dış retina 

katmanlarının korunduğu görülür (Chen SN. ve ark., 2011). Görme 

alanı testinde en sık santral skotom, 2. sıklıkta ise parasantral skotom 

görülür. Temporal görme alanı korunabilir. Siliyoretinal arteri olan 

hastalarda ise siliyoretinal arterin beslediği retina bölgesi ile uyumlu 

olarak adacık seklinde korunmuş bir görme alanı sahası görülebilir. 

Elektroretinografi (ERG)’ de a dalgası korunurken, b dalgasının 

amplitüdünün azaldığı veya kaybolduğu görülür. Oküler renkli 

doppler incelemelerinde santral retinal arter kan akımının azaldığı 

veya akımın tamamen kaybolduğu görülebilir. Bazı hastalarda ise 

doppler ile lamina kribroza seviyesinde kalsifik emboli izlenebilir 

(Ramakrishna  G. ve ark., 2005). 

1.5. Etiyolojik Sınıflama 

1.5.1. Arteritik SRAT 

Sistemik vaskülitik hastalıklarla birlikte nadir olarak görülür. 

Birliktelik genellikle büyük damar vasküliti olan dev hücreli arterit 

(DHA) iledir. DHA ilişkili görme kayıplarının %5-14’ü arteritik 

SRAT’na bağlıdır (Liu GT. ve ark., 1994). Arteritik SRAT olan 

hastalarında DHA bulguları görülebilse de bu hastalarda izole olarak 

arteritik SRAT görülebilmektedir. Bu nedenle fundus muayenesinde 

özellikle retinal embolinin izlenmediği 50 yaş ve üzeri hasta grubunda 

mutlaka DHA düşünülmelidir. Bu hastalarda mutlaka detaylı anamnez 
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alınmalı, olası çene kladikasyosu gibi sikayetler sorgulanmalı ve hızlı 

bir sekilde inflamatuar değişiklileri saptamak amacıyla tam kan 

sayımı, eritrosit sedimedimentasyon hızı ve C-reaktif protein 

değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

1.5.2. Non-arteritik SRAT 

En sık neden santral retinal arterin tromboembolik olarak 

tıkanmasıdır. Hastaların yaklaşık %75’inde kolesterol embolisi  

görülür ve kolesterol embolileri genellikle ipsilateral internal karotis 

arterdeki aterosklerotik plaktan kaynaklanır (Arruga J. ve Sanders 

MD., 1982). 2. en sık neden kardiyak embolilerdir. Bu hastalarda 

özellikle kardiyak emboliye neden olabilecek atriyal fibrilasyon, 

enfeksiyöz endokardit, kardiyak tümörler gibi risk faktörleri 

saptanabilmektedir. Daha az sıklıkta ise kalsifik emboli görülür. 

Kalsifik emboliler genellikle kalp kapakçıklarından köken almaktadır 

(Gold D., 1977). 

1.6. Akut Tedavi 

SRAT tanılı hastalarda görme prognozu oldukça kötüdür. Akut 

dönemde önerilen tedavilerin etkiliği görecelidir ve bu konuda net bir 

görüş birliği yoktur. Akut dönemde tedavi uygulanmış hastalarla 

sadece izlem yapılmış hastaların değerlendirildiği geniş vaka serisinin 

bulunduğu bir çalışmada görme prognozu ve klinik düzelme açından 

herhangi bir fark saptanmamıştır (Rudkin AK. ve ark. , 2010). Hayvan 

deneylerinde 240 dakikadan uzun süren tıkanıklıklarda retinal hasarın 

irreversible olduğu görülmüştür ( Hayreh SS ve ark, 2004). Genellikle 
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akut dönemde önerilen tedaviler konvansiyoneldir ve hiçbir tedavinin 

efektivitesi klinik olarak kanıtlanmamıştır. Bu tedaviler retinal kan 

akımının arttırılması ve iskemik retinal hücrelerin oksijenasyonun 

sağlanmasına yöneliktir. 

Retinal kan akımında değişime neden olarak embolinin veya 

trombüsün bulunduğu yerden hareket etmesini sağlamak amacıyla 

Goldmann kontakt lensi ile veya dijital olarak bu hastalara oküler 

masaj uygulanabilir (Rumelt  S. ve ark., 1999). Özellikle ilk 72 saatte 

retinal reperfüzyon bir miktar düzelene kadar hiperbarik oksijen 

tedavisi ile retinal oksijenasyon arttırılabilir. Göz içi basıncında ani bir 

düşüşe neden olmak ve emboli veya trombüsün hareketini sağlamak 

amacıyla ön kamara parasentezi yapılabilir. İntravenöz mannitol veya 

topikal olarak göz içi basıncını düşürücü ajanlar göz içi basıncını 

düşürerek arteriyel perfüzyonu arttırmak amacıyla verilebilir. 

Nitrogliserin, ixosorbid dinitrat, pentoksifilin gibi vazodilatatör ajanlar 

retinal kan akımı arttırmak amacıyla kullanılabilir (Incandela L. ve 

ark., 2002; Rumelt ve ark., 1999). 

İstisna olarak DHA’e sekonder arteritik SRAT saptanan hastalarda 

etkilenen gözde görme prognozunun iyileştirilmesi hem de etkilmemiş 

olan gözü korumak amacıyla derhal sistemik kortikosteroid 

tedavisinin başlanması gerekmektedir. Bu nedenle SRAT ile başvuran 

hastalarda hızlı bir şekilde DHA’i dışlamak amacıyla mutlaka gerekli 

tam kan sayımı, SED ve CRP değerlendirmesi yapılmalı ve gereğinde 

en kısa sürede sistemik kortikosteroid tedavisi başlanmalıdır (Matzkin 

DC. ve ark., 1992). 
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Akut iskemik inme kılavuzları dikkate alınınca; uygun hasta seçimi ile 

tıkanan damarda pıhtının hızlı bir şekilde uzaklaştırılması için görme 

kaybı başlangıcında vakit kaybetmeden intravenöz (iv) veya 

intraarterial olarak trombolitik tedavi verilmesi mümkün olabilir. Bu 

tedavi seçeneğinin değerlendirildiği 2 farklı çalışmada, akut görme 

kaybı başladıktan sonra 20 saat ve 24 saat içerisinde iv trombolitik 

tedavi uygulanmış ve klinik olarak anlamlı fark saptanmamıştır (Scott 

IU. ve ark., 2020). Fakat akut iskemik inme kılavuzlarındaki tedavi 

penceresi olarak kabul edilen ilk 6 saat dikkate alındığında 

uygulanacak trombolitik tedavi ile olumlu klinik 

sonuçlaralınabilmektedir (Powers WJ. ve ark., 2019).  

1.7. Kronik Bulgular ve Oküler Komplikasyonlar: 

Akut olaydan yaklaşık 6 hafta sonra retinal beyazlaşma kaybolmaya 

başlar ve optik disk solukluğu gelişir. Bazı hastalarda optik diskte 

arteriyal anastomozlar izlenebilir. Kronik retinal iskemiye sekonder 

oküler neovaskülerizayon nadir değildir ve  akut tıkanıklık sonrası 

hastaların ~%18’inde ortalama 8. haftada görülür (Rudkin AK. ve 

ark., 2010). İris neovaskülerizasyonu (rubeozis iridis) ile birlikte 

neovasküler glokom gelişebilir ve anti-glokomatöz tedavi gerekebilir 

(Duker JS. ve Brown GC., 1988). Bazı hastalarda ise nadir olarak 

vitreus hemorajisi görülebilir. 
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2. RETİNAL ARTER TIKANIKLIĞINDA ETYOLOJİYE 

YÖNELİK SİSTEMİK ARAŞTIRMA  

Akut retinal arter tıkanıklığı gelişen hastalarda artmış inme ve 

gelişebilecek kardiyasküler olayları erken dönemde önlemek amacıyla 

mutlaka etiyolojiye yönelik sistemik araştırmalar ivedilikle yapılmalı 

ve retinal arter tıkanıklıkları medikal bir acil olarak kabul edilmelidir. 

3. İSKEMİK SEREBRAL İNME ve AKUT RETİNAL ARTER 

TIKANIKLIĞI  

İnme, dünyada en sık major kalıcı disabilite ve ölüm nedenlerinden 

biri olup, inmelerin %87’si iskemik nedenlidir (Furie K., 2020). Yaşla 

artan oranda genel populasyonda inme riski %0.3-1 olarak 

belirtilmektedir (Virani SS. ve ark., 2020).Tüm inme nedenlerinin 

yaklaşık %90’ı önlenebilir nedenlerdir (Hackam DG. ve Spence JD., 

2007). İnme riskini azaltmak için iki önemli tedavi stratejisi 

mevcuttur.Öncelikle inme riskini engellemek için primer koruma ve 

rekürren inmeyi önlemek amacıyla sekonder koruma tedavi stratejileri 

sağkalımı arttırmak ve sekelsiz yaşam şansı için yüksek önem arz 

etmektedir. İkinci olarak akut inme hastalarında efektif tedavi 

metodları ile erken dönemde tıkanık arteri hızlı rekanalize ederek 

serebral dokunun hızlı bir şekilde reperfuzyonunun sağlanması,bunun 

sonucu olarak mortalite ve disabilitenin engellemesi amaçlanmaktadır. 
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3.1. Akut Retinal Arter Tıkanıkları ve İnme Risk Faktörleri: 

Tüm inme nedenlerinin yaklaşık %90’ı önlenebilir nedenlerden 

oluşmaktadır ve bunların içinde modifiye edilebilen risk faktörleri 

tanımlanmıştır (Diener HC. ve Hankey GJ., 2020; Hackam DG. ve 

Spence JD., 2007).Hipertansiyon en sık görülen modifiye edilebilir 

risk faktörüdür. Modifiye edilebilir risk faktörleri Tablo1’de 

gösterilmiştir (Diener HC. ve Hankey GJ., 2020). 

Tablo 1. İskemik inme Modifiye Edilebilir Rik Faktörleri  

(Diener HC ve Hankey GJ, 2020) 

Modifiye Edilebilir Risk Faktörleri: 

1. Yaşam tarzı değişikliği 

2. Hipertansiyon 

3. Diyabet 

4. Lipid metabolizma bozuklukları 

5. Kardiyak emboli ve antikoagulan kullanımı 

6. Nedeni belirsiz inme- kriptojenik inme (ESUS) 

7. Anti-trombositik tedavi 

8. Semptomatik veya asemptomatik karotis darlığı 

 

İskemik inmenin modifiye edilebilir risk faktörleri arasında daha az 

sıklıkla belirtilen risk faktörü, monoküler görme kayıplarıile 

karakterize akut retinal arter tıkanıklıklarıdır. Retinal arter tıkanıklığı 

tanısı olan hastalarda genellikle hipertansiyon, diyabet, dislipidemi, 

akut koroner sendrom gibi major vaskuler risk faktörleri 

bulunmaktadır. Aterotrombotik ve ateroembolik olayların 

etyopatogenezi, akut retinal arter tıkanıklığı hastalarında saptanan 
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vaskuler risk faktörlerinin iskemik inme vaskuler risk faktörleri ile 

benzer olmas göz önüne alındığında retinal arter tıkanıklığı ile 

prezente olan hastalar yaş-uyumlu sağlıklı gönüllü populasyon ile 

karşılaştırıldığında serebral infarkt açısından yüksek riskli grupta 

değerlendirilmelidir. Bu nedenle özellikle yeni tanı monoküler görme 

kaybı olan hastalar mutlaka nörovasküler nörolog-nörooftalmolog 

tarafından vaskuler risk-modifiye tedavi stratejileri açısından 

değerlendirilmelidir. 

3.2. Akut retinal arter tıkanıklığı inmenin öncü bulgusu 

mudur? 

Retinal arter tıkanıklığı klinik prezentasyonları arasında görülen 

amorozis fugax sonrası hastalarda öngörülen 3 yıllık inme riski 

olasılığı %10 olarak belirtilmiştir (Benavente O. ve ark., 2001). 

İngiltere’de yapılan bir çalışmada retinal arter tıkanıklığı tanısı sonrası 

1. yılda %7.4, sonraki yılda %2.5 inme riski olduğu saptanmıştır 

(Hankey GJ. ve ark., 1991). Tayvan çalışmasında benzer olarak 3 

yıllık inme riski %19.61, sağlıklı yaş-uyumlu kontrol grubunda ise 

inme riski %10.05 olarak değerlendirilmiştir (Chang YS. ve ark., 

2012). Kore çalışmasında 12 yıllık inme riski %15 iken sağlıklı yaş-

uyumlu kontrol grubunda inme riski %8 olarak saptanmıştır (Rim TH. 

ve ark., 2016). Daha güncel çalışmalardan olan EAGLE (European 

Assessment Group for Lysis in the Eye) çalışmasında SRAT tanısı 

sonrası hastalara ilk 4 haftada %6 oranında inme tanısı konulmuştur 

(Callizo J. ve ark., 2015). 
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Retinal arter tıkanıklıklarına bağlı monoküler görme kaybı olan 

hastalarda yapılan bir çalışmada, kranial görüntülemelerde 

asemptomatik akut beyin infarktı  anlamlı oranda pozitif saptanmıştır 

(Lee J. ve ark., 2014). Diğer bir çalışmada SRAT ve RADTsaptanan 

hastalarda akut dönemde yapılan kranial görüntülemelerde %25 

oranında akut iskemik infarkt saptanmıştır (Helenius J. ve ark., 2012; 

Lee J. ve ark., 2014). 2015 yılında yapılan prospektif bir çalışmada 

akut SRAT tanılı hastaların kranial manyetik rezonans görüntülemede 

(MRG) %6’sında sessiz beyin infarktı (SBI) ve %40’ında ipsilateral 

anlamlı karotid aterotrombotik darlık öyküsü olduğu görülmüştür 

(Ovbiagele B. ve Nguyen-Huynh MN., 2011). Yapılan prospektif 

çalışmada SRAT tanılı hastalarda ilk 15 günde yapılan kranial 

MRG’lerde SBI pozitifliği %53 ve RADT tanılı hastalarda %31 

oranında saptanmıştır. Aynı çalışmada takipte inme prevelansı SRAT 

olan hastalarda %35.5 ve RADT olan hastalarda %22.9 olarak 

bulunmuştur (Avery MB. ve ark., 2019).  

3.3. Akut retinal arter tıkanıklığı sonrası inme riskini önleyici 

tedavinin planlaması: 

Transient iskemik atak (TİA) sonrası tedavisiz izlemde akut dönemde 

rekürren inme riski 1. haftada %10, 1. ayda %15, 3. ayda %18 olarak 

belirtilmiştir(Coull AJ. ve ark., 2004). Kronik dönemde ise rekürren 

inme riski ilk 1 yılda %10,5 yılda %25 ve 10 yılda %40 ‘dır (Coull 

AJ. ve ark., 2004; Mohan KM. ve ark., 2011). Etyolojik araştırma ve 

etiyolojiye yönelik sekonder koruyucu tedavi planı ile inme rekürrens 

riski %80 oranında azaltılabilir (Diener HC. ve Hankey GJ., 2020). 
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Rekürren inme riski; büyük arter aterosklerozuna bağlı iskemik atak 

öyküsü varlığında, inme sonrası erken dönemde  (akut dönem-ilk 90 

gün), TİA hastalarının triajında kullanılan skorlamada  ABCD2 (A= 

Yaş (Age), B= Arterial tansiyon değeri (Blood pressure), C=Klinik 

Bulgular (Clinical features), D= Bulguların süresi (Duration of 

symptoms), D= Diyabet öyküsü (History of Diabetes) ) skoru 4 ve 

üzerinde olan yüksek riskli TİA hastalarında ve beyin 

görüntülemelerinde multiple iskemik infarktların görülmesi ile 

artmaktadır ( Diener HC. ve Hankey GJ.,  2020). Rekürren iskemik 

olayların, ilk değerlendirilen iskemik olaydan sonraki ilk saatler ve 

günler içerisinde yüksek olması; optimize agresif ikincil koruma 

tedavisinin düzenlenmesini gerektirmektedir. 

En güncel tedavi yaklaşımı; ortak etyopatogenez gözönüne 

alındığında akut iskemik inmede uygulanan risk modifiye tedavi 

şemaları ile benzer olarak akut dönemde tıkanan retinal arter ile 

birlikteiskemik retinal hücrelerin hızlı ve efektif olararak reperfuze 

etmek ve kronik dönemde rekürrensi önlemek için uygulanacak 

sekonder koruma stratejileri oluşturmak olmalıdır. 

3.4. Akut retinal arter tıkanıklığında primer ve sekonder 

koruma; Risk-modifiye tedavi stratejileri: 

Akut retinal arter tıkanıklığı sonrası hastaların inme riskine karşı 

primer ve sekonder korunmasında, güncel akut iskemik inme tedavi 

kılavuzları ve bilimsel çalışmaların verilerine göre modifiye edilebilir 

risk faktörleri ayrıntılı olarak sıralanmış, tedavi önerileri sunulmuştur. 



 

78 SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL EĞİLİMLER 

3.4.1. Yaşam Tarzı Değişikliği: 

Yapılan çalışmalarda sağlıklı diyet(özellikle Akdeniz diyeti), kilo 

kaybı, sigaranın bırakılması ve düzenli fiziksel aktivitenin inme riskini 

azalttığı gösterilmiştir ( Diener HC. ve Hankey GJ.,  2020). VISP 

(Vitamin Intervention for Stroke Prevention) ve VITATOPS 

(Vitamins to Prevent Stroke) çalışmalarında özellikle primer inme 

korumasında folik asit ve vitamin B kompleks desteği ile istatistiksel 

olarak anlamlı sonuç elde edilmediği; fakat inme riski açısından 

yüksek riskli gruplara önerilebileceği belirtilmiştir ( Hankey GC. ve 

ark. 2010; Toole JF. ve ark., 2004). 

3.4.2. Hipertansiyon: 

Antihipertansif tedavi ile inme riski 4’te 1oranında azaltılabilmektedir 

(Xie X. ve ark., 2016). Primer korumada arteriyal tansiyon 

takiplerinde sistolik kan basıncının (SKB) 10 mmHg ve diastolik kan 

basıncının (DKB) 5 mmHg azaltılması inme riskini %41 oranında 

azaltmaktadır (Law MR. ve ark., 2009). Non-diyabetik hastalarda 

arteriyal tansiyon değerlerinin 140/90 mmHg altında, diyabetik 

hastalarda ise 130/80 mmHg altında olması önerilmektedir (Diener 

HC. ve Hankey GJ.,  2020). Sekonder korumada; SKB’nın 10 mmHg 

ve DKB’nın 5 mmHg azaltılması rölatif inme riskini 3’te 1 oranında, 

SKB’nın 5 mmHg ve DKB’nın 2.5 mmHg azaltılması ise rölatif inme 

riskini 7’de 1 oranında azaltmaktadır (Law MR. ve ark., 2009). 
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RESPECT (Recurrent Stroke Prevention Cilinical Outcome) 

çalışmasında inme öyküsü olan hastalarda arteriyal tansiyonun 

(SKB/DKB) medikal tedavi ile  130/80 mmHg altına düşürülmesinin 

inme rekürrensini azaltığı gösterilmiştir (Kitagawa K. ve ark., 2019). 

Özellikle sekonder korumada inme etiyolojik altgrup analizinde; 

laküner inme grubunda arteriyal tansiyon değerlerinin 120-128/ 65-70 

mmHg aralığında olması önerilmektedir (Odden MC. ve ark., 2016). 

Sonuç olarak, SRAT sonrasında major modifiye edilebilir inme risk 

faktörü olan hipertansiyon agresif olarak kontrol edilmeli ve özellikle 

antihipertansif tedavi sırasında serebral otoregülasyonu 

etkileyebilecek olası anlamlı karotid darlıkları göz önünde 

bulundurulmalıdır.   

3.4.3. Diyabet: 

Diyabetik hastaların medikal tedavilerini düzenlerken ana amaç, etkin 

kilo kaybı, düzenli egzersiz ile efektif medikal tedavi planı 

oluşturulması olmalıdır. Hipergliseminin kontrolü ile mikrovaskuler 

komplikasyonlar azaltılabilmektedir; fakat inme riskinin azaltılması 

konusunda anlamlı nonfatal etkisi olduğu gösterilememiştir ((Diener 

HC. ve Hankey GJ., 2020). 

3.4.4.  Lipid Metabolizma Bozuklukları: 

Kanda total kolesterol ve düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL-

K) düzeyleri yükseldikçe kardiyovasküler risk artar. Özellikle 

kolesterol biyosentezinin güçlü inhibitörü olan statin ilaç grubundan 
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atorvastatin ve rosuvastatin içeren preparatlarla LDL düzeyinin 40 

mg/dl (1mmol/L) düşürülmesi inme görülme riskini % 21; rekürren 

inme riskini %12 oranında düşürmektedir (Amarenco P. ve Labreuche 

J., 2009). Bazal LDL seviyesinin statin tedavisi altında düşürülmesi ile 

orantılı olarak olası inme riski de azalmaktadır. Ek olarak intraserebral 

hemoraji gelişme riskinin kolesterol düzeyi düşürülmesi (statin 

tedavisi ile) ile ilişkili olmadığı yapılan çalışmalarla belirtilmiştir (Ziff 

OJ. ve ark., 2019). Uzun sürelistatin tedavisi alan hastalar myopati 

gelişimi açısından takip edilmelidir. Sekonder koruma 

değerlendirilmesi yapılan çalışmalarda özellikle kardivaskuler olay 

öyküsü varlığı araştırılmalıdır. TST (Treat Stroke to Target) çalışması 

verilerine göre, statin tedavisi sonrası LDL seviyesinin <70 mg/dl ile 

90-110 mg/dl seviyeleri arasında olan hasta grupları arasında LDL 

seviyesinin <70 mg/dl olan grupta rekürren inme riskinin anlamlı 

derecede azaldığı gösterilmiştir (Amarenco P. ve ark., 2020). Koroner 

arter hastalığı olmayan hasta grubunda LDL seviyesinin 70-110 mg/dl 

arasında olması, LDL seviyesinin 100-190 mg/dl arasında ise 80 mg 

atorvastatin ile tedavi edilmesi gerektiği önerilmektedir. 2019 Avrupa 

Kardiyoloji Birliği tedavi kılavuzuna göre özellikle 2. kez 

kardivaskuler olay riski mevcut ise LDL seviyesinin ≤ 40mg/dl altına 

düşürülmesi önerilebilir (Mach F. ve ark., 2020). 

3.4.5. Kardioembolizm ve antikoagulan tedavi: 

Kardioembolik nedenli meydana gelen TİA ve minor inme 

hastalarında uygun antikoagülasyon tedavi seçeneği ile rekürren inme 

riski %66 oranında azaltılmakta ve bu tedavi grubunda 
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antikoagulasyon komplikasyonuna bağlı yıllık %2.8 major kanama 

riski bulunmaktadır (Koudstall PJ. ve ark, EAFT (European Atrial 

Fibrillation Trial) Study Group," 1993). Yeni nesil oral 

antikoagülanların; güvenlik ve etkinlik değerinin varfarine üstün 

olması ve major kanama durumunda özellikle bu komplikasyonu 

tedavi etmek için antidot ajanların (dabigatran etkisini ters çevirebilen 

idarucizumab ve Faktor Xa inhibisyon etkisini geri çevirmek için 

andexanat alfa tedavi seçenekleri) olması nedeniyle tercih edilmesi ön 

plandadır. Akut retinal arter okluzyonları da TİA ve minor inme ile 

benzer olarak değerlendirildiğinde etyolojik açıdan embolik kaynak 

kardiyak kökenli ise ilk gün antikoagülan başlanabilir (January CT. ve 

ark., 2019). 

Özellikle akut retinal arter tıkanıklıklarında kardiyoembolizm etyoloji 

araştırılmasında altta yatan neden saptanamadığı durumlarda ilk başta 

24 saat ritm holter ile kardiyak ritm monitorizasyonu yapılmalıdır. 

Çünkü iskemik inme ile başvuran hastaların %10’unda inme 

tanısısırasında atrial fibrilasyon tanısı konmaktadır (Kernan ve ark., 

2014). 

3.4.6. Nedeni Belirsiz İnme-Kriptojenik İnme: 

Özellikle etyolojik nedeni belli olamayan hasta gruplarında yapılan 

RE-SPECT ESUS (Randomized, Double-Blind, Evaluation in 

Secondary Stroke Prevention Comparing the Efficacy and Safety of 

the Oral Thrombin Inhibitor Dabigatran Etexilate versus 

Acetylsalicylic Acid in Patients with Embolic Stroke of Undetermined 
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Source) ve NAVIGATE ESUS (New Approach Rivaroxaban 

Inhibition of Factor Xa in a Global Trial versus ASA to Prevent 

Embolism in Embolic Stroke of Undetermined Source) başlıklı iki 

çalışmada sırasıyla dabigatran ve rivaroksaban tedavileri yalnız 

AsetilSalisilik Asit (ASA) tedavisi ile karşılaştırıldığında, inme 

rekürensi açısından yeni nesil oral antikoagulasyon tedavisinin ASA 

tedavisine üstünlüğü anlamlı düzeyde saptanamamış (Diener ve ark., 

2019; Hart ve ark., 2018).  

3.4.7.  Anti-trombositik tedavi: 

Vaskuler risk faktörü olmadan antitrombositik tedavi olarak ASA 

kullanılması inme primer korumasında olası inme riskini azaltması ile 

ASA kullanımı ile major kanama şeklinde komplikasyon gelişim riski 

benzer olarak yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (Kernan WN. ve 

ark., 2014). Hasta bazında fayda-zarar oranı benzer saptanmıştır. Bu 

konu ile ilgili yapılmış olan 12 çalışmanın analizi değerlendirilmiş, 

medikal tedavide sadece ASA kullanımı ile %60 oranında inme 

riskinin azaldığı ve ilk 6 haftada fatalite ve major disabiliteye neden 

olan inme rekürrensinde %70 azalma sağlandığı gösterilmiştir 

(Kennedy J. ve ark., 2007). Non-kardiyoembolik TİA ve minor inme 

(NIHSS- The National Institutes of Health Stroke Scale -skoru≤ 3) 

hastalarında dual tedavi olarak günlük klopidogrel 75 mg ve ASA 100 

mg kullanımı ile ilk 90 günde inme riski %30 oranında azalmaktadır. 

Uzun dönem klopidogrel + ASA kullanımının tek başına klopidogrel 

ya da ASA kullanımına üstünlüğü gösterilmemiştir; ayrıca bu 

kombinasyonda major kanama komplikasyon riskinin daha yüksek 
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olduğu belirtilmiştir (Diener HC. ve Hankey GJ. , 2020; Johnston SC. 

ve ark., 2018; Kennedy J. ve ark., 2007). 

Sonuç olarak; SRAT ve RADTtanılı hastalar TİA veya minor inme 

hastaları gibi değerlendirilmeli ve bu hastalar tanı sonrası ilk 10-21 

günde inme gelişmesi açısından daha yüksek riskli kabul edilmelidir. 

Özellikle ilk 3 haftada-ilk 21 gün- hastaları inme rekürrensinden 

korumak amacıyla dual antitrombositik tedavi önerilebilir ve özellikle 

uzun dönem dual anti-trombositik tedavi sonrası major kanama 

komplikasyonu riskine karşı 3 hafta sonrasında tekli antitrombosiitk 

tedavi rejimine geçilmesi önerilebilir. (Diener HC. ve Hankey GJ., 

2020; Kennedy J. ve ark., 2007).  

3.4.8. Semptomatik ve asemptomatik karotisarter darlığı: 

Son 6 ay içinde TİA ya da inme olmaksızın internal karotis arterde 

aterosklerotik darlık olması ile karakterize tablo, asemptomatik karotis 

stenozu olarak adlandırılmakta ve bu hastalarda bir yılda inme riski 

%0.5’tir (Marquardt L. ve ark. , 2010). Asemptomatik karotis stenozu 

olan hastalarda yapılmış randomize bir çalışmada günlük tek doz oral 

325mg ASA tedavisi verilen grup ile tedavisiz gözlem grubu 

karşılaştırılmış ve yıllık inme riski açısından fark olmadığı 

belirtilmiştir (Murphy SJX. ve ark., 2019). Sekonder koruma amacıyla 

tedavide anti-trombositik ajan olarak kullanılan ASA rekürren inme 

riskini kullanılan günlük dozundan bağımsız olarak azaltmaktadır. Bu 

nedenle; vasküler risk faktörleri değerlendirildiğinde, 300 mg ASA 

yükleme dozu sonrasında günlük tek doz 100 mg ASA tedavisine 
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devam edilmelidir (Diener HC. ve Hankey GJ: , 2020; Kennedy J. ve 

ark., 2007). COMPASS (Cardiovascular Outcomes for People Using 

Anticoagulation Strategies) çift-kör randomize stabil aterosklerotik 

hastalık tanılı 27,395 hastanın  dahil olduğu çalışmada düşük doz 

rivaroksaban günlük tek doz 2.5 mg ve ASA günlük tek doz 100 mg 

verilen hasta grubunda, tedavisiz gruba göre asemptomatik karotis 

stenozu anlamlı olarak inme riskine karşı koruyucu olduğu 

saptanmıştır (Eikelboom JW. ve ark., 2017). 

Karotis Arter Endarterektomi (KAE); ciddi karotis darlığı olan hasta 

grubunda en iyi medikal tedavi yaklaşımına göre değerlendirildiğinde, 

inme riskini 5 yıllık dönemde %70-90 oranında azaltmaktadır. 

Özellikle hemodinamik olarak anlamlı darlığı olmayan hastaların 

değerlendirildiği NASCET (the North American Symptomatic Carotid 

Endarterectomy Trial) çalışmasında, %50’nin altında darlık saptanmış 

olan grupta KAE tedavisinin olası inme korumasında en iyi medikal 

tedaviye üstünlüğü gösterilememiştir. Yetmiş yaş üstü grupta KAE 

tedavisi, 70 yaş altı grupta ise endovaskuler yol ile karotis arter 

stentleme (KAS) tedavisi TİA ve minor inme sonrası ilk 2-4 haftadave 

hesaplanan işlem ilişkili komplikasyon oranı %6 ve altında ise 

önerilmektedir(Kernan WN. ve ark., 2014). NASCET çalışmasına 

göre semptomatik karotis arter stenozundan aterotrombotik embolik 

plak ile retinal arter tıkanıklıkları olabileceği belirtilmiştir. Bir başka 

çalışmada SRAT ve RADT saptanan hastaların %77,8’inde karotis 

aterotrombotik darlığının derecesi %50 ve altında saptanmıştır (Avery 

MB. ve ark., 2019). Özellikle akut retinal arter okluzyonu sonrası 
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karotid aterotrombotik darlık %70 ve üzerinde, ülsere plak görünümü 

mevcutsa ilk tanı sonrası ilk 2-4 hafta arası hasta yaşı göze alınarak 

(70 yaş üstü KAE ve 70 yaş altı KAS; erkek cinsiyet için KAE ve 

yandaş hastalıkları göz önüne alınarak KAE veya KAS önerilebilir; 

işlem öncesi dual antitrombositik tedavi (klopidogrel + ASA) ; işlem 

sonrasında özellikle KAS sonrası 1-3 aylık dönemde dual 

antitrombositik tedaviye devamı önerilebilir (Diener HC. ve Hankey 

GJ. , 2020; Kernan WN. ve ark., 2014).  

Sonuç olarak; unutulmaması gereken özellikle karotid sistemde 

hemodinamik açıdan anlamlı aterotrombotik darlık olmadan da akut 

retinal arter tıkanıklığı görülebileceği ve bu hastalarda da en iyi 

medikal tedavi stratejileri oluşturulması gerekliliğidir. 

SONUÇ 

Akut retinal arter tıkanıklık tanısı sonrası hastalarda etyolojik 

araştırmada belirlenen vaskuler risk faktörlerine yönelik agresif 

medikal tedavi ile olası inme atağı önlenebilir. Özellikle akut retinal 

arter tıkanıklığı tanısı sonrası ilk 3 haftada ikili antitrombositer tedavi, 

bazal arteryel tansiyon değerlerine uygun antihipertansif tedavi, bazal 

kan kolesterol seviyesine uygun statin tedavisi, hiperglisemik tedavi, 

sağlıklı diyet, düzenli spor aktivitesi ile kilo verilmesi ve sigarasız 

yaşam sağlanması ile optimal hayat tarzı değişikliği birlikteliği ile 

önemli kalıcı sekle ve ölüm nedeni olan kardivaskuler olay, inme 

görülme sıklığı azaltılması hedeflenebilir. 
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GİRİŞ 

Nörodejeneratif hastalıklar dünya çapında milyonlarca insanı 

etkilemektedir. Alzheimer hastalığı (AD), Multipl skleroz (MS), 

Amyotrofik lateral skleroz (ALS) ve Parkinson hastalığı (PD), bilinen 

en yaygın nörodejeneratif hastalıklardır (Gitler, Dhillon, & Shorter, 

2017). Nörodejeneratif hastalıklar, beyindeki veya periferik sinir 

sistemindeki sinir hücreleri zamanla işlevini kaybettiği ve hücreler 

öldüğünde meydana gelmektedir. Nörodejeneratif hastalıkların 

bazılarında tedaviler fiziksel veya zihinsel semptomları hafifletmeye 

yardımcı olsa da bu hastalıkların ortaya çıkmasını engelleyebilecek 

etkin bir tedavi bulunmamaktadır. Ayrıca nörodejeneratif hastalıkların 

sadece tedavilerinde değil hastalıkların hem tanısında hem de bu 

hastalıklara neyin ve/veya nelerin sebep olduğuna dair 

kullanılabilecek etkin biyobelirteçler üzerinde yapılan çalışmalar hala 

devam etmektedir (Dugger & Dickson, 2017; Gitler ve ark., 2017). 

Nörodejeneratif hastalıkların ortaya çıkmasında spesifik proteinlerin 

birikimleri, anatomik hassasiyet, progresif nöronal disfonksiyon, 

proteotoksik stres, oksidatif stres, apoptoz ve nöroinflamasyon gibi 

birçok temel süreç rol oynamaktadır (Radi, Formichi, Battisti, & 

Federico, 2014). Daha önceki yıllarda nöroimmünoloji alanından söz 

edilirken, merkezi sinir sistemi (MSS), kan beyin bariyerinin (BBB) 

kalkan görevi sayesinde bağışıklık açısından ayrıcalıklı bir bölge 

olarak tanınmaktadır (Muldoon ve ark., 2013). Şimdilerde ise MSS ve 

bağışıklık sisteminin birbirleriyle etkileşim halinde beraberce hareket 

ettikleri bilinmektedir (Morimoto & Nakajima, 2019). Sinir 
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sisteminde kemokinler nöromodülatör olarak işlev görmekte ve 

nörogelişim, nöroinflamasyon ve sinaptik iletimi düzenlemekte görev 

almaktadırlar. Kemokinler ayrıca, beynin immün denetiminin 

sürdürülmesinde, lökosit trafiğini kolaylaştırmada ve diğer 

inflamatuar faktörlerin fonksiyonlarını yerine getirmede sitokinler ile 

birlikte önemli görevler üstlenmektedirler (Rostène ve ark., 2011). 

Nöroinflamatuar süreçler, beyin hücrelerinin ve bunların 

bağlantılarının gelişimini, bakımını ve sürdürülmesini düzenleyerek 

sinir sisteminin hem sağlığını hem de hastalığını önemli ölçüde 

etkiler. Tüm bu süreçlerde kemokinlerin hastalıklar için biyobelirteç 

olarak kullanılabileceği yapılan çalışmalarda gösterilmektedir 

(Kothur, Wienholt, Brilot, & Dale, 2016). 

1. Kemokinler 

 

Kemokinler, kemoatraktanlar olarak hareket etme kabiliyetleri ile 

bilinen, genel işlevi hücre göçünü indüklemek olan sitokin ailesi 

içinde salgılanan küçük moleküler ağırlıklı bir protein grubudur. Bu 

"kemotaktik sitokinler", otokrin ve parakrin mekanizmaları 

aracılığıyla lökosit kemoatraksiyonunda ve bağışıklık sistemi 

hücrelerinin vücutta ilgili yerlere taşınmasında rol oynayan anahtar 

modülatörlerdir (Baggiolini, 2001; Kothur ve ark., 2016). Kemokinler 

biyolojik aktivitelerine göre homeostazın sürdürülmesi ve 

inflamasyonun indüksiyonuna etki edenler olarak iki kategoriye 

ayrılırlar. Homeostatik kemokinler, hematopoez yoluyla hücrelerin 

immün gözetiminde ve navigasyonunda rol oynar ve tipik olarak 

yapısal olarak ifade edilir (Baggiolini, 2001). Öte yandan inflamatuar 
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kemokinler, enfeksiyonlar sırasında veya bir inflamatuar uyarana bir 

yanıt olarak üretilir ve doğuştan gelen ve adaptif immün sistemin 

hücrelerini hedefleyerek oluşacak olan immün yanıtı kolaylaştırır 

(Palomino & Marti, 2015). Geniş sitokin ailesinin bir parçası olarak 

kemokinler, gen ekspresyonunu etkileyen sinyalleri aktive etmek için 

spesifik membran reseptörleri üzerinde hareket eder ve böylece hücre-

hücre etkileşimlerinin karmaşıklığına katkıda bulunan diğer 

faktörlerin üretimini indükler (Comerford, McColl, & biology, 2011; 

Palomino & Marti, 2015). Kemokinlerin ayırt edici bir özelliği, 

bağlandıkları reseptörlerin özel olmasıdır (Xia & Hyman, 1999; Youn, 

Mantel, & Broxmeyer, 2000). Tip I transmembran reseptörlerine 

bağlanan interlökin 1 (IL-1) veya önceden birleştirilmiş transmembran 

trimerlerine bağlanan tümör nekroz faktör- alfa (TNF-α) gibi 

sitokinlerin aksine, kemokinler, G proteinine bağlı reseptörlerin 

(GPCR'ler) aktivasyonu yoluyla etki eder. Kemokinlerin GPCR'lerine 

bağlanması, reseptörün heterotrimerik G proteinleri ile eşleşmesini 

teşvik eden yapısal yeniden düzenlemelerini tetikleyerek ikinci 

haberci oluşumuna ve hücre içi sinyal yollarının aktivasyonuna yol 

açar (Kothur ve ark., 2016; Luther & Cyster, 2001). Bugüne kadar, 

insanlarda 40'tan fazla yapısal 8-14 kDa ağırlıklarında olabilen 

kemokin tanımlanmıştır. Kemokinler, N-terminal sistein kalıntılarının 

konumlandırılmasına göre CC, CXC, XC ve CX3C olmak üzere dört 

sınıfa ayrılırlar. Farklı kemokinler, bağışıklık sisteminin gelişimi, 

homeostazı ve işlevinde temel roller oynarlar (Letourneur, Danlos, & 

Marabelle, 2020). Kemotaksinin yanı sıra, kemokinlerin hücre 

proliferasyonu, anjiyogenez ve T hücre farklılaşmasındaki rolleri de 
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dahil olmak üzere ek fonksiyonlara sahip olduğu bilinmektedir 

(Luther & Cyster, 2001; Palomino & Marti, 2015). Kemokinlere olan 

ilgi, 1980'lerin başında lökosit ve lenfosit göçü ve aktivasyonundan 

sorumlu olan çözünür faktörlerin tanımlanmasından sonra artmaya 

başlamaktadır. İlk çalışmalar, monositler, eozinofiller, nötrofiller ve T 

lenfositler için kemoatraktanları tanımlarken, B-hücresine özgü 

kemokinlerden C-X-C motif ligandı 13 (CXCL13) için C-X-C motifli 

kemokin reseptörü 5 (CXCR5) (orijinal olarak BLR1 olarak 

adlandırılır) reseptörün keşfedilmesinden birkaç yıl sonrasına kadar 

gizemini korumaktadır (Hussain ve ark., 2019; T. Rupprecht ve ark., 

2005). Bugüne kadar yapılan çok sayıda çalışma, CXCL13 ve 

CXCR5'in tümör mikroçevresinde tümör büyümesinin, ilerlemesinin 

ve metastazının düzenlenmesinde önemli roller oynayabileceğini 

bildirmiştir (Hussain ve ark., 2019; M. G. Kazanietz, M. Durando, & 

M. J. F. i. e. Cooke, 2019). Ancak CXCL13’ün nöroinflamasyon ve 

nörodejeneratif hastalıklar üzerindeki etkisi ele alınmamıştır. Bu kitap 

bölümünde, CXCL13'ün nörodejeneratif hastalıklardaki rolü 

anlatılacaktır. 

2. CXCL13 

CXCL13’ün, temel olarak ikincil lenfoid dokularda, dalakta, lenf 

düğümlerinde, bademciklerde ve Peyer plaklarında foliküler dendritik 

hücreler (FDC'ler) tarafından yapıcı bir şekilde eksprese edildiği 

bilinmektedir (Hussain ve ark., 2019; Vermi ve ark., 2008). Bu özel 

yapılar içinde lenfositlerin ve antijen sunan hücrelerin bir araya 

gelmesini ve alt tiplerine dönüşmelerini kontrol etmektedir. CXCL13 
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ve onun tek reseptörü olan CXCR5, olgun B hücrelerinde ve foliküler 

B yardımcı T hücrelerinin (Tfh) bir alt popülasyonunda ve MSS’nde 

oldukça yüksek oranda eksprese edilir ve inflamatuar yanıtlara katılır. 

CXCL13, B hücrelerinin lenfoid dokularda yerleşmesi için gereklidir 

(Vissers, Hartgers, Lindhout, Figdor, & Adema, 2001). Aşırı 

ekspresyonu lenfoid neogenezini teşvik etmekte ancak inhibisyonu 

söz konusu olduğunda ise kronik olarak iltihaplı dokularda ektopik 

foliküllerin azaltılmasında potansiyel bir fayda sağlamaktadır. Son 

yıllardaki bilgiler aynı zamanda, farklı koşullar altında MSS 

iltihabı/inflamasyonu sırasında bu kemokinin indüklendiğini 

göstermektedir (Shen ve ark., 2020). MSS'nin neoplastik, enfeksiyöz 

ve otoimmün bozukluklarının patogenezindeki rolü/rolleri tam olarak 

anlaşılmamış olsa da CXCL13'ün bu hastalıkların en azından 

bazılarında önemli bir terapötik hedef olabileceğini düşündürmektedir 

(Ghafouri-Fard, Honarmand, & Taheri, 2021; Shen ve ark., 2020).  

3. Multipl skleroz ve CXCL13 

En sık görülen tipi Multipl skleroz (MS) olan demiyelinizan 

hastalıklar beyin, optik sinir ve omurilikteki sinirleri çevreleyen 

miyelin adlı koruyucu kılıfa ve ilerleyen dönemlerde sinir hücreleri ve 

aksonlara zarar vererek ortaya çıkmaktadır. Miyelin kılıfı hasar 

gördüğünde, sinir iletimi yavaşlar, durur ve bu süreçte farklı nörolojik 

sorunlar ortaya çıkabilir. İnflamatuar demiyelinizan hastalıklar, akut 

veya kronik bir inflamatuar sürecin arka planında ortaya çıkan 

heterojen bir hastalık grubudur. Genellikle beyaz maddede bulunan 

miyelini soyulmuş plaklar serebral, serebellar korteks ve beyin sapı 
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çekirdeği gibi gri maddeden oluşan bölgeleri de tutabilmektedir. 

Demiyelinizan hastalıklarda heterojen olarak kendini gösteren 

immünopatoloji (bağışıklık sistemi bozukluğu), hastalığın kliniğinin 

anlaşılması, hastalık seyrinin izlenmesi ve hastalara bireysel olarak en 

uygun tedaviyi bulabilmek için önemlidir (Höftberger & Lassmann, 

2018). MS kronik, inflamatuar, epizodik nörolojik defisitlerle ve 

nöroanatomik bir lokalizasyonla kendini gösteren, doku hasarı yapan, 

sıklıkla genç erişkin nüfusta ortaya çıkan, uzun dönemli, MSS’nin en 

sık görülen otoimmün, nörodejeneratif bir hastalığıdır (Thompson, 

Baranzini, Geurts, Hemmer, & Ciccarelli, 2018). Dünya genelinde 2.5 

milyon Avrupa’da ise 400 bin insan MS hastasıdır (Granieri, Casetta, 

Tola, & Ferrante, 2001). Ülkemizde ise yaklaşık 50.000 MS hastasının 

bulunduğu düşünülmektedir (Börü ve ark., 2018). MS, bireylerin hem 

sosyal hem de mesleki yaşamlarını derinden etkileyebilen 

öngörülemez bir hastalıktır. MS hastalarında motor, duysal, görme, 

denge, bilişsel fonksiyon ve işeme bozuklukları gelişebilmektedir 

(Starossom ve ark., 2019). Kuzey bölgelerde sıcak bölgelere oranla 10 

kat daha sık görülmektedir. Başlangıç yaşı benzersiz bir dağılım 

izlemektedir. Genellikle pik yaptığı yaş aralığı 20-40 arası olmakla 

birlikte nadir de olsa 10 yaştan önce ya da 60 yaştan sonra başlayan 

olgular da vardır. Kadınlarda erkeklere oranla MS sıklığı daha fazladır 

(3:1). Hastalığın erişkin dönemde ortaya çıktığı bilinmesine rağmen, 

son yıllarda yapılan çalışmalarda çocukluk çağında da MS olgularının 

farkındalığının/sayısının arttığı bildirilmiştir (Krupp ve ark., 2013; 

Orton ve ark., 2006; Rosati, 2001). Atak (relaps) ve düzelmelerle 

(remisyon) giden MS (RRMS), sekonder progressif (SPMS), primer 
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progresif MS (PPMS) veya progresif-nükseden MS (PRMS) gibi 

farklı MS tiplerinde patoloji niteliksel olarak benzerdir, ancak lezyon 

alt tiplerinin oranları farklılık göstermektedir (Coles ve ark., 2008; 

Alan J Thompson ve ark., 2018). Bu nöropatolojiler arasında meydana 

gelen aksonal veya nöronal kayıplar hastalardaki kalıcı engelliliğin 

altında yatan ana mekanizmalardır. Etyolojide pek çok çevresel ve 

genetik etmenlerin patogenezde rol oynadığı düşünülmektedir 

(Oksenberg & Barcellos, 2000). Hastalığın en sık rastlanan formunda 

RRMS atak ve iyileşmelerle seyreden formdur. Son yıllarda tipik MS 

bulguları olmayan ve normal klinik bulguları olduğu halde, herhangi 

bir sebeple çekilen kranyal MRI görüntülemede MS benzeri 

demiyelinizan lezyonları olan ve diğer nedenlerin ekarte edildiği 

olgular radyolojik izole sendrom (RIS) olarak tanımlanmıştır (Okuda 

ve ark., 2009). Beyin dokusunda meydana gelen hasar yıllar boyu 

biriktikçe, hastalar sıklıkla nörolojik defisitlerin zamanla kötüleşir 

sekonder ilerleyici MS (SPMS) haline dönüşür. RRMS'li hastalarda 

baskın olan inflamasyon/demiyelinizasyon iken SPMS'den sorumlu 

olduğu düşünülen aksonal dejenerasyon olmak üzere iki farklı 

patolojik süreç belirlenmiştir. MS'in tanısal kriterleri, farklı MSS’deki 

lezyonların gösterilmesi ve klinik değerlendirmelere dayanmaktadır 

(Dobson & Giovannoni, 2019; Lassmann, 2018; P. K. Stys & S. J. F. 

Tsutsui, 2019). Son yıllarda yapılan çalışmalarda EBV, D vitamini, 

sigara içimi, toksinler gibi enfeksiyoz ve non-enfeksiyoz pek çok 

çevresel etmen MS oluşumunda suçlanmaktadır (Ascherio & Munger, 

2007a, 2007b; Correale & Gaitán, 2015; Wingerchuk, 2011). MS’te 

kadın cinsiyet hakimiyeti vardır. Özellikle genç nüfus etkilenmektedir. 
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MS’in ayırıcı tanısında benzer klinik ve MR bulguları olan sistemik 

lupus (SLE), APS, Behçet Hastalığı, Sjögren Sendromu, izole MSS 

vasküliti gibi romatolojik ve nörosarkoidoz, nöroborelyoz, sifiliz gibi 

enfeksiyöz nedenler bulunmaktadır (Arnold & Matthews, 2002; 

Fairweather, Frisancho-Kiss, & Rose, 2008; Gleicher & Barad, 2007; 

Mygland ve ark., 2010; P. K. Stys & S. Tsutsui, 2019). Bu sebeple MS 

tanısı koyarken MS benzeri klinik ve MR bulgularına benzeyen diğer 

nedenlerin araştırılması gerekmektedir. Özellikle enfeksiyöz ajanların, 

otoimmün ve immünolojik belirteçlerin incelenmesi çalışmalarda 

önem taşımaktadır. MS aktivitesinin araştırıldığı çalışmalarda 

özellikle beyin omurilik sıvısında (BOS) sitokinler ve kemokinler, MS 

için potansiyel belirteçler olarak çalışılmıştır. Bu sitokin ve 

kemokinler hücre alımı ve inflamasyon bölgelerine göç modülatörleri 

olarak immün yanıta katılan önemli mediyatörlerdir. MS 

alevlenmeleri sırasında pro-inflamatuar bir artış görülür ve anti-

inflamatuar sitokinler ve kemokinler azalmaktadır. Son zamanlarda 

yapılan çalışmalar ise, bazı kemokin ve kemokin reseptörlerinin 

düzeylerinin MS hastalarının kan ve BOS’larında arttığını göstermiştir 

(Cheng & Chen, 2014; Khaibullin ve ark., 2017). CXCL13, yapısal 

lenfoid organlarda eksprese edilen bir B hücresi kemoatraktanı olup, 

MS patofizyolojisinde önemli olan B hücreli folliküllerin oluşumunu 

desteklemektedir. CXCL13, çeşitli MS formlarına sahip hastaların 

BOS'unda artar ve artan bu kemokin düzeyi hastalık aktivitesi ile 

korelasyona sahip gibi görünmektedir (M. G. Kazanietz, M. Durando, 

& M. Cooke, 2019; Khademi ve ark., 2011). BOS’da CXCL13 tespiti, 

MS aktivitesinin değerlendirilmesinde umut verici bir BOS 
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biyobelirteci olmaya adaydır. Ancak bu konuda çalışmalar yetersiz, 

sonuçlar ise rutin klinik uygulamada kullanımını önermek için henüz 

yeterince güvenilir değilken son dönemlerde MS’in hastalık seyrinde 

bile CXCL13’ün belirteç olarak kullanılabileceğini gösteren 

çalışmalar mevcuttur (Iwanowski, Losy, Kramer, Wojcicka, & 

Kaufman, 2017; Marcelo G Kazanietz ve ark., 2019; Pilz ve ark., 

2019). 

4. Lyme nöroborelyoz ve CXCL13  
 

Lyme borelyoz, spiroket bir bakteri olan Borrelia burgdorferi (B. 

burgdorferi) ile enfekte kenelerin teması ve/veya ısırması yolu ile 

bulaşan Avrupa ve Kuzey Amerika'da en yaygın vektör kaynaklı bir 

enfeksiyon hastalığıdır (Borchers, Keen, Huntley, & Gershwin, 2015; 

Halperin, 2018). Tedavi edilmemiş veya yetersiz tedavi gören 

olgularda Lyme hastalığı, sayısız çok sistemik klinik bulgulara neden 

olabilir (Biesiada, Czepiel, Lesniak, Garlicki, & Mach, 2012). Lyme 

nöroborelyoz (LNB), İsveç'te olduğu gibi Avrupa'da da yaygınlaşan 

bir hastalıktır. LNB patogenezinde Toll benzeri reseptör 2 (TLR2) adı 

verilen tanıma reseptörleriyle etkileşerek doğal immün yanıt oluşturan 

B.burgdorferi'nin rol oynadığı bilinmektedir B ve T hücrelerinin 

MSS’ninde aktive edilmesine ve bu hücrelere alınmasına neden olur 

(Garkowski ve ark., 2017; Ramesh ve ark., 2015). CXCL13’ün, 

MSS'ye B hücresi alımında önemli bir molekül olması nedeniyle 

yapılan çalışmalarda hem çocuklarda hem de LNB'li erişkinlerde 

BOS’da yüksek CXCL13 konsantrasyonlarda bulunduğu 

gösterilmiştir. Hatta LNB’nin MSS demiyelinizan hastalıkları ayırıcı 
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tanısında önemli olduğu, klinik ve MR görüntüleme olarak 

karışabildiği hatta BOS bulguları ile de karışabildiği belirtilmiştir. 

İntratekal yolla üretilen B.burgdorferi'ye özgül antikorlar tespit 

edilmeden önce CXCL13 düzeyinin BOS'ta yükseldiği çalışmalar 

mevcuttur. Bu sebeple CXCL13 akut LNB'de tanısal belirteç olarak 

kabul edilmektedir (Pietikainen, Oksi, & Hytonen, 2018; T. A. 

Rupprecht ve ark., 2018).  

5. Amyotrofik lateral skleroz/Motor Nöron Hastalığı ve CXCL13 

Amyotrofik lateral skleroz/Motor Nöron Hastalığı (ALS/MND) beyin 

ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen ilerleyici, ekstremite, 

solunum ve bulbar kaslarının zayıflamasına yol açan üst ve alt 

motonöronun kaybı, güçsüzlük ve spastisiteye yol açan kortikal, beyin 

sapı ve spinal motor nöronların (MNs) dejenerasyonu ile karakterize 

ilerleyici, genellikle birkaç yıl içinde ölümle sonuçlanan 

nöromusküler, nörodejeneratif bir hastalıktır (Benjaminsen, 

Alstadhaug, Gulsvik, Baloch, & Odeh, 2018; Shefner ve ark., 2018). 

Genellikle hastalar ilk tanıdan sonra 3-5 yıl hayatta kalır (Eisen, 2009; 

Robberecht & Philips, 2013). Her yıl 100.000 kişi başına yaklaşık 1-2 

insidansa sahiptir. Vakaların yaklaşık %10'unda ailesel formlar 

bildirilmiş ve sporadiktir (Andersen & Al-Chalabi, 2011). 

(ALS/MND) 1/400'lük riske sahip, erişkin başlangıçlı motor nöron 

hastalığıdır. Alzheimer ve Parkinson hastalığından sonra en sık 

görülen üçüncü nörodejeneratif hastalığı temsil eder. Motor nöronlar 

beyinden omuriliğe ve omurilikten vücuda kaslara kadar uzanır. 

ALS/MND'deki motor nöronların progresif dejenerasyonu sonuç 
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olarak ölümlerine yol açar. Motor nöronlar öldüğünde, beynin kas 

hareketini başlatma ve kontrol etme yeteneği kaybolur. Gönüllü kas 

hareketleri yavaş yavaş etkilenir, insanlar konuşma, yeme, hareket 

etme ve nefes alma becerilerini kaybeder. ALS/MND olduğunda 

etkilenen motor sinirler, gönüllü hareketler ve kas kontrolü sağlayan 

motor nöronlardır (Benjaminsen ve ark., 2018; Regensburger, 

Weidner, & Kohl, 2018). ALS/MND'nin sebebi bilinmemekle birlikte, 

bilim adamları 1993'te, Cu/Zn süperoksit dismutaz (SOD1) enzimini 

üreten genlerdeki mutasyonların bazı vakalarla (yaklaşık %20) ilişkili 

olduğunu keşfettiklerinde, nedenin saptanması için önemli bir adım 

atmışlardır. Bu enzim, vücudu mitokondri içerisinde üretilen zehirli 

bir serbest radikal olan süperoksitin neden olduğu hasardan koruyan 

güçlü bir antioksidandır. Belirlenen ilk ALS bağlantılı gen, SOD1'dir 

(Pansarasa ve ark., 2018). Andersen ve Al-Chalabi, 2011 yılında 

yaptıkları çalışmada, farklı hücresel yolaklarda yer alan en az on beş 

geni ALS ile ilişkilendirilmişler ve patojenik mekanizmalara birden 

fazla hücresel olayın hastalığa katkıda bulunduğu sonucuna 

varmışlardır (Andersen & Al-Chalabi, 2011). Bu olaylar arasında 

oksidatif stres, mitokondriyal disfonksiyon, protein agregasyonu, 

bozulmuş anterograd ve retrograd transport, nöroinflamasyon, 

disregüle RNA signaling ve glutamat (Glu) aracılı eksitotoksisite 

bulunur (Ferraiuolo, Kirby, Grierson, Sendtner, & Shaw, 2011). 

ALS'de esas olarak yüksek oranda Glu-aracılı eksitotoksisiteyi 

gösteren birçok kanıt bulunmuştur (Perry, Krieger, Hansen, & Eisen, 

1990). MSS'nin etkilenmiş bölgelerinde Glu-1 ekspresyonu azalırken 

ve ekstrasellüler Glu'nun yüksek düzeylerde olduğu görülmüştür. 
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ALS'deki hastalık ilerlemesini yavaşlatmak için klinikte uygulanan 

strateji ise bu temele dayanmaktadır (Cheah, Vucic, Krishnan, & 

Kiernan, 2010). Son yıllarda ALS vakaları ile yapılan çalışmalardan 

elde edilen sonuçlara göre 20'den fazla genin ALS ile ilişkili olduğu 

görülmüştür. Bu genlerin; özellikle C9ORF72, TARDBP, FUS ve 

SOD1 ile ilişkili olduğu görülmüştür (Lattante, Ciura, Rouleau, & 

Kabashi, 2015). Charcot ilk olarak 1869'da ALS'yi tarif eden bilim 

insanı olarak bilinmekte ancak yıllar geçmesine rağmen ALS/MND 

patogenezi bilinmemektedir ve etkili tedaviler hala geçerli değildir 

(Cleveland & Rothstein, 2001). ALS patogenezi, hastalık esnasında 

oluşan inflamasyon/nöroinflamasyon, immün cevaplar, immün 

mekanizmalar, vücudun stres karşısında verdiği tepki de dahil olmak 

üzere ALS'nin sebebini anlamak için hala bir çok çalışma yapılması 

gerektiği bilinmektedir. Acaba İmmün sistem ALS patogenezinde 

nasıl bir rol oynamaktadır? bu sorunun cevabı için daha ne kadar 

deneysel ve/veya vakalardan alınan örnekler ile çalışma yapılmalıdır. 

Bağışıklık sisteminin ve bileşenlerinin ALS patogenezinde rol 

oynadığı bir gerçektir ancak bu hücrelerin, antikorların ve sitokinlerin 

başına neler geldiğini gösteren sonuçlar kısıtlıdır. ALS’de tanı klinik 

semptomlara dayanır ve ALS'ye özgü biyobelirteçlerin bulunması 

erken ve kesin bir tanı koyulması, hastalığı kesin tedavi edecek 

ilaçların geliştirilmesi gerekmektedir (Barschke, Oeckl, Steinacker, 

Ludolph, & Otto, 2017; Philips & Robberecht, 2011). Sitokinler ve 

kemokinler, inflamasyonda anahtar rol oyanayan hücre içi 

mediyatörlerdir ve beynin birtakım inflamatuar bozukluklarında 

yükseldikleri gösterilmiştir (Gangishetti, Howell, Kollhoff, & Hu, 
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2018). Naif T hücreleri, antijenik uyarımın doğasına ve sitokin 

çevresine bağlı olarak Th1, Th2, Th17, Treg ve Tfh hücrelerine 

farklılaşmaktadır. Sitokin ve kemokinler, birçok inflamatuar 

hastalıklarda yükselme göstermelerine rağmen farklı özelllikler 

sergileyerek bazı hastalıklarda potansiyel biyobelirteç rolü 

üstlenebilirler. Ancak ALS hastaları ve BOS’da yapılan sitokin 

kemokin çalışmaları sınırlı kalmaktadır (Kwon ve ark., 2010; Turner, 

Nedjai, Hurst, & Pennington, 2014). 

6. Alzheimer hastalığı ve CXCL13 

 

Alzheimer hastalığı (AD), en sık görülen ilerleyici nörodejeneratif bir 

hastalıktır. Demansın en sık nedeni olan AD bilişsel beceriler ile 

hafızanın progresif ve geri dönüşümsüz kaybına sebep olarak mental 

gerileme ile karakterize olur. 2019 yılı itibari ile Amerika’da yaşayan 

toplamda 5,8 milyon AD’li hasta olduğu bilinmektedir. AD prevalansı 

yaşla birlikte artmakta, 65-75 yaş arası populasyonun %3’ü, 75-84 yaş 

arası %17’si, 84 yaş üstünün %34’ü bu hastalıktan etkilenmektedir 

("2020 Alzheimer's disease facts and figures," 2020). AD’nin 

kliniğinde hastaların tekrar tekrar sorular sorarak konuşmaların 

tekrarlandığı, güncel olayların ayrıntılarını hatırlamada güçlük 

çekildiği sinsi bir başlangıç vardır. Eşyaların ve insanların isimlerini 

hatırlamada zorluk yaşanır (Smirnov ve ark., 2019). AD hastalarında 

zamana ve mekana karşı dezoryante bir durum söz konusu 

olduğundan dolayı hastaların kaybolmaması için refakate ve tarihlerin 

hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Gorno-Tempini ve ark., 2011). 

Hastalarda zamanla uygun kelimeyi bulmada güçlük, bilişte 
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dalgalanmalar, zayıf muhakeme ve yürüme bozuklukları 

görülmektedir (Kroenke ve ark., 2011). AD'nin beyin kesitlerinde 

görülen amiloid-β (Aβ) peptidlerinin kümeleşerek oluşturduğu 

ekstrasellüler senil plaklar ve hiperfosforile tau proteininin 

oluşturduğu intrasellüler nörofibriler yumaklar histopatoloji açısından 

ayırt edici özelliklerdir (Haass & Selkoe, 2007; Y. Huang & Mucke, 

2012). Bu agregatlar nörotoksik bir kaskad oluşumuna neden olarak 

hafıza ve bilişsel bozuklukla ilişkili beyin bölgelerinde (temporal ve 

parietal lob, pre-frontal korteks ve hipokampus) nöronal 

dejenerasyona ve beyin atrofisine yol açarak nöroinflamasyonu 

tetikler (Bronzuoli, Iacomino, Steardo, & Scuderi, 2016; Raskin, 

Cummings, Hardy, Schuh, & Dean, 2015). Aβ’nın biyolojik rolü tam 

olarak bilinmemekle beraber sinapsların (Jang & Chung, 2016), 

immunitenin ve lipid süreçlerinin homeostatik ölçeklendirilmesinde 

rol aldığı bilinmektedir (Bis ve ark., 2020; Kumar, Eimer, Tanzi, & 

Moir, 2016; Kunkle ve ark., 2019). Sinaptik homeostatik ölçekleme, 

beynin nöral bir devresinde kronik olarak artmış aktiviteye cevaben 

negatif feedback ile nöronların genel aksiyon potansiyeli oluşumunu 

azaltması, sinaps homeostazıdır. Bu sinaptik reorganizasyon 

süreçlerinde immun hücreler de proinflamatuar sitokinler salgılayarak 

rol almaktadır (Henstridge, Hyman, & Spires-Jones, 2019; Stellwagen 

& Malenka, 2006). İmmun hücreler Aβ tarafından aktive edilir ve 

immun sistemin devreye girmesi sinaps kaybını artırır (Hong ve ark., 

2016). Yaş, cinsiyet, AD için genetik risk faktörlerinin varlığı da 

immun hücreleri aktive etmektedir (Sala Frigerio ve ark., 2019)Tüm 

bu multiple yolakların birleşmesi hastalığın ideal fonksiyonel ve 
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yapısal değişikliklerinin bir biyobelirteci olan sinaptik değişikleri 

meydana getirir (Soria Lopez, González, & Léger, 2019). Sinaptik 

plastisitenin düzenlenmesinde ve nöronal devrelerin yeniden 

şekillenmesinde rol oynayan mikroglialar ve nöronlara yapısal-

nutrisyonel destek sağlayan astrositler bu patolojiyi karakterize eden 

nöroinflamatuar reaksiyonlarda rol oynar. Mikroglia ve astrositler 

beyin homeostazından sorumlu olarak inflamatuar medyatörlerin 

üretimi-salınması gibi immun yanıtlarla patolojik süreçlere katkıda 

bulunurlar. Fakat nörodejeneratif hastalıklar gibi persistan 

durumlarda, mikroglia ve astrositler fizyolojik fenotiplerini değiştirip 

yardımcı işlevlerini kaybederek taraf değiştirirler. AD’nin postmortem 

klinik ve deneysel çalışmalarında reaktif glial hücrelerin senil 

plakların nörofibriler yumakların çevrelerinde lokalize olduğu 

görülmüştür (Hickman, Allison, & El Khoury, 2008; López-González 

ve ark., 2015; Parachikova ve ark., 2007). Özellikle mikrogliaların 

erken zamanda plaklar etrafında toplanması, Aβ fagositozunu teşvik 

ederek AD'de prognoza etki etmektedir. Fakat hastalığın ilerlemesi ile 

aşırı biriken Aβ, mikroglianın fagositoz kapasitesini aşarak 

mikroglianın pro-inflamatuar bir role bürünmesine sebep olmaktadır 

(Malm, Jay, & Landreth, 2015). Aslında, mikroglia aktive olduğunda 

bazı pro-inflamatuar molekülleri (özellikle IL-1β, TNF-α ve C1q) 

salıp, astrosit aktivasyonunu indüklediği için nöroprotektif 

aktivitelerini kaybettiği de bilinmektedir (Liddelow ve ark., 2017). 

Astrositlerin nörotoksik fenotipine, AD hastalarının beyninde sık 

rastlanılmaktadır.  Bu nedenle, mikroglia ve astrositler, içerisinde 

defensinler ve makrofaj migrasyon inhibitör faktörü (MIF) gibi 
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kemokinlerin de bulunduğu proinflamatuar sitokinleri sentezleterek 

nöroinflamatuar cevapta aktif rol almaktadırlar (Azizi, Khannazer, & 

Mirshafiey, 2014; Casolini, Catalani, Zuena, & Angelucci, 2002; 

Guerriero ve ark., 2017; Sudduth, Schmitt, Nelson, & Wilcock, 2013). 

Mikroglialar, astrositler ve nöronlar kemokin ve kemokin reseptörler 

üretiminin ana kaynağını oluşturmaktadırlar (C. Liu, Cui, Zhu, Kang, 

& Guo, 2014). İmmun hücrelerin inflamasyon alanına göçünü 

sağlayan kemokinler (Zuena, Casolini, Lattanzi, & Maftei, 2019) 

AD’de fizyolojik rollerinden sıyrılarak patofizyolojik inflamatuar 

göreve bürünürler. AD’li hastaların plazma, BOS ve beyin 

dokularında kemokin ve kemokin reseptörleri ekspresyonunun arttığı 

gösterilmiştir (C. Liu ve ark., 2014). Kemokin ve kemokin 

reseptörlerinin çoğu, periferal kan monositlerini toplayıp ve glial 

hücre aktivasyonunu teşvik ederek AD'nin nöroinflamatuar bileşenine 

katkıda bulunmaktadırlar. Monosit kemoatraktan protein 1 (CCL2), 

interlökin 8 (CXCL8), CXCL10, CXCL12, CCL5, CX3CL1 AD 

patogenezinde çalışılmış kemokinlerdir (Zuena ve ark., 2019). CCL2 

(Zhang ve ark., 2013), CXCL10 (Galimberti ve ark., 2006), CX3CL1 

(Shang ve ark., 2019) AD’li hastaların plazma ve BOS’larında artmış 

olarak bulunmuş; kognitif gerileme ile korelasyon göstermiştir (van 

der Lee ve ark., 2018). CXCL12 nöroinflamasyonda nöronal 

eksitabiliteyi düzenleyerek sinaptik transmisyonda görev almaktadır 

ve AD’li hastalarda BOS değerleri azalmaktadır (Rabbito, Dulewicz, 

Kulczyńska-Przybik, & Mroczko, 2020)CCL5 aşırı ekspresyonunun 

AD’de öğrenme ve hafızayı bozduğu gösterilmiştir (Joly-Amado ve 

ark., 2020). CXCL13 AD patogenezinde çok fazla çalışmamış ve bu 
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inflamatuar ortamda ne tür bir rol aldığı henüz bilinmemektedir. 

Nöron hücre kültürüne gümüş nanopartikülleri eklenerek AD modeli 

edinilmiş bir çalışmada CXCL13’ün ekspresyonunun arttığı 

gösterilmiştir (C. L. Huang ve ark., 2015). Ayrıca Alzheimer benzeri 

modelin oluşturulduğu farelerde mikroglial hücrelerin çoğalmasını 

aktive eden koloni stimülan faktör 1 reseptörünün inhibisyonunun 

kortekste CXCL13 mRNA değerlerini azalttığı görülmüştür 

(Bronzuoli ve ark., 2016). Yine benzer şekilde scrapie adlı prion ile 

nöroinflamasyon oluşturulmuş Alzheimer benzeri hayvan modelinde, 

kortikal CXCL13’ün yüksek bulunduğu görülmüştür (J. A. Carroll, 

Race, Phillips, Striebel, & Chesebro, 2017). Aβ enjeksiyonu ile 

nöronal hücre ölümünün indüklendiği AD modelinde hücre 

kültüründen alınan örneklerde CXCL13’ün yüksek değerlerde 

bulunmuştur (Kim ve ark., 2019). 

7. Parkinson hastalığı ve CXCL13 

 

Parkinson Hastalığı (PD), tremor, bradikinezi ve postural 

instabilitenin karakteristik motor semptomlarına neden olan progresif, 

nörodejeneratif bir hastalıktır. 65 yaş üstü yetişkinlerin yaklaşık % 1 

ile % 2'sini ve 80 yaşın üzerindeki yetişkinlerin yaklaşık % 4'ünü 

etkiler. Yılda yaklaşık 60.000 Amerikalıya PD teşhisi konulmaktadır 

ve şu anda ABD’de bir milyondan fazla kişi bu hastalıkla 

yaşamaktadır (Tysnes & Storstein, 2017). PD’nin morbiditesinde 

yaşla beraber artış görülmektedir (J. Q. Liu, Chu, Zhou, Zhang, & 

Chen, 2019)PD, orta beyinde ekstrapiramidal yoldaki dopaminerjik 

nöronların dejenerasyonu, bölgede uyarıcı (asetilkolin) ve inhibe edici 
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(dopamin) nörotransmitterlerin dengesizliğine neden olur. Ayrıca 

Lewy cisimcikleri olarak bilinen α-sinüklein proteinlerinin merkezi, 

otonom ve periferik sinir sisteminde birikimi görülmektedir (Olanow 

& Brundin, 2013). Ekstrapiramidal yol istemli hareketleri düzenleyip, 

postürün korunmasını ve yürüyüş koordinasyonunu kontrol ederek 

otonomik aktiviteyi, hareketlerin sıralanmasını ve alışılmış aktiviteleri 

de etkiler. Bu yolaktaki substantia nigranın pars kompaktasındaki 

dopaminerjik nöronların apoptozu bazen diskinezi olarak adlandırılan 

aşırı kontrol edilemeyen hareketlere ve bazende yürüyüşün donması 

olarak bilinen hareket eksikliğine neden olur (Olanow, Stern, & Sethi, 

2009). PD'nin başlatıcı unsurunun ne olduğu konusu hala tartışmalıdır; 

ancak çoğu araştırmacı, genetik, çevresel ve immunolojik faktörlerin 

kombine bir şekilde etki ettiğini belirtmektedir. Genetik ile ilişkili 

genler hastalığın etiyopatogenezinin %10’unu oluştururken (Lesage & 

Brice, 2009) çevresel olarak pestisit maruziyeti, kafa travması, kırsal 

yaşam, tarımsal ve kuyu suyu içimi suçlanmaktadır (Noyce ve ark., 

2012). Son zamanlarda, PD'nin etiyopatogenezinde immün sistemin, 

özellikle otoimmün mekanizmaların olası rolüne ilişkin kanıtlar 

güncel olarak tartışılmaktadır (Benkler, Agmon-Levin, & Shoenfeld, 

2009). Nöroinflamasyon, Parkinson hastalığının karakteristik bir 

özelliğidir. Yapılan araştırmalarda PD hastalarının substantia nigra ve 

BOS kompleman ve IL-1, IL-2, IL-6 ve TNF gibi sitokinlerin 

düzeyinde önemli bir artış gözlemlenmiştir (B. Liu, Gao, & Hong, 

2003). PD hastalarının periferik kan ve BOS örneklerinde γ/δ + T 

hücrelerinin yükseldiği de bildirilmiştir (Fiszer ve ark., 1994). 

Nöroinflamasyonda inflamatuar sitokinler çok sayıda serbest radikali, 
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immünoinflamatuar faktörleri ve kemokinleri salgılayan mikrogliaları 

aktive etmektedir (Harms ve ark., 2013). Kemokinler ayrıca BBB 

geçirgenliğini artırıp haraplayarak inflamatuar faktörlerin ve immün 

hücrelerin infiltrasyonuna yol açar, adaptif immün yanıtı indükleyerek 

merkezi sinir sistemindeki inflamatuar yanıtını harekete geçirir (J. Q. 

Liu ve ark., 2019; Ransohoff & Perry, 2009). Kemokinler nöronal 

dejenerasyonu, immun hücrelerin kan ve periferal dokulardaki 

taşınmasını kontrol ederek adaptif bağışıklık tepkisi ve nöron hasarı 

ile gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte, bazı kemokinler mikroglia 

aktivasyonunu inhibe eder ve nöronal hasarı hafifletir ve PD'nin 

patogenezinde nöroprotektif bir rol oynar (Ransohoff, 2016). Bazı 

kemokinler, nörotransmiter iletimini düzenleyerek nöral kök hücre 

kültürü sırasında dopaminerjik nöron üretimini artırmaktadır. Bu 

nedenle, PD'de hücre replasman tedavisinde ve ilaç geliştirmede 

yararlı bir araç olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Kemokinler 

ve reseptörlerinin, PD hastalarının bilişsel bozukluk takip sürecinde 

etkili ve duyarlı belirteçler olarak kullanılabileceği gündemdedir. 

Ayrıca, bazı kemokinler ve reseptörleri, PD'deki nörolojik defisit 

şiddetini değerlendirmek için kullanılan Hoehn-Yahr evrelemesi ile 

ilişkili bulunmuştur (J. Q. Liu ve ark., 2019). PD ile ilgili çalışılmış 

kemokinler içerisinde CXCL1 ventral orta beyinde eksprese edilerek 

dopaminerjik sinir rejenerasyonunu indüklediğini gösterilmiştir 

(Edman ve ark., 2008). Bu nedenle, CXCL1’in PD’nin tedavisinde 

dopaminerjik hücre gelişimini sağlamak üzere kullanılması 

planlanmaktadır. CXCL6 sıçanların ventral orta beyinlerinden izole 

edilmiş hücre kültüründe dopaminerjik nöron dönüşümünü 
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sağlamaktadır. Bu nedenle CXCL6, PD hücre replasman tedavisinde 

dopaminerjik nöron proliferasyonunu, nörogenezi ve farklılaşması için 

regülatör bir ajan olarak gelecekte kullanılabilir (Edman ve ark., 

2008). Parkinsonlu hastaların periferik kanında değerlendirilen 

CXCR4 ve CXCL12 kontrollere göre anlamlı bulunmuş ve PD tanısı 

için biyobelirteç amaçlı kullanılabileceği belirtilmiştir (Bagheri, 

Khorramdelazad, Hassanshahi, Moghadam-Ahmadi, & Vakilian, 

2018). 

Literatürde PD ile CXCL13’ün beraber değerlendirildiği çalışma çok 

az bulunmaktadır. Birtakım nörodejeneratif hastalığın BOS 

örneklerinde CXCL13 değerlerinin karşılaştırıldığı çalışmada PD 

hastalarının CXCL13 değerlerinde anlamlı değerler saptanmamıştır 

(Ragheb ve ark., 2011). Ayrıca nöroinflamasyon ile Parkinson benzeri 

modelin oluşturulduğu farelerde mikroglial hücrelerin çoğalmasını 

aktive eden koloni stimülan faktör 1 reseptörünün inhibisyonunun 

kortekste CXCL13 mRNA değerlerini azalttığı görülmüştür (Tsai ve 

ark., 2017). Yine benzer şekilde scrapie adlı prion ile nöroinflamasyon 

oluşturulmuş Parkinson benzeri hayvan modelinde, kortikal doku 

örneklemesinde CXCL13 yüksek tespit edilmiştir (L. M. Carroll, 

Volpe, Morris, Saunders, & Clifford, 2017). 

8. Huntington hastalığı ve CXCL13 

Huntington hastalığı (HD) progresif, otozomal dominant geçiş 

gösteren nörodejeneratif bir hastalıktır. Kore ve distoni dahil anormal 

motor hareketler, bilişsel gerileme, kişilik değişiklikleri ve erken ölüm 
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ile karakterizedir (Walker, 2007). Hastalar genellikle semptomların 

başlamasından 10-15 yıl sonra, bulber disfonksiyon ve 

komplikasyonlar nedeniyle ölürler. Nöropatolojik olarak HD, nükleus 

kaudatus ve putamenin şiddetli atrofisi ile karakterizedir (Ha & Fung, 

2012). Globus pallidus dejenerasyonu, striatopallidal projeksiyon 

liflerinin kaybına ikincil olarak ortaya çıkar ve serebral kortikal atrofi 

yaygındır (Ghosh & Tabrizi, 2018). 

HD’ye Huntingtin genindeki genişletilmiş sitozin-adenin-guanin 

(CAG) tekrarının neden olduğu anlaşılmıştır (Nance, 2017). HD, 

istemsiz hareketler, psikiyatrik bozukluklar ve bilişsel gerileme ile 

karakterizedir (Roos, 2010).  Yoğun araştırmalara rağmen, HD'nin 

patogenezi bilinmemekle birlikte, mutasyona uğramış Huntingtin 

proteininin nöronal disfonksiyona, nöronal ölüme ve 

nöroinflamasyona yol açtığı görülmüştür (Möller, 2010). 

Nöroinflamasyon, AD'den ALS'ye ve PD'ye kadar pek çok 

nörodejeneratif hastalıkta çalışılmakla birlikte (Hirsch, Vyas, & 

Hunot, 2012; Lobsiger & Cleveland, 2007) HD hakkında ilk 

zamanlarda nöroinflamasyon olmadığı düşünülüyordu (Möller, 2010). 

Fakat AD ve PD'de görüldüğü gibi, HD hastalarında da immün 

aktivasyon mevcuttur. Mutant Huntingtin geni, mikroglia ve 

komplementlerinin aktivasyonuna yol açarak daha sonra ROS, NO ve 

sitokinlerin üretilip salınmasına ve nöroinflamasyonun başlamasına 

neden olur (Kotrcova ve ark., 2015). HD’de özellikle biyobelirteç 

bulmak amaçlı birçok kemokin çalışılmış ancak CXCL13 hakkında 

literatürde sadece bir tane makale bulunmaktadır. HD hastalarının 
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BOS’larında içerisinde başka kemokinlerinde bulunduğu array 

çalışmasında CXCL13 değerlerinde anlamlı bir farklılığa 

rastlanılmamıştır (Vinther-Jensen ve ark., 2016). 

SONUÇ 

 

Bu kitap bölümünde CXCL13’ün nörodejeneratif hastalıklar 

üzerindeki rolünü yapılan çalışmaları da göz önünde bulundurarak 

değerlendirdik. Uzun yıllardır kemokinlerin rolleri üzerinde çalışmalar 

yapılsa da hala hangi kemokinin hangi hastalık ve/veya hastalığın 

oluşma mekanizması ile bağlantılı olduğu tartışılmaya devam 

edilmektedir. Kitap bölümümüzden de anlaşılacağı üzere 

nörodejeneratif hastalıklarda kemokin ve kemokin reseptörlerinin 

birlikte ele alınıp araştırılacağı mümkünse moleküler düzeyde 

örneklem sayısının büyük olduğu, kullanılacak örnek türünün BOS 

ve/veya eş zamanlı BOS/serum örnekleri alınarak yapılacak kapsamlı 

çalışmalar ile bilime katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Kronik lenfositik lösemi (KLL) olgun görünümde, fonksiyonları 

yetersiz olan ve yaşam süresi uzamış lenfositlerin birikimi ile 

karakterize kronik lenfoproliferatif neoplazilerden biridir. Olgun 

lenfositler kan, kemik iliği, lenf düğümleri ve dalakta sayıca 

artmaktadır. KLL Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sınıflamasına göre 

küçük lenfositik lenfoma ile (SLL) birlikte olgun “B” hücreli 

neoplaziler arasında yer alır (Müller-Hermelink, 2008). KLL ve SLL 

ortak bir kökenden kaynaklanmaktadır. Aynı hastalığın farklı klinik 

davranışlı şekilleri olarak görülmektedir. Temel farkları KLL esas 

olarak kanda ortaya çıkarken, SLL ön planda lenfoid dokuları 

etkilemektedir. KLL/SLL dağılımında vakaların yaklaşık %90’ ı KLL, 

%10’ u ise SLL olarak ortaya çıkmaktadır. SLL zamanla KLL’ ye 

dönüşebilmektedir. Bu yazıda özellikle KLL üzerinde durulacaktır. 

KLL gerek biyolojik gerekse klinik olarak heterojen özellikte bir 

hastalık grubudur. KLL hastalarında ortalama sağ kalım süresi 

yaklaşık olarak 10 yıldır. Ancak prognoz bireysel değişkenlik gösterir. 

Hastalarda yaşam ömrü birkaç aydan normal bir yaşam süresine kadar 

değişebilmektedir. Tedavide önemli ilerlemeler kaydedilmiş olmasına 

ve yeni birçok ajana rağmen KLL henüz kür sağlanabilen bir hastalık 

değildir. 

1. EPİDEMİYOLOJİ 

KLL batı ülkelerinde erişkinlerde en sık görülen lösemi formudur. 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm lösemilerin yaklaşık %25-%30' 

unu oluşturur (Siegel, Miller, Fuchs, & Jemal, 2021). Asya ülkelerinde 
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ve Uzak Doğu’ da ise daha seyrek görülmektedir. KLL temelde ileri 

yaş hastalığıdır. Tanı esnasında hastaların ortalama yaşı 70 

civarındadır (Smith, Howell, Patmore, Jack, & Roman, 2011). Nadir 

de olsa genç yaşlarda da görülebilir. Olguların yaklaşık %10’ u kadarı 

55 yaşın altındadır. Ülkemizde ise hastaların %24’ ünün 55 yaşın 

altında ve yaş ortalamasının 63 olduğu bildirilmektedir (G. E. Pamuk 

ve ark., 2002; O. N. Pamuk ve ark., 2004). KLL erkeklerde daha sıktır 

(1.2-1.7:1) (Hernández, Land, & McKenna, 1995; Siegel ve ark., 

2021). Amerika Birleşik Devletleri'ndeki erkekler ve kadınlar 

arasındaki insidans oranları, 100.000/yıl başına sırasıyla 6.75 ve 3.65 

vakadır (Yamamoto & Goodman, 2008). Avrupa'da, bu insidans 

oranları yılda 100.000’de sırasıyla 5.87 ve 4.01 vakadır (Sant ve ark., 

2010). KLL Avrupa’ da her yıl 6000 ölümden sorumludur. Amerika 

Birleşik Devletleri'nde 2021' de 21.250 yeni KLL vakasının teşhis 

edileceği tahmin edilmektedir (Siegel ve ark., 2021). Dünya çapında, 

KLL ilişkili yılda yaklaşık 191.000 vaka ve 61.000 ölüm olduğu 

bildirilmektedir (Fitzmaurice ve ark., 2017). 

2. RİSK FAKTÖRLERİ  

KLL’ nin oluşumunda etkinliği gösterilmiş belirgin bir mesleki veya 

çevresel risk faktörü saptanmamıştır. Etyolojisi henüz net olarak 

bilinmemektedir. Çevresel faktörler, radyasyon, infeksiyon etkenleri, 

immün sistem hastalıkları, ilaçlar veya kimyasal maddeler ile ilişkiye 

işaret eden bazı araştırmalar mevcuttur (Linet ve ark., 2007; 



 

 139 

Schubauer‐Berigan ve ark., 2007). Bazı ailelerde KLL sıklığının 

artmış olması genetik bir eğilim olasılığını düşündürmüştür. 

3. GENETİK YATKINLIK  

KLL tanılı hastaların birinci derece aile bireyleri arasında KLL, diğer 

lenfoid, hematolojik maligniteler ve solid tümörler beklenenden daha 

yüksek sıklıkta ortaya çıkmaktadır (Brown ve ark., 2008; Fuller ve 

ark., 2008; Sud ve ark., 2019). KLL gelişme riski normal popülasyona 

göre üç ila sekiz kat daha fazladır. KLL’ ye yatkınlığın pleiotropik 

genlerle sağlandığı düşünülmektedir. Bir çalışmada, KLL' li hastaların 

birinci derece akrabalarının %17’ sinde flowsitometri ile monoklonal 

B lenfositozuna (MBL) sahip oldukları gösterilmiştir (Goldin ve ark., 

2010). Ailesel KLL’ nin moleküler temeli hem aileleri hem de 

sporadik vakaları dahil eden genom çalışmalarında çözümlenecektir. 

4. PATOGENEZ 

KLL’ nin moleküler patogenezinde programlı hücre ölümünde bir 

defektten dolayı CD5+ B lenfositlerinin ilerleyici şekilde artışının yol 

açtığı karmaşık, çok aşamalı bir süreç rol oynamaktadır. Patogenezde 

hala bilinmeyen basamaklar mevcuttur. KLL hastalarının çoğunda 

tanıdan önce monoklonal B lenfositoz (MBL) olarak bilinen 

premalign bir süreç izlenmektedir. MBL’ de tetikleyici olay 

bilinmemekle birlikte, antijenik uyarı, gen mutasyonları, epigenetik 

modifikasyon, sitogenetik anormallikler ve mikro çevresel faktörlerin 

etkili olabileceği düşünülmektedir. Periferik kanında MBL bulguları 

saptanan hastalarda tedavi gerektiren KLL’ ye dönüşüm riski yılda 

%1-2 civarındadır (Rawstron ve ark., 2008). Genellikle KLL 
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hastalarının hemen hemen tamamında öncesinde MBL izlenirken, 

MBL’ li kişilerin sadece küçük bir kısmında KLL gelişecektir (Rossi 

ve ark., 2009; Shanafelt ve ark., 2009).  

5. KLİNİK ÖZELLİKLER 

Hastaların büyük bir kısmı herhangi bir semptomu olmadan rutin kan 

tetkikleri sırasında mutlak bir lenfositozun saptanması ile tanı alırken 

semptomatik olgular ise ağrısız yaygın periferal lenfadenopati veya 

organomegali (splenomegali veya hepatomegali) ile başvurabilirler. 

Hastaların %5-10’ u ise kilo kaybı, gece terlemesi, ateş ve halsizlik 

gibi tipik B semptomları ile karşımıza çıkabilir (Hallek ve ark, 2018). 

Bazı durumlarda, edinilmiş bir immun yetmezliğin, bakteriyel 

enfeksiyonların, özellikle pnömoni veya herpes virüsü 

enfeksiyonlarının araştırılması sırasında hastalar tanı alabilir. Ayrıca 

KLL olgularında diğer lösemilere göre çok daha sık oranda saptanan 

otoimmün sitopeniler yanında enfeksiyona yatkınlığa neden olabilen 

hipogamaglobulinemiler de görülmektedir. Bazen de böcek, özellikle 

de sivrisinek, ısırıklarına karşı abartılı reaksiyonlar izlenebilir.  

KLL olgularında fizik muayenede saptanan en sık bulgu çeşitli 

serilerde %50-90 arasında değişen lenfadenopatilerdir (Binet ve ark., 

1981). Lenfadenopati tek bir lenf nodu bölgesinde lokalize 

kalabileceği gibi yaygın bir şekilde de izlenebilir. Boyutları farklılık 

gösterebilir. En sık etkilenen bölgeler servikal, supraklaviküler ve 

aksiller lenf nodu bölgeleridir. Büyümüş lenf nodları birleşme eğilimi 

göstererek bası bulgusuna neden olan bulky kitleler oluşturabilirler. 
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Dalak vakaların %25-55’ inde ikinci sıklıkta büyüme gözlenebilen 

lenfoid organdır. Hepatomegali ise tanı anında %15-25 hastada 

kaydedilebilir (Binet ve ark., 1981). Palpasyonda dalak ve karaciğer 

genellikle pürüzsüz sert bir yüzeye sahiptir ve hassasiyet gözlenmez. 

Nadiren KLL cilt, böbrek, merkezi sinir sistemi gibi ekstramedüller 

dokuları da etkileyebilir. Bu gibi durumlarda Richter’ s 

transformasyonu ( KLL’ nin diğer agresif gidişli lenfomalara 

dönüşümü)  mutlaka ekarte edilmelidir. Yılda %1-2 hastada spontan 

gerileme görülebilir. Hastalarda tedavi alsalarda tam remisyon 

sağlanması nadirdir. 

6. LABORATUVAR BULGULARI  

Hastalığın en belirgin özelliği artmış beyaz küre sayısı ile yüksek 

lenfosit oranı, kemik iliği ve periferik kanda mutlak lenfositozdur 

(>5000/mm3). Lenfositoz bazen çok yüksek seviyelere ulaşabilir. 

Periferik yaymada olgun görünümlü küçük lenfosit hakimiyeti 

mevcuttur. Olgun lenfositlerin yanında prolenfositler ayrıca 

parçalanmış basket cell denen lenfositler gözlenebilir. Tanı anında 

veya takip sürecinde hastalarda nötropeni, anemi ve trombositopeni 

gibi sitopeniler saptanabilir. Bu durum her zaman kemik iliği 

infiltrasyonundan kaynaklanmayabilir. Otoimmunite, özellikle yaşlı 

grupta ve yetersiz beslenen hastalarda demir, folat yada vitamin B12 

eksikliği de sitopenilerden sorumlu olabilmektedir.  
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Flowsitometri ile immunfenotipik analiz KLL tanısında anahtar rol 

oynamaktadır. B lenfositlere özgü CD5, CD20, CD23 ekspresyonu 

izlenir. CD20’ nin boyanma yoğunluğu genellikle düşük/sönüktür. T 

hücreleri ve olgun B hücrelerinde eksprese edilen CD5 antijen 

pozitifliği mevcuttur. Düşük seviyelerde yüzey membran 

immünoglobülini (yani, zayıf SmIg) saptanır. İmmünoglobulin 

çoğunlukla IgM veya hem IgM hem de IgD' dir. Tipik olarak sadece 

tek bir immünoglobulin hafif zinciri eksprese edilir (yani, ya kappa 

veya lambda), bu hücrelerin klonal doğasını doğrular. Ek olarak, KLL 

hücreleri HLA-DR' yi ifade eder. Siklin D1, CD10,  FMC7, CD22 ve 

CD79b genellikle negatiftir veya zayıf bir şekilde ifade edilir (Hallek 

ve ark., 2018; Jaffe, 2001). 

KLL tanısı için kemik iliği aspiratı ve biyopsisine gerek yoktur. 

Kemik iliği biyopsisi ve aspirasyonu tanı anında yapılırsa, genellikle 

normalden artmış hücreselliği gösterir ve lenfositler tüm çekirdekli 

hücrelerin % 30' undan fazlasını oluşturur. Kemik iliğinde başka 

patolojik bir bulgu izlenmesi beklenmez. 

Genetik değerlendirme de KLL tanısında, izleminde ve tedavi 

gerekliliğinin belirlenmesinde oldukça önemlidir. Genelde kromozom 

kaybı veya genetik materyal eklentisi şeklinde defekt izlenmektedir. 

Trisomi 12, del (13q), del (11q), del (17p) ve del (6q) KLL’ de 

floresan in situ hibridizasyon (FISH) ile periferik kanın 

değerlendirilmesi sırasında sıkça rastlanan bazı kromozom 

anomalileridir (Crowther-Swanepoel ve ark., 2010; Damle, Calissano, 

& Chiorazzi, 2010; Kröber ve ark., 2002).  
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KLL’ de ß2-mikroglobulin düzeyi, çözünebilir CD23 düzeyi,  

immunoglobulin ağır zincirinin değişken geninde (IGHV) mutasyon 

yokluğu, ZAP-70 ve CD38 ekspresyonları, ve del(17p) ya da del(11q) 

varlığı hastalığının seyrinde önemli prognostik faktörlerdir (Chevallier 

ve ark., 2002; Damle ve ark., 1999; Stilgenbauer ve ark., 2014; 

Wierda ve ark., 2007).  

7. EVRELEME 

KLL hastaları, fizik muayene ve tam kan sayımları göz önüne alınarak 

Rai veya Binet evreleme sistemlerine göre evrelendirilir. Bu 

sistemlerin önemi hastanın prognozu ve tedavi gerekliliği hakkında 

yol göstermeleridir.  

Rai evrelemesi 

Evre 0: Israrcı (uzun süreli) lenfositoz,  

Evre 1: Evre 0 + Lenfadenomegali,  

Evre 2: Evre 0-1 + splenomegali ve/veya hepatomegali,  

Evre 3: Evre 0-2 + anemi (Hb <11gr/dl),  

Evre 4: Evre 0-3 + trombositopeni (<100.000/mm³) 
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Binet evrelemesi 

Hastalar etkilenen lenf nodu bölge sayısı, anemi (Hb<10 gr/dl) ve 

trombositopeni (<100.000/ mm³) varlığına göre sınıflandırılır. 

A: <3 lenf düğümü bölgesi tutulumu 

B: ≥3 lenf düğüm bölgesi tutulumu 

C: Hb<10 gr/dl, Trombosit <100.000/ mm³, tutulu alan sayısı önemli 

değil 

8. PROGNOZ 

KLL’ de klinik seyir oldukça değişkendir. Hastaların bir kısmı 

asemptomatik olup uzun yıllar ilerleme olmaksızın ve tedavi 

gerekliliği olmadan yaşamaktadırlar. Bir kısmı da ileri evre olarak tanı 

almakta yada erken evre olup hızlı ilerleme eğilimi göstermektedir. 

Yaşlı hastalarda prognoz çoğunlukla KLL dışı nedenlerden 

etkilenmektedir. KLL’ de küratif bir tedavi yaklaşımı henüz yoktur. 

Tanı anında 2 yıl ile 20 yıl arasında değişkenlik gösteren yaşam 

süreleri olmakla birlikte, hastaların ortalama sağ kalım süresi 10 

yıldır.  
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9. TEDAVİ 

KLL hastalarının hepsinin tanı anında tedaviye ihtiyacı yoktur. Erken 

evrede saptanan olguların önemli bir kısmı uzun süre gözle ve bekle 

yaklaşımı ile tedavi gereksinimi olmadan izlenebilir. Erken evrede 

uygulanan tedavilerin yaşam süresini olumlu yönde etkilediğini 

kanıtlamış bir çalışma yoktur (Dighiero ve ark., 1998; Group, 1999).  

Allojenik hematopoietik hücre transplantasyonu dışında mevcut tedavi 

seçenekleriyle günümüzde KLL henüz kür sağlanabilen bir hastalık 

değildir. Acil ve gecikmiş tedavi stratejilerini değerlendiren 

randomize çalışmalar, erken tedavi ile uzun vadeli sağkalımda hiçbir 

iyileşme bulamamıştır. Dolayısı ile KLL’ de tedaviye başlamak için 

tedavinin yarar-zarar oranı göz önüne alınarak bireyselleştirilmiş bir 

yaklaşımla karar verilmesi önemlidir.  

9.1. KLL’ de Tedaviye Başlama Endikasyonları: 

• Hastalık progresyonunu düşündürür anemi/ trombositopeni 

oluşması ve ilerleyici kemik iliği yetersizliği bulgusu 

• Konstitusyonel semptom varlığı; aşağıdakilerden biri veya daha 

fazlası olarak tanımlanır. 

✓ Altı ay içinde vücut ağılığının ≥%10 kilo kaybı, 

✓ Günlük, olağan aktiviteyi engelleyecek düzeyde halsizlik 

( ECOG II veya daha kötü),  

✓ İnfeksiyonla ilişkisi gösterilemeyen ≥2 hafta ateş  
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✓ İnfeksiyonla ilişkisiz ≥1 ay süreli gece terlemesi  

• Kortikosteroid ve diğer tedavilere yanıtsız immün hemolitik 

anemi ve/veya trombositopeni  

• Masif (kosta kenarını >6cm geçen), progresif veya semptomatik 

splenomegali  

• Masif (en uzun çapı >10 cm olan), progresif veya semptomatik 

lenfadenomegali  

• İki aylık süre içinde >%50 artışla ilerleyen lenfositoz veya < 6 

ay lökosit ikilenme zamanı  

• Semptomatik ekstranodal tutulum (cilt, böbrek, akciğer, 

vertebra) 

9.2. KLL’ de Tedavi Seçenekleri:  

1-Kortikosteroidler: KLL’ deki immün trombositopeni ve anemi gibi 

sitopenilerin birinci basamak tedavisinde kullanılırlar. Klorambucil ile 

birlikte yaşlı hastalarda kısa süreli uygulanımda tercih edilebilirler. 

Kortikosteroidler enfeksiyon olasılığını arttırabilirler. Hastaların yaş 

faktörü ve hipogamoglobulinemi nedeni ile immun yetersizlikleri göz 

önüne alınarak dikkatli kullanılmalıdırlar. 

2-Kemoterapi: KLL’de alkilleyici ajanlar ilk tercih edilen ve en sık 

kullanılan ilaçlardır. Yaşlı ve fit olmayan hasta grubunda klorambucil 

oral tedavi olarak kullanılmaktadır. Fludarabin içeren kemoterapi 

rejimleri fit ve tölere edebilecek hastalarda etkili bir tedavi 
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seçeneğidir. Siklofosfamid ve rituksimab ile kombine kullanımı tedavi 

başarısını belirgin derecede arttırmaktadır. Bendamustin ve rituksimab 

içeren ilaç kombinasyonları da genellikle orta derecede veya yüksek 

riskli KLL hastalarını tedavi etmek için kullanılır. Yaşlı hasta 

grubunda daha iyi tölere edildiği için fludarabinli rejimler yerine 

tercih edilebilir.  Tek başına fludarabin tedavisi ile kombinasyon 

tedavilerini karşılaştıran çalışmalar KLL hastalarında tam cevap 

sıklığının kombine tedavide belirgin şekilde artırdığını göstermiştir. 

3-Monoklonal antikorlar: Rituximab anti-CD20 olarak KLL 

tedavisinde B lenfositleri hedef alan ve tek başına kullanıldığı gibi 

kemoterapi ile kombinasyon tedavilerinde sık kullanılan monoklonal 

antikordur. Ofatumumab ve obinituzumab ta CD20 antijeninin farklı 

bir epitopuna yönlenmiş diğer anti-CD20 monoklonal antikorlardır. 

Daha nadir olmakla beraber uygun hastalarda kullanılabilmektedir. Bir 

diğer monoklonal antikor ise CD52 antijenine karşı olan 

alemtuzumabtır. 

4-Kinaz inhibitörleri: İbrutinib bruton tirozin kinazı (BTK) geri 

dönüşümsüz olarak inhibe etmektedir. Kromozom 17p delesyonu olan 

KLL hastalarında ilk basamakta yada nüks veya refrakter KLL 

hastalarının tedavilerinde tercih edilmektedir. İyi tölere edilir ve 

hastaların çoğunda uzamış bir remisyon sağlar (O'Brien ve ark., 2014). 

Venetoclax, BCL2' nin oral, seçici, küçük moleküllü bir inhibitörüdür. 

Nüks eden veya refrakter KLL hastaları için, özellikle bir BTK 

inhibitöründen sonra progrese olan ve 17p delesyonu saptanan 

hastalarda etkinliği bildirilmiştir (Stilgenbauer ve ark., 2016) .  
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9.3 Kemik  İliği  Nakli   

KLL hastaları genellikle ortalama yaşı 70 yaşın üzerinde olan 

hastalardır. Çoğunlukla hastalığın nispeten iyi huylu ve yavaş seyri 

nedeniyle, yalnızca seçilmiş olgular hematopoetik kök hücre nakli gibi 

yoğun tedavilere adaydır. Hedefe yönelik etkili ve oral tedavi 

seçenekleri ile nüks/ refrakter KLL hastalarında uzamış remisyon 

oranları sağlanmıştır. Tedavi uyumu, hastane başvurularının azalması, 

komplikasyon oranının daha düşük olması hastaların yaşam kalitesini 

arttırmıştır. Dolayısı ile kemik iliği nakli bu hasta grubunda Richter’ s 

transformasyonu gibi daha agresif seyredecek hastalara 

önerilmektedir. Nakil uygunluğunun belirlenmesi, risk-yarar 

değerlendirmesine, hastanın ihtiyaç ve isteklerine dayalı olarak 

yapılmalıdır.  

9.4. Destek Tedaviler 

KLL hastalarının aşılanması önemlidir. Yılda bir kez influenza ve 5 

yılda bir de pnömokok aşısı önerilmektedir. Sık enfeksiyon öyküsü 

olanlarda uygun antibiyoterapiler ve gerekirse parenteral tedaviler 

zamanında başlanmalıdır. Hipogamaglobulinemisi olan olgulara 

(serum IgG düzeyi <500mg/dL) aylık intravenöz immunoglobulin 

tedavisi uygulanmalıdır (doz; 0.3-0.5 mg/kg).  KLL’ ye yönelik tedavi 

alanlarda uygulanan kemoterapi protokolüne göre hastalara antiviral 

ve antibakteriyel profilaksi verilmelidir. Rituksimab uygulanacak tüm 

hastalar hepatit açısından taranmalıdır. Hepatit markerları detaylı 

olarak değerlendirlmelidir. HBsAg ya da HBcAb pozitifliği olan her 
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hastaya kemoterapi ile birlikte ampirik antiviral tedavi 

uygulanmalıdır. Tedavi süresince belirli aralıklarla PCR ile hepatit B 

viral yük izlemi yapılmalıdır. Kemoterapi tamamlandıktan sonra da en 

az 1 yıl antiviral profilaksiye devam edilmelidir. Aktif hepatit B’si 

olan hastalarda tedavi gastroenterolog ile beraber yürütülmelidir. 

10. TAKİP 

Her bir hastada hastalığın seyrine göre bireysel bir takip sıklığı 

belirlenmelidir. Stabil seyreden hastalarda 3 ayda bir izlem yapılabilir. 

Her bir poliklinik kontrolünde öykü, detaylı fizik muayene, 

konstitusyonel semptom varlığı, hemogram, kan biyokimyası ve 

periferik yayma değerlendirilmelidir. Hastalık aktivasyonu, klinik 

progresyon bulgusu ve tedavi gerekliliği açısından hastalar detaylı 

sorgulanmalıdır. Kemoterapi öyküsü olanlarda uzun dönem 

komplikasyonlar açısından belirli aralıklarla kardiyak fonksiyonlar ve 

akciğer değerlendirilmelidir. Sekonder malignite riski nedeni ile 

kanser tarama programları düzenli olarak yapılmalıdır. 
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GİRİŞ 

İlk olarak Türk Dermatoloji Profesörü Hulusi Behçet tarafından 1937 

yılında tanımlanan Behçet Hastalığı  (BH), çeşitli organ ve dokuları 

tutan ve enflamatuar ataklarla karakterize, etiyolojisi bilinmeyen 

poligenik ve kronik otoinflamatuar multisistemik bir vaskülittir ( 

Ertürk, Şenel, Koşucu, Kaya, Erciyes,2009). BH, Chapel Hill 

sınıflandırmasına göre  “değişken damar vasküliti” olarak 

adlandırılmaktadır(Özgüler ve Seyahi,2020). Demografik ve klinik 

özellikleri, prognozu, tedaviye yanıtı kendine özgü olan çeşitli klinik 

fenotiplerden oluşmaktadır (Rasmussen,2012). Rekürren aftöz 

stomatit, genital ülser gibi mukokutanöz bulgularla başlayıp, oküler, 

kardiyovasküler, artiküler, nörolojik ve gastrointestinal belirtiler ile 

karakterize sistemik forma dönüşebilir. BH’nin yaklaşılk % 40’nda 

mevcut olan vasküler tutulum önemli bir morbidite ve mortalite 

nedenidir. 

1. EPİDEMİYOLOJİ VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 

BH dünya çapında tanımlanmış olmasına rağmen,  antik "İpek yolu" 

boyunca Akdeniz'den Doğu Asya'ya kadar uzanan bölgelerde daha 

yüksek bir prevalansı mevcuttur. En sık Türkiye'de (100.000'de 420 

vaka) görülürken, Japonya, Kore, Çin, İran ve Suudi Arabistan'da 

100.000'de 13,5 ila 20 arasında prevelansı değişmektedir (Davatchi ve 

ark.,2017). Daha çok genç erişkinleri etkilediği bilinen hastalık, nadir 

de olsa çocuklukta ve ileri yaş grubunda gözlenebilir. Hastalığın  2-4. 

dekadlarda  daha sık ve  daha ağır seyrettiği, geç başlangıçlı grupta ise 

daha hafif seyrettiği bilinmekle birlikte, nadiren yaşlı popülasyonda da 
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ciddi organ tutulumlarının görülebildiği bildirilmektedir (Özgüler ve 

Seyahi, 2020). Her iki cinsiyeti eşit olarak etkilemesine rağmen, Orta 

Doğu ve Akdeniz ülkeleri arasında hafif bir erkek üstünlüğü, Japon ve 

Koreliler gibi Uzak Doğu popülasyonlarında kadın üstünlüğü gibi 

erkek/kadın oranında bölgesel farklılıklar vardır.  

2. ETYOPATOGENEZ 

BH, otoinflamasyon ve otoimmünite arasındaki kesişme noktasında 

yer alan, hem doğuştan hem de adaptif immün yanıtların arttığı kronik 

tekrarlayan sistemik bir vaskülittir. BH'nin etyolojisi bilinmemekle 

birlikte, çevresel faktörlerin, immünojenetik duyarlılığı olan kişilerde 

tetikleyici bir rol oynadığına ve sistemik vaskülitin gelişmesine neden 

olan artmış ve anormal bir immün tepkiye yol açtığına inanılmaktadır 

(Davatchi ve ark.,2017). MHC lokusunda, kromozom 6p üzerinde 

bulunan HLA-B51 aleli, antik İpek Yolu üzerindeki alanlarda BH için 

en güçlü ilişkili risk faktörü olmuştur. Bir meta-analiz, HLA-B * 51 

taşıyıcılarının etnisiteden bağımsız olarak BH 'yi geliştirmesi için 

genel olasılık oranını 5,78 olarak bildirmiştir. Genom ilişki 

çalışmalarda HLA-B*51 ve çok sayıda HLA dışı gendeki varyantların 

hastalığa yatkınlığa katkıda bulunduğunu gösterilmiştir. Bunlar 

arasında, HLA-B * 15, HLA-B * 27, HLA-B * 57 gibi diğer HLA 

alelleri ve HLA-A * 26, BH için bağımsız risk faktörleri olarak 

bulunurken, HLA-B * 49 ve HLA-A * 03 , koruyucu allellerdir. 

Ayrıca, IL10, IL23R-IL12RB2, IL12A, CCR1-CCR3, STAT4, 

TNFAIP3, ERAP1, KLRC4 ve FUT2 dahil olmak üzere diğer genler 

de BH duyarlılığı ile genom çapında anlamlı ilişki düzeyine ulaşmıştır 
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(Mahmoudi ve ark.,2020;  Houman ve ark.,2007). HLA-B51, genel 

popülasyonun yaklaşık % 10' unda, BH’de  %50-%60 pozitiftir. 

Ancak etnik kökenler arasındaki değişken yaygınlık ve düşük 

özgüllük nedeniyle, tanısal bir kriter olarak kabul edilmez. Ayrıca, tek 

yumurta ikizlerinde görülen uyuşmazlık ve sporadik BH vakaları, 

genetik unsurlar dışında etkenlerin rolünü ortaya koymaktadır. 

Streptococcus sanguinis, Herpes simpleks virüsü 1, Staphylococcus 

aureus, Mycobacterium tuberculosis ve bazı Prevotella türleri gibi 

mikroorganizmaların BH'deki rolü ile ilgili bazı kanıtlar da vardır. 

Nötrofil hiperfonksiyonu, vaskülit ve otoimmün yanıt, BH'de yer alan 

üç ana patofizyolojik değişikliktir. BH’larında dolaşımdaki vasküler 

homeostaz ve onarımda rol oynayan endotelyal progenitör hücrelerde 

vasküler hasar mekanizmasını temsil edebilecek progresif bir azalma 

gösterilmiştir. Genetik ve çevresel faktörler T hücrelerinin 

aktivasyonunu kolaylaştırmaktadır. T hücre dengesinin değişmesi, 

özellikle Th1 ve Th 17 aktivasyonu ve Treg'lerin azalmış 

regülasyonunun BH patogenezinde önemli bir rolü olduğu 

varsayılmaktadır. Artan IL-17 yanıtı, nötrofil aktivitesinde önemli bir 

role sahiptir (Yazıcı ve ark.,2018; Becatti ve ark.2019). İltihaplanma 

bölgesinde hiperaktive nötrofillerin ürettiği ROS, NETozu 

tetiklemekte, NETosis de trombin oluşumunu teşvik eder, endotel 

hasarına neden olur ve trombositleri aktive eder. Aktive edilmiş 

trombositler degranüle olur, proinflamatuar sitokinler salgılar, 

agregatlar oluşturur böylece artmış inflamasyona ve endotel hasarına 

neden olarak trombozu aktive eder (Şekil 1). Dahası, nötrofiller 

tarafından üretilen ROS, trombüsü plazmin kaynaklı parçalanmaya 
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daha dirençli hale getiren fibrinojen karbonilasyonuna da neden 

olur.IL1, IL6, IL17, TNF-α ve CXCL8 gibi sitokinlerin BH 

patogenezi için önemli rolü olduğu kabul edilmektedir (Perazzio ve 

ark.,2020; Emmi ve ark.,2015).Bu hipotez, BB'deki 

tromboinflamasyon sürecini kısmen açıklamaktadır (Tong ve 

ark.,2019; Batu ED.,2020; Le joncour ve ark.,2019; Emmi ve 

ark.,2019). Altta yatan patoloji, tüm organ ve sistemlerde her boyutta 

arter ve veni tutabilen tıkayıcı, nekrotizan bir vaskülittir.  

 

Şekil 1. Behçet sendromu patogenezindeki ana patogenetik mekanizmalar 

(Tong ve ark.,2019; Perazzio ve ark.,2020) 

3. TANI 

Patognomonik laboratuvar testlerinin olmaması nedeniyle, tanı klinik 

bulgulara dayanılarak konulmaktadır (Tablo1). 1990 yılında 

yayınlanan Uluslararası Behçet Hastalığı Çalışma Grubu (ISGBD) 

tanı kriterleri, BS'deki uzmanlar arasında en yaygın kullanılan ve en 

çok kabul gören kriter olmaya devam etmektedir (ISGBD,1990). 

Uluslararası Behçet Hastalığı Kriterleri (ICBD) 2006 yılında 
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geliştirilmiş ve tanı kriteri olarak vasküler tutulumu içermiştir 

(ICBD,2006).  

Tablo 1. Behçet hastalığı Tanısı İçin Kullanılan Sınıflandırma Kriterleri 

  Uluslararası Behçet Hastalığı 
Çalışma Grubu (ISG) Behçet   hastalığı tanısı için kriterler 

Uluslararası Behçet Hastalığı Kriterleri 
(ICBD) kriterleri 

 

• Tekrarlayan Ağız Ülseri     
Artı 2/4:       

≥ 4 puan BD'yi gösterir 

• Tekrarlayan genital ülser 
 

• Ağızdan aft: 2 puan 

• Anteror direği. üveit, retinal 
vaskülit veya in vitröz hücre 

 

• Genital aft: 2 puan 

• Eritema nodozum, pseuo-

foliklit, 

 

• Deri lezyonu: 1 puan 

• Papülopostüler lezyonlar, akne 
şeklindeki lezyonlar 
 

• CNS katılımı: 1 puan 

• Pozitif paterji testi • Vasküler görünüm: 1 puan 

4. BEHÇET HASTALIĞININ SİSTEMİK TUTULMASI  

BH ilk olarak dermatolojik bir hastalık olarak tanımlanmıştır ve 

mukokutanöz lezyonlar hastalığın ayırt edici özellikleridir. Bununla 

birlikte, oküler, kardiyovasküler, artiküler, nörolojik ve 

gastrointestinal belirtiler de yaygındır. BH belirtileri ve ciddiyeti 

hastalar arasında değişebilir ve aynı hastada zamanla değişebilir. 

Mukokutanöz ve artiküler belirtiler yaygındır. Böbrek hastalığı ve 

periferik sinir sistemi tutulumu, diğer vaskülitlerle karşılaştırıldığında 

nadirdir. Ağız ve genital ülserlerin kendi kendini sınırlayan doğasının 

aksine, deri dışı belirtiler potansiyel olarak önemli morbidite ve 

mortaliteye yol açabilir. En büyük morbidite ve mortalite, oküler 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211034819309770?via%3Dihub#bib0005
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211034819309770?via%3Dihub#bib0004
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211034819309770?via%3Dihub#bib0004
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hastalık (hastaların üçte ikisini etkiler), vasküler hastalık (hastaların 

üçte birini etkiler) ve merkezi sinir sistemi hastalığı (hastaların yüzde 

10 ila 20'sini etkiler) ile ortaya çıkar.  Behçet hastalığının ölüm oranı 

% 0,9 ile % 10 arasında değişebilir ve esas olarak majör organ 

vasküliti ve nörolojik tutulum ile belirlenir.     

 En erken ve en yaygın bulgu, ağrılı, sınırları iyi tanımlanmış, skar 

oluşturmayan lezyonlar olan tekrarlayan oral aftlardır..Diğer 

semptomların daha sonra ortaya çıkması yıllar alabilir ve klinik 

seyrinde tüm hastalarda oral ülserler görülür. Hastaların % 57-93'ünde 

genital ülserler gelişir. Ağrılıdırlar ve morfolojik olarak oral ülserlere 

benzerler, ancak daha büyüktürler, daha derindirler, daha düzensiz 

sınırlara sahiptirler ve skarlarla iyileşirler. Genital ülserler en çok 

erkeklerde skrotumda ve kadınlarda vulvada bulunur. Nüks tipik 

olarak oral ülserlere göre daha az sıklıkta görülür. BH ‘nın % 38-

99’nda görülen kutanöz bulgulardan; eritema nodozum, 

papülopüstüler lezyonlar, akneiform lezyonlar ve travmaya karşı 

artmış dermal aşırı duyarlılık reaksiyonu (paterji) en sık 

görülenleridir. Papülopüstüler ve akne benzeri lezyonları hastaların % 

28-96’nde, eritema nodozum (septal pannikülit) lezyonları ise % 15-

78'inde görülür. Eritema nodozum lezyonları, özellikle kadınlarda, alt 

ekstremitelerde görülür, ülser oluşturmaz ve rezidüel pigmentasyon 

bırakarak kendiliğinden iyileşebilir. Paterji, 20 gauge iğne ile deriden 

batırıldıktan 48 saat sonra ortaya çıkan püstül benzeri lezyon veya 

papül olarak tanımlanır. Paterji, Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupalı 

Behçet sendromlu hastalarda (yüzde 10 ila 20), daha endemik 
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bölgelerden gelen hastalara (yüzde 50 ila 75) göre daha az yaygındır 

Pozitif paterji testi olasılığı zamanla azalmış olsa da, testin duyarlılığı 

nispeten yüksek kalmaktadır. Pozitif bir paterji testi ayrıca 

enflamatuar bağırsak hastalığı ve bazı lösemi türlerinde ortaya çıkar.  

Vasküler paterji benzeri bir yanıt, vasküler prosedürlerden sonra 

ortaya çıkabilir ve flebit veya anevrizmalarla sonuçlanabilir. Eklem 

tutulumu prevalansı % 40 ile % 70 arasında değişmektedir ve  

özellikle dizler, ayak bilekleri ve bilekler başta olmak üzere büyük 

eklemlerin erozif olmayan, ve oligoartiküler tutulumu şeklinde 

görülür. Artralji ve artrit birkaç hafta içinde kendiliğinden düzelme 

eğilimindedir. Okuler tutulum yaklaşık % 75 ile 80 oranında görülür. 

Oküler semptomlar erkeklerde daha sık görülür ve hastalığın şiddeti 

ile ilişkilidir. Oküler tutulum genellikle hastalık başlangıcından 

sonraki 2 ila 4 yıl içinde ortaya çıksa da, vakaların% 20'sine kadar 

hastalığın ilk belirtisi olabilir. Oküler tutulum, bilateral, tekrarlayan, 

granülomatöz olmayan panüveit ve retinal vaskülit ile karakterizedir. 

Vakaların %50-93'ünde arka segment tutulumu bildirilmiştir.  İzole ön 

üveit ve tek taraflı tutulum nadirdir. Tekrarlayan arka üveit atakları 

ciddi retina hasarı ve kalıcı görme kaybına neden olabilir. Agresif 

tedaviye rağmen hastaların yaklaşık % 25'inde körlüğün primer 

nedenidir. BH'nin ülkemizde %1'in altında olan GİS tutulumu, 

genellikle ileoçekal bölgede bir ya da birkaç derin, yuvarlak, oval 

ülser şeklinde görülmektedir.  GİS tutulumunu gösteren en yaygın 

semptomlar karın ağrısı, kronik ishal ve GİS kanamadır. Crohn 

hastalığı, tüberküloz ve NSAİİ ilişkili enteropati ayırıcı tanıda 

düşünülmelidir. BH'de nörolojik tutulum (NBS) hastaların % 5-
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10'unda görülür ve erkeklerde daha sıktır. Genellikle hastalığın 

başlangıcından yaklaşık 5 yıl sonra ortaya çıkar ve uzun vadeli 

morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Nörolojik hastalık, merkezi sinir 

sistemini, periferik sinir sisteminden daha sık etkiler. NBS, 

parankimal (hastaların % 75'i) ve parankimal olmayan beyin hastalığı 

şeklinde görülebilir. Parankimal beyin hastalığı, genellikle akut-

subakut beyin sapı sendromu ile kendini gösterir ve kötü prognoz ile 

ilişkilidir. Parankimal olmayan beyin hastalığı, özellikle dural sinüs 

trombozu, arteriyel vaskülit ve aseptik menenjit gibi serebral venöz 

trombozların alt kümeleriyle karakterizedir. Baş ağrısı en yaygın 

nörolojik semptomu temsil eder ve hastaların % 70'inde 

görülür.Kardiyovasküler özelliklerin, daha sık olarak erkeklerde 

olmak üzere hastaların % 7-49'unu etkilediği bildirilmiştir. Kardiyak 

tutulum kalp içi trombüs, sinüs valsalva ve koroner anevrizmalar, 

perikardit, miyokardit, endomiyokardiyal fibrozis, endokardit, kapak 

yetmezlikleri şeklinde karşımıza çıkabilmekte ve yaşamı tehdit edici 

sonuçları olabilmektedir (Hatemi ve ark.,2020; Limtong ve ark.,2020; 

Özdal ,2020) . 

5. BEHÇET HASTALIĞINDA VASKÜLER TUTULUM  

BH’da vasküler tutulum (VBH), hem venöz hem arteriyel alanda her 

çaptaki damarda görülebilmekte ve en önemli morbidite ve mortalite 

sebebini oluşturmaktadır. Hastaların % 40'a varan bir oranında 

özellikle genç erkeklerde görülür. Yaklaşık % 20'sinde vasküler 

tutulumun hastalık başlangıcıyla eş zamanlı ve %10'unda ISG 

kriterlerini karşılamadan önce meydana geldiği unutulmamalıdır. 
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Hastaların çoğunda (% 75) ilk vasküler olay hastalığın ilk 5 yılı içinde 

gelişir. Derin ven trombozu ve yüzeysel tromboflebit en yaygın 

vasküler klinik form iken, arteriyel duvar inflamasyonu her boyuttaki 

arterlerde tromboz ve anevrizma olarak ortaya çıkar (Duzgun ve 

ark.,2006; Fei ve ark.,2013). Ishibashi, Türk BH’lerde vasküler 

lezyonların yüzeyel tromboflebit (%53), DVT (%30) ve arteriyel 

lezyonları (%4) içerdiğini bildirdi (Ishibashi H.,2018). 

   5.1.Venöz Tutulum 

      5. 1.1.Alt ekstremite derin ven trombozu (LEVT) 

Vasküler tutulumun %85'i venöz tutulum şeklindedir. Pozitif paterji 

testi veya oküler tutulumu olan hastalarda venöz hastalık daha yaygın 

olabilir. Alt ekstremite derin ven trombozu (LEVT) tüm vasküler 

olayların %70'ini oluşturur. Özellikle, femoral (yüzeysel, derin ve 

yaygın), popliteal, safen (magna ve parva) ve krural venler tutulur. 

Tedaviye rağmen, enflamasyona bağlı değişiklikler, sonuçta post-

trombotik sendrom ve tekrarlayan alt ekstremite ödemi dahil venöz 

ülserlerle sonuçlanır ve bu vakaların % 50'sinden fazlasında rapor 

edilir. Yaklaşık hastaların üçte birinde venöz kladikasyo görülür. 

Venöz trombozlar, genellikle tedaviye zayıf yanıt veren, sık nükseden, 

çoklu lezyonlar şeklindedir. Türkiye'den yapılan bir çalışmada, 

VBH’nın %35.4'ünün takipte relaps geliştiği saptanmıştır. Relapslar 

her yerde olabilir; ancak, aynı veya sürekli segmentte daha sık 

görülürler. Yeni vasküler olay gelişme riski 2 yılda %23.0 ve 5 yılda 

% 38.4 idi (Emmi ve ark.,2019; Seyahi ve ark.,2011; Ozguler ve 

ark.,2020). 
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   5.1.2. Atipik bölgelerde venöz tromboz 

Daha nadir olmakla birlikte atipik bölgelerde venöz tromboz oluşumu, 

arteriyel tutulumun varlığı (esas olarak anevrizmalar veya yalancı 

anevrizmalar) ve venöz ve arteriyel tutulumun birlikte varlığı 

görülebilmektedir. Atipik bölgelerin trombozu da BH'nin önemli bir 

klinik özelliğidir. Özellikle, İnferior veya superior vena cava, hepatik 

venler, portal ven, serebral venöz sinüsler ve sağ ventrikülün 

potansiyel olarak etkilenebileceği tanımlanmıştır (Lee ve ark.2020; 

Sarıca ve ark.,2006; Tascılar ve ark.,2014; Alibaz ve ark.,2015).  

5.1.2 1. Vena kava inferior (VCI) trombozu 

VCI, infrahepatik, hepatik ve suprahepatik şeklinde üç anatomik 

bölüme ayrılmıştır. LEVT'nin uzantısı nedeniyle infrahepatik bölüm 

en yaygın olanıdır. LEVT, iliak ven trombozu ve infrahepatik VCI 

trombozu sıklıkla eşzamanlı olarak mevcut olabilir. Hepatik ve 

suprahepatik VCI trombozu Budd-Chiari sendromuna (BCS) neden 

olur. BCS, vasküler tutulumu olan hastalarda  <%5 sıklığı ile BH'de 

nadir görülen bir komplikasyondur.Hastalar akut prezentasyon 

sırasında karın ağrısı, asit, karın duvarında kollateraller, skrotumda 

ödem ve alt ekstremitelerde yaygın ödem ile başvurur. Tam tıkanmaya 

neden olan yaygın bir tromboz varsa, sarılık, ensefalopati, 

splenomegali, hipersplenizm ve özofagus varislerinden kanama gibi 

karaciğer yetmezliği belirtileri görülebilir. Asit ile başvuran hastalarda 

prognoz kötüdür. Vasküler müdahaleler başarısızdır. Bu hastaların 

yaklaşık 1/3'ü akut bir seyir izler ve genellikle haftalar içinde 



 

 167 

karaciğer yetmezliği ile sonuçlanır. Başlıca ölüm nedeni, ensefalopati 

veya komaya yol açan karaciğer yetmezliğidir, tanıdan sonraki 

ortalama 10 ay içinde ölüm oranının % 60 olması beklenmektedir 

Sessiz prezantasyona sahip hastalar BCS için takip edilen kohortun 

dörtte birini oluşturmaktadır ve % 10'dan az beklenen mortalite ile 

önemli ölçüde daha olumlu sonuçlara sahiptir. BH’da, portal ven 

trombozu nadiren olabilir (Lee ve ark.2020; Sarıca ve ark.,2006; 

Tascılar ve ark.,2014; Alibaz ve ark.,2015). 

   5.1.2 .2.Vena cava superior (VCS) trombozu 

VCS trombozu, VCI trombozundan çok daha az görülür. Hastalar yüz, 

boyun ve / veya üst ekstremitelerde belirgin juguler damarlar ile 

birlikte nefes darlığı ve ödem ile başvurur. VCS trombozu LEVT ile 

daha az ilişkilidir. Nadiren tekrarlayan hemoptizi, plevral efüzyon, 

şilotoraks ve uyku apnesi ile komplike olabilir. 

5.1.2 3. Serebral venöz sinüs trombozu (CVST) 

CVST, geç evrede ortaya çıkan parankimal nörolojik tutulumun 

aksine, nispeten daha genç yaşta, genellikle hastalığın başlangıcından 

çok kısa bir süre sonra ortaya çıkar. Bazı durumlarda CVST, ISG 

yerine getirilmeden önce bile gelişebilir. Vücudun başka yerlerindeki 

vasküler tutulumla güçlü bir şekilde ilişkilidir Öte yandan, nadiren 

parankimal CNS hastalığı ile bir arada bulunur ve venöz enfarktüs 

nadiren meydana gelir. CVST genellikle şiddetli ve inatçı baş ağrısı, 

bulantı, kusma, diplopi ve ateş, artmış kafa içi basıncı semptomları ile 

kendini gösterir. Oftalmik muayenede papilödem görülür. Nadir 
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görülen üçüncü veya altıncı sinir felci varlığı dışında, nörolojik 

muayene normaldir. Beyin omurilik sıvısı muayenesi belirli bir bulgu 

ortaya çıkarmaz; ancak yüksek basınç bulunabilir. Tekrarlayan seyir 

oldukça nadirdir; bununla birlikte görme keskinliği veya alanı 

bozulabilir ve optik atrofi gelişebilir (Lee ve ark.2020; Sarıca ve 

ark.,2006; Tascılar ve ark.,2014; Alibaz ve ark.,2015)  

5.1.2 4. Kardiyak tutulum 

BH'de kardiyak tutulum nadirdir. İntrakardiyak tromboz, perikardit, 

miyokardit, kapak yetersizliği ile endokardit , endomiyokardiyal 

fibroz, koroner arterit ve Valsalva anevrizmalarının sinüsü şeklinde 

ortaya çıkabilir. İntrakardiyak tromboz, kardiyak tutulumun en yaygın 

şeklidir ve genç erkeklerde sıktır. Organize trombüs, muhtemelen 

vena kava uzantısı nedeniyle çoğunlukla kalbin sağ tarafında bulunur, 

pulmoner arterite bağlı pulmoner arter tıkanıklığı sıklıkla eşlik eder. 

Kapak yetersizliği veya pulmoner hipertansiyon gibi ciddi bir 

komplikasyon yoksa cerrahi tavsiye edilmez, immünsüpresif ajanlara 

yanıtı olumludur. Nüksler seyrektir. Akut miyokard enfarktüsü, 

koroner arter vasküliti nedeniyle ortaya çıkabilir, ancak nadirdir (Lee 

ve ark.2020; Sarıca ve ark.,2006; Tascılar ve ark.,2014; Alibaz ve 

ark.,2015).  

5.2. Arteriyel tutulum 

Arteriyel tutulum, çok daha az yaygın olmasına ve hastaların yalnızca 

küçük bir kısmını etkilemesine rağmen, BS'nin benzersiz bir vasküler 

özelliği olarak kabul edilir. Anevrizma ve arteriyel tromboz dahil 
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arteriyel tutulum VBH’nın  % 3.6 ila % 31'inde görülür.  Daha ince 

duvarlar, daha az esneklik ve daha düşük basınç nedeniyle venöz 

yapılara benzeyen pulmoner arterler sıklıkla tutulur. Bu 

anevrizmaların çoğu sakkülerdir ve çok azı iğ şeklindedir Genellikle 

aort, iliak, femoral, popliteal ve karotid arterlerde bulunurlar ancak 

nadiren serebral, renal veya koroner arterlerde gelişirler. Hem 

periferik, hem viseral, hem de pulmoner arterleri potansiyel olarak 

etkileyen anevrizmalara neden olan belki de tek kronik enflamatuar 

hastalıktır. Anevrizma genellikle hayatı tehdit eder ve arteriyel 

tutulumu olan BH’nın hayatta kalma oranı, anevrizma olmayan BB 

hastalarına göre daha düşüktür (Saadoun ve ark.,2012).  

    5.2.1. Pulmoner arter tutulumu (PAI) 

PAI, % 5'in altında bir yaygınlık oranıyla nadirdir; ancak, arteriyel 

tutulumun en yaygın şeklidir. Pulmoner arter tutulumu pulmoner arter 

anevrizmasını (PAA) ve pulmoner arter trombozunu (PAT) içerir. 

PAA Behçet hastalığında en sık görülen pulmoner lezyondur ve 

hastalığın en ölümcül komplikasyonudur. PAT, pulmoner arter 

anevrizmalarıyla veya bağımsız olarak ortaya çıkabilen hastaların 

yaklaşık üçte birinde görülen başka bir formdur. Oldukça karakteristik 

masif hemoptizi, görüntülemede bilateral hiler opasiteler ve önemli 

mortalite ile PAA oldukça iyi bilinmektedir. In situ" PAT, 

PAA'ninkine benzer bir klinik ve prognostik tabloya sahiptir. PAT'de 

hemoptizin bol olma olasılığı daha düşüktür; ek olarak, ateş ve yüksek 

akut faz yanıtı ile birlikte diğer spesifik olmayan göğüs semptomları 

her iki durumda da benzerdir. Dahası, PAA ve PAT'nin anatomik 
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özellikleri de benzerdir: her ikisi de çift taraflıdır ve çoğunlukla alt 

lobların dallarını etkiler. PAI hastalarında hafif pulmoner arter 

hipertansiyonu görülebilir. PAI, hastalığın seyri sırasında erken ortaya 

çıkar ve vakaların yaklaşık % 80'inde aynı anda veya LEVT'den 

ortalama 2-3 yıl sonra gelişir. LEVT dışında, CVST ve intrakardiyak 

tromboz ile de güçlü bir şekilde ilişkilidir. PAI'li hastaların 

görüntülenmesi BT veya MRI ile yapılmalıdır. Tek başına göğüs 

radyografileri birçok lezyonu gözden kaçırır. PET/BT, vasküler 

hastalığı saptamada yararlı görünmemektedir. Sadece 

immünsüpresifler ile vakaların yaklaşık% 70'inde anevrizma veya 

tromboz kaybolabilir veya gerileyebilir, yine de ölüm oranı hala % 

25'tir.  Relaps oranı% 20 civarında bulunmuştur. Anevrizmaların 

çapının artması ve başvuru anında yüksek pulmoner arter basınçları 

sağkalım için kötü prognostik faktörlerdir. Behçet hastalığında gerçek 

ve yalancı anevrizmaları yan yana görmek nadir değildir. Son 

zamanlarda yapılan bir çalışma, arteriyel hastalığın remisyonundan 

sonraki takipte gözlenen hemoptizinin bronşiyal arteriyel 

kollaterallere bağlı olduğunu ortaya koymuştur (Seyahi ve ark.,2015; 

Seyahi ve ark.,2012). 

   5.2.2. Periferik arter tutulumu 

Periferik arter tutulumu, hastalığın başlangıcından ortalama 5-10 yıl 

sonra gelişen, sıklığı % 5'in altında olan geç bir olaydır. Erkek 

egemenliği, PAI ile karşılaştırıldığında daha belirgindir. Büyük 

çoğunluğu trombotik tıkanmalardan çok anevrizmalarla kendini 

gösterir. Yaygın olarak etkilenen arter bölgeleri, infrarenal abdominal 
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aort ve iliak, femoral, popliteal ve karotis arterleridir. Klinik belirtiler, 

etkilenen arter bölgesine bağlıdır. Pulsatil ve /veya ağrılı kitle, alt 

ekstremite anevrizmaları bacak ağrısı ve kladikasyo, nadiren de dijital 

ülserlerle ortaya çıkabilir. Sakküler psödoanevrizmalar esas olarak 

görülür. Zengin kollateral ağ sayesinde greftlerin ve ligasyonların 

tıkanması iyi tolere edilir. Anastomoz bölgeden veya daha önce 

etkilenmemiş alanlardan nüks oranı yaklaşık % 20'dir. Cerrahi 

müdahaleden önce ve sonra immünsüpresif tedavinin nüks oranını 

azalttığı gösterilmiştir. İmmünsüpresif tedaviye rağmen greft 

oklüzyon oranı % 40 civarındadır (Saadoun ve ark.,2012).  

5.3. Venöz ve Arteriyel Tutulum Birlikteliği 

Venöz tromboz sıklıkla anevrizmalar ve yalancı anevrizmalarla 

birlikte tespit edilir. Özellikle, LEVT ve CVST, hastalığın seyri 

sırasında erken ortaya çıkar ve diğer bölgelerde gelecekteki vasküler 

tutulum için bir öngörü faktörü olarak düşünülebilir. Benzer şekilde, 

PAI, vena kava trombozu ve BCS hastalığın başlangıcından sonraki 

birkaç yıl içinde gelişir. Serebral venöz sinüs trombozu ile pulmoner 

arter tutulumu, Budd-Chiari sendromu ile vena kava inferior trombozu 

birlikte seyredebilmektedir. Bu birliktelikler, ölümcül olabilecek 

vasküler tutulumlar açısından prognostik öneme sahiptir.Ayrıca, 

pulmoner arter tutulumu olan hastaların yaklaşık % 80'inin, 

çoğunlukla alt ekstremite DVT'sinden (%66) oluşan eşlik eden venöz 

trombozu olduğu bulunmuştur (Lee ve ark.2020; Sarıca ve ark.,2006; 

Tascılar ve ark.,2014; Alibaz ve ark.,2015). 
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5.4. Vasküler Tutulum Görüntüleme 

BH'de venöz duvar inflamasyonunu değerlendiren çok sınırlı veri 

vardır. Vasküler lezyonların teşhisi, bilgisayarlı tomografi anjiyografi, 

manyetik rezonans anjiyografi ve ultrasonografi dahil olmak üzere 

klinik değerlendirmelere ve görüntüleme tekniklerine dayanmaktadır. 

Birleşik Krallık'ta yapılan bir çalışmada, popliteal venlerin manyetik 

rezonans görüntülemesi (MRI), BH'de popliteal ven kalınlığının 

arttığını gösterilmiştir. Seyahi ve ark. ve Alibaz-Öner vd. belirgin 

vasküler tutulum olmasa bile, BB hastalarında damar duvar 

kalınlığının arttığını göstermiştir (Seyahi ve ark.,2019; Alibaz ve 

ark.,2019). Bu çalışmaların yazarlarının belirttiği gibi, bu artan 

kalınlık vasküler inflamasyondan kaynaklanabilir ve venöz trombozun 

habercisi olabilir. BT taraması, büyük ölçüde tercih edilen tanısal 

prosedür olarak anjiyografinin yerini almıştır  

 Pozitron emisyon tomografisi (PET) taramaları, büyük arter 

hastalığının tanınmasında değerli olabilir ancak deneyim sınırlıdır ve 

çeşitlidir.  MR venografi ve Doppler ultrasonografi (USG) kronik 

derin ven trombozu tanısında karşılaştırılabilirken, MR venografi 

kollateral oluşumların tespitinde daha etkilidir. Doppler USG, akut ile 

kronik LEVT'yi ayırt etmede yardımcı olabilir. MRI, gelecekte damar 

duvar kalınlığını değerlendirmede umut verici olabilir; ancak şu anda 

yöntemin iyileştirilmesi gerekiyor. 
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5.5. Vasküler TutulumTedavisi  

Vasküler tutulum patogenezi tam anlaşılamamakla beraber 

hiperkoagülabiliteden ziyade endotel hasarı ve disfonksiyonundan 

kaynaklandığı, perivasküler veya endovasküler inflamasyonun 

arterlerde ve damarlarda daralmaya, anevrizmalara ve trombüs 

oluşumuna neden olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle tedavisinde 

antikoagülandan ziyade immünsupresifler tercih edilir (Desbois ve 

ark.,2012). Kolşisin, en eski antiinflamatuvar ilaçlardan biridir ve ana 

etki mekanizması, tübülin monomerlerine bağlanarak mikrotübül 

uzamasını önlemektir. Bu nedenle, BH ‘de hem nötrofil kemotaksisine 

hem de NETosis'e müdahale ederek etkisi gösteren ilk tercih ilaçtır. 

2018 Avrupa Romatizma ile Mücadele Ligi (EULAR) tavsiyelerine 

göre, bir immünsüpresan ilacı diğerine tercih etme konusunda kesin 

veri bulunmamaktadır. Ancak kanıtlar, glukokortikoidler, azatioprin, 

siklofosfamid (CYC) veya siklosporin-A seçimini önermektedir. 2018 

EULAR önerilerine göre, refrakter trombozlu hastalarda anti-tümör 

nekroz faktör-alfa (TNF-α) monoklonal antikorlar (infliksimab (IFX) 

ve adalimumab  (ADA)) kullanımı düşünülmelidir (Alibaz ve 

ark.,2019; Kötter.,2020; Hatemi ve ark.,2018; Emmi ve ark.,2018 ). 

IL-6 reseptör antagonisti tocilizumab gibi diğer biyolojik ajanlar 

immünosupresiflere dirençli arteriyel tutulumu olan hastalarda anti-

TNF ajanlarına bir alternatif olabilir (Ding ve ark.,2018). BH ile 

ilişkili farklı vasküler bulgularda antikoagülasyonun yararlılığı hala 

net değildir.Yüksek venöz tromboz sıklığına rağmen, pulmoner 

emboli nadirdir ve bir arada bulunan pulmoner anevrizma ölümcül 
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kanamaya neden olabileceğinden, antikoagülanlar, antiplatelet veya 

antifibrinolitik ajanlar önerilmemektedir. Bazı araştırmacılar, 

antikoagülan tedavinin DVT'nin geç nüksünü önlemede yararlı 

olabileceğini öne sürmüşlerdir. Antikoagülanların kullanımına bir 

istisna, muhtemelen serebral ven trombozu ve vena kava trombozu ile 

temsil edilmektedir.  Genel olarak kanama riskinin düşük olması ve 

eşlik eden pulmoner arter anevrizmalarının dışlanması şartıyla, 

tedaviye dirençli hastalara antikoagülanlar eklenebilir. Bununla 

birlikte, antikoagülasyonun immünosupresanlara eklenmek için yararlı 

bir tedavi gibi göründüğü seçilmiş BH’da antikoagülasyon 

düşünüldüğünde bu tür sessiz anevrizmaların taranması zorunludur, 

çünkü böyle bir tedavi rüptür ve ölümcül kanama riskini önemli 

ölçüde artırır. Büyük damarların geniş trombozu, pulmoner ve 

periferik arter anevrizmalarının yönetimi için siklofosfamid ve 

kortikosteroidler önerilir. Bir vaka raporunda, anakinra refrakter bir 

VBD hastasında kısmi etkililiğe ulaşmıştır. Bir anti-CD52 antikoru 

olan Alemtuzumab, yedi refrakter VBD hastasını içeren 32 hastadan 

oluşan bir vaka serisinde hastaların % 84'ünde klinik remisyon 

sağlamıştır, dirençli ve nükseden BH tedavisinde desteklenmektedir. 

IFN-α'nın AZA'dan daha yüksek bir vasküler rekanalizasyon oranına 

ve daha düşük bir tromboz rekürrens oranına sahip olduğu bulundu 

fakat IFN-α'nın VBS'de uygulanması nispeten yeni bir girişimdir ve 

etkinliğinin daha fazla klinik verilerle doğrulanması gerekir. Diğer 

yandan, BS'nin tedavisinde IL-17 inhibisyonunun yeri hala şüphelidir 

(Seyahi ve ark.,2016; Yazıcı,2020).  
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BH'de arter tutulumu nadirdir ve bunun nasıl yönetileceğine dair çok 

az kanıt vardır. Arteriyel lezyonlarda, immünosüpresanların kullanımı, 

tam remisyonun sağlanması ve daha düşük postoperatif komplikasyon 

riski ile pozitif bir şekilde ilişkili oldukları için her zaman dikkate 

alınmalıdır. İmmünsüpresanlara dirençli vakalarda embolizasyon, 

lobektomi, kavitektomi ve dekortikasyon düşünülebilir. Cerrahi 

müdahaleye ihtiyaç duyulması halinde, peri‐ ve post-operatif 

immünsupresif tedavisi, cerrahi komplikasyonları ve nüksleri 

azaltmak için önerilmektedir. Özellikle aktif inflamasyonlar kontrol 

altına alınmadığında, arteryel sisteme herhangi bir invazif yöntemin 

psödoanevrizmalara neden olabileceği zor cerrahi sorunlara yol 

açabilir. Bu nedenle hastalığın aktif döneminde cerrahi tedavi 

uygulanmamalı ve tüm hastalarda aspirin ve kortikosteroid içeren 

sistemik tedavi düşünülmelidir. BH tedavisine yönelik EULAR 

önerileri, kortikosteroidler ve siklofosfamid ile medikal tedaviye ek 

olarak arteriyel anevrizma için cerrahi tedaviyi içermektedir. PAI, 

BCS ve periferik arter anevrizmaları / tıkanmaları gibi yaşamı tehdit 

eden durumlar, siklofosfamid ve glukokortikoid dahil agresif tıbbi 

tedavi ile yönetilir. Yüksek doz glukokortikoid tedavisi (prednizolon 1 

mg / kg / gün) genellikle anevrizmanın ve pulmoner anevrizmanın 

akut fazında yapılır ve metilprednizolon nabız tedavisi (3 gün boyunca 

günde 1000 mg intravenöz infüzyon) şiddetli vakalarda da 

düşünülmelidir. Vasküler BD arteryel anevrizma indükleyici patojenik 

faktörlerin net olmamakla beraber, önceki çalışmalar aterosklerotik 

hastalığı TNFa seviyeleri ve matris metalloproteinazlar (MMP) 

abdominal aort anevrizması dokusunda yüksek olduğunu göstermiştir. 
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Monoklonal anti-TNF antikoru, anevrizma oluşum sürecinde elastik 

lif bozulması, makrofaj infiltrasyonu ve bir murin abdominal aort 

anevrizması modelinin aort dokusunda MMP-2 ve MMP-9 

ekspresyonunun upregülasyonu gibi birkaç adımı önlemiştir. Sonuç 

olarak, TNFa'nın, vasküler BD'nin de dahil olduğu aort 

anevrizmasının gelişiminde önemli bir sitokin olduğu 

varsayılmaktadır (Pay ve ark.,2007; Van der Houwen ve ark.,2020). 

Konvansiyonel immünosupresanlar kullanılarak yapılan tedaviye 

kıyasla, anti-TNFa tedavisi, hem pulmoner hem de nonpulmoner 

anevrizmada nüks oranını düşürmüştür (Chan ve ark.,2016; 

Hamuryudan ve ark.,2015; Vallet ve ark.,2015; Desbois ve ark.,2018). 

Bununla birlikte, anevrizmanın rüptürü, acil cerrahi için bir 

endikasyondur. Arter tıkanıklığı, sıradan aterosklerotik tıkanmalardan 

tamamen farklı bir mekanizma ile gelişir; bu nedenle, endovasküler 

tedavi (balon dilatasyonu veya stent yerleştirilmesi) dikkatle 

seçilmelidir. Endovasküler müdahalelerin paterji fenomenini 

indükleme riski taşıdığı gösterilmiştir. Aorto-bi-iliak baypas, 

infrarenal aort anevrizmaları için tercih edilen cerrahi girişimdir. 

Ekstremite anevrizmalarında sentetik greft yerleştirme kullanılır. 

Paterji fenomenine oldukça benzer şekilde, baypasların anastomoz 

alanlarından gelen nüksler sıktır. Behçet sendromlu hastalarda 

arteriyel baypas cerrahisini takiben vasküler komplikasyonlar 

yaygındır. En sık görülen anastomoz bölgesinde greft tıkanması ve 

anevrizma oluşumudur.  Tamamen tromboze olmuş veya kalsifiye 

anevrizmaları olan bazı hastalar cerrahi müdahale olmaksızın takip 

edilmektedir (Şekil 2). 



 

 177 

 

Şekil 2. Farklı Behçet vasküler belirtilerinde immünsüpresif ve antikoagülan 
tedavinin etkinliğini değerlendiren ana çalışmaların şematik gösterimi ( Emmi 

ve ark, 2019) 

6. PROGNOZ 

Mortalite çalışmalarında ölüm oranları %2,8-9,8 arasında 

değişmektedir. Genç, erkek, majör organ tutulumu ve arteriyel 

tutulumu olan BH'de mortalite artmıştır. Oküler hastalığı olan 

hastaların önemli bir kısmı ilerleyici görme kaybından muzdariptir. 

Vasküler tutulumlardan özellikle Budd Chiari sendromu ve pulmoner 

arter anevrizması, parankimal nörolojik tutulum hala önemli oranda 

mortaliteye neden olmaktadır. BH'de kanser sıklığı genel popülasyona 

göre artttığı ayrıca miyelodisplastik sendrom sıklığının ve riskinin de 

Behçet hastalarında önemli oranda arttığı bildirilmiştir  (Ozgüler ve 

ark.,2020).  
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SONUÇ 

BH, mukokutanöz, kas-iskelet sistemi, nörolojik, gastrointestinal ve 

oftalmolojik lezyonlarla karakterize, poligenik ve kronik 

otoinflamatuar multisistemik bir vaskülittir. BH, her boyutta ve 

herhangi bir vücut bölgesinde sıklıkla aynı anda hem arteriyel hem de 

venöz damarları tutabilir. Behçet, tek bir benzersiz antite değil, farklı 

klinik fenotiplere sahip bir sendromdur. BH'de vasküler tutulum 

morbidite ve mortalite açısından en önemli olanlardan biridir. 

Vaskülitin erken tespiti ve agresif tedavi ihtiyacı, bu hastaların 

optimal bakımı için çok önemlidir.  
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GİRİŞ 

Antifosfolipid Antikor Sendromu (AFAS)                

Anlamlı düzeyde yüksek seyreden antifosfolipid-protein antikorları ve 

onunla ilişkili tekrarlayan vasküler trombozların ve/veya gebelik 

morbiditesinin izlendiği klinik durumdur (Miyakis ve ark., 2006).  

Antifosfolipid Antikorları (aFL) 

Yüksek düzeyde fosfolipid yüzeylere afinitesi olan ve plazma 

proteinlerine bağlanan heterojen bir grup antikoru içerir. Bu anti 

korlar içerisinde lupus antikoagülanı (LA), antikardiyolipin antikorlar 

(aKL) ve anti-b2 glikoprotein antikorları (aß2GPI) yer alır (D. Erkan, 

2010). AFAS sınıflandırma kriterlerine dahil edilmeyen, standart 

testlerle ölçülemeyen ve klinik önemi hakkında belirsizlik nedeniyle 

rutin olarak kullanılmayan başka aFL antikorlar da (örn. Protrombin, 

fosfatidilserin veya fosfatidilinositole karşı gelişen antikorlar) vardır 

(Bertolaccini ve ark., 2014).  

AFAS, primer veya sekonder (sistemik lupus eritematozus (SLE) gibi 

başka bir sistemik otoimmün hastalığa bağlı) olarak ortaya çıkabilir. 

1. AFAS SINIFLAMASI 

1.1. Trombotik AFAS                                 

 Venöz veya arteriyel tromboz ile beraber kalıcı aFL antikor 

yüksekliğini ifade eder (Lim ve ark., 2013) 
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1.2. Obstetrik AFAS                                

Gebelik morbiditesi (gebeliğin 10. haftasından sonra fetal ölüm, 

şiddetli preeklampsi veya plasental yetmezlik nedeniyle erken doğum 

veya çoklu embriyonik kayıplar [10 haftadan önce]) ve kalıcı aFL 

antikor pozitifliği ile seyreden klinik tablodur (Guillermo Ruiz-

Irastorza, Crowther, Branch, & Khamashta, 2010). 

1.3. Katastrofik AFAS 

Aynı anda veya kısa bir süre içinde gelişen, birden fazla organı 

etkileyen, genellikle mikrovasküler trombotik komplikasyonlarla 

karakterize, nadir, yaşamı tehdit eden bir AFAS şeklidir 

(Giannakopoulos, Passam, Ioannou, & Krilis, 2009). 

2. EPİDEMİYOLOJİ 

Düşük titreli (genellikle IgM ve geçici) aKL antikorlar, normal 

sağlıklı popülasyonun %5-10'unda, LA ise %1'inde saptanır. Kalıcı 

LA testi pozitifliği ve/veya orta-yüksek titrede aKL/aß2GPI pozitifliği 

nadirdir (Petri ve ark., 2000). Bir yıl sonra tekrar test edildiğinde 

%1'den azı ısrarla pozitif saptanır (Vila, Hernandez, Lopez-Fernandez, 

& Batlle, 1994). Açıklanamayan venöz trombozların %9.5’inde, 

açıklanamayan inmelerin %13.5’inde aFL antikorları pozitif 

saptanmıştır (Laura Andreoli ve ark., 2013). Sistemik lupus 

eritematozis (SLE) hastalarının %30-40’ında ve tekrarlayan fetus 

kaybı olan kadınların yaklaşık %20’sinde aFL tespit edilir (Daya & 

Stephenson, 1996; Petri, 2000). 
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AFL antikorların varlığı sadece AFAS ile sınırlı değildir. SLE gibi 

otoimmun hastalıklarda, çeşitli enfeksiyonlarda, neoplazmlarda 

(özellikle lenfoma), bazı ilaçların kullanımında ve hatta sağlıklı 

bireylerde bile görülebilir (Chaturvedi & McCrae, 2017) (Tablo-1). 

Tablo-1: Antifosfolipid Antikorların Tespit Edilebildiği Durumlar 

Sistemik Otoimmun Hastalıklar Enfeksiyon 

✓ SLE (%40-50) 

✓ Romatoid artrit 

✓ Sjögren sendromu 

✓ Sistemik skleroz 

✓ Miyozit 

✓ Sistemik vaskülitler 

✓ Crohn hastalığı 

✓ Hepatit C 

✓ Sitomegalovirus 

✓ Sifiliz 

✓ HIV 

✓ Parvovirus 

✓ Mikoplazma 

✓ Lepra 

İlaçlar Diğer Nedenler 

✓ Hidralazin 

✓ Prokainamid 

✓ Fenitoin 

✓ Kinin/Kinidin 

✓ İnterferon 

✓ TNF alfa inhibitörleri 

✓ IL-2 

✓ Diyabet 

✓ Kanser (En sık lenfoma) 

✓ Sarkoidoz 

✓ Sağlıklı insanlar 

 

3. ETYOPATOGENEZ 

Birçok çalışmada, aFL antikorlarının farklı hücre tipleri ile etkileşmesi 

sonucunda patojenite kazandığı gösterilmiştir. Bu hücreler arasında 
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endotelyal hücreler, monositler, trombositler ve kompleman yer alır. 

Endotelyal hücreler ve monositler anti- β2GI aktivitesi olan aFL 

antikorlar tarafından aktive edilir; endotelyal hücrelerden adezyon 

molekülleri eksprese edilir. Aktive trombositlerden glikoprotein IIb-

IIIa ekspresyonu ve tromboksan A2 sentezi artar. aFL antikorları, 

pıhtılaşma regülasyonunda etkili olan protrombin, faktör XII, protein 

C ve plasmin gibi proteinler ile etkileşir. Bu etkileşme sonrasında 

prokoagülan aktivite artar (Arachchillage & Laffan, 2017; Sacharidou, 

Shaul, & Mineo, 2018). Kompleman kaskadının aktive olması sıklıkla 

‘ikinci vuruş’ varlığında trombozu provake edebilir. ‘İkinci vuruş’ 

hipotezi; aFL antikorların trombozu başlatmak için tek başına yeterli 

olmadığı ve bu antikorların ‘aktive’ olabilmesi için ikinci bir 

tetikleyici faktörün gerekli olduğu hipotezidir (Lackner & Müller-

Calleja, 2016). Geleneksel kardiyovasküler risk faktörleri bu noktada 

önemli rol oynayabilir. AFAS’ı olan hastaların en az %50’sinde bu 

tarz risk faktörleri gösterilmiştir. Kazanılmış faktörlerin yanı sıra, 

kalıtsal trombotik risk faktörleri de (protein C, protein S ya da 

antitrombin III eksikliği, faktör V mutasyonları [faktör V Leiden], 

protrombin [G20210A] ya da metilen tetrahidro-folat redüktaz 

[MTHFR C677T] mutasyonu) aFL pozitif kişilerde tromboz riskini 

artırmaktadır (Willis & Pierangeli, 2011). ‘İkinci vuruşa neden 

olabilecek faktörler Tablo-2’te gösterilmiştir (Harper, Wills, & 

Pierangeli, 2011).  
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Tablo-2: İkinci Vuruş’a Neden Olabilecek Faktörler 

Antikor Özellikleri Protrombik Risk Faktörleri 

✓ Üçlü pozitiflik (LA, aKL, anti-
β2GI) 

✓ Özellikle ilk domaine karşı 
oluşmuş anti-β2GI IgG  

✓ Yüksek titrede aFL antikorları 
(>40 ünite) 

✓ LA 

 

✓ Sigara 

✓ Doğum kontrol hapları 

✓ Gebelik 

✓ Homosisteinemi (MTHFR 

gen mutasyonu A1298C) 

✓ Herediter trombofili 

nedenleri (Ailede venöz 
tromboz öyküsü olan hastalar 
dışlanır) 

✓ Faktör V Leiden mutasyonu 
(Aktive protein c direnci) 

✓ Protein C veya S eksikliği 

✓ Protrombin gen mutasyonu 

(G20210A) 

✓ Antitrombin III eksikliği 

✓ Tromboz veya fetal kayıp 
hikayesi 

✓ Siklooksijenaz-2 inhibitörü 
kullanımı (Çelişkili) 

Anormal Endotel 

✓ Aktif vaskülit/inflamatuar 
hastalıklar (SLE) 

✓ Ateroskleroz ve risk faktörleri 
(Diyabet, hiperlipidemi, 

hipertansiyon) 

✓ İntravenöz işlem ya da 
arteriografi için yapılan 
kateterizyon 

 

Artmış Doku Faktörü Salınımı  

✓ Enfeksiyon  

✓ Ameliyat 

 

Gebelik morbiditesi için farklı bir mekanizma olduğu 

düşünülmektedir. Trombotik olaylar gebelikte önemli rol oynamaz 

fakat desidual ve trofoblastik hücrelerde β2GI-bağımlı aFL 

antikorların direk reaktivasyonu bildirilmiştir. β2GI plasental 

membranda mevcuttur; otoantikorların bu proteine bağlanması çeşitli 

biyolojik fonksiyonları uyarır ve akut inflamasyon ile kompleman 
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sistemi aktive olur. Bu da trofoblastların büyümesi ve farklılaşmasına 

ve sonuç olarak plasentanın hasarlanmasına neden olur (Abrahams, 

Chamley, & Salmon, 2017; Matrai, Rand, & Baergen, 2019; 

Samarkos, Mylona, & Kapsimali, 2012; Tong, Viall, & Chamley, 

2015).  

4. TANI 

AFAS olduğundan şüphelenilen hastalarda ayrıntılı bir öykü, fizik 

muayene ve aFL antikorları içeren laboratuvar testleri yapılmalıdır 

(Guillermo Ruiz-Irastorza ve ark., 2010). 

4.1. AFAS Düşünülmesi Gereken Durumlar 

Özellikle genç hastalarda, başka türlü açıklanamayan bir veya daha 

fazla venöz veya arteriyel trombotik olay varsa; 10. gebelik 

haftasından sonra fetal ölüm, şiddetli preeklampsi veya plasenta 

yetmezliği nedeniyle erken doğum veya çoklu embriyonik kayıplar 

(<10 hafta gebelik) dahil olmak üzere, gebelikle ilgili bir veya daha 

fazla olumsuz sonuç varsa; özellikle 50 yaşından önce arteriyel 

tromboz , provake edilmemiş venöz tromboz, tekrarlayan tromboz ya 

da aynı hastada hem arteriyel hem de venöz trombotik olaylar varsa; 

olağandışı bölgelerde tromboz (örn., Renal, hepatik, serebral sinüsler, 

mezenterik, vena kava, retinal ve subklavyen) varsa AFAS akla 

gelmelidir (Giannakopoulos ve ark., 2009; Guillermo Ruiz-Irastorza 

ve ark., 2010).  
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Ayrıca yukarıdaki bulgulara ek olarak, SLE gibi sistemik otoimmun 

bir hastalık eşlik ediyorsa, livedo retikülaris, kalp kapak hastalığı ve / 

veya beyaz cevher lezyonların eşlik ettiği nörolojik bulgular da varsa 

AFAS için tanısal şüphe daha da artmalıdır (Miyakis ve ark., 2006).  

4.2. Laboratuvar 

Tanı için aFL antikorlar bakılmalıdır (Giannakopoulos ve ark., 2009). 

1. Antikardiyolipin antikorları; Enzime bağlı İmmünoSorbent 

testi (ELISA) ile IgG ve IgM 

2. Anti-ß2GPI antikorları; ELISA ile IgG ve IgM 

(Giannakopoulos ve ark., 2009; Reber, Tincani, Sanmarco, De 

Moerloose, & Boffa, 2004) 

3. LA testi; aFL'in protrombinin trombine dönüşümünü inhibe 

etme yeteneğini ölçen fonksiyonel bir koagülasyon testidir. 

International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH) 

prensiplerine göre LA tanısı 3 adımda konulur (Vittorio Pengo et al., 

2009).  

a. Aktive parsiyel tromboplastin time (aPTT) ya da dilue Russell 

Viper Venom time (dRVVT) gibi fosfolipid bağımlı 

koagülasyon tarama testlerinin uzadığı gösterilir. 

b. Uzamış tarama testi, hastanın plazması ile normal 

trombositten fakir plazmanın karıştırılması sonucunda (mixing 

study) kısalmaz. 
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c. Uzamış tarama testinin aşırı fosfolipid ekleyerek kısalması ya 

da normale dönmesi fosfolipid bağımlılığını göstermede 

önemlidir. Diğer koagülopatiler ekarte edilmeden ve doğrulama 

basamakları olmaksızın saptanan pozitif bir tarama testi pozitif 

LA testi değildir. 

AFL antikorlar fosfolipidden ziyade fosfolipid bağlayan proteinlere 

bağlanırlar (Giannakopoulos ve ark., 2009). Antifosfolipid 

antikorların farklı spesifiteleri Tablo-3’te gösterilmiştir. 

Tablo-3: Antifosfolipid Antikorların Farklı Spesifiteleri  

Fosfolipid Bağlayan Proteinlere Karşı 
Gelişen Antikorlar 

Fosfolipidlere Karşı Gelişen 
Antikorlar 

✓ anti-β2GPI 

✓ Protrombin 

✓ Trombin 

✓ Protein C 

✓ Protein S 

✓ Annexin V 

✓ Düşük ve yüksek molekül ağırlıklı 
kininojen 

✓ Heparin sülfat 

✓ Kompleman C4 ve C5 

✓ C4b bağlayan protein 

✓ Faktör XIIG 

✓ Kardiyolipin 

✓ Fosfatidilserin 

✓ Fosfatidik asit 

✓ Fosfatidilinositol 

✓ Fosfatidilkolin 

✓ Fosfatidiletanolamin 
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Bunun yanında; açıklanamayan hafif bir trombositopeni, aktive 

parsiyel tromboplastin (aPTT) süresinde uzama, sifiliz için yanlış 

pozitif test öyküsü AFAS şüphesini arttıran diğer laboratuvar 

bulgularıdır. 

4.3. AFAS Tanısı İçin Sınıflama Kriterleri 

AFAS tanısı Revize edilmiş Sapporo AFAS Sınıflandırma Kriterleri 

/Sydney kriterlerine göre konulmaktadır (Miyakis ve ark., 2006; 

Wilson ve ark., 1999) (Tablo-4). 

Tablo-4: Antifosfolipid Antikor Sendromu Tanısı İçin Uluslararası Sınıflama 

Kriterleri (Revize Edilmiş Sapporo AFAS Sınıflandırma Kriterleri /Sydney 

Kriterleri)* 

Klinik Kriterler 

Vasküler Tromboz 

✓ ≥1, herhangi bir doku ya da organda 
arteriyel, venöz, ya da küçük damar 
trombozu (superfisial venöz tromboz 
hariç) 

✓ Tromboz varlığı görüntüleme, 
doppler ultrasonografi ya da 

histopatolojik olarak doğrulanmalıdır. 

✓ Histopatolojik olarak gösterilen 
trombozda damar duvarında anlamlı 
bir inflamasyon olmamalıdır. 

 

Gebelik Morbiditesi 

✓ ≥1, gebeliğin 10. haftasında ya da 
daha sonrasında fetus kaybı ya da 

✓ ≥1, eklampsi, ağır preeklampsi, ya 
da plasental yetmezlik nedeniyle 

gebeliğin 34. haftasından önce 
morfolojik olarak normal olarak 

hayata gelen prematur doğum, ya da 

✓ ≥3, gebeliğin 10. haftasından önce 
açıklanamayan tekrarlayan spontan 
düşükler (maternal, anatomik, 
hormonal ve paternal/maternal 

kromozomal nedenler ekarte 

edildikten sonra) 

Laboratuvar Kriterler 

✓ Lupus antikoagülanın plazmada var olduğunun, International Society on 
Thrombosis and Hemostasis ilkelerine göre, en az 12 hafta arayla iki ya da 
daha fazla durumda saptanması 

✓ Antikardiyolipin antikorunun IgG ve/veya IgM izotipinin, serumda ya da 

plazmada standartize ELISA testi ile en az 12 hafta arayla en az iki kere 
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orta-yüksek titrede pozitif olduğunun (örn., >40 GPL ya da MPL ya da 
>99 persentil) gösterilmesi. 

✓ Anti-β2-glikoprotein-I antikorunun IgG ve/veya IgM izotipinin serumda 

ya da plazmada standartize ELISA testi ile en az 12 hafta arayla en az iki 

kere pozitif (>99 persentil) olduğunun gösterilmesi 

*En az bir klinik ve bir laboratuvar kriterin bulunması AFAS tanısı için gereklidir. 
Pozitif aFL testi ile klinik bulgular arasında >12 hafta ya da>5 yıl var ise tanı AFAS 
tanısı konulmamalıdır. 

4.4. Klinik Bulgular 

AFAS’lı hastaların yaklaşık yarısı primer AFAS iken diğer yarısında 

eşlik eden bir sistemik otoimmün hastalık vardır. SLE, vakaların 

yaklaşık yüzde 35'inde görülen ve AFAS ile en sık ilişkili olan 

hastalıktır (Petri ve ark., 2012). Venöz, arteriyel ve / veya küçük 

damar trombozunun ve spesifik gebelik komplikasyonlarına ek olarak, 

AFAS’ta livedo retikülaris, trombositopeni, geçici iskemik atak, 

kognitif bozukluklar, migren, kalp kapak hastalığı, pulmoner 

hipertansiyon, cilt ülserleri, adrenal yetmezlik gibi bulgular da bulunur 

(Pier Luigi Meroni, Chighizola, Rovelli, & Gerosa, 2014; Guillermo 

Ruiz-Irastorza ve ark., 2010).  

Primer ya da sekonder fark etmeden en sık izlenen bulgular sıklık 

sırasına göre; derin ven trombozu (DVT) (%32), trombositopeni 

(%22), livedo retikülaris (%20), stroke (%13), süperfisiyal 

tromboflebit (%9), pulmoner emboli (%9), fetal kayıp (%8), geçici 

iskemik atak (%7) olarak saptanmıştır (Ricard Cervera ve ark., 2002; 

Maria G Tektonidou, Varsou, Kotoulas, Antoniou, & Moutsopoulos, 

2006).  
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4.4.1. Trombotik AFAS 

Trombozlar AFAS’ın ayırt edici özelliğidir ve venöz trombozlar 

arteriyel trombozlardan daha yaygındır (Ricard Cervera ve ark., 

2002). LA aktivitesi pozitif veya orta-yüksek düzeyde aKL olan 

kişilerde hem venöz-arteriyel tromboz hem de tromboembolizm riski 

artar. Tekrarlayan tromboz veya tromboembolizm riski, aynı zamanda 

"üçlü pozitiflik" (LA, aKL ve β2GI) olarak da bilinen üç aFL 

aktivitesine pozitif olanlarda çok daha fazla artabilir (Galli, Luciani, 

Bertolini, & Barbui, 2003).  

Venöz Tromboz: DVT en sık görülen tromboz bölgesi olup diğer 

tutulan venler arasında pelvik, renal, pulmoner, hepatik, portal, 

aksiller, subklavyen, oküler ve serebral sinüsler ile inferior vena kava 

bulunur (Stéphane Zuily ve ark., 2013). 

Arteryel Tromboz: Arteriyel trombozun en yaygın bölgesi, genellikle 

inme veya geçici iskemik atak şeklindeki intrakranial arterlerdir 

(Ricard Cervera ve ark., 2002).  

Tekrarlayan Trombotik Olaylar: Tekrarlayan tromboz sıklığı %5-

12 arasında değişir. İlk tromboz sonrası yıllık venöz tromboembolizm 

(VTE) riski artar ve %10-20 arasında değişebilir. LA veya üçlü aFL 

pozitifliğinin varlığı, nüks için ana risk faktörleridir (V Pengo ve ark., 

2010). Çoğu çalışmada, başlangıçtaki bir arteriyel tromboz ise bir 

arteriyel olay tarafından takip edildiği, başlangıçtaki venöz tromboz 

ise genellikle bir venöz olay ile takip edildiği gösterilmiştir (Ricard 
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Cervera ve ark., 2015; V Pengo ve ark., 2010; Ruffatti ve ark., 2006; 

Stéphane Zuily ve ark., 2013). 

4.4.2. Obstetrik AFAS 

AFAS’ın en önemli bulguları arasında tekrarlayan düşük ve fetal 

kayılar yer alır. Gebeliğin ilk trimestırında üçten fazla düşük hikayesi 

olan kadınlar diğer nedenler dışlandıktan sonra (kromozomal 

anormallikler, uterin anormallikler, luteal faz yetersizliği, servikal 

enfeksiyonlar ve tiroid fonksiyon bozuklukları) AFAS açısından 

muhakkak tetkik edilmelidir (de Jesús, Benson, Chighizola, Sciascia, 

& Branch, 2020). AFAS’taki obdtetrik problemler bununla sınırlı 

kalmayıp erken doğum, intrauterin gelişme geriliği, preeklampsi, 

eklampsi, plasental yetmezlik de görülür (Lima ve ark., 1996). 

Preeklampsi AFAS’lı hastaların üçte birinde görülür; sıklıkla erken 

başlangıçlı (34. gebelik haftasından önce) ve ciddidir. Genel 

popülasyondaki terme yakın preeklampsi, aFL varlığı ile ilişkili 

görülmemektedir. Hemoliz, karaciğer enzim yüksekliği, düşük 

trombosit ve proteinüri ile karakterize HELLP riski AFAS’ta artmıştır 

(%0.66-10.6) AFAS ilişkili HELLP genel obstetrik popülasyona göre 

daha erken, sıklıkla da ikinci trimestırda görülür (Bramham ve ark., 

2010). HELLP sendromu, preeklamspi ve AFAS ortak patogenezi 

paylaşıyor gibi görünmektedir. Hepsinde; trombosit ve endotel hücre 

aktivasyonu, kompleman aktivasyonu, Annexin V ve fibrinolizis 

inhibisyonu, sito- ve sinsityotroblast apotpitozisi, bozulmuş invazyon 

görülür. Plasental yetmezlik %30 oranında fetal büyüme geriliğine 

neden olabilir. Fetal distress %50 civarında görülür. Plasental patoloji 
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yoğun infarktüs, nekroz ve tromboz içerebilir. Fakat bu histolojik 

bulgular non-spesifiktir ve her AFAS’lı hastanın plasentasında 

görülmeyebilir (Gómez-Puerta ve ark., 2007; Hanouna ve ark., 2013).  

4.4.3. Katastrofik AFAS 

Katastrofik AFAS, ≥3 organ trombozu ve genellikle akut trombotik 

mikroanjiyopati ile seyreden, nadir (tüm AFAS hastalarının <%1’i) 

fakat hayatı tehdit eden (mortalite %30-50) bir AFAS tipidir 

(Espinosa ve ark., 2003). AFL pozitifliği olan hastalarda çok kısa süre 

içerisinde ya da ard arda gelişen multiple organ trombozu ile 

karakterizedir (Ortel, Erkan, & Kitchens, 2015). Böbrek, akciğer, kalp 

ve/veya beyin iskemisi en sık görülen bulgulardır. Adrenal, testiküler, 

intestinal, splenik, pankreatik veya cilt tutulumu da bildirilmiştir. 

Tipik olarak küçük damar tıkanıklığı (trombotik mikroanjiyopati) bu 

klinik bulgulara neden olur. Enfeksiyon, postpartum periyot, kanser, 

ilaçlar, antikoagülanın kesilmesi, SLE aktivasyonu ve cerrahi 

katastrofik AFAS gelişimine neden olabilir. Stroke başta olmak üzere 

serebral tutulum, kardiak tutulum ve enfeksiyonlar katastrofik 

AFAS’ta başlıca ölüm sebepleridir ve mortalite oranı %30 

civarındadır. Katastrofik AFAS kriterleri Tablo-5’te gösterilmiştir 

(Doruk Erkan, Espinosa, & Cervera, 2010).  
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Tablo-5: Katastrofik AFAS Sendromu Sınıflama Kriterleri 

✓ 3 ya da daha fazla organın, sistemin, ya da dokunun tutulumu 

✓ Klinik bulguların eş zamanlı ya da bir haftadan daha az zamanda 
gelişmesi 

✓ En az bir organ/dokuda küçük damar tıkanıklığının histopatolojik olarak 
doğrulanması 

✓ AFL varlığının laboratuvar tarafından doğrulanması 

Kesin Katastrofik AFAS 

✓ Dört kriterin hepsinin bulunması 

Muhtemel Katastrofik AFAS 

✓ Sadece iki organ, sistem ve/veya dokunun katılımı dışında kriterlerin 
hepsinin bulunması 

✓ Katastrofik AFAS’tan önce aFL varlığı hiç test edilmemiş hastanın erken 
ölümünden dolayı altı hafta aralıklı laboratuvar doğrulması olmadan diğer 
kriterlerin hepsinin bulunması 

✓ 1, 2 ve 4 

✓ 1, 2 ve 4 ve antikoagülan tedavisine rağmen üçüncü bir olayın bir 
haftadan fazla fakat bir aydan az bir zamanda gelişmesi 

 

5. AFAS’TA ORGAN TUTULUMLARI 

5.1. Nörolojik Tutulum 

İnme ve geçici iskemik atak, AFAS’ın en yaygın nörolojik 

belirtileridir. Serebrovasküler hastalık için belirli risk faktörleri 

olmayan genç bir hastada meydana gelen trombotik inmede, 

AFAS’tan şüphelenilmelidir. İnme ile birlikte yaygın livedo retikülaris 

varlığı Sneddon sendromu olarak adlandırılır. Bilişsel bozukluklar ve / 

veya MRG'de vaskülopatiyi düşündüren multifokal beyaz cevher 

lezyonları, AFAS hastalarında yaygındır. Bu lezyonları multipl 

sklerozdan ayırt etmek zor olabilir. AFL'nin varlığı ile ilişkili daha az 
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yaygın olan diğer nörolojik bozukluklar arasında epilepsi, psikoz, kore 

ve hemiballizm, miyelopati, sensörinöral işitme kaybı, ortostatik 

hipotansiyon ve migren bulunur (L. Andreoli ve ark., 2013; Ricard 

Cervera ve ark., 2002; Francès & Piette, 2000; Sanna ve ark., 2003; 

Maria G Tektonidou ve ark., 2006).  

5.2. Kalp Tutulumu 

En sık kardiak tutulum, kapak tutulumu olup sıklığı farklı serilerde 

%35-75 arasında bildirilmiştir. Çoğu hasta asemptomatik olup %5’ine 

kalp yetmezliği gelişir. Diffüz kapak kalınlığı ve kapak vejetasyonları 

en sık görülen ekokardiyografik bulgulardır. En sık mitral kapak, 

ardından aort kapağı tutulur. AFAS'lı hastaların koroner arter hastalığı 

geliştirme riski de artmıştır. Miyokard enfarktüsü koroner 

tromboembolizm, plak rüptürüne yol açan hızlandırılmış ateroskleroz 

veya mikrovasküler tromboza (MRI ile saptanan) bağlı olabilir 

(Denas, Jose, Bracco, Zoppellaro, & Pengo, 2015; Hojnik, George, 

Ziporen, & Shoenfeld, 1996; Jouhikainen, Pohjola-Sintonen, & 

Stephansson, 1994; Turiel ve ark., 2005).  

5.3. Akciğer Tutulumu 

AFAS’lı hastalarda, pulmoner tromboembolik hastalık, pulmoner 

arteriyel hipertansiyon, akut solunum sıkıntısı sendromu ve yaygın 

alveoler hemorajiyi içeren çeşitli akciğer belirtileri görülebilir 

(Asherson & Cervera, 1995; Asherson, Higenbottam, Dinh Xuan, 

Khamashta, & Hughes, 1990; Ricard Cervera ve ark., 2002; Deane & 

West, 2005; S. Zuily ve ark., 2017).  
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5.4. Böbrek Tutulumu 

Böbrek hastalığı, primer AFAS’lı hastaların az bir kısmında görülür. 

Hem arter hem venöz damarlar, hem de intraparankimal arterler olmak 

üzere her boyuttaki damarlar etkilenebilir. Renal arter oklüzyonu ve 

renal arter stenozu AFAS’ta bildirilmiştir. Hastalık sessiz gidebileceği 

gibi proteinüri ve hipertansiyonla birlikte akut veya kronik böbrek 

yetmezliğine neden olabilir(Ricard Cervera ve ark., 2002).  

5.5. Cilt Tutulumu 

AFAS, splinter hemorajiler, livedo retikülaris ve rasemosa, kutanöz 

nekroz ve enfarktüs, dijital gangren, deri ülserasyonları, vaskülite 

benzeyen lezyonlar ("psödovaskülitik" nodüller, maküller) ve livedoid 

vaskülopati gibi birçok kutanöz anormallikle ilişkilendirilmiştir. 

Livedo retikülaris, AFAS’ın en yaygın kutanöz bulgusudur; arteriyel 

lezyonlar ve çoklu trombozlarla ilişkilidir. SLE ve AFAS’lı 

hastalarda, anetoderma olarak bilinen, buruşuk veya sarkık cildin 

lokalize alanları olarak görülen normal elastik doku kaybı da 

kaydedilmiştir (Ricard Cervera ve ark., 2002; Francès ve ark., 2005; 

Gibson, Su, & Pittelkow, 1997; Hairston, Davis, Pittelkow, & Ahmed, 

2006; Miyakis ve ark., 2006).  

5.6. Gastrointestinal Sistem Tutulumu 

AFAS’lı hastalarda özefagus, mide, duodenum, jejunum, ileum veya 

kolonu içeren iskemiler olabilir ve bu da gastrointestinal kanama, 

karın ağrısı, akut karın, perforasyonlu özofagus nekrozu veya dev 

gastrik ya da atipik duodenal ülserasyona neden olabilir. Dalak veya 
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pankreas enfarktüsü olabilir. Karaciğer de tutulabilir; hepatik veya 

portal venöz tromboz, Budd-Chiari sendromu, hepatik-ven tıkayıcı 

hastalık, hepatik enfarktüs, portal hipertansiyon ve siroz ile 

sonuçlanabilir (Qi ve ark., 2015; Uthman & Khamashta, 2007). 

5.7. Göz Tutulumu 

AFAS’lı hastalarda amorazis fugaks, retinal venöz ve arteriyel 

oklüzyon ve anterior iskemik optik nöropati meydana gelebilir. Bu tür 

antikorların varlığı, gözün tıkayıcı vasküler bozuklukları için bir risk 

faktörü olabilir (Ricard Cervera ve ark., 2002; Miserocchi, Baltatzis, 

& Foster, 2001; Zhu ve ark., 2014).  

5.8. Adrenal Tutulum 

Hemorajik infarkta neden olan bilateral adrenal ven trombozuna bağlı 

adrenal fonksiyon kaybı, AFAS ile özellikle de katastrofik AFAS ile 

ilişkili olarak ortaya çıkabilir. Adrenal hemorajik enfarktüs, 

abdominal, lomber, pelvik veya torasik ağrı şeklinde ortaya çıkabilir. 

Katastrofik AFAS vakalarının yüzde 13'ünde adrenal tutulum 

bildirilmiştir (Espinosa ve ark., 2003; Ramon ve ark., 2013).  

5.9. Hematolojik Tutulum  

AFAS’ta yaygın olarak trombositopeni görülür. Trombositopeni 

dışında AFAS’lı hastalarda bildirilen diğer hematolojik anormallikler 

arasında otoimmün hemolitik anemi, kemik iliği nekrozu ve özellikle 

yaygın tromboz varsa; trombotik trombositopenik purpura (TTP) ve 

hemolitik üremik sendrom (HÜS) dahil olmak üzere çeşitli trombotik 
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mikroanjiyopatik sendromlar yer alır (Uthman, Godeau, Taher, & 

Khamashta, 2008).  

5.10. Kas-İskelet Tutulumu 

Avasküler nekroz iskemiye bağlı olarak en sık femur başında görülür 

fakat naviküler kemikte de izlenebilir. Metatarsal kırık ve diğer 

spontan kırıklar omurga, kosta veya diğer bölgelerde bildirilmiştir 

(Hanouna ve ark., 2013; M. G. Tektonidou, Malagari, 

Vlachoyiannopoulos, Kelekis, & Moutsopoulos, 2003).  

6. TEDAVİ 

Hasta yönetiminde en kritik nokta trombotik ve obstetrik olaylar için 

yüksek risk faktörlerinin belirlenmesidir. Yüksek-riskli aFL profiline 

sahip olmak en önemli risk faktörüdür. Yüksek-riskli aFL profili 

şunları içerir; trombozla en yakından ilişkili aFL alt tipi olarak LA 

varlığı, iki (LA, aKL ant ya da β2GI antikorlarından herhangi ikisinin 

kombinasyonu) ya da üç (her üç alt tip) aFL antikor pozitifliği olması, 

veya yüksek titrede kalıcı aFL pozitifliği olması (M. G. Tektonidou ve 

ark., 2019). Orta-yüksek aFL titrelerinin ve yüksek riskli ve düşük 

riskli aFL profillerinin tanımları Tablo-6’da gösterilmiştir.  
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Tablo-6: Orta-Yüksek aFL Titrelerinin Ve Yüksek Riskli ve Düşük Riskli aFL 
Profilinin Tanımları 

Orta-Yüksek aFL Antikor Titre Tanımı 
✓ aKL antikorunun IgG ve/veya IgM subtiplerinin serum ya da plazmada 

>40 IgG fosfolipid (GFL) ünitesi ya da >40 IgM fosfolipid (MFL) 
ünitesi veya standardize edilmiş ELİSA ile >99 percentilde olması 

✓ Standardize edilmiş ELİSA ile ölçülmüş anti β2GI IgG ve/veya IgM 
subtiplerinin >99 percentilde olması (1) 

Yüksek Risk aFL Profili 
✓ En az 12 hafta ara ile bakılan ve >2 kez LA varlığı (ISTH kılavuzlarına 

göre ölçülmüş) 

✓ İkili ya da üçlü aFL pozitifliği 

✓ Yüksek titrede kalıcı aFL pozitifliği 

Düşük Risk aFL Profili 
✓ Düşük-orta titrede izole aKL ya da anti β2GI antikorlarının geçici 

pozitifliği 

 

6.1. Genel Tedavi Yaklaşımı 

Genel popülasyonda uygulanan geleneksel kardiyovasküler risk 

faktörlerinin ortadan kaldırılması (sigaranın kesilmesi, sedanter 

yaşamın engellenmesi, hipertansiyon, dislipidemi, diyabet tedavisinin 

düzenlenmesi gibi) AFAS’ta da çok önemlidir (Pearson ve ark., 2002). 

Ayrıca, venöz tromboz risk faktörlerinin taranması ve yönetimi de 

tavsiye edilir. Profilaktik dozdaki heparin, tercihen düşük moleküler 

ağırlıklı heparin (DMAH), cerrahi, uzun süreli hareketsizlik ve 

lohusalık gibi yüksek riskli durumlarda kullanılmalıdır. AFAS’lı tüm 

kadınlar için kontraseptif kullanımı, gebelik planlaması ve menopoz 

sonrası hormon tedavisi konusunda danışmanlık sağlanmalıdır (M. G. 

Tektonidou ve ark., 2019).  
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6.2. Tedavi Önerileri 

6.2.1. AFL Pozitif Kişilerde Primer Tromboprofilaksi 

1. Geleneksel risk faktörleri olan veya olmayan yüksek riskli aFL 

profiline sahip asemptomatik aFL taşıyıcılarında (herhangi bir 

vasküler veya obstetrik AFAS sınıflandırma kriterini karşılamayan), 

düşük doz aspirin (DDA) ile profilaktik tedavi (günde 75-100 mg) 

önerilir (Alarcón-Segovia ve ark., 2003; Arnaud ve ark., 2014; 

Barbhaiya & Erkan, 2011; Girón-González, García del Río, 

Rodríguez, Rodríguez-Martorell, & Serrano, 2004; M. G. Tektonidou 

ve ark., 2019).  

2. SLE tanısı olup tromboz öyküsü ve gebelik komplikasyonları 

olmayan, yüksek riskli aFL profili olan hastalarda DDA ile profilaktik 

tedavi önerilir, düşük riskli aFL profili olanlarda DDA düşünülebilir 

(Somers, Magder, & Petri, 2002; M. G. Tektonidou, Laskari, 

Panagiotakos, & Moutsopoulos, 2009; Wahl, Bounameaux, de 

Moerloose, & Sarasin, 2000; Wahl ve ark., 1997).  

3. Sadece gebelik morbiditesi öyküsü olan kadınlarda (SLE tanısı 

olsun olmasın) yeterli risk/fayda değerlendirmesinden sonra DDA ile 

profilaktik tedavi önerilir (Arnaud ve ark., 2014; M. G. Tektonidou ve 

ark., 2019).  

6.2.2. AFAS’ta Sekonder Tromboprofilaksi 

1. Kesin AFAS tanısı olup ilk kez venöz trombozu olanlarda: 

(Holbrook ve ark., 2012; Keeling, Mackie, Moore, Greer, & Greaves, 

2012; G. Ruiz-Irastorza ve ark., 2011) 
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a. Fraksiyone olmayan heparin (UFH) veya DMAH ile başlangıç 

tedavisi ve heparin artı warfarin köprüleme tedavisinden sonra, 

hedef INR'si 2-3 olan warfarin ile tedavi önerilir. Hedef INR’nın 

3-4 arasında tutulmasını ek bir fayda sağlamadığı gibi kanama 

riskini artırabildiği çalışmalarla desteklenmiştir (Ansell ve ark., 

2004).  

b. Rivaroxaban, yüksek tekrarlayan tromboz riski nedeniyle, 

üçlü aFL pozitifliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Warfarin 

ile hedef INR düzeyine ulaşılamayan ya da warfarin 

kontrendikasyonu olan (alerji, intolerans) hastalarda direk oral 

antikoagülanlar (DOAK) düşünülebilir. Genel popülasyonda 

sekonder trombozun önlenmesinde DOAK'larin yaygınlaşan 

kullanımına rağmen, AFAS'taki etkinlikleri ve güvenliği 

hakkında sınırlı kanıt vardır (Cohen ve ark., 2016; Dufrost, 

Risse, Zuily, & Wahl, 2016; Sciascia ve ark., 2016). 

c.  Nedensiz ilk venöz trombozu olan hastalarda, 

antikoagülasyona uzun süre devam edilmelidir.  

d. Bir tetikleyici sonrası ilk venöz trombozunu geçiren 

hastalarda ise AFAS’ı olmayan hastalara uluslararası kılavuzlara 

göre önerilen süre boyunca tedavi önerilir. Tekrarlayan yüksek 

riskli aFL profili olan veya tromboz rekürrensi için ek risk 

faktörleri olan hastalarda, daha uzun antikoagülasyon 

düşünülebilir (M. G. Tektonidou ve ark., 2019). 
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2. Kesin AFAS tanısı olup warfarin tedavisi altında (hedef INR’si 2-3 

arasında olan) tekrarlayan trombozu olan hastalarda: (Dentali, 

Manfredi, Crowther, & Ageno, 2005; Finazzi ve ark., 2005; G. Ruiz-

Irastorza ve ark., 2002) 

a. Sık INR testinin yanı sıra warfarin tedavisine uyumun 

araştırılması ve hastanın eğitimi düşünülmelidir. 

b. 2–3 INR hedefine ulaşıldı ise, DDA eklenmesi, INR 

hedefinin 3-4'e yükseltilmesi veya DMAH’e geçilmesi 

düşünülebilir. 

3. Kesin AFAS ve ilk arteryel trombozu olan hastalarda:  

a. Warfarin ile tedavi tek başına DDA ile tedavi yerine önerilir 

(V. Pengo ve ark., 2012; G. Ruiz-Irastorza ve ark., 2011).  

b. Bireyin kanama ve tekrarlayan tromboz riski göz önünde 

bulundurularak, INR 2–3 veya INR 3–4 ile warfarin tedavisi 

önerilir. Arteriyel trombozlu AFAS’lı hastalar, venöz trombozlu 

hastalara kıyasla daha yüksek ve aynı vasküler (arteriyel) 

yatakta nüks riskine sahiptir. 

c. Rivaroxaban, üçlü aFL pozitifliği ve arteriyel olayları olan 

hastalarda kullanılmamalıdır. Mevcut kanıtlara dayanarak, 

tekrarlayan tromboz riski nedeniyle kesin AFAS ve arteriyel 

olayları olan hastalarda DOAK kullanımı önerilmemektedir 

(Martinelli ve ark., 2018; Ordi-Ros ve ark., 2019; V. Pengo ve 

ark., 2018).  
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4. Warfarin ile yeterli tedaviye rağmen tekrarlayan arteriyel trombozu 

olan hastalarda, diğer potansiyel nedenlerin (geleneksel 

kardiyovasküler risk faktörleri, kanser, diğer trombofili nedenleri…) 

değerlendirilmesinden sonra, INR hedefinin 3-4'e yükseltilmesi, DDA 

eklenmesi veya DMAH’a geçilmesi düşünülebilir. Antimalaryaller 

veya statinler ile yardımcı tedavi de düşünülebilir (D. Erkan ve ark., 

2014; Lopez-Pedrera, Ruiz-Limon, Aguirre, Rodriguez-Ariza, & 

Cuadrado, 2012; P. L. Meroni ve ark., 2001; Sciascia, Khamashta, & 

D'Cruz, 2014; M. G. Tektonidou ve ark., 2009). 

6.2.3. Obstetrik AFAS Tedavisi 

1. Yüksek riskli aFL profili olan ancak tromboz veya gebelik 

komplikasyon (SLE ile veya tek başına) öyküsü olmayan kadınlarda, 

gebelik sırasında DDA (75-100 mg / gün) ile tedavi düşünülmelidir 

(Barbhaiya & Erkan, 2011; Drozdinsky, Hadar, Shmueli, Gabbay-

Benziv, & Shiber, 2017; D. Erkan ve ark., 2001; D. Erkan, Yazici, 

Peterson, Sammaritano, & Lockshin, 2002).  

2. Sadece gebelik morbiditesi olan ve tromboz öyküsü olmayan 

kadınlarda (SLE ile veya tek başına): (D. Erkan ve ark., 2001; 

"Practice Bulletin No. 132: Antiphospholipid syndrome," 2012; 

Quenby, Farquharson, Dawood, Hughes, & Topping, 2005; Silver ve 

ark., 1994) 

a. <10. gebelik haftasında 3 tekrarlayan spontan düşük öyküsü 

ve fetal kayıp öyküsü olanlarda (≥ 10. gebelik haftası), gebelik 

sırasında DDA ve profilaktik dozda heparin ile kombinasyon 
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tedavisi önerilir. Bazı uzmanlar, DDA'nın tek başına da etkili 

olabileceğine inanmaktadır. Fakat birçok çalışmada, fetal kayıp 

öyküsü olan kadınlar için, DDA ve heparin ile kombinasyon 

tedavisi, tek başına DDA ile tedaviye kıyasla daha yüksek bir 

canlı doğum olasılığı ile ilişkilendirilmiştir. DDA tercihen gebe 

kalmadan önce başlanmalı ve gebelik doğrulanır doğrulanmaz 

heparin (DMAH veya UFH) eklenmelidir (Bates ve ark., 2012; 

D. Erkan, 2002; M. G. Tektonidou ve ark., 2019).  

b. Eklampsi, şiddetli preeklampsi veya plasental yetmezlik 

nedeniyle 34. gebelik haftasından önce doğum öyküsü ile 

olanlarda kişinin risk profili dikkate alınarak, DDA veya DDA 

ve profilaktik dozda heparin ile tedavi önerilir (Bates ve ark., 

2012; Derksen, Khamashta, & Branch, 2004; Empson, Lassere, 

Craig, & Scott, 2002; M. G. Tektonidou ve ark., 2019; Tincani 

ve ark., 2003).  

c. "Kriter dışı" obstetrik AFAS’ta bireyin risk profiline göre tek 

başına DDA veya DDA ile heparin kombinasyonu düşünülebilir. 

'Kriter dışı' obstetrik AFAS; <10. gebelik haftasında iki 

tekrarlayan spontan düşük veya şiddetli preeklampsi/ eklampsi 

nedeniyle ≥ 34 haftada gebelik kaybını ifade etmektedir (Abreu 

ve ark., 2015; Kutteh, Rote, & Silver, 1999). 

d. Gebelik sırasında profilaktik doz heparin ile tedavi edilen 

obstetrik AFAS’ta, annede tromboz riskini azaltmak için 

doğumdan sonraki 6 hafta boyunca profilaktik dozda heparine 
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devam edilmesi düşünülmelidir (Derksen ve ark., 2004; Gris ve 

ark., 2012).  

e. Profilaktik dozda DDA ve heparin ile kombinasyon tedavisine 

rağmen tekrarlayan gebelik komplikasyonları olan obstetrik 

AFAS’lı kadınlarda, ilk trimesterde heparin dozu terapötik doza 

yükseltilebilir veya hidroksiklorokin ya da düşük doz 

prednizolon eklenebilir (Branch, Silver, Blackwell, Reading, & 

Scott, 1992; Cowchock, Reece, Balaban, Branch, & Plouffe, 

1992). Çok seçilmiş vakalarda intravenöz immünglobulin 

(IVIG) kullanımı düşünülebilir.  

3. Trombotik AFAS öyküsü gelecekteki trombotik veya obstetrik 

olaylar için artmış risk ile ilişkili olduğundan, trombotik AFAS’ı olan 

kadınlarda gebelik sırasında terapötik dozda DDA ve heparin ile 

kombinasyon tedavisi önerilmektedir ("Practice Bulletin No. 132: 

Antiphospholipid syndrome," 2012).  

6.2.4. Katastrofik AFAS Tedavisi 

Katastrofik AFAS gelişimini hızlandıran en yaygın faktörler, önceden 

AFAS tanısı almış olan hastalarda antikoagülasyonun kesilmesi, 

enfeksiyonlar ve cerrahi prosedürlerdir. Katastrofik AFAS tedavisinde 

yakın zamanda yayınlanan kılavuzlara göre birinci basamakta, 

glukokortikoid, heparin, plazma değişimi veya IVIG ile kombinasyon 

tedavisi önerilmektedir. Tetikleyici faktörlerin de (örn. enfeksiyonlar, 

dolaşım bozukluğu veya malignite) eşzamanlı tedavisi önerilir. 

Refrakter CAPS için vaka serilerinden elde edilen verilere göre, 
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Rituksimab veya kompleman inhibisyonu (örn. Eculizumab) tedavileri 

düşünülebilir (Asherson ve ark., 1998; Asherson ve ark., 2001; 

Bucciarelli ve ark., 2006; R. Cervera ve ark., 2014; Doruk Erkan ve 

ark., 2010; Shapira, Andrade, Allen, & Salmon, 2012; Zar & Kaplan, 

2008).  
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GİRİŞ 

Osteortrit insidansı ortalama yaşam süresinin artması ile artan en 

yaygın artrit formu olup Amerika’da 30.8 milyon yetişkini tüm 

dünyada ise yaklaşık 300 milyon bireyi etkilediği tahmin edilmektedir 

(Woolf ve Pfleger, 2003; Glyn Jones ve Palmer, 2015; Cisternas ve 

diğerleri, 2016; GBD, 2017). El, diz, kalça ve omurgayı daha sık 

olmak üzere tüm sinovial eklemleri etkileyebilen bir hastalık olup 

sinovit, kıkırdak dejenerasyonu ve kemik remodellingi ile birlikte 

seyreder (Vincent ve Watt, 2014). Osteoartrit özellikle yaşlı 

popülasyonda ağrı, fiziksel fonksiyon kaybı ve yaşam kalitesinde 

azalmaya neden olan en önemli engellilik sebebidir (JAMA, 1995; 

Hunter ve diğerleri, 2014).  

1. PATOFİZYOLOJİ 

Kıkırdağın hücre içeriği ve matriks organizasyonu yaşla birlikte azalır, 

bu durum osteoartritte temel mekanizmadır(Nagase ve diğerleri, 

2006). Osteoartritte kondrositlerden salınan IL-1β ve tümör nekroz 

faktör alfa(TNFα) gibi sitokinler kollojen ve agreganları yıkan matriks 

metalloproteinazları stimüle eder(Nagase ve diğerleri, 2006; Goldring 

ve Otero, 2011). Bu durum kıkırdak hasarını artırır. Osteoartritte 

fibronektin ve Tenascin-C gibi moleküllerin ekspresyonu artar. 

Fibronektinin artışı sitokin ve matriks metalloproteinazların sentezini 

ve proteoglikan kaybını artırır(Okamura, 2001). Tenascin-C ise IL-1β 

sentezini stimüle eder(Järvinen ve diğerleri, 1999). Osteoartritte  IL-1 

ve TNFα gibi sitokinlerin sinoviyumda normale göre daha yüksek 

oranda bulunduğu saptanmıştır(Smith ve diğerleri, 1997). Bu 
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sitokinler osteoartritteki patolojik süreci başlattığı düşünülmektedir. 

IL-1 ve TNFα’nın nitrik oksit sentazı(iNOS) artırdığı gösterilmiş ve 

NO oktidatif stress ve apoptozisi uyardığı belirtilmiştir (Amin ve 

Abramson, 1998). Mononüklüer hücrelerin sinovial membrana 

infiltrasyonu ile oluşan inflamasyon doku yıkımını ve bunun 

sonucunda ağrıyı stimüle etmiş olur(Glyn Jones ve Palmer, 2015). 

Yapılan bir çalışmada farelerde insülin benzeri büyüme faktörü(IGF-

1) eksikliğinin kartilaj lezyonlarını artırdığı gösterilmiştir(Ekenstedt 

ve diğerleri, 2006). Matriks metalloproteinazlarının doğal inhibitörü 

olan doku metalloproteinaz inhibitörü down regulasyonununda 

osteoartrit patogenezinde rolü olduğu gösterilmektedir(Gendron ve 

diğerleri, 2003). Anormal mekanik yüklenmenin ve azalmış kas 

gücünün osteoartrit patogenezinde önemli ölçüde katkıda bulunduğu 

gösterilmiştir(Cicuttini ve Wluka, 2014; Brook ve diğerleri, 2016) 

2. RİSK FAKTÖRLERİ 

Osteoartrit temel olarak primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayrılır. 

Primer osteoartritte herhangi bir neden yokken, sekonder osteoartrit 

travma, obezite veya herhangi bir hastalığa bağlı gelişebilir. Risk 

faktörleri modiye edilebilenler ve edilemeyenler olmak üzere 2 gruba 

ayrılır. 

2.1. Yaş 

 Yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak semptomatik ve radyolojik 

osteoartritte artış saptanmıştır. Özellikle yaşlanmayla beraber kalça, 

diz ve el osteoartritinde artma gösterilmiştir(Shane ve Loeser, 2010). 

60 yaş üstü kadınların 18%’sinde erkeklerin ise 9%’sinde 
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semptomatik osteoartrit saptanmıştır(Murray ve Lopez, 2010). 

Framingham osteoartrit çalışmasında 80 yaş üstünde 44% oranında 

radyolojik osteoartrit rapor edilmiştir(Felson ve diğerleri, 1995). 

2.2. Genetik 

Kemik ve kıkırdağın sağlıklı gelişimi ile ilgili bazı genler osteoartrit 

patogenezinde suçlanmaktadır(Musumeci ve diğerleri, 2015). 

2.3.Obezite 

Yapılan bir meta-analiz sonucunda obez ve yüksek kilolularda normal 

kilolu bireylere göre daha fazla osteoartrit görüldüğü 

gösterilmiştir(Blagojevic ve diğerleri, 2010). Yine dislipidemi ve 

diyabetes mellitus tip 2’nin osteoartritte bağımsız risk faktörü olduğu 

gösterilmektedir(Sellam ve Berenbaum, 2013). Yine düşük D vitamini 

seviyeleri osteoartritle ilişkilendirilmiştir(Felson ve diğerleri, 1995). 

2.4.Cinsiyet 

Yapılan birçok çalışmada semptomatik el, diz ve kalça osteoartritinin 

kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görüldüğünü 

göstermektedir(Felson ve diğerleri, 1995, Blagojevic ve diğerleri, 

2010) 

2.5.Travma 

Brown ve ark. yaptığı bir çalışmada tüm osteoartritli bireylerin 

12%’sini travmaya bağlı osteoartrit hastaları oluşturmaktadır (Brown 

ve diğerleri, 2006). 
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2.6.Meslek 

Eğilme, ağır kaldırma, çömelme gibi aktivitelerin çok yapıldığı inşaat 

ve orman işçileri, silahlı kuvvetler mensupları ve çiftçiler osteoartrit 

bakımından risk gruplarını oluşturmaktadır(Coggon ve diğerleri, 

2000; Sandmark ve diğerleri, 2000) 

2.7.Etnik Köken 

Framingham çalışmasında Avrupa ve Amerikalılarda osteoartrit 

görülme sıklığı asya ve afrikalılara oranla daha yüksek 

bulunmuştur(Felson ve diğerleri, 1995). 

2.8.Spor 

Futbol ve amerikan futbolu gibi en fazla künt travmaya maruz kalınan 

sporlarda 10-30 yıl sonra osteoartrit gelişimi yüksek orandadır (Kujala 

ve diğerleri, 1995). 

Bunlar dışında acetabular displazi, femur başı epifiz kayması ve 

alignment bozuklukları(varus/valgus) osteoartrite zemin 

hazırlamktadır(Allen ve Golightly, 2015). 

3. SEMPTOMLAR 

Osteoartritin en belirgin semptomu olan ağrı başlagıçta aktivite 

limitasyonuna, ileri evrelerde ise aktivitelerden kaçınmaya yol açar 

(Hawker ve diğerleri, 2008). Önceki ağrı deneyimleri, tedavi 

beklentileri, psikolojik ve sosyokültürel faktörler kişinin ağrı 

algılamasını etkiler(Neogi, 2013). Ayrıca osteoartritte şişlik, takılma, 

kilitlenme, kramplar, eklem hareketinde azalma ve deformite gibi 

semptomlar gözlenebilir. Ateş, kilo kaybı ve anormal kan testleri 
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gözlenmesi enfeksiyon ve malignensi açısından önemlidir (Altman ve 

diğerleri, 1991). Osteoartrit fiziksel fonksiyonda azalma ve buna bağlı 

olarak bağımsızlıkta ve günlük yaşam aktivitelerinde zorlanmaya yol 

açabilir(Hawker ve diğerleri, 2008). Yaşam kalitesi osteartritli 

hastalarda belirgin olarak etkilenmiştir(Salaffi ve diğerleri, 2005). 

4. FİZİK MUAYENE BULGULARI 

Osteoartritten etkilenen tipik eklemler arasında diz, kalça, distal ve 

proksimal interfalangeal eklemler, birinci trapeziometakarpal 

(karpometakarpal) eklemler, birinci metatarsofalanjiyal eklem ve 

omurganın faset eklemleri yer alır. 

Osteoartritte sinoviyal sıvı birikimi, aktif inflamasyon ve deformiteye 

bağlı birçok klinik bulgu gözlenir. Bunlar arasında pasif/aktif eklem 

hareket açıklığında azalma, krepitasyon, eklem şişliği ve deformiteler 

yer alır. Heberden and Bouchard nodülleri (sırasıyla distal ve 

proksimal interfalangial eklemde şişlik) gözlenebilir.  

Diz eklemi için varus/valgus deformiteleri gözlenebilirken, kalça 

osteoartritinde erken dönemde iç rotasyon kısıtlığı ve omuz 

osteoartiritinde dış rotasyonda limitasyon gözlenir. Birinci 

metatarsofalangial eklem osteoartritinde hareket kısıtlılığı yanında 

halluks valgus deformitesi gözlenebilir. 

5. GÖRÜNTÜLEME 

Osteoartrit, öncelikle klinik bir tanıdır. Bununla birlikte, düz 

radyografi tanıyı doğrulamada ve diğer patolojileri dışlama yardımcı 

olabilir(Goodman, 2005). Osteoartritin karakteristik bulguları arasında 
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eklem aralığında daralma, osteofitler, subkondral skleroz ve kistler yer 

alır. Diz osteoartirinde kullanılan Kellgren-Lawrence klasifikasyon 

sistemi genel olarak eklem aralığında daralma ve osteofit 

formasyonlarını kullanır (Kellgren ve Lawrence, 1957).  

Manyetik Rezonans Görüntüleme(MRI) kartilaj kalınlığını ve 

osteoartrite zemin hazırlayan ligaman hasarlarını gösterebilir(Potter ve 

diğerleri, 1998; Lohmender ve diğerleri, 2007). Ultrason ise 

sinovyumu inflamasyon ve hipertrofi açısından 

değerlendirebilir(Wakefield ve diğerleri, 2005). 

Muayene, görüntüleme, laboratuvar bulguları ve hastanın hikayesi 

ayırıcı tanıda yardımcı olabilir. 

6. TEDAVİ 

Osteoartritte genel olarak kür sağlayıcı bir tedavi seçeneği 

olmamasına rağmen modifiye edilebilir risk faktörlerini azaltmak, 

fizik tedavi modaliteleri, farmakolojik tedaviler, alternatif tedaviler ve 

cerrahi gibi tedavi seçenekleri uygulanabilir. Akut dönemde amaç 

ağrıyı azaltmak, kronik dönemde ise dizabiliteyi önleyip fiziksel 

fonksiyonu artırmaktır. 

Osteoartritin şiddetine bağlı olarak ilk yapılacaklar kilo vermek ve 

hayat tarzını modifiye etmektir(2 Glyn Jones ve Palmer, 2015). Bunlar 

arasında diyet, egzersiz, psikoterapi ve braceleme yer alır. Düzenli 

egzersiz kaslarda güçlenmenin yanı sıra aerobik kapasiteyi artırarak 

kardiyovasküler sistem üzerinde de olumlu etkiler meydana 

getirir(Glyn Jones ve Palmer, 2015; Uthman 2013). Uygulanan 
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farmakolojik tedavi yaklaşımları ağrıyı ve sinovyal inflamasyonu 

azaltmayı amaçlamaktadır(Hunter 2011). Glukozamin ve kondriotin 

sülfat gibi oral destek tedavileri yaygın olarak kullanılmalarına 

rağmen etkileri tartışmalıdır(Wieland ve diğerleri, 2005). Akupunktur 

tedavisinin özellikle diz osteoartritinde bazı hastalarda faydalı olduğu 

gösterilmiştir(Zhang ve diğerleri, 2017). Bazı çalışmalarda bilişsel 

davranışçı tedavinin osteoartritte etkili olduğu belirtilmiştir(Helminen 

ve diğerleri, 2015). Kanıt düzeyi düşük olmasına rağmen lazer, 

ultrason ve transkütanöz manyetik stimülasyon tedavide yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Welch ve diğeleri, 2001). 

Non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAIDs) ve asetaminofen 

osteoartrit tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Towheed ve 

diğerleri, 2006). Asetaminofen NSAIDs’lerin kontrendike olduğu 

durumlarda genelde güvenilirdir. NSAIDs ilaçların genelde proton 

pompa inhibitörleri ile kullnımı önerilmektedir. Chapell ve ark.’nın 

yaptığı bir çalışmada duloksetin ve plasebo tedavileri karşılaştırılmış 

ve duloksetinin ağrı üzerinde anlamlı düzelmelere yol açtığı 

gösteilmiştir (Chappell ve diğerleri, 2011). 

İntra-artiküler steroid enjeksiyonları genelde sinovial alevlenmede 

inflamasyonu baskılamak için kullanılır. Etkisi kısa 

sürelidir(Buckingham, 2006). Üç aydan kısa sürede ve yılda üç 

dozdan fazla yapılmaması önerilir. Viskosüplementasyon tedavisi 

olarak kullanılan hyaluronik asitin etkisi ise kesin olmamakla birlikte 

yaygın olarak kullanılmaktadır(Yu ve Hunter, 2015). 
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Son zamanlarda hastalık modifiye edici osteoartrit ilaçları 

geliştirilmektedir. Bunlar arasında siklooksigenazlar, matriks 

metalloproteinazlar, sitokinler ve NO için inhibitörler yer 

almaktadır(Wieland ve diğerleri, 2005). 

Cerrahi tedavi genel olarak konservatif tedaviye cevap vermeyen, 

fiziksel fonsiyonları, günlük yaşam kaliteleri etkilenen şiddetli 

osteoartritli hastalarda uygulanır. Bir çalışmada total diz protezi 

uygulanmasından 12 ay sonra ağrı ve hayat kalitesinde anlamlı 

düzelmeler olduğu gösterilmiştir (Skou ve diğerleri, 2015). Total diz 

artroplastisi uygulanan hastalarda erken mobilizasyon ve 

kuadriseps/hamstring güçlendirme egzersizleri uygulanmalıdır. 
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GİRİŞ 

Periferik sinirlerin anatomik seyirleri boyunca çeşitli iç ve dış 

nedenlere bağlı olarak geçtikleri fibroosseöz kanallarda sıkışmasıdır. 

Sıkışmanın şiddetine ve süresine bağlı olarak motor, duysal ve otonom 

semptomlar ortaya çıkabilir. Genellikle tekrarlayıcı gerilme sinirde 

hasara neden olur (Yassi, 1997). Kısa süreli sıkışmalar genel olarak 

azalmış endonöral kan akımı, nöral ödem ve Seddon Evre 4 güçsüzlük 

ile sonuçlanırken, ileri derece sıkışmalar aksonal hasar, 

demiyelinizasyon ve muskuler hasara yol açar (Seddon, 1954; Rempel 

ve Diao, 2004). Sinir sıkışmasının klinik tanısı için 1. Spesifik 

kaslarda güçsüzlük, 2. Kompresyonla ağrı ve/veya (+) Tinnel testi, 3. 

(+) Stratch Collaps Testi olan triad önerilmektedir (Hagert, 2013).  

1. PATOFİZYOLOJİ 

Genelde periferik sinir hasarları nöropraksi, aksonotimezis ve 

nörotimezis olmak üzere 3 gruba ayrılır. Nöropraksi en az ciddi olan 

durumdur. Aksonun etrafındaki myelin kılıftaki fokal hasara bağlı 

olarak ortaya çıkar. Akson ve konnektif dokular sağlamdır. Wallerian 

dejenerasyon gözlenmez. İyileşme süresi günler ve haftalar ile 

sınırlıdır. Segmental demiyelinizasyon ve remiyelinizasyonun olduğu 

iyileşme dönemi için genelde 3 ay beklenebilir. 3 ay sonunda iyileşme 

olmayan vakalarda cerrahi eksplorasyon önerilir. Aksonotimezis ise 

daha ciddi bir durumdur aksonun kendisi hasarlıdır. Walleryian 

dejenerasyonla iyileşir. İyileşme genelde tam olmamakla birlikte 

aylarca sürebilir. Nörotimezis ise sinirdeki tüm dokuların hasarıdır. 

Genelde cerrahi tamir gerekir. İyileşme çok az ve klinik 
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düzeydedir(Miller, 2004; Snell, 1992). Aksonal iyileşme genelde 

günde 1mm ile sınırlıdır (Trojaborg, 1970). 

Sinir hasarı kompresyonun derecesi ve süresine göre aşağıdaki 

patofizyolojik süreçleri izler (Mackinnon ve Novak, 2005): 

1. Kan-sinir bariyerinin bozulması  
2. Endonöral ödem ve basınç artışı  

3. Perinöral kalınlaşma  

4. Mikronöral dolaşımın azalması  

5. Lokalize demiyelinizasyon  

6. Diffüz demiyelinizasyon  

7. Aksonal dejenerasyon 

Tanı genel olarak klinik, elektrodiagnostik testler ve görüntüleme ile 

konur. Elektrodiagnostik testler, sinir iletim çalışmaları ve 

elektromyografi(EMG) sinir hasarının tam lokalizasyonunu, hasar 

süresini, hasar tipini(demiyelinizasyon ve/veya aksonal hasar) ve 

hasarın şiddetini gösterir(Trojaborg, 1970). 

2. ÜST EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ 

2.1.Spinal Aksesuar Sinir 

Spinal aksesuar (SA) sinir hasarı genelde karate, judo ve kick boks 

gibi sporlarla uğraşanlarda direk darbeye bağlı olarak nadiren oluşur 

(Toth ve diğerleri, 2005). SA siniri trapezius kasının saf motor 

siniridir. Juguler forameni terkettikten sonra hasarlanmaya yatkındır. 

SA sinir hasarı sonrası ağrı, güçsüzlük, omuz abduksiyonunda 



 

 247 

kısıtlılık ve kanat skapula gelişir. Yapılan bir çalışmada dirence karşı 

yapılan omuz eksternal rotasyonunun SA palsisini değerlendirmede 

önemli bir test olduğu belirtilmiştir (Chan ve Hems, 2005). EMG 

trapezius disfonksiyonunu belirlemede en iyi yöntemdir (Williams ve 

Kumiga, 2013). Non-travmatik nöropatiler iyi prognozluyken, 

travmatik nöropatiler daha kötü proznozludur (Friedenberg ve 

diğerleri, 2002). Tedavi genelde konservatiftir. Aksesuar kasları ve 

omuz fleksörlerini güçlendirmek önemlidir. Nadiren cerrahi gerekir. 

2.2.Uzun Torasik Sinir 

 Serratus anteriror kasını inerve eden Uzun torasik sinir (UTS) travma 

ve aşırı kullanıma bağlı hasara uğrayabilir. Genelde futbol, vücut 

geliştirme, voleybol, karate, judo ve güreş gibi sporlarla uğraşanlarda 

aşırı kullanıma bağlı oluşan sinir traksiyonu sonucu meydana 

gelir(Toth ve diğerleri, 2005). Hastalar genelde boyun, omuz ve 

skapula çevresindeki ağrıdan ve ağrının aktivite ile artmasından 

şikayet ederler. Fizik muayenede zayıflamış omuz fleksiyonu ve 

skapular kanatlanma gözlenir. EMG tanıda en önemli testtir (Williams 

ve Kumiga, 2013). Genelde travmatik olmayan UTS nöropatileri 

ortalama 1 yılda iyileşir (Friedenberg ve diğerleri, 2002). İstirahat, 

ağrı kontrolü ile başlayan konservatif tedavi rehabilitasyonla devam 

eder. Rehabilitasyon omuz ve aksesuar kas kuvvetlendirme 

egzersizleri ile birlikte skapular stabilizasyon egzersizlerini içerir. 

Bazı vaka sunumlarında pectoralis majör tendon transferinin ağrı, 

fonksiyon ve eklem hareket açıklığında (EHA) anlamlı düzelmelere 

yol açtığını göstermektedir (Safran part 2, 2004). 
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2.3.Aksiller Sinir 

Nadir olarak görülen aksiller sinir (AS) hasarı genellikle omuz 

bölgesine alınan künt bir travma sonucunda, omuz dislokasyonlarında 

(19-55%) ve proksimal humerus kırıklarında (58%) oluşabilir (Safran 

part 1, 2004). Omuz abduksiyonunda zayıflık ve lateral kolda uyuşma 

gözlenir. EMG tanı ve takipte önemlidir. EMG hasardan sonra ilk 3 

hafta normal sonuçlar verebilir ve deltoid kasında anormal bulgulara 

rastlanırsa 3-4 ay sonra tekrarlanmalıdır (Williams ve Kumiga, 2013). 

İstirahat, ağrı kontrolü ve EHA egzersizleri konservatif tedaviyi 

oluşturur. Ayrıca elektrik stimülasyonu kas atrofisi önleme ve 

geciktirmede önemlidir (Safran part 1, 2004). 

2.4.Supraskapular Sinir 

Genellikle voleybol oynayanlarda görülen ve 45% oranında 

asemptomatik kas zayıflığa yol açan supraskapular sinir (SSS) 

sıkışması, tüm omuz ağrılarının 2%’sini oluşturur (Toth ve diğerleri, 

2005; Safran part 1, 2004; Moen ve diğerleri, 2012). Ayrıca basketbol, 

güreş ve vücut geliştirme gibi sporlarla ilgilenenlerde gözlenebilir 

(Toth ve diğerleri, 2005). Genellikle en yaygın traksiyon hasarı 

supraskapular çentikte oluşur(Moen ve diğerleri, 2012). Supraskapular 

çentik üzerine bası ile omuz abduksiyon ve eksternal rotasyonunda 

kuvvet kaybı görülür. Omuz bölgesinde diğer omuz patolojileriyle 

karışabilir tarzda ağrı oluşur. Supraspinatus ve infraspinatus kas 

atrofisi supraskapular çentikteki sıkışmayı, izole infraspinatus atrofisi 

ise spinoglenoid çentikteki sıkışmayı gösterir. EMG tanı ve prognozda 

kullanılan en önemli diagnostik testtir(Williams ve Kumiga, 2013). 
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İstirahat, ağrı kontrolü ile başlayan konservatif tedavi rehabilitasyonla 

devam eder. Rehabilitasyonda rotator cuff kaslarını germe ve skapular 

stabilizasyon egzersizleri kullanılır (Moen ve diğerleri, 2012). 

Konservatif tedavinin yetersiz kaldığı olgularda supraskapular ve 

spinoglenoid çentikte sıkışmış olan sinir dekomprese edilir(Shaw ve 

diğerleri, 2011). 

2.5.Median Sinir 

2.5.1.Struthers Ligamenti Seviyesinde Sıkışma 

 Bu ligaman distal humerusun anteromedialindeki bir kemik çıkıntı ile 

medial epikondil arasındaki bir bağdır. Median sinirin burada 

sıkışması ile median sinirin inerve ettiği tüm kaslarda atrofi ve 

güçsüzlük görülürken, median sinirin inerve ettiği alanlarda ise duyu 

kaybı oluşur(Pecina ve diğerleri, 2002). 

2.5.2. Pronotor Teres Sendromu 

 Median sinir nadiren fleksör digitorum süperfisialisin fibröz arkının 

altında pronotor teresin iki başı arasında sıkışabilir. Genellikle 

asemptomatiktir. Fakat tekrarlayan pronasyon ve süpinasyondan sonra 

belirginleşir. Gece semptomları belirgin değildir. Derin palpasyonla 

ağrı oluşur. Pronotor teres kası korunmasına rağmen tüm önkol ve 

tenar bölge kaslarında atrofi ve zayıflık vardır. Duyu kaybı ise hem 

palmar hem digital sinirlerde gözlenir(Rehak, 2001; Dang ve Rodner, 

2009).  
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2.5.3.Anterior İnterossöz Sinir Sendromu 

Anterior İnterossöz Sinir(AİS) sıkışmasında genelde kolda ve ön 

kolda ağrı oluşur. Saf motor sinirdir ve duyusal semptomlar yoktur. 

Pronotar quadratus, fleksör digitorum profundus(FDP) 1-2 ve fleksör 

pollisis longus kaslarında atrofi ve güçsüzlük gözlenir. Hasta 

başparmağı ve işaret parmağı ile O oluşturamaz(ok sign)( Dang ve 

Rodner, 2009; Spinner ve Amadio, 2003). 

2.5.4. Karpal Tünel Sendromu 

Karpal tünel sendromu(KTS) median sinirin karpal tünelden geçişi 

sırasında kompresyona uğraması sonucu oluşur. Elin zorlayıcı, 

tekrarlayıcı kullanımını ve vibrasyon içeren işlerde çalışanlarda daha 

sık gözlenir(Helbert ve diğerleri, 2000). Diğer risk faktörleri arasında 

hamilelik, obezite, travma, diyabet, hipotiroidizm, akromegali, 

konjestif kalp yetmezliği ve konnektif doku hastlaıkları sayılabilir 

(PAdua ve diğerleri, 2010; Bland, 2005; Van Djik ve diğerleri, 2003). 

El ve el bileğinde olan ağrı ve uyuşma özellikle geceleri belirginleşir, 

hareketle azalır. Tenar kaslardaki atrofi ve zayıflık dışında baparmak 

ile 4. Parmağın yarısının palmar yüzünde duyu kaybı görülür. Tinnel 

ve Phalen testleri tanıda yardımcıdır(Aroori ve Spence, 2008; 

MacDermid ve Wessel 2004). EMG tanıda en önemli testtir(Williams 

ve Kumiga, 2013). Sinir iletim çalışmalarında sinir iletim hızında 

yavaşlama, distal motor latansda uzama ve ileri evrelerde aksonal 

hasar bulguları gözlenir. 

Sthuthers ligaman ve pronotor teres sendromunda başlangıçta aktivite 

modifikasyonu ve non-steroid anti-inflamatuvar (NSAIDs) ilaç 
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tedavisi uygulanır. Genelde cerrahi gerekir. Pronotor teres 

sendromunda hassas noktaya yapılan steroid enjeksiyonu faydalı 

olabilir. Birkaç ay konservatif tedaviye rağmen düzelme olmazsa 

dekompresif cerrahi uygulanır(Lee ve diğerleri, 2012). Hafif ve orta 

seviyeli KTS’lerde gece splintleme, sterod enjeksiyonu ve NSAIDs 

ilaç tedavisi faydalı olabilir. Konservatif tedaviye yanıtsız orta ve ileri 

evre KTS hastalarında ise karpal tünel gevşetme uygulanır(Turner ve 

diğerleri, 2010). 

2.6. Ulnar Sinir 

2.6.1.Kubital Tünel Sendromu 

Ulnar sinirin kubital tünelden geçişi sırasında kompresyona uğraması 

sonucu oluşur ve KTS’den sonra en sık 2. üst ekstremite tuzak 

nöropatisidir (Mondelli ve diğerleri, 2005). Ön kolda fleksör karpi 

ulnaris (FKU), FDP 3-4, hipotenar bölge kasları, 3-4 lumbrikaller ve 

tüm interosseoz kaslarda zayıflık veya atrofi gözlenir. 4. Parmağın 

yarısı ve 5. Parmağın hem palmar hem dorsal yüzünde duyu kaybı ve 

uyuşma vardır(Assmus ve diğerleri, 2011; Palmer ve Hught, 2010). 

 Ulnar sinirin önkolda sıkışması nadirdir. Travma, hematom, 

hipertrofik FKU, fibröz bantlar ve iskemi(A-V şant) bağlı olarak ulnar 

sinir nöropatisi gelişebilir(Campbell, 1989).   

2.6.2. Guyon Kanalı 

Travma, gangliyon kisti, aşırı kullanım, romatoid nodül, tümör ve 

eksternal basılara bağlı olarak ulnar sinir guyon kanalında sıkışabilir. 

Hipotenar kaslarda zayıflık ve  4-5. Parmaklarda duyu kaybı gözlenir. 
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Ulnar sinir nöropatilerinde benediction eli, wartenberg ve froment 

testleri pozitiftir ve tanıya yardımcıdır. Hastalar genelde kavramada 

zayıflık ve beceriksizlikten şikayet ederler. Tanıda en önemli test ise 

EMG’dir (Williams ve Kumiga, 2013). Sinir iletim çalışmaları ile 

dirsekteki ileti bloğu lezyonun tam lokasyonunu verebilir(Stewart, 

1987).  

Hafif-orta seviyeli ulnar sinir nöropatilerinde aktivite modifikasyonu, 

gece splintleme semptomlarda düzelme sağlamıştır (Shah ve diğerleri, 

2013). Dirsek bölgesindeki sıkışmalarda steroid enjeksiyonun genelde 

etkisiz bulunmuştur (vanVeen ve diğerleri, 2015). Cerrahi genelde 

konservatif tedavilerden fayda görmemiş akson hasarı, kas atrofisi 

olan hastalara uygulanır. Bu hastaların 65-75%’si cerrahiden fayda 

görmüştür(Caliandro ve diğerleri, 2016).   

2.7. Radial Sinir 

Radial sinirin sıkışabileceği ilk bölge üst kolda triangüler aralıktır. Bu 

bölgede sıkışma nadirdir ancak bazı spinal kord hastalarında 

bildirilmiştir ve buna triangüler aralık sendromu denir (Ng ve 

diğerleri, 2003; Sebastian, 2010). Bu hastalarda triseps, ekstensör 

karpi radialis brevis (EKRB) ve başparmak ekstansiyonunda zayıflık 

ve üst kolun dorsolateralinde ağrı gözlenir (Sunderland, 1945).  

Kolun distal kısmında ise lateral epikondilin 10 cm üstünde brakialis 

ve brakioradialis kaslarının arasındaki intermuskuler septumdan 

geçerken sıkışabilir(Artico, 2009). Kolun distal ve lateral kısmında 

özellikle geceleri ve güç gerektiren aktivitelerle kötüleşen ağrı görülür 

(Adolfsson ve Nettelblad, 2001).  
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Önkolun proksimalinde supinator kasın üst kısmında (Froshe arkadı) 

sıkışabilir ve buna posterior interosseöz sinir sendromu (PIS) denir 

(Konjengbam ve Elangbam, 2004). Önkol ekstensörlerinin inerve 

ederken terminal dalı el bileğinin dorsal kısmının duyusunu alır 

(Hagert ve diğerleri, 2007). PIS sendromu genellikle lateral 

epikondilit ile karışabilir (Lee ve diğerleri, 2008). Hastalarda 

ekstensör karpi ulnariste zayıflık, frohse arkadında (+) scratch 

collapse testi ve frohse arkadında ağrı gözlenir.  

Radial sinirin önkol distalinde sıkışması Wartenberg sendromu olarak 

bilinir ve bu sıkışma brakioradialis ve ekstensör karpi radialis longus 

tendonları arasında oluşur (Wartenberg, 1932). Saf duyusal bir 

nöropatidir. Radial sinirin duysal kütanöz dalının kompresyon 

derecesine bağlı olarak elin dorsoradial kısmında ve el bileğinde 

uyuşma ve duyu kaybı gözlenebilir. Finkelstein and Tinel testi (+)’tir. 

De quarvain tenosinoviti ile karışmamasına dikkat edilmelidir.  

Hastalar genelde el bileği düşüklüğünden şikayet eder. Elin dorsal 

kısmında, kolun ve ölkolun ekstensör yüzeyinde duyu kaybı gözlenir. 

lezyon şiddetine göre dirsek ekstansiyonunda, supinasyonda, el bileği 

ekstansiyonunda, metakarpofalangial eklem ekstansiyonunda ve 

başparmak abduksiyonunda güçsüzlük oluşur. EMG tanı ve prognozda 

kullanılan en önemli diagnostik testtir (Williams ve Kumiga, 2013). 

Tedavi genellikle anti-inflamatuvar tedavi, fizik tedavi ve 

kortikosteroid enjeksiyonundan oluşan konservatif tedaviden oluşur. 

Yapılan bir çalışmada kompresif radial nöropatisi olan hastaların 

hemen hepsinin 3-4 ay içinde iyileştiğini göstermektedir(Arnold ve 
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diğerleri, 2012). Konservatif tedaviden fayda görmeyen hastalarda 

dekompresif cerrahi uygulanır. 
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GİRİŞ 

Sarkopeni yaşla birlikte kas gücü, dayanıklılığı ve kütlesinde meydana 

gelen azalmadır (Thomas, 2007). Sarkopenide kas liflerinin sayısında 

azalma olmasının yanında kalan kas liflerinde atrofi mevcuttur (Cruz-

Jentoft AJ. ve ark., 2019). Toplam vücut kütlesinin üçte birinden 

fazlasını iskelet kası oluşturur (Falaschi P. ve ark, 2021). Kas 

kütlesinin %10’luk kısmı 70 yaş civarında kaybedilir, devamındaki 

her on yılda ise ortalama %15’lik kayıp meydana gelir (Yu S. ve ark., 

2014). Genel olarak sarkopeni prevelansı %10 olarak kabul 

edilmektedir (Shafiee G. ve ark., 2017).  

Kasların hareket üzerine olan etkisinin yanı sıra antikor sentezi, enerji 

için rezervuar olması gibi metabolizma üzerinde de rolü önemlidir 

(Falaschi P. ve ark, 2021). Kaslarda meydana gelen değişikliklere 

bağlı olarak günlük yaşam aktiviteleri azalabilir, geçirilecek 

operasyonlar sonrası komplikasyonlar, morbidite ve mortalite artabilir. 

Ayrıca güç kaybının sonucu olarak fiziksel aktiviteden kaçınılması, 

kemik dokudaki hızlı kayıpla birlikte osteoporozu ve kırık oranındaki 

artışı da beraberinde getirmektedir (Keller K., 2018). Sarkopenisi olan 

bireylerde özürlülük oranlarının normal popülasyona göre 1.5 - 4.6 kat 

yüksek olduğu bildirilmiştir (Marques A. ve ark., 2018). Yaşlı nüfusta 

meydana gelen artışla orantılı olarak sarkopeni halk sağlığı problemi 

haline gelmektedir. Kas güç ve kütlesini artırmak için en etkili yöntem 

ise egzersiz eğitimi gibi gözükmektedir (Giallauria F. ve ark., 2016).  
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1. PATOFİZYOLOJİ 

Sarkopenik hastalarda tip II kas liflerinde meydana gelen azalma daha 

belirgindir (Evans WJ. ve ark., 1993).  Sarkopeni oluşumunda protein 

metabolizmasındaki değişiklikler, hormonal ve yaşam tarzı 

değişiklikleri gibi birçok faktör etkilidir. 

Yaşın ilerlemesiyle birlikte büyüme hormonu (GH) ve insülin benzeri 

büyüme faktörü-1 (IGF-1) gibi kas dokusunun yenilenmesinde etkili 

anabolik hormonların serum konsantrasyonlarında düşüş meydana 

gelmektedir (Yuki A, ve ark., 2013; Scicchitano BM. ve ark., 2009). 

Bu durum kas protein sentez oranlarının düşmesi ve kas hasarındaki 

iyileşmenin sınırlı hale gelmesiyle bağlantılıdır (Giannoulis MG. ve 

ark., 2012). 

İlerleyen yaş beraberinde progresif bir nörodejenerasyonu da 

getirmektedir (Malafarina V. ve ark., 2012). Azalan alfa motor 

nöronlar, periferik sinir liflerindeki kayıp, nöromusküler 

kavşaklardaki azalma bu durumun sonucudur (Shin MJ. ve ark., 

2018). Yüksek kuvvet kapasitesi olan tip II lifler nöromusküler kavşak 

sayısının azalmasıyla orantılı şekilde tip I liflere dönüşür. Bu durum 

kas gücündeki azalmayı açıklayabilir (Larsson L. ve ark., 2019). 

C-reaktif protein (CRP), tümör nekroz faktörü-alfa (TNF), interlökin 

(IL) -6 ve IL-1 gibi inflamatuar belirteçler yaşa bağlı artış gösterebilir 

(Thomas DR. 2010). Bu sitokinlerin kas üzerine olan katabolik etkileri 

gösterilmiştir (Haddad F. ve ark., 2005; Londhe P. ve ark., 2015). 
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Geriatrik bireylerde protein alımındaki azalmanın sarkopeni gelişimini 

şiddetlendirdiği gösterilmiştir (Giallauria F. ve ark., 2016). Düzensiz 

beslenme sonucunda kaslarda oluşacak protein duyarlılığındaki 

azalmaya bağlı kütlede kayıp olacağı bildirilmiştir (Paddon-Jones D. 

ve ark., 2006). Ayrıca sedanter yaşam sürenlerde kullanım azlığına 

bağlı olarak kas kütle kaybı hızlanmaktadır (Janssen I. ve ark., 2002)  

2. KLİNİK DEĞERLENDİRME VE TANI 

Pek çok hastalık gibi sarkopeni de başlangıç aşamalarında 

asemptomatiktir (McLean RR. ve ark., 2015). Hastalar 

değerlendirilirken basit tarama anketlerinden, radyolojik 

değerlendirme ve kas kütle ölçümlerine kadar birçok yöntem 

kullanılmaktadır.  

Olası sarkopeni için güç, yürüme, sandalyeden kalkma, merdiven 

çıkma ve düşme parametrelerini sorgulayan (SARC-F) anketi 

kullanılmaktadır. Hastalar sorulan aktiviteleri yapabilme durumlarını 

0 (minimum) ile 2 (maksimum) arasında puanlayarak anketten en 

fazla 10 puan alabilirler (Malmstrom TK. ve ark., 2016). 

Kas gücünü değerlendirmek amacıyla el kavrama ve sandalyeden 

kalkma testleri uygulanır. El kavrama kuvveti ölçülürken Jamar 

dinamometre kullanılabilir. Erkekler için <27 kg, kadınlar için <16 kg 

önerilen kesme noktalarıdır (Dodds RM. ve ark., 2014). Kalkma testi 

ise başta quadriceps olmak üzere alt ekstremite kas kuvvetini 

değerlendirmede önemlidir. Test kişinin 30 saniye içerisinde 

ellerinden yardım almaksızın kaç kez oturup kalkabileceğini ölçer. 
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Testin kesme noktası ise 5 kez oturup kalkma için > 15 saniye 

olmasıdır (Cesari M. ve ark,. 2009). 

Hastaların yürüme hızları zamanlı kalk yürü testi ile 

değerlendirilebilir. Hastadan sandalyeden kalkıp 3 metre ilerleyip geri 

dönerek oturması istenir. Geçen sürenin 20 saniyeden fazla olması 

fiziksel kısıtlılığı destekler (Bischoff HA. ve ark., 2003). Ayrıca 4 

metrelik olağan yürüme hızı testi de uygulanabilir. 0.8m/saniye’den 

düşük hız, şiddetli sarkopeniye işaret edebilir (Cruz-Jentoft AJ. ve 

ark., 2010). 

Sarkopeninin doğrulanması için kas miktar ve kalitesinin 

ölçülmesinde altın standart manyetik rezonans görüntüleme 

(MRG)’dir (Prado CM. ve ark., 2014). Fakat fiyat yüksekliği ve 

taşınamaz oluşu nedeniyle ilk tercih olarak kullanımı kısıtlıdır (Maden 

TM. ve ark., 2013). Yağsız kas kitlesi ölçümünde altın standart olan 

bilgisayarlı tomografi de MRG ile benzer nedenlerden dolayı sık 

kullanılmamaktadır (Zumsteg DM. ve ark., 2020). Sarkopeni 

doğrulanması için en yaygın kullanılan yöntem taşınabilir de olması 

nedeniyle biyoelektrik empedans analizidir (Cruz-Jentoft AJ. ve ark., 

2019). Yaygın yöntemlerden bir diğeri ise çift enerjili X-ışını 

absorpsiyometrisidir (Cruz-Jentoft AJ. ve ark., 2019). 

Yaşlı insanlarda sarkopeni üzerine çalışan Avrupa çalışma grubu 

(EWGSOP), 65 yaş üstünde olan bireylerde yürüme hızı ile sarkopeni 

taraması yapılması, 4 metre yürürken hızı 0.8 m/s altında olanlara kas 

gücü ölçümüne gidilmesi, kas gücü düşük olan bireylerde ise 
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sarkopeninin doğrulanması gerektiğini önermiştir (Cruz-Jentoft AJ. ve 

ark., 2010). 

Sarkopeni tanısını koyarken kavrama gücünü el osteoartritinin, 

yürüme hızını diz osteoartritinin etkileyebileceği ayırıcı tanıda 

düşünülmelidir. Kırılganlık ile semptomları örtüştüğünden, daha geniş 

bir kliniğe sahip olan kırılganlık ayırıcı tanıda gözden 

kaçırılmamalıdır. 

3. TEDAVİ 

Sarkopeniden toplumu korumak amacıyla özellikle genç erişkinlerin, 

sağlıklı yaş alma hakkında farkındalıkları artırılmalı, kaliteli beslenme 

ve yeterli egzersiz gibi davranışları edinmeleri için eğitim 

verilmelidir. Sarkopeninin tedavisinde özellikle egzersiz ve fiziksel 

aktivitenin artırılması yanında beslenme düzenlenmesi ve hormonal 

tedavi gibi yöntemler kullanılmaktadır (Benton MJ. ve ark., 2011).  

Büyük kas gruplarının belirli bir düzende hareket etmesi ile yapılan 

aerobik egzersizler kas hipertrofisi yapmadan, kaslarda protein 

sentezini artırıp kasın kalitesini artırılar (Dişçigil G. ve ark., 2017). 

Haftada 2-3 kez olmak üzere orta şiddetli yapılan aerobik egzersiz 

hastalara önerilebilir (Roubenoff R., 2000). 

Herhangi bir kuvvete karşı yapılan direnç egzersizleri kas güç ve 

kütlesini artırarak sarkopeniyi önlemede etkilidir (Hong AR. ve ark., 

2018). Egzersiz sırasında elastik bant, serbest ağırlık, egzersiz topları 

gibi ekipmanlar kullanılabilir. Yapılan çalışmalarda haftada 2-3 kez 

progresif direnç egzersizi yapanlarda fiziksel fonksiyon ve kas 
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gücünde anlamlı artış saptanmıştır (Cruz-Jentoft AJ. ve ark., 2019; 

Walrand S. ve ark., 2011). Ayrıca direnç egzersizlerinin kemiğe binen 

yükü artırarak, kemiklerde mekanik stres ile osteoblastik aktiviteyi 

tetikleyip kemik kaybına karşı koruduğu da bildirilmiştir (Hong AR. 

ve ark., 2018). Diyetle alınan protein, kas protein sentezinde görevli 

aminoasitleri sağlayıp, anabolik uyarıcı görev üstlenir (Robinson SM. 

ve ark., 2018). Diyetle yetersiz protein alan bireylerde vücuttaki 

yağsız kütlenin azalması ve fonksiyonel kaybın artması meydana gelir 

(Liguori I. ve ark., 2018). Akdeniz tipi diyetle birleştirilen, orantılı 

şekilde öğünlere dağıtılan günlük 1.0-1.2 gram/kg protein alımı 

önerilmektedir (Paddon D. ve ark., 2006). Eğer bireyde inaktivite 

zorunluluğu varsa protein alımı 1.5 gr/kg/gün olarak ayarlanmalıdır 

(Paddon D. ve ark., 2006). 

İlerleyen yaş ile birlikte azalan testesteron, GH için replasman 

düşünülse de oluşabilecek yan etkiler nedeniyle tercih edilmemiştir. 

Kas ve kemik metabolizmasında önemli rolü olan D vitamininin 

yeterli takviye alan hastalarda düşme oranlarını %19 azalttığı 

bildirilmiştir (Bischoff HA. ve ark., 2009). Bu etki ise 700-1000 

IU/gün verilen takviye ile belirgindir (Bischoff HA. ve ark., 2009). 

Ayrıca D vitamininin bu yararlı etkileri replasman öncesi D vitamini 

daha düşük olanlarda belirgin bulunmuştur (Beaudart C. ve ark., 

2014).   

Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri son zamanlarda 

kullanılmaktadır (Bayram HM. ve ark., 2020). Anjiogenezis 

üzerindeki etkisi ve endotelyal fonksiyonları düzenlemesiyle 
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sarkopeni tedavisine katkı sağlamaktadır. Antihipertansif olarak ACEİ 

kullanan hastalarda kas gücü kaybı daha az bulunmuştur (Dişçigil G. 

ve ark., 2017). Ancak daha kapsamlı çalışmalar ihtiyaç vardır. 
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GİRİŞ 

Lateral epikondilit (LE), ilk olarak humerus ektokondilinde ekstansör 

tendonun yapışma alanında semptomatik kronik dejenerasyon olarak 

tanımlanmıştır (Ma KL. ve ark., 2020). LE, tenisçi dirseği olarak da 

bilinmekle birlikte, dirsek ağrısı ile işlev bozukluğunun en yaygın 

nedenlerinden biridir. Ağrı genellikle tekrarlayan bilek ekstansiyonu 

ya da kavramadan kaynaklanır (Ma KL. ve ark., 2020). 

Toplumun %1-%3’ünde görülen LE, cinsiyet farkı olmaksızın orta 

yaştaki bireylerde daha sıktır (Smidt N. ve ark., 2006).   LE’de 

tendonda olan patoloji çok erken dönemde inflamatuar olsa da, 

ilerleyen dönemde iyileşme bozukluğu ve dejeneratif özellik taşır. 

Kollojen yapısında bozulma, inflamatuar hücre olmaması, fibröz yapı 

yoğunluğu bu durumu desteklemektedir (Celli, A. ve ark., 2008). 

Ağrıya bağlı kaybedilen iş gücü nedeniyle sosyal ve ekonomik bir yük 

oluşturur (Silverstein B. ve ark., 1998). 

1. PATOFİZYOLOJİ 

Lateral epikondilit genellikle sık bilek ekstansiyonu , kavrama ve 

önkol supinasyonu sonucunda oluşan mikrotravmalara bağlansa da   

etyolojisi kesin tanımlanmamıştır (Lee HS. ve ark., 2013). Ön kolun  

ekstansör karpi radialis brevis (EKRB), ekstansör digitorum 

communis, ekstansör digiti minimi ve ekstansör karpi ulnaris olarak 

dört ekstansör kası bulunmaktadır (Krogh TP. ve ark., 2017). EKRB 

humeroradiyal eklem hattı üzerinden eklem kapsülüyle temas halinde 

olduğundan ortak yüklerin EKRB’ye aktarıldığı, bu nedenle en sık bu 

kasın etkilendiği bildirilmiştir (Nimura A. ve ark., 2014). Bu kasların 
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işlevi ön kol supinasyonu sırasında bilek ile parmakları uzatmaktır. Ön 

kolun ekstansör kaslarının tekrar eden aşırı kullanımı mikrotravmalara 

neden olarak tendon içindeki dejeneratif süreçleri başlatmış olur 

(Heliövaara M. ve ark., 2006). Düzensiz kollojen, vasküler hiperplazi 

ve fibroblastlardaki artış anjiyofibroblastik displazi terimi ile ifade 

edilebilir (Kraushaar BS. Ve ark., 1999). 

Tendona ait mekanik özellikler, bulundurduğu proteinlerin moleküler 

yapıları ve hücre dışı matrix bileşenleri ile belirlenir (Kjaer M., 2004). 

Tendon üzerindeki gerilme arttıkça çapraz bağ ile kollajen birikiminin 

artması beklenir (Kraushaar BS. Ve ark., 1999). Fakat gerilme 

tekrarladıkça tendondaki mikro yırtıkların sayısının artması sonucu 

matriks proteinlerinde denatürasyon ve fibroz dokuda proliferasyon 

meydana gelir (Patterson JC. ve ark., 2012). Bu gerilme ve travma 

döngüsünün frekansı arttıkça olgunlaşmayan onarım, tendonda 

yırtıklar, biyomekaniğin bozulması sonucu semptomlarda kötüleşme 

oluşur (Kannus P., 1997). Kraushaar ve Nirschl LE’de oluşan 

tendinozun dört basamağını tanımlamışlardır (Kraushaar BS. Ve ark., 

1999). 

Evre 1’ de, peritendinöz inflamasyon, tendinit vardır, patolojik 

bulgular yoktur.  

Evre 2’ de, tendinozis ve anjiyofibroblastik dejenerasyon gibi 

patolojik değişiklikler vardır. 

 Evre 3’ de, patolojik değişikliklere eşlik eden yapısal bozukluklar 

(rüptür) oluşabilir.  
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Evre 4’ de, Evre 2 veya 3'ün özelliklerine ek olarak fibroz, yumuşak 

matriks kalsifikasyonu olabilir. 

2. RİSK FAKTÖRLERİ 

Tekrarlayan el bileği ekstansiyonu gerektiren işlerde çalışanların yanı 

sıra orta yaş, sigara kullanımı, omuz patolojileri, karpal tünel 

sendromu, DeQuervein tendiniti, steroid tedavisi almak da LE için 

risk faktörleri arasındadır (Winston J. ve ark., 2015). Ayrıca 

sosyalleşmede azalma, fazla mükemmelliyetçilik, yüksek kaygı 

seviyeleri ve düşük özerkliği olan bireylerde LE daha sık 

gözükebilmektedir (Aben A. ve ark., 2018). 

Mesleki ortamda, tekrarlayan dirsek fleksiyonu ve ekstansiyonunu 

içeren işler (> 2 saat / gün) (Herquelot E. Ve ark., 2013), epikondile 

bağlanan tendonların aşırı yüklenmesi (2 saat / günden fazla> 5 kg) 

(Seidel DH. ve ark., 2019) ve titreşimli aletlere aşırı maruz kalma (> 2 

saat / gün) (Heliövaara M. ve ark., 2006) en yüksek yaralanma riskine 

sahiptir. 

3. KLİNİK  

Lateral epikondilitli bireyler genellikle kolun ön kısmında distale 

yayılım gösteren, nadiren üst kola da uzanabilen, lateral epikondil 

çevresinde yoğunlaşan yanma ve ağrıdan şikayetçidirler (Hsu SH. ve 

ark., 2012). Genellikle ağrının tetiklenmesi direçli el bilek 

ekstansiyonu sırasında olur, şiddeti etkilenen bireye göre değişmekle 

birlikte yaşam kalitesini ciddi oranda azaltır. Hastalar ağrı yanında 
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kavrama sırasında güçsüzlük ve nesneleri kaldırırken zorlanmadan 

şikayet edebilirler (Ahmad Z. ve ark., 2013). 

Nirschl ve Ashman, LE'i ağrı seviyesine göre yedi aşamaya ayırmıştır 

(Nirschl RP. ve ark., 2003). 

Evre 1: Aktiviteden sonra 24 saat içinde düzelebilen hafif ağrı, 

Evre 2: Aktivite sırasında ağrı olmaz, sonrasında başlayan ağrı ısınma 

egzersizleriyle giderilebilir ve 72 saat içinde düzelir.  

Evre 3: Aktiviteye olumsuz etkisi olmayan, öncesinde ve yaparken 

hafif ağrı, ısınma egzersizleri ile kısmen giderilebilir. 

Evre 4: Günlük aktiviteler sırasında olan hafif ağrı, kişinin 

performansını azaltır. 

Evre 5: Aktiviteden bağımsız ağrı, kişinin performansına fazla 

olumsuz etki vardır fakat günlük yaşam aktivitelerini engellemez.  

Evre 6: İstirahat sırasında da devam eden ağrı, günlük yaşam 

aktiviteleri etkilenir. 

Evre 7: İstirahatte devam eden, aktivite sonrası uyku bozukluğu yapan 

ağrı 

4. TANI 

Lateral epikondilit tanısını koymada inspeksiyon çok etkili olmasa da 

artrit gibi şiş, kırmızı eklem oluşturabilecek hastalıkları dışlamak 

önemlidir. Muayenede palpasyona geçildiğinde lateral epikondil ve 

çevresinde hassasiyet olduğu, sıcaklık artışı olmadığı belirlenebilir 

(Duncan J. ve ark., 2019). Dirsek, el bilek ve parmakların pasif eklem 
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hareket açıklıklarında değişiklik beklenmese de, klinik evresi ileri 

olan hastalarda dirseğin aktif hareket açıklığında kısıtlılık olabilir. 

Provakatif testlerden olan dirsek ekstansiyonda iken dirençli bilek 

ekstansiyonu yapılınca ağrı oluşabilir. Kavrama gücündeki azalma da 

tanıya destek olabilir (Bisset LM. ve ark., 2015).  

Tanı için kullanılabilecek farklı provakatif testlerin özgüllük ve 

duyarlılığı hesaplanmıştır (Saroja G. ve ark., 2014). En yüksek 

duyarlılık ve özgüllüğe sahip olan Mill’s testinde, hastaya pasif dirsek 

ekstansiyonu, ön kol pronasyonu ve el bilek fleksiyonu yaptırılır. 

Lateral epikondilde ağrı olması test pozitifliğini gösterir (Magee DJ., 

2008). Duyarlılığı yüksek diğer bir test olan Maudley testi esas olarak 

EKRB kasına yöneliktir. Dirseğin 90 derece fleksiyonu ve önkol 

pronasyonu sırasında dirençli orta parmak ekstansiyonuyla lateral 

epikondilde ağrı oluşması testin pozitif olduğunu gösterir (Magee DJ., 

2008). 

5. GÖRÜNTÜLEME 

Dirsek radyografisi LE tanısı koymamakla birlikte fraktürlerin, 

osteoartrit, osteokondrit dissekans gibi kemik patolojilerinin ayırıcı 

tanısında önemlidir. LE tanısında birinci basamak tanı aracı olarak 

ultrason (US) kabul edilir (Ahmad Z ve ark., 2013). US’da tendon 

kalınlığında değişim, kalsifikasyon, doku yırtıkları, dejenerasyona 

bağlı hipoekojenite alanları görülmesi beklenir (Ahmad Z ve ark., 

2013). Power Doppler görüntüleri neovaskülarizasyon gösterebilir 

(Lenoir H. ve ark., 2019). Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), 

tendon ve dokulardaki değişiklikleri daha iyi gösterebilen bir araç 
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olmasına rağmen fiyat ve uygulama kolaylığı açısından ilk tercih 

değildir.  Semptomu olan fakat US’da bulgu olmayan hastalarda tercih 

edilebilir (Duncan J. ve ark., 2019). Epikondiler tendon entezinde T2 

ağırlıklı görüntülerde yüksek sinyal üretilir. Yüksek sinyalin bitişik 

yumuşak dokulara yayılması periferik ödemi gösterir (Walz DM. ve 

ark., 2010).  

6. AYIRICI TANI 

Dirsek ağrısının en sık nedeni LE olmasına rağmen yanlış tanıyı 

engellemek amacıyla dirsekte ağrı yapan patolojiler dikkatli 

tanımlanmalıdır. Bunlardan başlıcaları servikal radikülopati, 

supraspinatus tendiniti, dirsekte lateral plika sendromu, kubital tünel 

sendromu, karpal tünel sendromu, radial tünel sendromu, 

posterolateral dirsek instabilitesi, enfeksiyon yada romatoid artrit gibi 

romatizmal hastalıklardır.  Radial tünel sendromu için kolda 

pronasyon ve el bilek fleksiyonu ile ağrı oluşması pozitif bulgu kabul 

edilebilir (Meunier M., 2020). 

7. TEDAVİ 

Çeşitli tedavi seçenekleri bulunan LE tedavisinde amaç, ağrıyı kontrol 

ederek eklem hareket açıklığını korumak, kas güç ve dayanıklılığını 

artırmak, hastalığın ilerlemesini engellemek ve kaybedilmiş 

fonksiyonları geri kazandırmaktır (Ahmad Z ve ark., 2013). İlk tercih 

konservatif tedaviler olmakla birlikte inatçı vakalarda cerrahi 

yöntemler tercih edilebilir.  
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LE tanılı hastaların %90 ‘ı konservatif tedaviye cevap verir (Hoogyliet 

P. ve ark., 2013). Cerrahi dışı tedaviler arasında aktivite 

modifikasyonu, fizyoterapi, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar 

(NSAİİ), ortezler, ekstrakorporeal şok dalgası (ESWT), akupunktur, 

otolog kan enjeksiyonları ve trombositten zengin plazma 

enjeksiyonları (PRP) sayılabilir (Ma KL. ve ark., 2020).  

LE için önerilen fizyoterapi modaliteleri arasında etkinliği ile ilgili 

veri eksikliği olmasına rağmen en sık kullanılan germe egzersizleridir 

(Bisset L. Ve ark., 2005). Elektroterapotik modalitelerden olan 

ESWT, lazer, düşük frekanslı transkutanöz elektriksel sinir 

stimülasyonu, ultrason tedavilerinin yararlı etkiler yarattığına dair 

kesin kanıt yoktur (Weber C. ve ark., 2015; Dion S. ve ark., 2017). 

Tedavi süresi, sıklığı ve kullanılan dozlar farklılık gösterdiği için 

etkisiz olduklarını gösteren kanıt da yoktur.  

Yapılan çalışmalarda topikal uygulanan NSAİİ’ların dört hafta içinde 

etkisi gösterilmiştir (Pattanittum P. ve ark., 2013) fakat oral NSAİİ 

ilaçlara üstünlüğü konusunda kanıt yoktur. Kortikosteroid (KS) 

enjeksiyonu ise dört haftalık süreçte NSAİİ’lardan üstün bulunmuş 

(Hay EM. Ve ark., 1999), uzun süreli takiplerde ise etkinliği düşük 

olarak gösterilmiştir (Foster Z. ve ark., 2015). KS ile tekrarlayan 

enjeksiyon kas atrofisi ve tendon kopmasına neden olabilir. 

ESWT’nin LE üzerindeki etki mekanizması netlik kazanmamış olsa 

da LE semptomlarını düzeltebilir. Altı aydan uzun süren ve 

konservatif tedaviden fayda görmeyen hastalara önerilir 

(Stasinopoulos D., 2018). Yine kanıt seviyesi düşük olmakla berarber 
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ucuz ve uygulaması kolay bir tedavi olan akapunkturun LE’li 

hastalarda bazı faydalar sağladığı gösterilmiştir (Tang H. ve ark., 

2015). 

PRP tedavisinin, trombosit kaynaklı büyüme faktörleri sayesinde yara, 

kemik ve tendon iyileşmesini artırdığı düşünülmektedir (Sampson S. 

ve ark., 2008). LE için uygulandığında etkili olmadığının 

bildirilmesiyle birlikte (De Vos RJ. ve ark., 2014), ağrının 

hafifletilmesi ve fonksiyonelliğin artırılmasında etkili olduğu da 

gösterilmiştir (Mishra AK. ve ark., 2014; Thanasas C. ve ark., 2011). 

Nonoperatif tedavi ile başarılı olunamayan, ağrısı kalıcı olan 

hastalarda cerrahi müdahale düşünülebilir.  Açık, perkütan ve 

artroskopik teknikler olarak başlıca üç cerrahi yaklaşım vardır. 

Cerrahi odak EKRB kasının dejenere olmuş kısmını debride etmektir 

(Wilhelm A., 2009).  
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GİRİŞ 

Maksiller santral kesici diş eksikliği nadir görülen bir 

durumdur(Garavelli ve ark., 2004; Machado, Machado, Grehs, & 

Grehs, 2010). Hall ve arkadaşları başlangıçta bu duruma, “Soliter 

median maksiller santral kesici, boy kısalığı, koanal atrezi/midnazal 

stenoz sendromu” demiştir fakat diğer özellikler her durumda mevcut 

olmadığından isim ilk kısmına kısaltılmıştır: “Soliter median maksiller 

santral kesici sendromu”(Hall, 2006). 

İlk kez Scott tarafından 1958’de bildirilmiş soliter median maksiller 

santral kesici (SMMCI), izole bir diş anomalisi olarak ortaya 

çıkabildiği gibi birçok farklı sendromun bir parçası olarak da ortaya 

çıkabilir. SMMCI hastalarında, çeşitli orta hat defektleri, büyüme 

eksikliği ve diğer sistemik anomaliler gözlenebilir(Scott, 1958; 

Garavelli ve ark., 2004; Hall, 2006). Otozomal dominant bir 

hastalıktır, 50000 yenidoğanın 1’ini etkiler(Hall, 2006; Johnson ve 

ark., 2008). 

SMMCI hem süt hem de daimi dentisyonda gözlenebilir(Nanni ve 

ark., 2001). Bazı çalışmalarda kadınlarda daha sık gözlendiği, bazı 

çalışmalarda ise cinsiyetler arasında bir fark görülmediği 

bildirilmiştir(Lim, Hung, Chen, & Liao, 2011; Shilpa, Nuvvula, 

Gokhale, & Yamini, 2012). SMMCI gözlenen hastalarda erken 

doğum, düşük doğum ağırlığı ve büyüme geriliği görülebilir(Barcelos, 

Nivoloni Tannure, Farinhas, Kahn, & Gleiser, 2011). Etyolojisi tam 

olarak bilinmemekle birlikte, kromozom 7q36.1'deki Sonic Hedgehog 
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(SHH) geninde bir mutasyonu içeren genetik bir arka plana sahip 

olduğuna inanılmaktadır(Hall ve ark., 1997). 

İntrauterin hayatın yaklaşık 35-38. gününde meydana gelen diş 

germleri, alveolar kemik veya yumuşak dokuların anormal oluşumu 

sonucunda maksilla gelişiminde bir bozulma ile ilişkili 

olabilmektedir(Bolan, Derech, Ribeiro, Pereira, & Almeida, 2009; 

DiBiase, Elcock, Smith, & Brook, 2006). Teşhisi 18-22. haftalarda 

ultrasonla veya ailevi vakalarda genetik testlerle mümkündür(Hall, 

2006). 

SMMCI morfolojisi, maksiller arkın tam orta bölgesinde sürmesi ve 

gelişmesi nedeniyle normal bir santral kesici morfolojisinden 

sapar(Hall ve ark., 1997; Nanni ve ark., 2001). Orta hatta süren 

SMMCI'den dolayı hastalarda yapılan muayene sonucunda belirgin 

midpalatal sırt, labial frenulum yokluğu ve belirsiz filtrum 

gözlenmektedir(Kjær, Becktor, Lisson, Gormsen, & Russell, 2001). 

SMMCI vakaları Ülkemizde de oldukça nadirdir. Sunulan vaka 

raporları ile literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır.  

1. VAKA RAPORLARI 

6, 8 ve 9 yaşlarında bayan hastalar ve 8 yaşında erkek hasta Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim 

Dalı’na rutin diş muayenesi için başvurdu. Hastalarda yapılan 

intraoral muayenede diş eksikliğinin olduğu saptandı. Velilerden 

alınan anamneze göre hastalarda herhangi bir sistemik hastalık 

olmadığı ve diş eksikliklerinin travma veya ekstraksiyon nedeniyle 
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olmadığı öğrenildi. Yapılan detaylı intraoral ve radyografik 

muayeneyle hastaların SMMCI dişine sahip oldukları netleştirildi. 

1.1. Vaka 1 

9 yaşında bayan hastada yapılan intraoral muayenede üst çenede tek 

santral kesici diş eksikliği, mevcut daimi santral kesici dişin mesial ve 

distal kenarlarda simetrik kron sınırına sahip olduğu, maksiller orta 

hatta yer aldığı ve maksillanın V şeklinde olduğu gözlendi (Şekil 1a-

b). Maksiller labial frenulumun olmadığı saptandı. Ekstraoral 

muayenede ise orta hatta filtrumun belirsiz olduğu gözlendi. 

Radyografik incelemede üçüncü azı dişleri dışındaki diğer tüm kalıcı 

dişlerin normal geliştiği, eksik olan santral kesici dişin ise gömülü 

olmadığı saptandı (Şekil 1c). 

 
Şekil 1a: Birinci vakaya ait ağız içi görüntü 

 
Şekil 1b: Birinci vakaya ait ağız içi görüntü 
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Şekil 1c: Birinci vakaya ait panoramik radyografi 

1.2. Vaka 2 

6 yaşında bayan hastada yapılan intraoral muayene sırasında tespit 

edilen bulguların Vaka 1 ile benzer olduğu saptandı. Ancak, Vaka 

1'den farklı olarak maksiller süt santral kesici dişin de eksikliği 

gözlendi (Şekil 2a). Süt ve daimi maksiller santral kesici diş eksikliği 

panoramik radyografi ile netleştirildi (Şekil 2b). 

 
Şekil 2a: İkinci vakaya ait ağız içi görüntü 

 
Şekil 2b: İkinci vakaya ait panoramik radyografi 
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1.3. Vaka 3 

8 yaşında erkek hastada ağız içi ve radyografik inceleme sırasında 

tespit edilen bulgular Vaka 1 ile benzer olarak saptandı. Ancak Vaka 

1’den farklı olarak nazal malformasyon ve çok daha belirgin 

midpalatal sırt gözlendi (Şekil 3a,b,c). 

 
Şekil 3a: Üçüncü vakaya ait ağız içi görüntü 

 
Şekil 3b: Üçüncü vakaya ait ağız içi görüntü 

 
Şekil 3c: Üçüncü vakaya ait panoramik radyografi 
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1.4. Vaka 4 

8 yaşında kadın hastada yapılan ağız içi muayenede saptanan bulgular 

Vaka 1 ile benzerdi. Ancak Vaka 1'den farklı olarak nazal 

malformasyon ve daimi mandibular santral kesici diş eksikliği görüldü 

(Şekil 4a-b-c). Radyografik incelemede, üçüncü azı dişleri dışındaki 

tüm kalıcı dişlerin var olduğu ve eksik santral kesici dişlerin gömülü 

olmadığı saptandı (Şekil 4d). 

 
Şekil 4a: Dördüncü vakaya ait ağız içi görüntü 

 
Şekil 4b: Dördüncü vakaya ait ağız içi görüntü 

 
Şekil 4c: Dördüncü vakaya ait ağız içi görüntü 
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Şekil 4d: Dördüncü vakaya ait panoramik radyografi 

 

2. TARTIŞMA 

Soliter median maksiller santral kesici nadir bir gelişimsel anomalidir, 

kompleks olabileceği gibi izole bir diş anomalisi olarak da ortaya 

çıkabilir. Konjenital nazal malformasyon (koanal atrezi, midnazal 

stenoz veya konjenital piriform açıklık stenozu) SMMCI ile pozitif 

olarak ilişkilidir. Çalışmamızda sunulan olgulardan sadece Vaka 3 ve 

Vaka 4’te nazal malformasyona rastlanılmıştır. 

SMMCI ile ilişkili yaygın konjenital anomaliler ise; zihinsel 

engellilik, konjenital kalp hastalığı, yarık dudak ve/veya damak ve 

daha az sıklıkla, mikrosefali, hipopituitarizm, hipotelorizm, özofagus 

ve duodenal atrezi, servikal hemivertebra, servikal dermoid, 

hipotiroidizm, skolyozdur(Hall, 2006). SMMCI ile birlikte görülebilen 

sendromlar ise CHARGE sendromu, velokardiyofasiyal sendrom, üçlü 

X (XXX) sendromu, Goldenhar sendromu ve ektodermal 

displazilerdir(Lygidakis, Chatzidimitriou, Petrou, & Lygidakis, 2013). 

Kliniğimize rutin muayene için gelen olgularımızda ise velilerden 

alınan anamneze ve yapılan muayene sonucuna göre SMMCI ile 

ilişkili herhangi bir hastalık veya sendrom tespit edilmemiştir.  
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Çocuk doktorlarının, burun hava yolunun daralması ile birlikte 

maksillanın şekli nedeniyle SMMCI sendromundan şüphelendikleri 

hastaları, bir çocuk diş hekimine ve bir tıbbi genetik bölümüne erken 

dönemde sevk yapmaları, tanının doğrulanmasını ve aile soyağacının 

araştırılmasını sağlayacaktır. Yalnızca SMMCI ve hafif nazal hava 

yolu daralması olan en basit vakada, ideal tedavi için gereken tek şey 

(tanı ve genetik danışmanlığın ardından) iyi bir pediatrik diş 

bakımıdır. Yüz büyüme analizi ve fotoğraf serileri düzenli dental 

incelemelere dahil edilmelidir(Cohen Jr, 1990). 

SMMCI gözlenen hastalarda maksiller santral kesici diş orta hatta 

sürmesinden dolayı üst dudağın orta kısmı yükselir ve belirsiz filtruma 

yol açar (Lygidakis ve ark., 2013; Machado ve ark., 2010). Labial 

frenulum mevcut olmayabilir ve orta kesiciden yumuşak damağa 

kadar damak orta çizgisinde belirgin bir sırt görülebilir(Lygidakis et 

al., 2013; Utreja, Zahid, & Gupta, 2011). Maksilla vertikal ve 

horizontal boyutlarda normal büyümeye sahiptir; ancak retrognati de 

görülebilir(Machado ve ark., 2010). Bu çalışmada sunulan tüm 

vakalarda, tipik olarak diğer SMMCI hastalarında bildirilen belirgin 

midpalatal sırt, labial frenulum yokluğu ve belirsiz filtrum 

gözlenmektedir. 

SMMCI ‘nin süt dentisyonda(Shilpa ve ark., 2012), daimi 

dentisyonda(Mustafa ve ark., 2019) ve hem süt hem de daimi 

dentisyonda(Utreja ve ark., 2011) görüldüğüne dair çalışmalar vardır, 

ancak olgularımızdan Vaka 4’te gözlenen alt daimi keser diş 

eksikliğiyle birlikteliği daha önceki çalışmalarda bildirilmemiştir. 
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Bu anomali; travma sonucu diş kayıpları, süt veya daimi santral kesici 

dişlerin süpernümerer diş ile füzyonu veya meziodens ile 

karışabilmektedir. SMMCI teşhisi koyabilmek için bu durumların 

ortadan kaldırılması gerekir. Yapmış olduğumuz muayene sonucu üst 

çene tek santral diş eksikliğinin bu durumlar sonucu meydana 

gelmediği belirlenmiştir.  

SMMCI hastaları için daimi dentisyonda tedavi seçeneği, palatal 

genişletmeden sonra, tek santral kesici dişin ortodontik tedaviyle orta 

hattın bir tarafına kaydırılması ve daha sonra hastaya implant tedavisi 

veya protetik rehabilitasyon uygulanması şeklindedir. Bazı vakalarda 

tedavi seçeneği olarak SMMCI'nin çekimi, ardından lateral kesici 

dişlerinin, köpek dişlerinin ve küçük azı dişlerinin mezializasyonu ve 

yeniden şekillendirilmesi tercih edilebilmektedir(Binner Becktor, 

Sverrild, Pallisgaard, Burhøj, & Kjaer, 2001). Başka bir tedavi 

seçeneği ise tek santral kesici dişin ortodontik tedaviyle tek tarafa 

kaydırılıp boş olan bölgeye diş transplantasyonu yapılması 

şeklindedir(Pseiner, 2014). İlişkili sendromlar varlığında, 

interdisipliner bakım gerektiren daha karmaşık tedaviler gerekli 

olabilmektedir(Sekerci, Uçar, Gümüş, Aydınbelge, & Sisman, 2012). 

Süt dentisyonda ise konservatif yaklaşım önerilir. 

SONUÇ 

Süt ve daimi dişlenme sırasında, tam olarak orta hatta yerleşmiş tek 

maksiller santral kesici diş, çeşitli konjenital veya gelişimsel 

anomalilerin öncüsü olabilir. Bu nedenle dikkate alınmalı ve SMMCI 

hastalarının büyüme ve gelişiminin sistematik takibi yapılmalıdır. 
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GİRİŞ 

Breast Imaging Reporting and Data System (BIRADS), ilk olarak 

Amerika radyoloji koleji (ACR) tarafından 1986 yılında önerildi. İlk 

orijinal rapor ise 1993 yılında yayınlandı. BIRADS kullanmanın temel 

amacı, radyologlar arasında ve radyolog ile klinisyen arasında ortak 

bir dilin gelişmesini sağlamaktır. Ayrıca hasta yönetiminin nasıl 

yapılacağına karar verebilmek amacıyla ortaya konmuş raporlama 

sistemidir. BIRADS sınıflaması ilk olarak, mamografi tetkiklerinde 

kullanılmaya başlandı. Daha sonra 2003 yılında ultrasonografi (US) 

için ve 2006 yılında meme manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 

için kullanılmaya başlandı ((Ciritsis, Rossi, Eberhard, Marcon, Becker 

ve Boss, 2019), (Gooch, Yoon, Chun, Kaplowitz, Jubas ve Guth, 

2019), (Barazi ve Gunduru, 2019)). 2013 yılında BIRADS 5. baskısı 

ACR tarafından bazı değişiklikler yapılarak yayınlandı. Meme 

görüntülemesi yapılırken US, mamografi ve meme MRG tetkikleri 

kullanılır. Bu görüntülemeler sonucunda yazılacak raporun belli bir 

formatta olması, hem klinisyene yol göstermede hem de hastanın 

takiplerinin daha sağlıklı yapılabilinmesini sağlamaktadır ((D'Orsi, 

Bassett ve Feig, 2018), (Burnside, Sickles, Bassett, Rubin, Lee ve 

Ikeda, 2009), (Morrish, Tucker, Black, Willsher, Duffy ve Gilbert, 

2015)).Yazılacak raporlarda tetkikin neden yapıldığı tarama amacıyla 

mı yapıldığı veya takip edilen bir hasta olup olmadığı belirtilmelidir. 

Meme yapısının nasıl olduğundan raporda belirtilmesi gerekir. Ayrıca 

lezyon tespit edilirse lezyonun karakterize edilmesi, önceki 

tetkikleriyle karşılaştırılması, BIRADS kategorisinin yazılması ve son 
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olarak hastaya ne yapılması gerektiği önerilmelidir. Bu yazıda 

mamografi, US ve MRG tetkiklerinin BIRADS karşılıkları güncel 

literatür eşliğinde anlatılacaktır. 

1. MAMOGRAFİ 

Mamografi çekimleri ülkemizde 40 yaşın üstündeki her kadının meme 

görüntülemesinde mutlaka yapılması gerekmektedir. Bazı durumlarda 

hastanın 40 yaşını beklemeden de mamografi çekimlerinin yapılması 

gerekebilir. Mamografik değerlendirmede öncelikle meme dokusunun 

glandüler doku kompozisyonuna göre A, B, C ve D olmak üzere 4 

gruba ayrılmalıdır. A grubu kompozisyonunda, meme dokusu tümüyle 

yağlı dokudan veya çok az oranda glandüler dokudan oluşmaktadır. B 

grubu kompozisyonunda, meme dokusu dağınık yerleşimli 

fibroglandüler dokudan oluşmaktadır. C grubu kompozisyonunda, 

meme dokusu heterojen dens meme olup fibroglandüler doku daha 

yoğundur. D grubu kompozisyonunda ise meme dokusu tümüyle dens 

meme dokusundan oluşmakta ve yoğun fibroglandüler doku 

içermektedir. A grubundaki memelerin mamografik duyarlıkları daha 

yüksek iken, D grubu mamografilerin duyarlıkları çok düşüktür. Bu 

nedenden dolayı D grubu paterne sahip memelerde mutlaka US gibi 

ek tetkiklerin yapılması gerekir (Berg, Arnoldus, Teferra ve 

Bhargavan, 2001). 

Mamografide varsa kitle karakterizasyonu, kalsifikasyonların 

karakterize edilmesi, yapısal distorsiyonların değerlendirilmesi, 

asimetri varlığını, intramamarian lenf nodu (İMLN), cilt lezyonları ve 
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dilate duktus varlığı değerlendirilir. Kitle karakterizasyonu yapılırken 

şekil, sınır ve dansitesi açısından değerlendirilir. Şekil için sırasıyla 

oval, yuvarlak ve düzensiz şekilli tabirleri kullanılır. Kitle sınırları için 

keskin sınırlı, silinmiş sınırlı, mikrolobüle, belirsiz sınırlı ve spiküle 

sınırlı tabirleri kullanılmaktadır. Kalsifikasyonlar mamografide 

değerlendrilirken tipik benign karakterde olanlar ve şüpheli 

morfolojide olanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Tipik benign 

karakterdekiler; cilt, vasküler, kaba-mısır patlağı, çubuk benzeri, 

yuvarlak, çepersel, distrofik, kalsiyum sütü ve dikişe bağlı 

kalsifikasyonlar olarak sıralanabilinir. Şüpheli morfolojidekiler ise; 

amorf, kaba heterojen, ince pleomorfik ve ince lineer ile ince lineer 

dallanan olarak sıralanır. Ayrıca kalsifikasyonların karakterizasyonları 

yapılmasının yanında memedeki dağılımını da belirtmek gerekir. 

Dağılım diffüz, bölgesel, grup, lineer ve segmental olarak belirtilmesi 

gerekir ((Burnside, Ochsner, Fowler, Fine, Salkowski ve Rubin, 

2007), (Price, Joe ve Sickles, 2015)). Asimetri değerlendirilirken tek 

bir bölgede, memenin hepsinde ve yeni gelişen bir asimetri olup 

olmadığı değerlendirilmelidir. Bazen kitle olmadan yapısal distorsiyon 

da görülebilinir. Ayrıca İMLN varlığı, ciltte lezyon olup olmadığı ve 

duktus dilatasyonu varsa belirtilmelidir. Lezyonlar ile ilişkili 

olabilecek ciltte çekilme, meme başında çekilme, cilt kalınlaşması, 

trabeküler kalınlaşma ve aksiller lenfadenopati (LAP) 

değerlendirilerek varlığı raporda belirtilmelidir. Lezyonun 

lokalizasyonundan bahsedilirken hangi tarafda olduğu, hangi kadranda 

saat kaç yönünde olduğu, derinliği ve meme başına olan mesafesi 

belirtilmelidir (Sickles, D'Orsi, Bassett, Appleton, Berg ve Burnside, 
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2013). Aşağıdaki tabloda ACR tarafından 2013 yılında yayınlanan 5. 

basım BIRADS sınıflamasının mamografi bölümüne ait özellikler 

bulunmaktadır (Tablo 1) (Sickles ve diğerleri, 2013). 

Tablo 1: ''https://www.acr.org/Clinical-Resources/Reporting-and-

Data-Systems/Bi-Rads'' internet sitesinden alındı). 

                              Mamografik 

Özellikler  

 A. Tamamen yağlı 
Meme  B. Dağılmış fibrogalandüler alanlar 

dansitesi C. Heterojen dens 

 D. Yoğun dens 

  

 oval- yuvarlak- düzensiz 

Kitle özellikleri keskin- belirsiz- mikrolobüle- bulanık- spiküle 

 yağlı- düşük- eş dansitede- yüksek 

  

Asimetri yaygın- lokal- yeni gelişmiş 

  

Yapısal bozulma kitle görünmeksizin yapısal bozulma 

  

Benign kalsifikasyon tipik benign 

  

 1. Şekilsiz 

Şüpheli 2. Kaba heterojen 

kalsifikasyon 3. İnce pleomorfik 

 4. İnce uzanan ve ince uzanıp dallanan 

  

Kalsifikasyon dağılımı yaygın- bölgesel- gruplu- lineer- segmental 

  

 Ciltte çekilme- meme başında çekilme 

İlişkili  ciltte kalınlaşma- trabeküler kalınlaşma 

özellikler aksiller LAP- yapısal distorsiyon 

 kalsifikasyon 
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Resim 1: Mamografide sınırları düzensiz nodüler kitle lezyonu 

görüntüsü (ok) 

 

Resim 2: Mamografi tetkikinde içerisinde malign karakterde 

kalsifikasyonlar bulunan kitle lezyonu görüntüsü (ok) 
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2. ULTRASONOGRAFİ (US) 

Meme, ultrasonografi ile değerlendirilirken çözünürlüğü iyi bir US 

cihazı ile değerlendirmek önemlidir. Cihaz çözünürlüğü kötü olması 

durumunda, memenin değerlendirilmesi optimal yapılamaz ve 

lezyonların gözden kaçma ihtimali çok yüksektir. US çoğu zaman tek 

başına kullanılsa da mamografi ve MRG ile birlikte değerlendirerek, 

problem çözmede önemli role sahiptir. Ayrıca biyopsilerde rehberlik 

amacıyla günlük pratiğimizde en sık kullandığımız yöntemdir. US ile 

meme değerlendirilmesi yapıldığında, ilk olarak memenin doku 

kompozisyonu değerlendirilmelidir. US incelemede meme dokusu 

yağlı homojen ve fibroglandüler homojen olabileceği gibi heterojen 

yapıya da sahip olabilir. Raporda doku yapısından bahsedilmelidir. 

Kitle değerlendirilirken şekilleri, oryantasyonu, sınırları, ekosu ve 

posterior ekosu değerlendirilmelidir. Şekilleri oval, yuvarlak ve 

düzensiz şekilli olarak tariflenir. Cilde paralel ve dik olmasına göre 

oryantasyonuna karar verilir. Sınırları keskin olup olmadığı 

değerlendirilir. Kitlenin ekosu değerlendirilirken; hipoekoik, izoekoik, 

hiperekoik veya heterojen olmasına bakılarak değerlendirilir. Kitlenin 

arka tarafında eko güçlenmesi, eko kaybolması veya her iki durumun 

olması değerlendirilir. Bazen US ile kalsifikasyonlar da görülebilinir. 

Bu kalsifikasyonlar kitle içinde veya kitlenin dışında görülebileceği 

gibi duktus içerisinde de yer alabilir. Lezyonlar ile ilişkili olabilecek 

bazı US karakterleri; yapısal distorsiyon, duktus değişiklikleri, cilt 

değişiklikleri, ödem ve lezyonların kanlanması olarak sıralanabilinir. 

US cihazları ile kitlelerin elastisityleri de değerlendirilebilinir. Bu 
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durumda lezyonlar sert yapıda, yumuşak yapıda veya orta bir sertlikte 

olmak üzere üç gruba ayrılır. Bazı özel durumlar da US' de 

tanımlanmıştır. Bunlar; basit kist, kümelenmiş mikrokistler, komplike 

kistler, cilt yerleşimli lezyonlar, yabancı cisim, aksiller lenf nodu, 

İMLN, vasküler anormallikler operasyon sonrası sıvı koleksiyonu ve 

yağ nekrozudur ((Chang, Won, Lee, Park, Yi ve Moon, 2013), 

(Hambly Liberman, Dershaw, Brennan ve Morris (2011)). Aşağıdaki 

tabloda ACR tarafından 2013 yılında yayınlanan 5. basım BIRADS 

sınıflamasının US bölümüne ait özellikler bulunmaktadır (Tablo 2), 

(Sickles ve diğerleri, 2013). 

Tablo 2: ''https://www.acr.org/Clinical-Resources/Reporting-and-Data-Systems/Bi-

Rads'' internet sitesinden alındı). 

Ultrasonografik Özellikler  
 a. homojen- yağlı 
Meme yapısı b. homojen- fibroglandüler 

 c. heterojen 

  
Kitlenin şekli oval- yuvarlak- düzensiz 

Kitlenin sınırları keskin sınırlı- belirsiz- angüler- mikrolobüle- spiküle 

Kitlenin oryantasyonu paralel- paralel değil 
Kitlenin eko paterni anekoik- hiperekok- hipoekoik- izoekoik-heterojen 

Kitlenin arka özelliği 
posterior güçlenme- gölgelenme- özellik yok- 

kombine 

  
Kalsifikasyon kitle içinde- kitle dışında-duktal 

  
İlişkili  yapısal bozulma- dukus değişiklikleri- cilt kalınlaşması 
özellikler cillte çekilme- ödem- kanlanma-elastikliği 
  

 basit kist- mikrokist- komplike kist 

Özel  uygulanmış implant- intramamarian lenf nodu 

vakalar Mondor hastalığı-yağ nekrozu 

 operasyon sonrası sıvı birikimi 
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3. MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) 

MRG tetkiki değerlendirilirken, hastanın hangi endikasyon ile MRG 

tetkikin yaptığı öğrenilmelidir. Örneğin yüksek riskli grubun taraması 

amacıyla yapılacağı gibi meme kanseri tanısı almış hastalarda tedavi 

öncesi de yapılabilinir. Ayrıca meme MRG çoğu zaman tek başına 

değerlendirilmesi sakıncalara ve tanıda yanılgılara neden olabilir. Bu 

yüzden US veya mamografi ile birlikte değerlendirilmesi gerekir. 

Hatta bazı hastalarda meme MRG bakıldıktan sonra ikinci defa US 

yapılarak lezyon hakkında yorum yapmak daha doğrudur. Menapoz 

öncesi kadınlarda, memenin hormonal etkisini aza indirmek amacıyla 

uygun adet siklusunda çekimin yapılması, arka plan kontrastlanmasını 

azaltacaktır. Memenin MRG ile değerlendirilmesinde, diğer 

tetkiklerde olduğu gibi memenin fibroglandüler doku yoğunluğundan 

bahsedilmesi ve raporda belirtilmesi gerekir. US ve mamografide 

olmayan arkaplan parankim kontrastlanması MRG ile değerlendirilen 

bir özelliktir. Arka plan kontrastlanmasının şiddeti ve simetrisi MRG 

ile değerlendirilmelidir. MRG' de foküs olarak değerlendirilen 

noktasal kontrast tutmaları, kendilerine has morfolojileri ile 

kitlelerden ayırt edilir. Kitle tespit edilen vakalarda kitlenin şekli ve 

sınırları US ve mamografide olduğu gibi değerlendirilir. Ancak kitle 

değerlendirilirken, MRG' de ayrıca internal kontraslanma 

karakteristiği de değerlendirilir. Kitlesel olmayan kontrastlanmalarda 

ise dağılım ve kontrastlanma paterni değerlendirilir. İMLN,cilt 

lezyonları ve kontrast tutmayan kist, operasyon sonrası koleksiyonlar, 

duktal genişlemeler ayrıca MRG' de değerlendirilen durumlardır. 
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Kitleler ile ilişki olabilecek; cilt kalınlaşması, ciltte çekilme, meme 

başında çekilme, aksiller LAP, pektoral kas invazyonu ve göğüs 

duvarı invazyonu değerlendirilmelidir. MRG yağ içeren lenf nodu, 

hamartom, yağ nekrozu gibi durumları göstermede oldukça değerli bir 

yöntemdir. MRG ile lezyonların lokalizasyonu ve derinliği diğer 

tetkiklerde olduğu gibi belirtilmelidir. MRG tetkikinin US ve 

mamografi ile en önemli farklarından birisi de kontrast verilerek, 

lezyonların karakteri hakkında yorum yapabilmektir. Kontrast 

verilerek kontrast maddenin lezyondaki tutulumunu zaman eğrisi ile 

değerlendirerek kinetik eğri çizilir. Bu eğri, hem başlangıç fazını hem 

de geç fazı değerlendirilerek 3 tipte eğri çizilir. Tip 1 eğri daha çok 

benign kitlelerde görülürken, tip 3 eğri daha çok malign kitlelerde ve 

tip 2 hem benign hem de malign kitlelerde görülür. Ayrıca MRG' nin 

bir diğer kullanım yeri de memeye uygulanmış implantların durumunu 

değerlendirmektir ((Tugwell, Wells, Peterson, Welch, Page ve 

Davison, 2001), (Telegrafo, Rella, Ianora, Angelelli ve Moschetta, 

2016), (Shang, Ruan, Wang, Zhang, Dang ve Liu, 2019)). Aşağıdaki 

tabloda ACR tarafından 2013 yılında yayınlanan 5. basım BIRADS 

sınıflamasının MRG bölümüne ait özellikler bulunmaktadır (Tablo 3), 

(Sickles ve diğerleri, 2013). 

Tablo 3: ''https://www.acr.org/Clinical-Resources/Reporting-and-Data-Systems/Bi-

Rads'' internet sitesinden alındı). 

MRG Özellikleri  

 a. Tamamen yağlı 
fibroglandüler doku b. Dağınık fibroglandüler doku 

yoğunluğu c. Heterojen fibroglandüler doku 
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 d. Yoğun fibroglandüler doku 

  

 minimal 

arka parankimal hafif 

kontrastlanma orta 

 belirgin 

 simetrik 

 asimetrik 

  

Kitlenin şekli oval-yuvarlak-düzensiz 

  

Kitlenin sınırları keskin sınırlı 

 düzensiz- spiküle 

  

 homojen 

Kitlenin heterojen 

kontrastlanması periferik 

 koyu septalı 

  

 fokal 

Kitlesel olmayan lineer 

kontrastlanma segmental 

 bölgesel 

 multıpl bölge 

 yaygın 

  

 İMLN 

İlişkili Cilt lezyonları 
özellikler kist 

 yapısal distorsiyon 

 meme başı invazyon ve çekilme 

 aksiller LAP 

 pektoral kas invazyonu 

 meme implant değerlendirilmesi 
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Resim 3: Kontrastlı aksiyel T1 ağırlıklı MRG' de sol meme dış kadranda heterojen 

kontrast tutan kitle lezyonu görüntüsü (ok) 

 

Resim 4: Kontrastlı aksiyel T1 ağırlıklı MRG' de sol meme dış kadranda 

posteriorunda heterojen kontrast tutan solid komponent bulunan kompleks kistik 

kitle görüntüsü (ok) 
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4. BIRADS DEĞERLENDİRİLMESİ 

Son değerlendirmede lezyonların BIRADS kategorisine sokularak, 0' 

dan 6' ya kadar kategorize edilmesi ve hastaların sonuçlandırılması 

gerekir. BIRADS 0 olarak kategorize edilen hastalarda, hangi tetkik 

yapılmışsa o tetkik dışında ek tetkik ihtiyacının olduğunu 

göstermektedir. Mamografide BIRADS 0 denildiyse US veya MRG 

ile hastanın tetkik edilmesi gerekir. BIRADS 1 kategorisindeki meme, 

normal sınırlardaki meme olup, kitle, kalsifikasyon veya yapısal 

distorsiyon içermemektir. BIRADS 2 kategorisindeki 

değerlendirmede, benign bulgular yer almaktadır. Bunlar basit kist, 

sekretuar kalsifikasyon, İMLN, lipom ve implantlardan oluşmaktadır. 

BIRADS 3 kategorisinde ise büyük olasılıkla benign lezyon olmasına 

rağmen %2' den az da olsa malignite ihtimeli bulunan lezyonları 

kapsamaktadır. Bu lezyonların kısa aralıklarla takip edilmesi ve 

büyümediğinin ortaya konulması gerekmektedir. Diğer bir seçenek ise 

bu lezyonlara biyopsi yapılmasıdır. BIRADS 4 kategorisi, kendi 

içerisinde 4a, 4b ve 4c olmak üzere 3 gruba ayrılır. 4a grubunda 

malignite oranı %2-10 arasında, 4b grubunda %10-50 arasında ve 4c 

grubunda ise%50-95 arasında değişmektedir. BIRADS 4 

kategorisindeki lezyonlar muhtemelen malign olup biyopsi yapılması 

gereken hastalardır. BIRADS 5 kategorisindeki lezyonlar, yüksek 

olasılıkla malign olup %95' den daha yüksek oranda malign ihtimalleri 

bulunmaktadır. BIRADS 6 kategorisindeki lezyonlar malignite tanısı 

almış lezyonlar için kullanılmaktadır (He, Cui, Chen ve yang, 2019). 
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BIRADS kategorisi ile kanser ihtimali bulunan hastalarda, biyopsi 

sonrası kanser tanısı konulduktan sonra cerrahi, kemoterapi ve 

radyoterapi gibi güncel tedavi seçenekleri ile hastaların tedavisi yapılır 

(Alakuş, (2020).  

Tablo 4: Aşağıdaki tabloda ACR tarafından yayınlanan BIRADS sınıflamasına ait 

özellikler bulunmaktadır (Sickles ve diğerleri, 2013). 

BIRADS 

değerlendirme 
kategorileri Sütun1 

BIRADS-0 Ek tetkik yapılması gerekmektedir 

BIRADS-1 Normal 

BIRADS-2 Benign 

BIRADS-3 Muhtemelen benign 

BIRADS-4 Şüpheli lezyon biyopsi yapılması gerekir 

BIRADS-5 Yüksek malignite ihtimali 
BIRADS-6 Biyopsi ile tanı konulmuş malignite 

 

SONUÇ 

BIRADS sınıflamasının US, mamografi ve MRG ile kullanılması ve 

raporların yayınlanan klavuzlar ışığında yazılması hem klinisyenler 

arası iletişimde hem de hastaların takip ve yönetimlerinde önemli paya 

sahiptir. Klavuzlarda belirtilen özelliklerin kullanılarak BIRADS 

kategorisine sokulan lezyonların sonuçlandırılması ile hastaların 

gereksiz zaman kayıplarının önüne geçilmiş olur. Ayrıca gereksiz çok 

sayıda tetkikin yapılmasının önüne geçilmiş olunur.  

 



 
328 SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL EĞİLİMLER 

KAYNAKÇA 

Ciritsis, A., Rossi, C., Eberhard, M., Marcon, M., Becker, A. S., & Boss, A. (2019). 

Automatic classification of ultrasound breast lesions using a deep 

convolutional neural network mimicking human decision-

making. European radiology, 29(10), 5458-5468. Gastounioti, A., 

McCarthy, A. M., Pantalone, L., Synnestvedt, M., Kontos, D., & Conant, E. 

F. (2019). Effect of mammographic screening modality on breast density 

assessment: digital mammography versus digital breast 

tomosynthesis. Radiology, 291(2), 320-327. 

 Gooch, J. C., Yoon, E., Chun, J., Kaplowitz, E., Jubas, T., Guth, A., ... & Schnabel, 

F. (2019). The relationship of breast density and positive lumpectomy 

margins. Annals of surgical oncology, 26(6), 1729-1736. 

 Barazi, H., & Gunduru, M. (2019). Mammography BI RADS Grading. StatPearls 

[Internet]. 

D’Orsi, C., Bassett, L., & Feig, S. (2018). Breast imaging reporting and data system 

(BI-RADS). Breast imaging atlas. 

Burnside, E. S., Sickles, E. A., Bassett, L. W., Rubin, D. L., Lee, C. H., Ikeda, D. 

M., ... & D'Orsi, C. J. (2009). The ACR BI-RADS® experience: learning 

from history. Journal of the American College of Radiology, 6(12), 851-

860. 

 Morrish, O. W., Tucker, L., Black, R., Willsher, P., Duffy, S. W., & Gilbert, F. J. 

(2015). Mammographic breast density: comparison of methods for 

quantitative evaluation. Radiology, 275(2), 356-365. 

Berg, W. A., Arnoldus, C. L., Teferra, E., & Bhargavan, M. (2001). Biopsy of 

amorphous breast calcifications: pathologic outcome and yield at 

stereotactic biopsy. Radiology, 221(2), 495-503. 

Burnside, E. S., Ochsner, J. E., Fowler, K. J., Fine, J. P., Salkowski, L. R., Rubin, D. 

L., & Sisney, G. A. (2007). Use of microcalcification descriptors in BI-

RADS 4th edition to stratify risk of malignancy. Radiology, 242(2), 388-

395. 



 
 329 

Price, E. R., Joe, B. N., & Sickles, E. A. (2015). The developing asymmetry: 

revisiting a perceptual and diagnostic challenge. Radiology, 274(3), 642-

651. 

Sickles, E. A., D’Orsi, C. J., Bassett, L. W., Appleton, C. M., Berg, W. A., & 

Burnside, E. S. (2013). ACR BI-RADS® Atlas, Breast imaging reporting 

and data system. Reston, VA: American College of Radiology, 39-48. 

Chang, J. M., Won, J. K., Lee, K. B., Park, I. A., Yi, A., & Moon, W. K. (2013). 

Comparison of shear-wave and strain ultrasound elastography in the 

differentiation of benign and malignant breast lesions. American Journal of 

Roentgenology, 201(2), W347-W356. 

Hambly, N. M., Liberman, L., Dershaw, D. D., Brennan, S., & Morris, E. A. (2011). 

Background parenchymal enhancement on baseline screening breast MRI: 

impact on biopsy rate and short-interval follow-up. American Journal of 

Roentgenology, 196(1), 218-224. 

Tugwell, P., Wells, G., Peterson, J., Welch, V., Page, J., Davison, C., ... & Shea, B. 

(2001). Do silicone breast implants cause rheumatologic disorders?: A 

systematic review for a Court‐Appointed National Science Panel. Arthritis 

& Rheumatism, 44(11), 2477-2484. 

Telegrafo, M., Rella, L., Ianora, A. S., Angelelli, G., & Moschetta, M. (2016). Effect 

of background parenchymal enhancement on breast cancer detection with 

magnetic resonance imaging. Diagnostic and interventional imaging, 97(3), 

315-320. 

Shang, J., Ruan, L. T., Wang, Y. Y., Zhang, X. J., Dang, Y., Liu, B., ... & Chang, S. 

J. (2019). Utilizing size-based thresholds of stiffness gradient to reclassify 

BI-RADS category 3–4b lesions increases diagnostic performance. Clinical 

radiology, 74(4), 306-313. 

He, P., Cui, L. G., Chen, W., & Yang, R. L. (2019). Subcategorization of 

ultrasonographic BI-RADS category 4: assessment of diagnostic accuracy 

in diagnosing breast lesions and influence of clinical factors on positive 

predictive value. Ultrasound in medicine & biology, 45(5), 1253-1258. 



 
330 SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL EĞİLİMLER 

Alakuş, H. (2020). Meme kanserinde Güncel Cerrahi tedavi. 

S.Yıldırımç(Der), Sağlık Bilimlerinde Güncel Konular (ss. 185-211). 

Ankara:İKSAD yayınevi  

 



 

 331 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 15 

KOLLOİD KİSTLERİN GÖRÜNTÜLEME BULGULARI 

Uzm. Dr. MAHMUT ÇORAPLI1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Adıyaman, Türkiye, 
mahmutcorapli@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4223-7845 



 

332 SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL EĞİLİMLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 333 

GİRİŞ 

Kolloid kistler, nöroepitelyal kist olarak da tanımlanan benign 

karakterde ancak yavaş büyüyebilen ve malignite potansiyeli olmayan 

ince duvarlı kistik lezyonlardır. Tüm intraventriküler kitlelerin 

yaklaşık % 15-20' sini oluştururken tüm intrakraniyal kitleler içindeki 

oranı % 1 civarındadır (Little ve Maccarty, 1974). Sıklıkla intrakranial 

alanda 3. ventrikülün tavanında yerleşim göstermektedir. 

İntraventriküler alan dışında nadiren ekstraventriküler bölgede 

yerleşirler. Literatürde ekstraventriküler serebral hemisfer, velum 

interpositum, optik kiazma, kraniovertebral bileşke, dördüncü 

ventrikül, serebellar hemisfer ve beyin sapı kolloid kistleri 

bildirilmiştir (Staub, Rangel-Castilla, Olar ve Baskin, 2014). Kolloid 

kistin boyutuna ve lokalizasyonuna bağlı olarak, tesadüfen 

asemptomatik olarak saptanmasından ani ölüme neden olabilecek 

geniş bir klinik semptom yelpazesine sahiptirler (Al Abdulsalam ve 

Ajlan, 2018). 3. ventrikülde yerleşimli kolloid kistlerin boyutları 

arttığında foromen Monro' ya basıya neden olarak her iki lateral 

ventrükülde genişlemeye neden olur (Beems, Menovsky ve Lammens, 

2006). Her yaşta görülebilmesine rağmen sıklıkla 3-6. dekadlarda 

semptom verir hale gelirler (Horn, Feiz-Erfan, Bristol, Lekovic, 

Goslar ve Smith, 2007). En sık semptomları baş ağrısı olmakla 

birlikte; bulantı, kusma, mental durum değişikliği, görme bozukluğu 

ve yürüme bozukluğudur (Camacho, Abernathey, Kelly ve Laws, 

1989). Kistin yerleşim yerine ve boyutuna göre ayrıca hastanın yaşına 

bağlı olarak göstereceği semptomlar değişiklik gösterebilmektedir.  
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KOLLOİD KİSTLERİN GÖRÜNTÜLEME BULGULARI 

Kolloid kistler, histolojik olarak ince bir epitel dokusuyla kaplı 

jelatinöz yapıda yoğun materyal içeren, uniloküler, sınırları düzgün 

yuvarlak lezyonlardır. Kistin içinde canlı hücre bulunmazken 

deskumatöz sıvı ve filamentöz materyal bulunur. Histolojik olarak 

kolloid kistleri diğer nöroepitelyal kistlere benzemektedir ve bazen 

ayırt edilebilinmesi mümkün olmamaktadır. Görüntüleme bulguları, 

cerrahi sırasındaki bulguları ve histolojik bulguları birlikte 

değerlendirilerek sonuca varılmalıdır (Pollock ve Huston, 1999). 

Kolloid kistler ani semptom verebilecekleri gibi, yavaş büyüyerek 

belirsiz semptomlara da neden olabilir. Neden olacakları semptomun 

asıl sebebi, en sık büyümesine bağlı olarak hidrosefaliye neden 

olmasıdır. Hidrosefali hızlı gelişirse başağrısı, bulantı, kusma, koma 

ve hatta ölüme bile neden olabilmektedir. Yavaş semptom veren 

hastalarda bulgular daha belirsiz olup yürüme değişiklikleri, idrar 

kaçırma ve hafızaya ait değişikliklere neden olur (Tenny ve Thorell, 

2017). Bu semptomlar ile hastaneye başvuran hastalarda beyin 

bilgisayarlı tomografi (BT) ve beyin manyetik rezonans görüntüleme 

(MRG) tetkikleri yapılmalıdır.  

BT tetkikinde, düzgün sınırlı içeriğindeki materyalden dolayı 

kontrastsız tetkiklerde hiperdens olarak görünür. Eğer kolloid kisti 

düşülüyorsa hastaya kontrast verilerek BT tetkikinin yapılması kafa 

karışıklığına neden olabilir. Bu nedenden dolayı incelemenin 

kontrastsız yapılması daha uygundur. Nadiren de olsa kolloid kistleri 

izodens veya hipodens olarak da görülebilinir. Ayrıca kalsifikasyon 
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içermeleri durumunda kemiğe yakın dansitede hiperdens olarak 

görülebilinir. Tipik yerleşim yeri ve yuvarlak düzgün yapısından 

dolayı farklı dansitelerde olsa bile kolloid kisti düşünülmeli arada 

kalınan vakalarda beyin MRG tetkiki yapılması uygun olacaktır. 

MRG diğer tercih edilebilinecek görüntüleme yönetimidir. Ayrıca 

arada kalınan vakalarda ve ayırıcı tanıları dışlamak amacıyla MRG 

tetkiki kullanılabilinir. T1 ağırlıklı MRG incelemesinde kistin 

içeriğine bağlı olarak çeşitli sinyal intensitesinde bulunabilir. Ağırlıklı 

olarak hiperintens olarak görülmesine rağmen izointens ve hipointens 

olarak da görülebilinir. Kontrast madde verilmesi sonrası kistin 

etrafında ince periferik kontrast tutulumu nadiren de olsa görülebilinir. 

T2 ağırlıklı MRG incelemesinde daha çok hipointens olarak 

görülmekle birlikte içeriğine bağlı olarak heterojen olarak da 

görülebilinir. Yoğun içeriğinden dolayı difüzyon MRG tetkikinde 

difüzyon kısıtlılığı oluşturarak düşük sinyalde görünür. FLAIR 

sekansında ise T2 deki düşük sinyalinden dolayı beyin omurilik 

sıvısına benzer şekilde hipointens olarak görülür ((Osborn ve Preece, 

2006)( Waggenspack ve Guinto, 1989)). 

Görüntülemede kolloid kistin tanısını koymanın yanında ayırıcı 

tanıları dışlayabilmek ve operasyon planlanan hastalarda operasyon 

hattında vasküler anormaliklerin olup olmamasına bakılmalıdır (El 

Khoury, Brugieres, Decq, Cosson-Stanescu, Combes ve Ricolfi, 

2000). Kistin boyutu ve ventriküllerin durumu hakkında yorum 

yapmak ameliyat düşünülen hastalarda cerraha yol göstermesi 

bakımından önemlidir. Ayrıca kolloid kistine kavum septum 
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pellusidum eşlik edip etmediğini belirtmek gerekir (Yadav, Yadav, 

Parihar, Kher ve Ratre, 2015).  

Colloid kistin ayırıcı tansında aşağıda listelenen hastalıklar 

bulunmaktadır. 

• Kraniofarenjiom 

• Epandimom 

• Germinom 

• Menejiom 

• Lenfoma 

• Dev hücreli astrositom 

• Kanama 

• Metastaz 

• Hipofiz tümörleri 

• Astrositom 
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Resim 1: Aksiyel kontrastsız BT tetkikinde 3. ventrikül tabanında yerleşimli 

hiperdens kolloid kist görünümü (ok) (https://radiopaedia.org/articles/colloid-cyst-

of-the-third-ventricle) 
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Resim 2: Aksiyel T2 ağırlıklı MRG tetkikinde hipointens kolloid kist görünümü 

(ok) (https://radiopaedia.org/articles/colloid-cyst-of-the-third-ventricle) 

 

Resim 3: Aksiyel T1 ağırlıklı MRG tetkikinde 3. ventrikül yerleşimli hiperintens 

kolloid kist (ok) (https://radiopaedia.org/articles/colloid-cyst-of-the-third-ventricle) 
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Kolloid kistleri, sıklıkla asemptomatik olması nedeniyle opere 

edilmeden belli aralıklarla görüntülemesi yapılarak takip edilmesi 

sıklıkla yapılan yöntemdir. 10 mm' den küçük kistlerde bası yapma 

ihtimali düşük olduğundan, cerrahlar daha çok hastanın takip edilmesi 

yönünde görüş bildirirler. Büyük boyutlara vardığında ve semptomatik 

hale geldiğinde opere edilmesi gerekmektedir. Operasyon kraniotomi 

yapılarak transkallosal veya transkortikal yolla eksizyon yapılması, en 

sık kullanılan yöntemdir. Bu yöntem ile daha büyük boyutlardaki 

kistlerin çıkartılması daha kolay gerçekleşmektedir. Başarı oranı en 

yüksek cerrahi yöntem olmasına rağmen operasyonun karakteri 

nedeniyle komplikasyon oranı da en yüksek yöntemdir ((Kumar, 

Behari, Singh, Jain, Jaiswal ve Jain, 2010)(Haider, Laghari ve 

Shamim, 2017)). Ayrıca endoskopik olarak çıkartılması veya 

stereotaktik aspirasyon diğer tedavi seçenekleridir. Endoskopik olarak 

çıkartılan yöntemde kamera yardımıyla lateral ventriküllere uzatılan 

tüp içerisinde, cerrahi ekipmanlar kullanılarak kist çıkartılır. 

Komplikasyon riski açık cerrahiye göre daha düşük olmasına rağmen, 

tekrarlama riski daha yüksektir. Ayrıca kistin boyutuna ve yerleşim 

yerine göre bu yöntemin kullanılması tercih edilmemektedir (Kumar 

ve diğerleri, 2010). Stereotaktik aspirasyon yönteminde ise beyin 

parankimi bir iğne ile geçilerek, kist içeriği aspire edilir. Kist içeriği 

çok yoğun olduğunda kistin tümünün boşaltılması mümkün 

olmamaktadır (Ibanez-Botella, Segura, De Miguel, Ros ve Arraez, 

2019). Bu durumda sadece kistin boyutu azaltılmış olur ve kist 

yerinde bırakılmış olur. Zamanla kistin içeriğinin artmasıyla büyümesi 

ve semptomatik hale gelmesi kaçınılmaz olarak gerçekleşir. Tekrar 
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operasyon ihtiyacı, diğer yöntemler ile karşılaştırıldığında daha 

yüksektir (Kumar ve diğerleri, 2010). Ayrıca yoğun visköz yapısından 

dolayı, T2 ağırlıklı MRG sekansında hipointensitesinin yüksek olması, 

cerrahi açıdan aspire edilmesinin oldukça zor olabileceğini göstermesi 

açısından değerlidir (El Khoury ve diğerleri, 2000). 

SONUÇ 

Bazı kolloid kistleri, yıllarca takip edildiğinde hiç bir değişiklik 

göstermeyebilir. Bazı kolloid kistleri ise yıllar içerisinde yavaş 

büyüyerek, belli belirsiz semptomlara neden olabilirler. Bu 

semptomlar daha çok hidrosefaliye neden olduklarından dolayı 

gerçekleşmektedir. Nadiren de olsa ani hidrosefaliye neden olarak 

ölüm meydana gelebilir. Cerrahi olarak çıkartılması tekrarı önlemek 

amacıyla önemlidir. BT ve MRG kullanılarak karakteristik 

görüntüleme bulgularıyla, kolloid kist tanısının konulabilinmesi ve 

diğer ayırıcı tanıların dışlanması mümkündür.  
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GİRİŞ 

İnfant döneminde en yaygın görülen ve ailenin kendisini en çaresiz 

hissettiği sorunlardan biri inatçı, durmak bilmeyen ağlama 

nöbetleridir.  Ağlamak normal şartlar altında bebek ve ebeveynin 

iletişimini sağlayan bir araçken, ağlamaların şiddetli hale gelmesi 

nedeniyle annede depresyon, emzirme sürelerinin kısa sürmesi ve 

erken kesilmesi ya da çocuk istismarı ortaya çıkabilir (Ronald G. Barr, 

2012; Howard vd., 2006; Vik vd., 2009). 

Ağlama infantın bir rahatsızlığı olduğunu gösterir ama ne olduğu ile 

ilgili bilgi vermez. Bu durum aileyi tedirgin ettiği kadar sorunun ne 

olduğunu çözmeye çalışan hekim için de zor bir durumdur. Aşırı 

ağlayan bebeklerin sadece %5’inde ağlamanın organik bir tıbbı nedeni 

vardır. Ağlama basit bir sorundan kaynaklanabileceği gibi yaşamı 

tehdit eden bir durumun habercisi de olabilir (P. L. B. J. Lucassen vd., 

2001). 

Her ne kadar belirgin bir tedavisi olmamasına rağmen; infantil kolik 

genel olarak kendini sınırlayan ve bir süre sonra düzelmesi beklenen 

iyi huylu bir durumdur. Buna rağmen şiddetli ağlamalar ailenin 

tedirginliğini arttırır ve tanıyı net olarak koyarak olası tanıları 

dışlamak, etiyolojiyi aydınlatmaya çalışmak, aileye kolik ve uyku 

beslenme düzeni hakkında bilgi verip gerekli durumlarda medikal 

veya tamamlayıcı tıp önerilerinde bulunmak en önemli muayene 

basamaklarındandır (Evanoo, 2007). 
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1. İNFANTİK KOLİK TANIMLAMASI 

İnfantil kolik ilk defa 1954’de Wessel tarafından tanımlanmıştır 

(Wessel vd., 1954) . Tarihin en eski yazıtlarında bahsi geçen ağlayan 

bebek ve ailelere tavsiye niteliğinde yazılmış yazıtlar bulunmuştur 

(Asadi vd., 2021). İnfantil kolik, sağlıklı bebeklerde bilinmeyen 

nedenlerle aşırı ağlamayı tanımlar. Ağlama paterninin belirgin bir 

özelliği olmamasına rağmen normal spektrumun en üst eşiği olarak 

tanımlanabilir (Evanoo, 2007).  

İnfantil kolik tanım Wessel’in 3’ler kuralından türetilerek 

tanımlanmıştır; Roma IV kriterlerine göre herhangi bir görünür neden 

olmaksızın (açlık, pişik gibi) günde en fazla 3 saat süren ve haftada en 

fazla 3 gün olan 3 ayın altındaki sağlıklı infantlarda görülen 

durumdur. Doğumdan 5 aylık olana kadar olan bebeklerde gelişme 

geriliği olmaması da kriterlerden sonuncusudur. İnfantil kolik sorunu 

olan bebekler ağlamalar sırasında aralıklı olarak çığlık atabilirler ve 

genellikle yumrukları sıkılı, bacakları gergindir ve ara ara bacaklarını 

kanına kadar çekerler. Kesin tanı organik nedenlerin dışlanmasından 

sonra koyulabilir (Douglas & Hill, 2011) (The Period of PURPLE 

Crying | PURPLECrying.info, t.y.) (Drossman & Hasler, 2016). 

Tanı için 2002 yılında infantil kolik ölçeği geliştirilmiştir. 2007 

yılında Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Ölçekte 

besin alerjisi veya besin intoleransı,  immatür sindirim sistemi, 

immatür merkezi sinir sistemi, zor bebek,  ebeveyn-bebek 

etkileşimindeki sorunları irdeleyen toplam 19 soru vardır. Her soruya 
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1-6 arasında puan verilmekte ve toplanan puanların yüksek olması 

kolik lehine olarak yorumlanmaktadır (Çetinkaya & Başbakkal, 2007). 

İnfantil kolikte ayırıcı tanının doğru yapılması hayati önem taşır. 

Ayırıcı tanıda dikkat edilmesi gereken bazı durumlar Tablo 1’de 

verilmiştir.  

Tablo 1. Organik nedenli ağlama nedenleri (Infantile Colic: New Insights into an 

Old Problem. - Abstract - Europe PMC, t.y.) 

Sistem Hastalık  Belirtiler 

Gastrointestinal 

sistem 

Gastroözofageal reflü 
hastalığı 

Kusma, beslenme zorluğu, kilo 
kaybı 

 Laktoz intoleransı veya 
aşırı yüklenmesi 

Sulu, köpüklü ishal, perianal 
ülser 

 İntussepsiyon Hızlı başlayan kusma, rektal 
kanama 

 Kasık fıtığı İnguinal bölgede kitle, kusma 

 Anal fissür, diaper 
dermatit 

Kanama 

 Konstipasyon  

 Oral moniliazis  

Allerji-

İmmunoloji 
İnek sütü proteini alerjisi Kusma, yaygın egzema, ailede 

alerjik hastalık öyküsü 

Genitoüriner 
sistem 

Nefrolitiazis Aralıklı olan şiddetli ağrı, 
hematüri 

 Elektrolit bozukluklarına 
bağlı huzursuzluk 

Sürekli devam eden ve vital 
bulguları etkileyen ağlama, 
dehidratasyon 

Enfeksiyonlar İdrar yolu enfeksiyonu  Ateş, beslenme güçlüğü, 
huzursuzluk 

 Orta kulak iltihabı  Ateş, duyma azlığı 
 Menenjit  Huzursuzluk, ateş 

Santral sinir 

sistemi 

Hidrosefali Kusma, nörolojik sorunlar 

 Nöbet aktivitesi Gelişimde gerilik 

 Maternal madde kullanımı  

Yapısal Saç turnikesi Lokal dolaşım bozukluğu 

 Gözde yabancı cisim Konjonktivit 

 Gizli kırık Hareketle ağrı 
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2. SIKLIK  

Doğumdan sonraki ikinci veya üçüncü haftada ortaya çıkar, 5-8. 

haftalarda zirve yapar ve 4 aylık olmaya yakın kendiliğinden 

kaybolur.  6 haftadan küçük bebeklerin %17-25’inde kolik 

görülmektedir. 8-9 haftalık bebeklerde ise %11 ve 10-12 haftalıklarda 

% 0,6 sıklığında görülür (Wolke vd., 2017). 

3. ETİYOLOJİ 

İnfantil kolik etiyolojisi günümüzde halen netlik kazanmamıştır. 

Etiyolojinin aydınlanması bebeğin takibi için önemlidir. Normalden 

fazla olan bu ağlamalar, bebeğe has normal bir yanıt mı yoksa bebeğin 

yıllar içinde ortaya koyabileceği fizyolojik ya da psikolojik bir 

sorunun başlangıcı olabilir mi, henüz bilinmemektedir (R. G. Barr, 

1998). 

Gastrointestinal, psikososyal, nörogelişimsel bozukluklar (Kheir, 

2014), intestinal florada gerçekleşen değişimler, inek sütü veya 

laktoza olan intolerans, artmış seratonin salınımı, gebelik ve doğum 

sırasındaki stres, bebekle uygunsuz etkileşim ve iletişim, evdeki stres, 

bebeğin beslenmesinde yapılan hatalar (Asadi vd., 2021) temel olarak 

düşünülen nedenlerdir.  

3.1.  Prenatal dönem sorunları 

İnfantil kolik için araştırmalar prenatal döneme kadar uzanmakla 

birlikte birçok değişken incelenmiştir. Cinsiyet, gebelik yaşı, doğum 

ağırlığı, doğum şekli ile kolikli ve kolik olmayan infantlar arasında 

anlamlı farklılık yoktur. Doğum sırası ile kolik arasında bağlantı 
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olduğu düşünülmesine rağmen ilk bebekteki artmış kolik 

ağlamalarının aile tecrübesizliği veya ağlama değerlendirilmesinin aile 

tarafından egzajere edilmesi gibi nedenlerde de kaynaklanabileceği 

unutulmamalıdır (M, 2011). 

Gebelikte yaşanılan komplikasyonların veya doğum anında yaşanılan 

stresin infanil kolik ile bağlantısı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle 

doğum salonu ve sonrasındaki takipler bebek için önem 

kazanmaktadır (Weerth & Buitelaar, 2007).  

Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde (<2500 gr) normal ağırlıkta doğan 

bebeklere göre 2 kat daha fazla sıklıkta kolik görülmektedir 

(Søndergaard vd., 2000). 

İnfantil koliğin olası nedenleri içinde önlenebilir nedenler önem 

taşımaktadır. Sigara ve metabolitlerine maruziyet barsak ve 

plazmadaki motilin düzeyini ortalamanın üzerinde arttırmaktadır. 

Hamilelik ve sonraki 4 ay boyunca sigara içen annelerde yapılan 

çalışmalarda sigara içimi, artmış gastrointestinal sorunlar ve infantil 

kolik riski ile ilişkilendirilmiştir (Shenassa & Brown, 2004).   

Hipotez ya da hayvan deneyi aşamasında olan etiyolojiye ışık tutması 

beklenen fetal enterohepatik sistem ile ilgili birçok farklı bakış açısı 

vardır. Fetal safra asidi yapımı kusurları, safra asitlerinin hepatik 

sentezinde duraklama, safra tuzlarının barsaktan emiliminde 

yetersizlik temelinde geçici olan infantil kolik etiyolojisinin 

etkilendiği düşünülmektedir. Yenidoğanda hepatik safra asidi 

sentezinin yetersizliği, azalmış lümen içi safra asidi seviyeleri ve safra 

asitlerinin azalmış ileal absorpsiyonu; yağ emiliminin bozulması 
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sonucunda kolonik mikrobiyal flora üzerinde ikincil etkiler yapar.  

Son değişiklikler, kolondaki besin fermantasyonunun artmasına ve 

kolondaki dehidroksile safra asitlerinin azalmasına neden olabilir. 

Kolonun kontraktilite hareketlerinin düzenlenmesinde safra asitlerinin 

rolü olması da kolonu etkileyen diğer bir faktördür (Camilleri vd., 

2017). 

3.2.    Nörogelişimsel ve endokrin nedenler 

 

Kolikli infantların normal infantlar gibi aynı ağlama paterni ile günün 

belirli ve aynı zamanlarında ağlamaya başladıkları fakat normal 

bebeklerden farklı olarak ağlamalarının sınırlama ve durdurmada 

beceriksiz oldukları bilinmektedir. Bu görüşe göre infantil kolik 

normal gelişimsel basamağın bir parçası olarak düşünülebilir 

(Vartabedian, 2007).  

Sakkaroz ile yapılan çalışmalarda kolik olan infantların ağlama 

başladıktan sonra ağlamayı düzenleme üzerindeki kontrollerini daha 

zor gerçekleştirdiğini göstermiştir. Bu durumun otonom sinir sistemi 

ya da merkezi sinir sistemi ile olan ilgilisi halen araştırılmaktadır 

(Ronald G. Barr vd., 1999).  

Farklı bir bakış açısı ile yapılan araştırmalarda infantil kolik 

ağlamaları migren atağının klinik yansıması olarak düşünülmüş ve 

migrene yönelik öneriler bu sayede önem kazanmıştır (15). Ayrıca 

migrenli anne bebekleri ile de çalışmalar yapılmış fakat hiçbiri netlik 

kazanmamıştır. Bir çalışmada migrenli annelerin 2 kat fazla kolikli 

bebek sahibi olma ihtimali olduğu bulunmuştur (Gelfand, 2016).  
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Melatonin salgılanmasına yönelik sirkadiyen ritim,  kendi kendine ya 

da gece boyunca uyuma yeteneğine aracılık etmesiyle, bebeğin 

koliğinin neden üç aylıkken düzeldiğini açıklayabilir. Anne sütündeki 

melatonini sayesinde uykuya dalmak da migreni rahatlattığı gibi kolik 

ağlamalarını da azaltmaktadır. Bunun için annenin akşam ya da 

karanlık ya da loş bir ortamda emzirmesinin faydalı olması 

beklenmektedir (Gelfand, 2016).  

Ayrıca çocukluk çağında en sık görülen primer baş ağrı nedeni olan 

migren ve gerilim tipi baş ağrısı olan hastalarda yapılan meta analizde, 

migren hastalarının geçmişte artmış infaltil kolik insidansına sahip 

oldukları görülmüştür (Zhang vd., 2019).  

Yüksek seviyelerdeki seratonin düzeyi infantilkolik ile ilişkili 

bulunmuştur. İlgili çalışmada infantil kolik olan bebeklerde idrar 

seratonin metaboliti olan 5-hidroksi 3 indol asetik asit düzeyi, kolik 

olmayan normal bebeklerden daha yüksek bulunmuştur (Kurtoglu vd., 

1997). 

3.3.   Gastrointestinal sistemle ilgili sorunlar 

 

İlk ve en sık üzerinde durulan etiyolojik neden gastrointestinal 

nedenlerdir. Hastalık adını temel olarak buradan alır. Gıda aşırı 

duyarlılığı, alerji veya her ikisi; bağırsak mikroflorası ve dismotilite 

altta yatan sorunu destekleyici olabilir. Artmış gaz sorunu ve barsak 

hareket düzeninin bozulmuş olması günümüzde barsak 

mikrobiyotasıyla ilişkilendirilmiş ve bu konuda birçok çalışma 
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yapılmıştır (de Weerth, Fuentes, & de Vos, 2013) (Sung & Cabana, 

2017) .   

3.4. Gastrointestinal sistemde artan gaz 

 

Barsaklardaki artmış gaz infantil koliğin kesinleşmemiş nedenlerinden 

biri olarak düşünülmektedir. Annenin diyetindeki bazı maddelere 

intolerans sonucu olabileceği gibi barsaktaki bakterilerden de 

kaynaklanabilir. Hekimlerin çoğunun ilk önerilerinden biri olan anne 

diyetinden turpgilleri (karnabahar, lahana, brokoli), soğan, çikolata 

gibi maddeleri çıkarmasının kanıt düzeyi oldukça düşüktür ve bu tarz 

öneriler anne beslenmesini negatif yönde etkileyebilir (Lust vd., 

1996). Barsak bakterinin overgrowthunu göstermesi için kullanılan 

laktuloz H2 nefes testleri yapılan çalışmalarda kolikli infantlardaki 

sonuçlarda artışlar olmasına rağmen net veriler elde edilememiştir 

(Infantile Colic: New Insights into an Old Problem. - Abstract - 

Europe PMC, t.y.). 

3.5. Laktoz intoleransı 
 

Laktoz intoleransı veya laktoz aşırı alımı her ne kadar ayrı bir başlık 

altında da incelense kolik ile bağlantısı karmaşıktır. Sık ağlama, sık 

aralıklarla emme sonucunda laktoz içeriği yüksek olan ön sütün daha 

sık alımı ile aşırı laktoz alımından bahseden yayınlar bulunmaktadır. 

Bu aşırı ağlamalara bu nedenle sulu, köpüklü ishal, asit içeriği fazla 

olan dışkılama neticesinde perianal soyulmalar ve ülserasyonlar eşlik 

edebilir (Heine, 2013).  
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Laktoz içeren süt alımından sonra yapılan H2 nefes testleri 6 haftalık 

ve 3 aylık bebeklerde sağlıklı kontrol grubu ile kolik olan bebekler 

karşılaştırılmıştır Kolik olanlarda anlamlı olarak yüksek bulunmuştur 

(Lust vd., 1996).  Buna rağmen laktaz uygulaması ile bebeklerin kolik 

semptomlarında düzelme olmamıştır (Kanabar vd., 2001). Bu 

nedenlerle kolik etiyolojisini laktaz malabsorbsiyonu ile bağdaştırmak 

için yeterli veri yoktur. Kolonik bakterilerin fermantasyon seviyesi ile 

bu durum ilişkilendirilebilir. 

3.6. İnek sütü alerjisi veya çoklu gıda alerjisi 
 

Kolikli infantlarda yapılan kontrollü çalışmalarda annenin diyetinden 

inek sütü proteini çıkarıldıktan sonra bebeklerin klinik yanıt olarak 

değerlendirilen ağlama çizelgelerinde kontrol grubuna göre azalma 

kaydedilmiş olsa da annelerin tedavi yanıtını değerlendirmesinde 

herhangi bir fark bulunamamış ve kesin mekanizmalar 

açıklanamamıştır (David J. Hill vd., 2005).  

Anne sütü ile ilgili çalışmalar olduğu gibi formulalar ile ilgili de 

birçok çalışma yapılmıştır. Hipoalerjenik formulaların etkinliğine dair 

çalışmalar vardır (P. L. Lucassen vd., 1998). Bunun yanı sıra hidrolize 

edilmiş formulalarda daha iyi klinik yanıt bulunmuştur (P. L. 

Lucassen vd., 1998; P. L. Lucassen & Assendelft, 2001). Hidrolize 

formulaya da yanıt vermeyen grupta maliyeti daha yüksek olan 

aminoasit bazlı formulalar denenmiştir. Ağlamayı azaltabileceğine 

dair veriler olsa da daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır (Estep & 

Kulczycki, 2000a, 2000b; D. J. Hill vd., 1995). 
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Sürekli ağlayan bebeklerin çoğunda egzama olmaması, Ig E aracılı 

olmayan mekanizmaları düşündürür. Ig E aracılı olmayan gıda 

alerjisinin nadir bir formu olan ve tolerans gelişiminde bozulma olan 

çoklu gıda proteini alerjisinin şiddetli infantil kolik ile ilişkisi, erken 

bebeklik döneminde sürekli ağlamanın Ig E aracılı olmayan gıda 

alerjisinin bir tezahürü olabileceği hipotezine yol açmıştır (de Boissieu 

vd., 1997). 

Kolikli bebeklerde yapılan klinik çalışmaların veya randomize 

kontrollü çalışmalarda hidrolize edilmiş formulaların kullanımı ile bu 

bebeklerde ağlama süresinin azaldığı görülmüş olsa da bu çalışmaların 

çoğunda belirsiz bir randomizasyon yöntemi kullanılmıştır veya bazı 

sınırlamaları vardır. Konu ile ilgili birçok çalışma olsa da kesin veriler 

azdır (Hall vd., 2012). 

3.7. Beslenme bozuklukları 
 

Yetersiz veya aşırı besleme, bebeğin gazını yetersiz şekilde 

çıkartmanın da infantil koliğe neden olabileceği düşünülmüştür. 512 

bebekte yapılan çalışmada beslenme özellikleri ile kolik arasında bir 

bağ kurulamamıştır (M, 2011). Beslenme sırasında biberon yan /dik 

tutulması, emzik kullanımı infantil kolikte etkili faktörler olmadığı 

belirlenmiştir (Uysal vd., 2017). 

3.8. Psikososyal nedenler 

 

Uygunsuz ebeveyn- infant etkileşimi, ebeveynin anksiyetesi, anne ve 

babanın depresyonu infantil kolik için doğrudan ya da tetikleyici 

faktörler olarak düşünülmektedir. Her ne kadar infant ile ebeveynin 
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etkileşimini çalışmalarda değerlendirmek zor olsa da bunları 

destekleyen veriler bulunmaktadır (Räihä vd., 2002). İleri anne yaşı 

veya sosyoekonomik düzey de risk faktörü olarak düşünülse de 

destekleyen veriler azdır (Crowcroft & Strachan, 1997).  Anne-

babanın depresyonu (Akman vd., 2006) ve olumsuz anne-bebek 

ilişkisi infantil kolik açısından önemli risk faktörleridir (Örün vd., 

2013) . Annenin çalışmasının infantil kolik üzerine etkisi yoktur 

(Uysal vd., 2017). 

3.9. İnflamasyon/ Disbiyoz 

 

Kolik sorununun inflamasyonla ilgili olduğu düşünülerek yapılan 

çalışmalarda probiyotiklere ek olarak bazı bakterilerin de barsaktaki 

inflamasyonu azalmak için mikrobiyotayı modüle ederek anti-

inflamatuvar sitokinler salgılanmasını tetiklediği gösterilmiştir (Pärtty 

vd., 2017).  Kolikli bebeklerin dışkısındaki mikrobiyotada 

değişiklikler görülmüştür. Dışkıdaki Acinatobakter, laktobasiller 

azalıp Bifidobakterilerin ve proteobakterilerin oranı artmıştır. 

Mikrobiyota çeşitliliğinde de değişiklikler oluşmaya başlamıştır. 

Kolikli infantlarda mikrobiyota çeşitliliği daha düşüktür (de Weerth, 

Fuentes, Puylaert, vd., 2013). Ayrıca  kalprotektin düzeyi kolikli 

bebeklerde anne sütü ya da formula alan bebeklerde beslenme farkına 

rağmen daha yüksek ölçülmüştür (Francesco Savino vd., 2015).  

Psikobiyotikler olarak adlandırılan neonatal mikrobiyota santral sinir 

sisteminin gelişimine düzenleyici etkisi halen araştırılmakta ve 

gelişmekte olan konulardandır. Ortaya çıkan kanıtlar, bağırsak 

mikrobiyotasının nörogelişimsel bozukluklarda duygusal ve sosyal 
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alanları kapsayan bilişsel ağları şekillendirmede rol oynayabileceğini 

göstermektedir. Kısıtlı insan deneyleri olmasına rağmen var olan 

çalışmalarda otizm spekturum bozuklukları ya da şizofreni gibi 

nörolojik bozukluklar ile mikrobiyal değişikliklerin bağlantılı 

olabileceği düşünülmektedir (Zheng vd., 2016). Lactobacillus 

rhamnosus GG (ATCC 53103)’un ilk 6 ayda verilmesi ile 13 yıllık 

takiple dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, Asperger sendromu 

görülme sıklığında belirgin azalma saptanmıştır (Pärtty vd., 2015). 

Lactobacillus helveticus ve Bifidobacterium longum içeren probiyotik 

takviyesi ile anksiyete / depresyon skorlarına bağlı fonksiyonel 

bağırsak semptomlarının semptomlarında azalma olmuştur 

(Messaoudi vd., 2011). Sadece anne sütü alan bebeklerde etkiliyken, 

formula alan bebeklerde L reuteri DSM 17938 kullanımının faydası 

görülmemiştir (Sung vd., 2018). 

 

4. TEDAVİ 

 

Hastanın tedavisinde klinik inceleme ve tetkikleri önemli olduğu 

kadar öykünün de dikkatli alınması çok değerlidir. Organik ağlama 

nedenleri dışlanmalıdır. Buna rağmen karmaşık durumlar sıktır.  

 

4.1. Davranışsal Öneriler 

 

Ailenin bebeğe ilgi ve kaygı dizeyine göre tavsiyeler verilmelidir. 

Ailelere empati ile yaklaşılmalı, onların yorgunluk, uykusuzluk, 

mutsuzluk gibi sorunlarının olabileceği unutulmamalıdır. Her bebeğin 
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infantil kolik nedeninin ve tedavisinin farklı olabileceği göz ardı 

edilmeden ailelere bilgilendirme yapılarak bebek aile ile birlikte takip 

edilmelidir.  

Anne ve baba mümkün olduğunca doğum öncesi sağlıklı beslenme, 

bebek bakımı uykusu beslenmesi çevresel uyaranların azaltılarak 

uygun hale getirilmesi, sakinleştirme yöntemleri gibi konularda 

bilgilendirilmelidir. Bebeğin ilk haftalardan kendini sakinleştirmeyi 

öğrenmesi aileye büyük kolaylık sağlar. Doğum sonrası takiplerde 

anneye mutlaka depresyon taraması yapılmalı, baba da bebek 

bakımına dahil edilmelidir. Anne babaya destek olacak aile bireyleri 

ile yakın temasta olmaları önerilmelidir. Anne ve babanın ruh 

sağlığının iyi olması bebeğe tükenmişlik olmadan gereken özeni 

göstermelerini sağlarken, sarsılmış bebek sendromundan koruyucu rol 

oynar (Vik vd., 2009). 

 Etkili olabilecek bazı metotlar etyolojiye yönelik olarak azalmış 

uyarım ve koşullu müzik dinletmedir (Hall vd., 2012). 

 

4.2.   Masaj ve Alternatif Öneriler 

 

Bebeği sakinleştirmek için bazı mekanik destekleme önerileri de 

verilmektedir (Möller vd., 2019). Bunlardan en bilineni bebek 

ağlamaya başladığında uygulanabilecek ‘happy baby’ yönteminin 5 

adımından oluşur (5S swaddling, side/stomach position, shushing, 

swinging, and sucking). Bebeği nazikçe kundaklamak, ebeveynin 

kollarında yan/mide pozisyonunda yatırmak, sakinleştirip susturmaya 
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çalışmak , hafifçe sallamak ve emzirmek (Harrington vd., 2012). 

İnfantil kolikte etkili olduğu gibi aşılama gibi ağrı veren durumlarda 

da bebeği sakinleştirdiği görülmüştür.  Buna rağmen kundaklamak 

gelişimsel kalça displazisi, akut üst solunum yolu enfeksiyonu, D 

vitamini eksikliği, ani bebek ölümü sendromu gibi durumlar için halen 

risk faktörü sayılabilmektedir (Nelson, 2017). Karnı ağrıyan bebeğin 

karnına hafifçe masaj yapmak annelerin en sık davranışı olarak 

gözlenmiştir. İnfantil kolikteki ağlamaları karnına çekerek ağlama 

semptomu da annede aynı duyguları oluşturur ve annelerin %13’ü 

bebeğin karnını ovarken, %44,4’ü masaj ya da egzersiz yaptırmaktadır 

(Uysal vd., 2017). 

Akapunktur muhtemel etkisi olduğu düşünülen bir yöntemdir. 

Akapunktur, genellikle ağrı kontörlü için kullanılan bir alternatif tıp 

tedavi yöntemidir. Santral sinir sisteminin kontrolü altında olan 

nörotransmitterler ve hormonları periferik sinirler aracılığı ile 

uyararak sinirsel uyarımı sağlar. Çok geniş alanlarda kullanılmasının 

yanı sıra gastrointestinal motiliteyi ve asit salınımını etkileyebilir. 

Ağrı kesici ve sakinleştirici etkisi bulunmaktadır (Sato vd., 1993). 

İnfantil kolikte LI4’te standart minimal akapunktur ya da geleneksel 

Çin tıbbından esinlenen yarı standardize bireysel akapunktur tedavisi 

uygulanan bebeklerde her iki grupta da uygulanmayan gruba göre 

ağlama ve kolik sürelerinde belirgin azalma görülmüştür. Her hangi 

bir yan etki raporlanmamıştır (Landgren & Hallström, 2017).  

Etkisiz olduğu kanıtlanmış bazı yöntemler; omurga manipülasyonu, ek 

lif kullanımı, laktaz, soya formülü, fiberle zenginleştirilmiş formül, 
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artan taşıma, araba sürüş simülatörü, beşik vibratörüdür (Hall vd., 

2012). 

4.3. Beslenme Önerileri 
 

Eğer bebekte kusma, kilo almada yavaşlama veya durma varsa, ailede 

güçlü alerji öyküsü varlığı öğrenildiyse ağlayan bu bebek için sınırlı 

hipoalerjenik diyet denemesi başlanmalıdır. Kesin ve katı uygulamaya 

hipoalerjenik formulalara ya da diyet eliminasyonuna ilk basamağın 

kısmen de olsa fayda ettiğini görüp, inek sütü proteini 

yükleme/challenge testinin yanıtına göre karar verilerek başlanmalıdır 

(Sung, 2018). 

Anne diyetinden inek sütü proteininin çıkarılması, hipoalerjenik 

formulaların kullanımı ile ilgili 2018’de derlenen bir meta analizde 

diyet değişiklikleri ile ilgili yapılan çalışmaların yetersiz ve az sayıda 

olmasından bahsetmiştir. Bu çalışmaların bir sonucu olarak hiçbir yan 

etkinin olmadığını bildirirken, kısıtlı ve kısmen yeterli az sayıda 

çalışmada diyet etkin bulunmuştur. Bu çalışmalardan net bir sonuç 

alamamanın temel nedenlerinden biri olarak yeni değerlendirme 

yöntemleri ve yeni tasarlanmış ölçekler ile tanı ve tedavi etkinliğinin 

doğrulanmaya ihtiyaç olmasıdır (Sung, 2018).  

 

4.4. Probiyotikler 

 

Probiyotiklerin önleyici ve tedavi edici etkileri nedeniyle infantil 

kolikte sıklıkla adı geçmektedir. Her ne kadar etkinliği kesin 

kanıtlanmış olmasa da yan etkilerinin görülmemiş olması nedeniyle 
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sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde L.reuteri DSM 17938 ile 3 

haftalık takviye planlanabilir (Evanoo, 2007). Probiyotik 

Lactobacillus reuteri DSM17938, yalnızca anne sütüyle beslenen kolik 

bebekler için denenebilir. Formülle beslenen bebeklerde etkinliği 

bilinmemektedir (Sung vd., 2018). L. reuteri DSM 17938'in verilmesi, 

kolikli bebeklerde ağlama süresini ve dışkıda kalprotektin seviyesini 

önemli ölçüde azaltır. L. reuteri DSM 17938 ile probiyotik tedaviden 

sonra dışkıda kalprotektin takibi, bebeklerde sürekli klinik yanıtı 

tahmin etmek ve bağırsak sağlığını izlemek için kullanılabilir 

(Francesco Savino vd., 2015). Ayrıca L. Reuteri’nin kolikten 

koruyucu etkisi olduğu düşünülmektedir (F. Savino vd., 2015).  

Laktaz kullanımı ile ilgili veriler sınırlıdır ve çoklu etiyoloji nedeniyle 

kolik ağlamaları için laktaz kullanımı yeterli kanıtlarla önerilmemiştir 

(Kanabar vd., 2001). Ağlama süresinin temel klinik yanıt olarak 

alındığı çalışmada ağlama süresini azalttığına dair veriler olmasına 

rağmen çalışmalarda sınırlılıklar vardır (Ahmed vd., 2018). 

4.5. İlaçlar 

Simetikon; erişkinlerde gastrointestinal sistem hastalıkları özellikle 

şişkinlik gibi semptomlarda sık kullanılmaktadır. İnfantil kolikte 

etkinliği gösterilememiştir ve bebeklerde kullanımı önerilmemektedir 

(Francesco Savino & Tarasco, 2010). 

Disiklomine ve simetropium gibi antikolinerjik ilaç ağlayarak 

azaltarak etkili olma ihtimallerine karşılık sersemlik, apne, koma gibi 

tehlikeli potansiyel yan etkileri vardır.  Anne sütüyle beslenen 

bebeklerin, mama ile beslenen bebeklere göre disiklomin hidroklorüre 
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(mide spazmlarını tedavi etmek için) daha fazla yanıt verdiğini 

bulmuşlardır.  Simetikon kullanımı barsak lümenindeki gazı azaltıcı 

etkisine rağmen faydalı bulunmamıştır. Buna rağmen kolik 

tedavisinde önleyici olarak sık kullanıldığı bilinmektedir. Proton 

pompa inhibitörlerinin gastroözefagial reflüde kullanımından 

esinlenerek kolik tedavi prosedüründe denenmesine rağmen hem 

etkisi bulunmuştur, hem de mide asidikliğini azaltması olası 

enfeksiyonlara neden olma ihtimalini arttırır (Hall vd., 2012).  

4.5. Asit Önleyici Tedaviler  

Anti asit ya da asit önleyici tedaviler gastroözefagial reflüsü olan 

infantlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Omeprazol ya da 

lansoprozol gibi antireflü ilaçlar asit salınımını belirgin bir şekilde 

azaltmalarına rağmen infantil koliğe bağlı ağlamalar üzerine 

herhangisi bir etkisi gösterilememiştir. Bunun nedeni infaltil koliğin 

etiyolojisinde gastroözefagial reflünün rol oynamaması olarak 

düşünülebilir. Ayırıcı tanının dikkatli şekilde yapılması aşırı ve 

gereksiz ilaç kullanımını önler (Gastroözofageal reflüsü olan irritabl 

bebeklerde omeprazolün çift kör, plasebo kontrollü çalışması., t.y.). 

4.6. Tamamlayıcı Tıp 

 

Toplumda en sık infantil kolik tedavisinde kullanılan geleneksel 
bitkisel karışımlar fitoöstrojen de içeren anason, rezene (Foeniculum 

vulgare), alman papatyası (Matricariae recutita),  limon melisa otu 

(Melissa officinalis) ve nane yağıdır. Fitoöstrojenlerin 
kardiyovasküler, metabolik, merkezi sinir sistemleri üzerindeki çok 
çeşitli yararlı etkilerinin yanı sıra kanser riskinde azalma olduğu iddia 
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edilmiştir. Bununla birlikte, fitoöstrojenlerin sağlığı olumsuz yönde 
etkileyen endokrin bozucular olarak hareket edebileceği endişesi de 
vardır. Hâlihazırda mevcut olan kanıtlara göre, fitoöstrojenlerin 
potansiyel sağlık yararlarının risklerinden ağır basıp basmadığı net 
değildir (Rietjens vd., 2017). Rezene ile ilgili çalışmalarda özellikle 
ağlama süresini azalttığına dair veriler vardı. Fakat çalışmalar uzun 
vadeli değildir veya farklı parametreleri içermemektedir (Anheyer vd., 

2017). İlk basamak tedavi olarak önerilmemektedir. Dozlara olan 
cevap, biyolojik etki konusundaki belirsizlikler ve yan etkileri 

konusunda yeterince bilgi ve güven aralığı konusunda deneyim 
yoktur. 

 

SONUÇ  
 

Kolik tanısını organik nedenleri dikkatli şekilde eleyerek koymak hem 
kötü senaryolar ile karşılaşmayı önler, hem de bebeğin doğru şekilde 
gelişmesini sağlar. Kolik tek basamaklı bir hastalık gibi 
düşünülmemesi gereken bir durumdur. Etiyolojisinin çok çeşitli 
olduğu varsayılmaktadır. Davranışsal etkenler, besin hipersensitivitesi 
veya besin alerjisi, barsak fonksiyonlarında immaturite veya 
dismotilite, barsak mikrobiyotasında disbiyoz, hormonal etkiler 
tetikleyici olabilir. Aile desteği ile depresyon, çocuk istismarı, yetersiz 
anne sütü alımı veya beslenmenin önüne geçilebilir. Aile 
bilgilendirmesi geniş kapsamda yapılmalı çevresel uyana azaltma, 
beslenme, sakinleştirme, uyku düzeni ile ilgili yeterli bilgilendirme 
sağlanmalıdır. Her ne kadar kesin bir tedavi algoritması yoksa da, 
bebeğin durumuna göre diğer tedavi yöntemleri en etkin olandan 
başlanmak üzere denenebilir.  
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GİRİŞ 

Pentraksinler, 250-300 milyon yıl varlığını sürdüren yaşayan bir fosil 

olarak adlandırılan at nalı yengecinde bulunan birkaç farklı formla 

evrimin çok erken dönemlerinde ortaya çıkmıştır (Robey, 1981). 

Pentraksin proteinin primer yapısına göre kısa ve uzun pentraksinler 

olarak iki gruba ayrılmaktadır. 25 kDa 'lık C reaktif Protein (CRP) ve 

Serum Amiloid P Bileşeni (SAP) kısa pentraksinler, enflamatuvar 

uyarıcılara karşı üretilen nöronal pentraksin reseptörü (NPTXR), 

nöronal pentraksin-1 (NPTX1), nöronal pentraksin-2 (NPTX2), 

Pentraksin-4 (PTX 4) ve Pentraksin-3 (PTX 3) ise uzun pentraksinler 

olarak adlandırılmaktadır. 

Uzun pentraksinler PTX3, ağırlıklı olarak 440 kDa moleküler kütleli 

multimerler oluşturmak üzere bir araya getirilen, 45 kDa'lık ana 

monomerlerden oluşmaktadır (Garlanda, 2005). Pentraksin süper 

ailesi, karboksi terminal bölgesinde korunmuş bir 8-aminoasit 

uzunluğunda diziden oluşan "pentraksin alanı" nın varlığı ile 

karakterize edilmektedir (Kinoshita, 1989). Beş özdeş alt birimden 

meydana gelen, yapı olarak siklik pentamerler içeren, diskoid yapıda 

oldukça stabil proteinlerdir (Emsley, 1994). Pentraksinler ayrıca 

bağışıklık tepkilerini aktive etmek için komplement sistem ve Fc 

reseptörleriyle etkileşime girmektedir.  

Klasik pentraksinlerin genleri, insanda kromozom 1q23.2 üzerindedir. 

IL-6, IL-1 ve diğerleri gibi CRP üretimini uyaran genlerdeki 

polimorfizmler de CRP seviyelerini etkilemektedir. Birlikte kalıtımsal 

olarak geçen CRP-SNP grupları, Kuzey Avrupada beş ortak ana 
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haplotip ile tanımlanmıştır (Dehgha, 2011). CRP haplotipleri çeşitli 

hastalık durumlarıyla ilişkilendirilmiştir. CRP ve genetik olarak daha 

düşük CRP seviyelerine sahip kişiler arasındaki ilişkiler, SLE ve lupus 

nefriti riskini artırmaktadır (Jonsen, 2007). CRP seviyeleri sepsisli 

hastalarda oldukça yüksektir. Sepsisteki CRP seviyelerinin mortalite 

ve organ yetmezliği ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Lobo, 2003). 

CRP ve SAP düzlemsel simetride sıkıca düzenlenmiş beş alt birimden 

oluşur elektron mikroskobunda molekülün siklik yapıda da olduğu 

görülmüştür (Osmand, 1977). CRP' nin tek bir pentamerden oluştuğu 

ve SAP'nin bir dekamer olarak var olduğu uzun zamandır kabul 

edilmiş olsa da, daha sonra SAP' nin CRP gibi kanda tek bir pentamer 

olarak dolaştığı belirlenmiştir (Hutchinson, 2000). CRP' nin 

pentamerik yapısı, moleküle yüksek derecede stabilite verir ve 

enflamasyon enzimatik atağa karşı direnç sağlamaktadır (Kinoshita, 

1989). SAP, CRP ile birçok yapısal ve biyolojik özelliği paylaşır. Her 

ikisi de kalsiyuma bağımlı bir şekilde ligandlarla reaksiyona giren 

siklik pentamerlerdir.  

Pentraksin ailesinin ilk kristalografik yapısı SAP için çözüldü. SAP 

molekülünün beş kat simetrisi ve 𝛽-D galaktoz ve fosfoetanolaminin 

4,6-siklik piruvat asetali için kalsiyuma bağımlı bağlanma yeri ortaya 

çıkarılmıştır (Emsley,1994). Her bir pentraksin protomeri, iki karşılıklı 𝛽-tabakası ile korunmuş bir sandviç katlamadan oluşmaktadır. 

Fosfokolin (PC) için bağlanma bölgesinin, protomerin bir yüzünde 

hidrofobik bir cep olduğu ve CRP ve SAP bağlanma bölgeleri 
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arasındaki benzerlikler ve farklılıkların olduğu tespit edilmiştir 

(Thompson,1999).  

Bir başka ilgili protein grubuda yakın zamanda tanımlanan uzun 

pentraksinlerdir. Uzun pentraksinlerin, C-terminal bölgesi ile diğer 

pentraksinler arasında güçlü bir benzerlik bulunmasına rağmen kısa 

pentraksinler veya diğer bilinen proteinlerle ilgisi olmayan uzun bir 

N-terminal bölgeleri bulunmaktadır. Klasik pentraksinlerin aksine, 

uzun pentraksinler, TNF-gibi inflamatuar uyaranlara yanıt olarak lokal 

olarak üretilmektedir. Uzun pentraksinler arasında kobay apeksini, 

nöral pentraksin I (NPTXI) ve II (NPTXII) ve uzun pentraksin 3 

(PTX3) bulunur. Bunlardan en iyi çalışılmış olan PTX3, FcyRIII'e 

bağlanır, bazı mantar enfeksiyonlarından korumada ve yara 

iyileşmesinde rol oynamaktadır (Moalli, 2010). 

CRP ve SAP, bu nükleer antijenlere bağlanır ve bunların 

temizlenmesini ve antijenik prosesini etkiler. Hücrelerde CRP esas 

olarak küçük nükleer ribonükleoproteinlere (snRNP'ler)  ve SAP, 

kromatin ve doğal DNA'ya bağlanmaktadır (Du Clos, 1996). 

Polikatyonlara CRP bağlanması, PC tarafından değil, kalsiyum 

tarafından inhibe edilmekte ve bu bağlanma PC gibi prototip 

ligandlara bağlanmadan farklılık göstermektedir. CRP' nin 

polikatyonlara bağlanmasının hiçbir fizyolojik rolü tarif edilmemiştir. 

Bununla birlikte, her iki ligand tipine çok değerlikli bağlanma, C1q 

aracılığıyla kompleman aktivasyonuna yol açmaktadır (Siegel, 1975). 

SAP’ ın amiloid bağlama yeteneği, amiloidozlu hastalarda amiloid 

birikintilerini lokalize etmek için yapılan bir testin temelini 
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oluşturmaktadır (Hawkins, 1990). Pentraksin biyolojisindeki ilk 

keşiflerden biri, CRP' nin klasik kompleman kaskadını aktive 

edebildiği bulgusudur. Kompleman sistemi, biyolojik savunma ve 

inflamasyonun düzenlenmesinde geniş bir faaliyet yelpazesine sahip 

olduğundan, bu bulgu CRP için önemli bir biyolojik işlevi 

göstermektedir (Du Clos, 2013). 

CRP, klasik yolun ilk bileşeni olan C1q' nin doğrudan bağlanması 

yoluyla klasik kompleman kaskadı etkinleştirir. Her bir CRP 

pentameri, C1q için tek bir bağlanma yerine sahiptir ve IgG'ye benzer 

şekilde C1 aktivasyonu için minimum iki CRP molekülü gereklidir 

(Claus, 1977). Bugüne kadar CRP-C1q etkileşimi kristalografik olarak 

gösterilememiştir, CRP' nin C1q A zincirinin kollajen benzeri sapı ile 

etkileştiği bildirilmiştir (Jiang, 1992). Bununla birlikte, daha yakın 

zamanda, C1q globüler baş gruplarıyla CRP etkileşimleri bildirilmiştir 

(Roumenina, 2006). C1q’in globüler baş grubunun pentamerin A 

yüzündeki CRP' nin merkezi poru yoluyla CRP ile etkileşime girdiğini 

gösteren bir moleküler model sunulmuştur (Gaboriaud, 2003). 

Kimyasal olarak ya çapraz bağlanmış veya çok değerlikli ligandlara 

bağlanmış SAP da C1q'yi bağlar ve klasik kompleman yolunu 

etkinleştirir (Hicks, 1992). CRP tarafından yapılan kompleman 

aktivasyonu, ilk bakışta IgM veya IgG immün kompleksleri tarafından 

kompleman aktivasyonuna çok benzemektedir. Bununla birlikte, daha 

ayrıntılı bir karşılaştırma, CRP aktivasyonunun, membran saldırı 

kompleksinin oluşumuna etkin bir şekilde katılmadığını fakat antikor 

aktivasyonunun katıldığını ortaya koymaktadır (Berman, 1996). 
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CRP, C1, C4 ve C2' nin neredeyse tamamen tüketilmesi ve kısmi C3 

tüketimi ile klasik yoldaki erken aşamaları aktive eder ve C5-C9' un 

minimum aktivasyonunu üretir ve hücre lizizi meydana gelmez. C5a 

ve C5b-9, kompleman aktivasyonu sırasında üretilen en güçlü 

inflamatuar mediyatörler olduğundan, bu sınırlı kompleman 

aktivasyonunun, güçlü bir enflamatuar yanıt olmaksızın 

opsonizasyonu desteklemesi muhtemeldir. Bu hipoteze uygun olarak, 

CRP' nin tamamlayıcı, opsonizasyonu teşvik ederek ve 

antiinflamatuvar sitokinleri artırarak apoptotik hücrelerin lizisini 

önlediği gösterilmiştir (Gershov, 2000). 

Yapılan çalışmalar, CRP' nin karakteristik erken klasik yol 

aktivasyonunun, hem klasik hem de lektin yolları için temel bir 

amplifikasyon döngüsü sağlayan alternatif yol konvertazının 

inhibisyonuna neden olduğunu ortaya koymuştur (Suankratay, 1998). 

Bu feedback döngü özellikle C5 konvertaz oluşturmak, inflamatuar 

mediyatörler, C5a ve C5b-9 oluşturmak ve kompleman aracılı 

patolojiye katkıda bulunmak için önemlidir (Holers, 2008).  

Miyokard enfarktüsü gibi akut hasarda da CRP tarafından 

gerçekleştirilen kompleman aktivasyonuna dair bazı kanıtlar da vardır 

(Nijmeijer, 2003). CRP 'nin doğuştan gelen bağışıklık sistemi ile 

etkileşime girdiği bir başka mekanizma, Fcy reseptörleri (FcyR'ler) ile 

etkileşimidir. FcyR'ler, miyeloid hücreler, B lenfositler, NK hücreleri 

ve trombositlerde bulunan bir membran reseptörü ailesidir 

(Nimmerjahn, 2011). 
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Lökositler üzerindeki CRP reseptörlerinin tanımlanması, transfekte 

hücre membranları üzerinden Fc reseptörlerinin klonlanması ve 

ekspresyonu yoluyla mümkün olmuştur. Transfekte hücre yollarını 

kullanarak ilk olarak CRP' nin IgG, FcyRI için yüksek afinite 

reseptörü aracılığıyla hücrelere bağlanabildiği belirlenmiştir (Marnell, 

1995). Ayrıca, CRP' nin transfekte hücreler üzerindeki FcyRI ile 

etkileşiminin, 𝛾-zincirli hücrelerin kotransfeksiyonu ile belirgin 

şekilde arttığı gösterilmiştir (Rocker, 2007). CRP' nin FcyRI' ye 

bağlandığı gösterilmiş olmasına rağmen, FcyRI' nin eksprese 

edilmediği hücrelere, örneğin K562 hücreleri ve trombositlere 

bağlanması açıklanamamıştır. Bu nedenle, lökositler üzerindeki CRP 

için ikinci bir reseptör aranmıştır. Fc reseptör biyolojisi üzerine devam 

eden çalışmalar, Fc reseptörlerinin ekspresyonunun farklı lökosit alt 

grupları arasında değiştiğini ve farklı bireylerin farklı afinitelere sahip 

farklı sayıda reseptörü ifade edebileceğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Kalan bağlanmanın büyük bir kısmının, bağışıklık kompleksleri 

tarafından indüklenen birçok fonksiyondan sorumlu olan bir reseptör 

olan FcyRIIA ile CRP etkileşiminden kaynaklandığı gösterilmiştir 

(Bharadwaj, 1999). İnsanlarda pozisyon 131’de bulunan arginin veya 

bir histidin oluşan tek bir amino asitinin  polimorfizminden 

kaynaklanan iki formda FcyRIIA ekspresse edilmektedir. Bu tek 

amino asit farkı, IgG2' nin reseptörün H131 formuna tercihli 

bağlanması ile sonuçlanmaktadır (Warmerdam,1991). Bu 

polimorfizmin enfeksiyon, miyokard enfarktüsü ve sıtma dahil olmak 

üzere çok çeşitli hastalıkları için bir risk değişikliği ile ilişkili olduğu 

belirlenmiştir (Sole-Viol, 2011). İlginç bir şekilde, CRP tercihli olarak 
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FcyRIIA' nın R131 formuna bağlanmaktadır (Bodman-Smith, 2004). 

CRP' nin FcyRIIA' nın R formuna farklı bağlanması, PMN ve 

monositlerde çok daha güçlü yanıtlarla sonuçlanmaktadır (Mold, 

2006). Yakın zamanda, CRP' nin nötrofil kalsiyum sinyallemesini 

FcyRIIA alleline özgü bir şekilde uyardığı gösterilmiştir ki bu önceki 

bulgularla uyumludur (Aas, 2013). İmmün kompleksler tarafından 

FcyR agregasyonunun reseptör aktivasyonu için gerekli olduğu 

belirtilmektedir (Segal, 1977). Reseptör çapraz bağlanma derecesi 

yanıt hücrelerinin sitokin profilini etkilediği gösterilmiştir (Gallo, 

2010). Komplemanın CRP aracılı aktivasyonunun multivalent 

ligandlara bağlanmayı da gerektirdirmektedir. Dolaşımdaki IgG gibi, 

yüksek CRP konsantrasyonları bile hücreleri veya ilgili bir ligand 

olmadan komplemanı aktive edememektedir (Claus, 1977). 

Pentraksin-FcyR etkileşiminin yapısal temeli, FcyRIIA'ya bağlı SAP' 

nin kristal yapısı çözüldüğünde oluşturulmuştur (Lu, 2012).  

Akut faz yanıtı sırasında, CRP transkripsiyonu birincil olarak IL-6' ya 

yanıt verir ve bu yanıt, IL-1𝛽 tarafından güçlendirilir. IL-6 

indüksiyonuna, CRP promoterindeki yanıt elemanlarına bağlanan 

başlıca IL-6’ yı aktive eden transkripsiyon faktörleri STAT3 ve C / 

EBP𝛽 aracılık etmektedir (Agrawal, 2001). CRP ve serum amiloid A, 

en büyük dinamik aralığı gösteren iki insan akut faz proteinidir. CRP 

taban çizgisi serum konsantrasyonları ortalama 1 µg/mL'den azdır 

ancak akut faz konsantrasyonları genellikle 10-500 µg/mL 

aralığındadır. Akut faz uyarısını takiben CRP seviyelerindeki artış, 48 

saatte zirveye çıkarken kan seviyeleri ile çok hızlı artar (Gabay, 1999).  
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Daha da önemlisi, CRP seviyeleri, tetikleyici olayın çözülmesinden 

sonra da hızla düşer. Bu, iltihaplanma durumu çözüldükten sonra uzun 

süre yüksek kalan, geniş çapta ölçülen eritrosit sedimantasyon 

hızından daha yararlıdır. SAP, insanda bir akut faz proteini 

olmamasına rağmen, CRP' nin düşük seviyelerde ekpresse edildiği 

farelerde çok güçlü bir akut faz markırıdır. Farelerde SAP, 

insanlardaki CRP' ye benzer şekilde IL-6 tarafından indüklenmektedir 

(Pepys, 1979). Hem CRP hem de SAP, komplement kaskadı 

etkinleştirmektedir. Benzer şekilde SAP, FcyR' ye de bağlanır ve bu 

bağlanma, insan veya fare fagositleri tarafından fagositoz için 

opsonizasyonla sonuçlanmaktadır (Mold, 2001). CRP' nin 

S.pneumoniae' ye bağlanması, CRP' nin enfeksiyondan korumaya 

katılabileceğinin ilk göstergesidir. Yapılan bir çalışmada ilk olarak S. 

pneumoniae ve E. coli için CRP'nin opsonik aktivitesi gösterilmiştir 

(Kindmark, 1972). Daha sonra, CRP' nin fareleri S. Pneumoniae ile 

deneysel enfeksiyondan koruyabildiği ve bu etkinin büyük ölçüde 

kompleman aktivasyonu yoluyla gerçekleştirildiği gösterilmiştir 

(Mold, 2002). CRP, S. pneumoniae, Hemophilus influenza ve diğer 

patojenik organizmaların yüzeyinde ekspresse edilen PC' yi tanımak 

yoluyla patojenleri tanımaktadır. Mutagenez çalışmaları, S. 

pneumoniae modelinde PC bağlama cebinin koruma için gerekli 

olduğunu belirlemiştir (Gang, 2012). 

Böbrekte CRP birikmesi, çeşitli glomerüler hasar formlarında 

gösterilmiştir. Yapılan bir çalışmada lupus nefritli hastaların böbrek 

glomerüllerinde CRP biriktiği bulunmuştur (Zuniga, 2003). Ayrıca, 
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FcyRIIA geninin R formunun daha şiddetli böbrek hastalığı ile ilişkili 

olduğunu öne sürülmektedir. CRP, akut rejeksiyona uğrayan 

böbreklerde de saptanmış ve CRP üretiminin renal tübüler epitel 

hücrelerinde indüklenebileceği gösterilmiştir (Jabs, 2003). SAP' nin 

glomerüler bazal membranın normal bir bileşeni olduğu gösterilmiştir 

(Dyck, 1980). SAP' nin in vivo renal fibrozisi güçlü bir şekilde inhibe 

ettiği belirlenmiştir (Castano, 2009). CRP' nin otoimmün 

hastalıklardaki rolü CRP' nin romatoid artrit hastalarının 

sinovyumundaki hücrelerin çekirdeklerinde biriktiği ve vaskülitte 

deneysel alerjik ensefalomiyelitte polimorfonükleer hücrelerle 

lokalize olduğu tespit edildiğinde yıllar önce ortaya çıkmıştır (Du 

Clos, 1981). 

Kardiyovasküler olaylar için CRP' nin serum seviyelerinin yüksek 

belirleyici markır olarak tanımlanmasına ve bu konuda çok sayıda 

çalışmanın yapılmasına neden olmuştur. İlk çalışmalar, CRP'nin 

opsonizasyon yoluyla LDL'nin makrofajlar tarafından alımını 

kolaylaştırabileceğini öne sürmektredir. Etkileşimin FcyRII’ a 

aracılığıyla mikropinositoza bağlı olduğu bildirilmiştir (Zwaka, 2001). 

İnsan CRP polimorfizmlerine ilişkin kapsamlı epidemiyolojik 

çalışmalar, genetik olarak belirlenen yüksek CRP seviyelerinin insan 

kardiyovasküler hastalıklarına katkıda bulunduğu hipotezini 

desteklememektedir (Zacho, 2008). Ancak bu, aterosklerotik plakta 

veya reperfüzyon hasarında CRP kaynaklı hücresel yanıtların 

katılımını engellemediği düşünülmektedir. 
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CRP, kardiyovasküler hastalıkta kapsamlı bir şekilde incelenmiştir ve 

bu çalışmanın çoğu, endotel üzerindeki etkisi üzerine yapılmıştır. İlk 

çalışmalardan biri, CRP'nin endotel hücreleri üzerinde doğrudan bir 

inflamatuar etkiye sahip olduğunu ileri sürmüştür (Pasceri, 2000). 

Araştırmacılar, CRP konsantrasyonlarının düşük seviyelerinde, 

bilinmeyen mekanizmalarla hareket eden adeziv molekül seviyelerinin 

10 kat arttığını bulmuştur. Bu bulgular, CRP'nin vasküler hasar ve 

kardiyovasküler hastalığa katkıda bulunabileceğini düşündürmüştür. 

CRP etkileşiminin patojenik rolü, CRP' nin insan aortik endotel 

hücrelerinde eNOS ekspresyonunu azaltarak monositlerin endotelyal 

hücrelere çekilmesine yol açabileceğidir (Venugopal, 2002). Bu 

aktivitelerin sebebi endotel hücreleri üzerindeki FcyR'nin CRP’ye 

bağlanmasıdır (Devaraj, 2005). Bununla birlikte, CRP' nin eNOS 

inhibisyonu bulgusuna, CRP' nin aslında in vitro ve in vivo olarak NO 

üretimini artırdığını ve bunun fenilefrinle indüklenen 

vazokonstriksiyona yanıtta azalmaya yol açtığını öne süren 

çalışmalarda bulunmaktadır (Clapp, 2005). Yakın zamanda, CRP' nin 

sepsisli hastalarda PMN üzerindeki C5aR' nin down regülasyonuna 

neden olduğu bildirilmiştir ( Unnewehr, 2013). 

SAP, çeşitli iltihaplı kalıtsal, kötü huylu ve bulaşıcı durumlarla ilişkili 

çeşitli amiloidoz biçimleriyle ilişkili amiloid birikintileriyle fiziksel 

ilişkisi nedeniyle seçildi. Bu amiloid birikintileri normalde etkilenen 

organın biyopsisi ve floresan boyama ile tespit edilir. SAP'nin amiloid 

plaktaki işlevi tam olarak anlaşılmamıştır. SAP'nin amiloid fibrilleri 

degradatif enzimlere karşı stabilize etmeye hizmet ettiği öne 
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sürülmektedir (Tennent, 1995). Yara iyileşmesinde ve fibrozisin 

düzenlenmesinde SAP ile ilgili yapılan çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır.  

Pentraxin 3 (PTX3), bir akut faz proteinidir ve C-reaktif protein (CRP, 

PTX1) ve serum amiloid P (PTX2) ile birlikte pentraksin ailesinin bir 

üyesidir. Bu biyomarkırlar aynı aileye ait olsalar da, aralarında 

belirgin yapısal ve işlevsel farklılıklar vardır. Kısa pentraksin CRP ve 

serum amiloid P'nin aksine, PTX3 uzun bir pentraksindir (Goodman, 

1996). PTX3, evrim boyunca yüksek oranda korunur ve humoral ve 

hücresel immün tepkiyi aktive etmek ve yönlendirmek için ilişkili 

moleküler modeller aracılığıyla patojenleri tanıyan ve opsonize eden 

fonksiyonel bir antikor atasıdır (Inforzato, 2012). Rolü tamamen 

enflamatuar değil, aynı zamanda antiinflamatuardır, bu da PTX3' ün 

"yin ve yang rolü" terimine yol açar (Magrini, 2016). PTX3, 

enflamatuar uyarı üzerine nötrofil granülositler tarafından doğrudan 

salınır, ancak diğer hücreler tarafından de novo sentezlenebilir 

(Jaillon, 2007). Buna karşılık CRP, interlökin-6' nın uyarılması 

üzerine karaciğerde üretilir. PTX3, 6 ila 8 saat içinde maksimum 200 

ila 800 ng/ml seviyesinde zirveye ulaşırken, CRP, enflamatuar 

uyaranın 24 ila 48 saatinde zirve konsantrasyonuna ulaşır (Peri, 2000). 

Yüksek serum PTX3 seviyeleri, sistemik enflamatuar yanıt 

sendromunun ve sepsisin gelişmesiyle ve nihayetinde kritik hastalarda 

ölümcül sonuçlarla ilişkilendirilmiştir (Liu,2014). Diğer çalışmalar 

kardiyovasküler hastalıklarda, malignitelerde ve enfeksiyonlarda daha 

yüksek PTX3 serum seviyeleri göstermiştir (Caironi,2017). PTX-3, 
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inflamatuar süreçler sırasında dendritik hücreler, monositler, endotel 

hücreleri veya nötrofiller gibi çeşitli hücrelerde eksprese edilir. Çeşitli 

çalışmalar, aspergillus fumigatus, Staphylococcus aureus, 

pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, E. coli, neisseria 

meningitides ve çoklu virüsler gibi çeşitli spesifik enfeksiyöz ajanlara 

bağlı olarak PTX-3 ekspresyonunun arttığını bulmuştur (Bottazzi, 

2016). PTX-3, önceki çalışmalarda analiz edildiği gibi, enfeksiyöz 

bozukluklarda ve septik hastalarda yeni bir erken teşhis ve prognostik 

biyomarkır olarak önemli bir potansiyel ortaya koyuyor gibi 

görünmektedir (Liu, 2014). PTX3, kardiyovasküler sistemdeki lokal 

inflamasyona yanıt olarak lökositler, dendritik hücreler, fibroblastlar, 

adipositler ve endotel hücreleri dahil olmak üzere çeşitli hücre tipleri 

tarafından hızla üretilir ve salınır (Bonacina, 2013). Son yıllarda, 

PTX3 varlığı farklı patolojik koşullar altında miyokardda ve vasküler 

yapılarda saptanmıştır, bu da kardiyovasküler bozukluğu olan 

hastalarda artmış plazma PTX3 düzeylerinin gözlenmesi ile paralellik 

göstermektedir (Norata, 2010). Son çalışmalar, kalp yetmezliğinde, 

plazma PTX3 seviyelerinin, normal koşullarda çok düşük iken, 

hastalığın ilerlemesiyle aralarında pozitif korelasyon olduğunu ortaya 

koymaktadır (Nebuloni, 2011). C-reaktif protein (CRP), pentraksin üst 

ailesine aittir ve ateroskleroz patogenezinde anahtar bir süreç olan 

düşük dereceli kronik inflamasyonun en iyi karakterize edilmiş 

biyobelirteçlerinden biridir. Hem artmış kardiyovasküler riski olan 

kişilerde hem de genel populasyonda yapılan çeşitli epidemiyolojik 

çalışmalar, serum CRP'nin kardiyovasküler olayları bağımsız olarak 

öngördüğünü göstermiştir (Buckley, 2009). İlginç bir şekilde, PKOS 
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kadınlarında CRP seviyeleri artmıştır (Escobar-Morreale, 2011). 

Pentraxin-3 (PTX3), doğuştan gelen ve adaptif immün yanıtta temel 

bir role sahip olan pentraxin süper ailesine ait bir başka proteindir 

(Mantovani, 2008). Serum CRP için bulunduğu gibi, PTX3 seviyeleri 

geleneksel risk faktörlerinden bağımsız olarak kardiyovasküler 

olayları öngörmektedir (Ryu, 2012). İlginç bir şekilde, bu bulgular, 

analize serum CRP' nin dahil edilmesinden etkilenmemiştir, bu da 

PTX3 seviyelerinin tamamlayıcı bilgiler taşıdığını düşündürmektedir. 

PTX3, mikrobiyal bileşenlere veya proinflamatuar sitokinlere yanıt 

olarak esas olarak lökositler, dendritik hücreler, monositler ve 

makrofajlar tarafından sentezlenir (Garlanda, 2005). Ek olarak, 

endotel hücreleri, fibroblastlar, düz kas hücreleri ve adipositler gibi 

diğer hücre tipleri, uygun uyarıma yanıt olarak PTX3 üretebilir ve bu 

proteinin yalnızca iltihaplanmada değil, aynı zamanda anjiyogenez ve 

matriks birikiminde de rol oynamasını destekler (Inforzato, 2011). 

Ayrıca PTX3, hormonal uyarılar altında kümülüs ooforusunda 

sentezlenir ve preovulatuar dönemde kümülüsün hücre dışı 

matriksinin birleşmesinde önemli bir rol oynar, normal oosit gelişimi 

ve döllenmeyi garanti eder (Scarchilli, 2007). Pentraxin 3, periferik 

dokular tarafından üretilir ve bozulmuş vasküler endotel fonksiyonunu 

yansıtır. Buna karşılık, CRP esas olarak hepatositler tarafından üretilir 

ve ağırlıklı olarak sitokin interlökin-6'nın (IL6) transkripsiyonel 

kontrolü altındadır (Hamad, 2012). Pentraxin 3, tipik olarak 

anjiyogenezin fibroblast büyüme faktörü (FGF2) reaksiyonunu inhibe 

ederek, anjiyogenezi inhibe eder, restenozu düzenler ve ilerlemiş 

aterosklerotik lezyonların oluşumunu artırmaktadır (Shindo, 2016). 
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Yapılan bir çalışmada obez yağ dokusunda yüksek pentraxin 3 

seviyelerinin, nöropeptid Y sinyalini aktive ederek adipojenik 

farklılaşmayı teşvik ettiği ifade edilmektedir (Shin, 2018). Klinik 

olarak, yeni tanımlanan nöropeptid Y ve ilgili reseptörlerin farklı 

hastalıklardaki olası rollerini belirlemede önemli olabileceği gibi 

(Akdağ, 2020), CRP ve Pentraxin 3 gibi markırların da farklı 

hastalıkların ön tanılamasında, hastalık seyrinde, siddetinde ve 

sınıflandırılmasında değerli bilgiler verebileceği öngörülmektedir.  
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