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1

ÖN SÖZ 

Cerrahi nosyonda hastaların hızla ve güncel bilimsel klavuzlar 
eĢliğinde tedavi edilmesi baĢarıda temel ögedir. Bu kitapta bu amaca 
yönelik olarak ve güncel bilimsel klavuzlar eĢliğinde kıymetli 
yazarlarımızın deneyimlerine ve bilgilerine ana hatlarıyla yer 
verilmiĢtir. Klinik sahada çalıĢan veya bu konularla ilgilenen 
hekimlere yönelik olan kitabımızın sağlık camiasına faydalı olmasını 
ümit ediyoruz.  

Cerrahlar cerrahinin sanat olduğunu dile getirir. Bu sanatı icra ederken 
aynı çalıĢma ortamında yani ameliyathanede farklı odalarda farklı 
cerrahiler yapılmaktadır. Ancak hepsinde amaç hastaya en çok faydası 
dokunan tedaviyi uygulamaktır. Bu amaçla bazen farklı cerrahi 
branĢta da olsa baĢka cerrah meslektaĢımızdan fikir alıĢ veriĢi 
olabilmektedir. Bizde cerrahinin önemine, farklı cerrahilerin bazen 
yollarının kesiĢmesine dikkat kesilerekten farklı cerrahi alanlarda 
çalıĢan cerrahlardan güncel tedavileri ile ilgili ortak bir kitap 
yayınlamak istedik.  

 Bu kitabın oluĢturulmasında katkı sağlayan tüm yazar 
arkadaĢlarımıza ayrıca kitabın basılmasında bizlere destek olan 
yayınevimize teĢekkürlerimizi sunarız. 

          Editörler 
Uzm. Dr.Zeliha AYHAN 
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GİRİŞ 

Safra taşı pankreatiti dünya genelinde akut pankreatit vakalarının 

%35-40’ını; ülkemizdeki akut pankreatit vakalarının ise büyük 

çoğunluğunu oluşturmaktadır (Sayek I, Sayek I. Temel Cerrahi. 4. 

Baskı.  Forsmark CE, Gastroenterology 2007.  Ertekin C, Ulusal 

Travma Acil Cerrahi Derg 1995. Ayten R, FÜ Sağ Bil Derg 2007). 

Patofizyolojik olarak ampulla Vateri’nin migrasyon yapan taşlarla 

obstrükte olması düşünülmektedir. Bu hastalarda başlangıç tedavisi 

konservatif veya girişimsel olabilmektedir. Nitekim herhangi bir 

girişim uygulanmayan hastalarda yüksek rekürrens oranları nedeniyle 

(%29-63) konvansiyonel (Dixon JA,  Am J Surg 1970.  Ranson JH,  

Ann Surg 1979. Frei GJ, J Surg 1986) ve ya son zamanlarda 

laparoskopik cerrahi (Tate JJ, J Surg 1994. Gurusamy KS, Cochrane 

Database Syst Rev 2013. Bouwense SA, Trials 2012) tedavi 

önerilmektedir. Fakat yine de biliyer pankreatitli hastalarda 

kolesistektominin zamanlamasına ait henüz bir fikir birliği 

bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı; akut pankreatit tedavisinde 

ilk atak sırasında yapılan  erken laparoskopik kolesistektomi (LK) ile 

geç LK prosedürlerinin karşılaştırılması, mortalite ve morbidite 

üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER 

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi 

Kliniği'ne akut biliyer pankreatit tanısı ile yatan hasta dosyaları 

retrospektif olarak incelendi. Hastalar tedavi yöntemlerine göre iki 

gruba ayrıldı. Grup 1 ilk pankreatit atağı sırasında kliniği düzeldikten 
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sonra yapılan erken LK, Grup 2 ise ilk atak esnasında medikal tedavi 

uygulanan ve en az 8 hafta sonrası için elektif LK (interval 

kolesistektomi) planlanan hastalar olarak belirlendi. Hastalar yaş, cins, 

klinik bulgular, atak sayısı, hastanede yatış süresi, morbidite ve 

mortalite açısından değerlendirildi. Akut biliyer pankreatit tanısı 

(Sayek I, Sayek I Temel Cerrahi. 4. Baskı) akut karın ağrısı ve 

hassasiyet, (Forsmark CE, Gastroenterology 2007) serum amilaz 

ve/veya lipaz değerlerinde normalin 3 katı yükselme, (Ertekin C, 

Ulusal Travma Acil Cerrahi Derg 1995) ultrasonografide biliyer 

sistemde taş saptanması, (Ayten R, FÜ Sağ Bil Derg 2007) alkol, 

ailesel hiperlipidemi ve diğer pankreatit etiyolojisi sebeplerinin 

dışlanması kriterleri ile konuldu. Preoperatif yapılan görüntüleme 

tetkiklerinde safra kesesi duvar kalınlığı olan veya perikolesistik sıvı 

gözlenen hastalara akut kolesistit tablosunun eşlik ettiği kabul edildi. 

Hastalığın şiddeti Ranson skorlaması ile değerlendirildi. Hafif ve orta 

şiddetli hastalar ≤3 olarak sınıflandırıldı ( Ranson JH, Surg Gynecol 

Obstet 1974. Ranson JH, Am J Gastroenterol 1982). Klinik düzelme 

serum amilaz, lipaz ve karaciğer fonksiyon testlerinin (başlangıçta 

yüksek saptanmışsa) normale dönmesi ve karın ağrısının gerilemesi 

olarak belirlendi. Çalışmada tüm istatistiksel analizler için Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) for Windows 13,0 programı 

kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel 

metodların (ortalama, standart sapma, frekans) yanı sıra niceliksel 

verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin 

gruplar arası karşılaştırmalarında Student t-testi kullanıldı. Niteliksel 

verilerin karşılaştırılmasında ise ki-kare testi ve Fisher’in kesin ki-kare 
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testi kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 

düzeyinde değerlendirildi. 

BULGULAR 

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi 

Kliniği'ne akut biliyer pankreatit nedeniyle başvurmuş ve 

kolesistektomi uygulanan toplam 45 hastadan 35'i kadın (%77,8) ve 

10'u erkek (%22,2) hasta retrospektif olarak değerlendirildi. ABP 

tedavisi tamamlandıktan sonra LK yapılan Grup1, ABP tedavisinden 

sonra 2 aylık interval verilen ve daha sonra LK yapılan hastalar grup2 

olarak adlandırıldı. Grup 1; 22, Grup 2 ise 23 olmak üzere toplam 45 

hastadan oluşmaktaydı. Hastaların ortalama yaşı 56 (26-93)’dı. 

Hastaların tümüne USG yapılmış ve safra kesesinde taş saptanmıştı. 

USG’de intrahepatik safra yolları ve koledok kanalında genişleme 

saptanan ve biyokimyasal parametrelerinde tıkanma sarılığı paterni 

gösteren; Grup 1'de 5 (%22,7) hastada; Grup 2'de 9 (%39,1) hastada 

MRCP yapıldı, MRCP sonucuna göre, Grup 1'de 3 (%13,6) hastada; 

Grup 2'de 7 (%30,4) hastada ERCP+sfinkeretomi yapıldı. Grup 1 

hastalarında LK süresi ortalama 57,8 dakika, grup 2’de 45,7 dakika 

olup anlamlı fark bulundu (0.01>p). Grup 1’de 3 (%13.6), grup2 de 2 

(%8.7) hastada açığa geçildi.(TABLO1) 
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Tablo 1. Genel Bilgiler 

 

Hastaların toplam 8’inde (%17.7) postoperatif komplikasyon 

gözlemlendi. Bunlardan grup 1’de 3 hastada atelektazi, 1 hastada yara 

enfeksiyonu toplam 4 (%18,1) hastada, grup 2’de 2 hastada atelektazi, 

2 hastada yara enfeksiyonu toplam 4 (%17,4) hastada komplikasyon 

gözlendi. İki grup arasında mortalite ve morbidite oranları arasında 

istatistiksel anlamlılık tespit edilmedi. Grup 1'de 1 (%4,5) , Grup 2'de 

2 (%8,7) hastada yeniden akut pankreatit atağı görüldü. Hastaların 

yatış süreleri; grup 1’de ortalama 13.18 gün, grup 2’de 8,3 gün idi 

(ŞEKİL 1) 

 

Şekil1: Postop Komplikasyonlar ve Yatış Süresi 

HASTA GRUP1 GRUP2 

SAYI 22 23 

MRCP 5 (%22,7) 9 (%39,1) 

ERCP 3 (13,6) 7 (%30,4) 

AMELİYAT SÜRESİ 57,8 DAKİKA 45,7 DAKİKA 

AÇIĞA GEÇME 3 (%13,6) HASTA 2 (%8,7) 

YATIŞ SÜRESİ 13,18 GÜN 8,3 GÜN 
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TARTIŞMA 

ABP’te definitif tedavi kolesistektomidir. Kolesistektomi sonrası 

tekrarlayan pankreatit atağı riski %1–2 ‘dir (Van Baal MC, Ann Surg. 

2012. Nebiker CA, Surgery 2009). Ancak ilk pankreatit atağı sonrası 

definitif tedavi uygulanmayan hastaların üçte ikisinden fazlasında ilk 

üç ay içinde tekrarlayan pankreatit atağı görüldüğü bildirilmiştir (Van 

Baal MC,  Ann Surg. 2012. Nebiker CA, Surgery. 2009). Tekrarlayan 

pankreatit atakları % 4- 50 oranında ciddi pankreatit atağı şeklindedir 

ve morbidite ve mortalite oranı sırasıyla %10-40 dur (Hernandez V, 

Am J Gastroenterol. 2004. Lankisch PG, Pancreas. 2008 ). Geçmişte, 

pankreatite bağlı inflamasyonun komplikasyon ve konversiyon 

riskinin arttığı bu nedenle kolesistekominin 6-8 hafta sonra yapılması 

önerilmekteydi. Ancak günümüzde tedavi şemalarında 

kolesistektominin ilk yatışta veya ilk 2-4 hafta içinde yapılmasını 

önermektedir (Working Party of the British Society of 

Gastroenterology; Association of Surgeons of Great Britain and 

Ireland; Pancreatic Society of Great Britain and Ireland; 2005 , Banks 

PA, Freeman ML;  Am J Gastroenterol.  Uhl W, Bassi Pancreatology. 

2002).  Ancak bu hasta grubunun sadece % 39-51 kadarına bu tedavi 

şemalarına göre tedavi uygulanmaktadır (Nguyen GC, Am J 

Gastroenterol. 2008. Chiang DT, ANZ J Surg. 2008) Ülkemizde 

yapılan bazı çalışmalarda hastaların büyük çoğunluğuna interval 

kolesistektomi uygulandığı bildirilirken hastaların sadece %42,5 – 

52,1' ine ilk yatışta kolesistektomi uygulandığı bildirilmiştir.( Demir 

U, Turkish Journal of Surgery/Ulusal cerrahi dergisi. 2014. Beyazit Ü, 
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Turkish Journal of Surgery/Ulusal cerrahi dergisi. 2011).  Safra kanalı 

ve ampulla Vater'den safra taşı geçişi safra akut pankreatinin ana 

nedenidir. Biliyer dekompresyon ERCP ve endoskopik sfinkterotomi 

ile yapılabilir (Working Party of the British Society of 

Gastroenterology; Association of Surgeons of Great Britain and 

Ireland; Pancreatic Society of Great Britain and Ireland; Association 

of Upper GI Surgeons of Great Britain and Ireland. 2005 ,  Banks PA, 

Am J Gastroenterol.2006 ). Çalışmamızda grup1 de 5 (%22,7) , grup2 

de 9 (%39,1) hastada ana safra yolundaki biliyer taş varlığı ameliyat 

öncesi MRCP ile doğrulandı; bu hastalarda grup1 3 (%13,6 ), grup2 

de 7 (%30,4) hastaya ERCP ve ERCP ile ana safra kanalından taş 

çıkarıldıktan sonra kolesistektomi uygulandı. Safra pankreatitinden 

sonra hastalarda biliyer pankreatit nüksü veya biliyer kolik, kolanjit, 

koledok obstrüksiyonu ve akut kolesistit gibi diğer biliyer olaylar 

görülebilir (Nguyen GC, Am J Gastroenterol. 2008). Literatürler 

tekrarlayan bu safra olaylarını önlemek için safra pankreatiti sonrası 

kolesistektomi veya endoskopik sfinkterotomi önerilmektedir 

(Nguyen GC, Am J Gastroenterol. 2008). Bu tavsiye dikkate 

alındığında, erken LK, hafif biliyer pankreatitin ilk atağından 

iyileştikten sonra hemen yapılır. 

 Geçmişte, akut pankreatit atağından hemen sonra yapılan girişimlerde 

Callot üçgeni anatomisinin doğru değerlendirilmesinin zor olduğu ve 

bu alanda yapılan diseksiyonun hem zor hem de tehlikeli olduğu 

yönünde görüşler mevcuttu (Ong GB, J Surg. 1979). ABP nedeni ile 

LK operasyonunda diseksiyon güçlüğü nedeni ile % 16-18 oranında 



 

 11 

laparatomiye geçiş olduğu bildirilmiştir (Bulkin AJ, Am Surg. 1997. 

Tang E, Arch Surg. 1995 ). Ancak son yıllarda, bu görüşün tam aksini 

bildiren çalışmalar vardır.  Özellikle hafif biliyer pankreatit sonrası 

erken dönemde yapılan kolesistektomide komplikasyon ve 

laparatomiye geçiş oranları interval kolesistektomi yapılan hastalarla 

benzer olduğu bildirilmiştir (Uhl W, Pancreatology. 2002. Werner J, 

Gut. 2005. Alimoglu O, World J Surg. 2003.). Hatta bazı 

çalışmalarda, interval kolesistektomide safra kesesi etrafında adezyon 

ve fibrozisin daha fazla olduğu ve bu hadisenin operasyonu 

güçleştirdiği bildirilmiştir (Sinha R, HPB (Oxford). 2008). Bizim 

çalışmamızda da, ABP nedeniyle erken ve geç dönemde LK’de 

birbirine yakın oranda komplikasyon ve laparatomiye geçiş 

gözlemlendi.  LK diseksiyon zorluğu konusunda çalışmamızda 

herhangi bir kriter kullanılmamış olmasına rağmen operasyon süresi 

ve komplikasyon oranının her iki grupta benzer olması erken dönem 

kolesistektominin ek bir operasyon zorluğu ortaya çıkarmadığını 

düşündürmektedir. Erken dönem kolesistektomi yapılmasını savunan 

görüşlerin en önemli destek noktası interval kolesistektomi yapılacak 

hastalarda bekleme süresinde ortaya çıkan tekrarlayan biliopankreatik 

olayların yüksek oranda görülmesidir. Literatürde, 4-8 haftalık 

bekleme süresinde hastaların % 18 kadarında tekrarlayan biliyer 

olaylar geliştiği gösterilmiştir (Van Baal MC, Ann Surg. 2012). Bizim 

çalışmamızda da hastaların % 8,7(2/23)sinde tekrarlayan 

biliopankreatik olaylar görülmüştür. Akut biliyer pankreatitte erken 

kolesistektomide iki farklı yaklaşım mevcuttur. İlk yaklaşım hastanın 

geliş saatti içinde kolesistektominin yapılmasıdır. Bu yaklaşımın 
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değerlendirildiği sınırlı sayıda hastayı kapsayan iki çalışmada, bu 

yaklaşımın güvenli olduğu ve hastanede yatış süresinin bu grupta daha 

kısa olduğunu bildirmiştir (Rosing DK, J Am Coll Surg. 2007 

Aboulian A,  Ann Surg. 2010) . Ancak ilk yatışta hafif ABP olarak 

değerlendirilen hastaların %15 inde hastalığın ciddi pankreatite 

ilerlediği bildirilmiştir (Dambrauskas Z, Scand J Gastroenterol. 2010.  

Papachristou GI,  J Gastroenterol. 2010)  Klinik bulguların ve 

laboratuar değerlerinin gerilemesi beklenilmeden yapılan girişimler 

ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilir. Bu görüş nedeniyle 

ABP de diğer yaklaşım ise klinik iyileşme ve laboratuar bulgularının 

normale dönmesinin ardından kolesistektomi yapılmasıdır. Bu 

yaklaşımın interval kolesistektomi ile karşılaştırıldığı çeşitli 

çalışmalarda erken kolesistektominin benzer komplikasyon ve açığa 

geçme oranları ile gerçekleştirildiği gösterilmiştir (Uhl W, 

Pancreatology. 2002.  Werner J. Gut. 2005.  Alimoglu O, World J 

Surg. 2003). Biz de ABP de kolesistektominin klinik iyileşme ve 

laboratuar değerlerinin normale dönmesinden sonra yapılmasının daha 

güvenli olduğunu düşünerek bu yaklaşımı tercih etmekteyiz. 

Erken LK’mi yapılan hasta grubunda, interval LK yapılacak hastalar 

gruba oranla bekleme süresinde ortaya çıkan tekrarlayan 

biliopankreatik olayların grup 2 de (grup2/grup1 %8,7/%4,5) yüksek 

oranda çıkması ve tekrar hastaneye yatış yapılması nedeniyle, 

hastanede kalış süresi istatistiksel anlamlı olarak daha kısaydı. 

Literatürdeki diğer çalışmalarda da benzer sonuçlar bildirilmiştir (Uhl 
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W, Pancreatology. 2002. Werner J Gut. 2005, Alimoglu O. World J 

Surg. 2003. Dalbaşı E, Kocaeli Med J.2020)  

Çalışmamızın retrospektif olması ve hasta sayısının sınırlı olması 

çalışmamızı kısıtlayan en önemli faktörlerdir. Akut pankreatit 

nedeniyle sadece medikal tedavi gören (ameliyat olmayan hastalar), 

acil palyatif girişim [ERCP, laparotomi, nekrozektomi (şiddetli 

nekrotizan pankreatit), drenaj vs.) uygulanan hastalar ile kronik 

pankreatit ve alkol kullanım öyküsü olan hastalar çalışma dışı 

bırakıldı. 

SONUÇ 

ABP tanısı ile hastaneye yatırılan hastaların kolesistektomi 

zamanlaması hakkında halen fikir birliği oluşmamıştır. ABP 

tedavisinde erken dönemde yapışıklıklar, disseksiyon güçlüğü ve 

kanama riski nedeniyle LK zamanını uzatmasına rağmen hastanın 

postoperatif hastanede yatış süresinde ve komplikasyonlar açısından 

farklılık saptanmamıştır. Bu çalışmamızda; akut biliyer pankreatit 

tablosu geriledikten sonra yapılacak kolesistektominin güvenle 

uygulanılabilmektedir. Hastalar daha sonra gelişebilecek akut 

pankreatit ataklarının komplikasyonlardan korumak amacıyla erken 

LK yapılması gerektiği kanaatindeyiz. 
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GİRİŞ 

Göğüs Cerrahisi başta yüksekten düşme, trafik kazaları, delici kesici 

alet yaralanmaları, ateşli silah yaralanmaları sonucu ortaya çıkan 

pulmoner komplikasyonların tedavisi ile spontan pnömotoraks, 

yabancı cisim aspirasyonları ve plevral efüzyonların tedavisi sırasında 

hastane acil tıp bölümü servisi ile her zaman yakın temas halindedir. 

Bu hastalıkların tedavisinin bir kısmı acil serviste uygulanırken bir 

kısmı da ameliyathane şartlarında gerçekleşmektedir. İnterkostal 

blokaj, torasentez, tüp torakostomi ve torakotomi gerek duyulduğu 

hallerde acil serviste uygulanabilen girişimsel işlemlerdir. Göğüs 

Cerrahisi Bölümü olarak acil serviste yapılacak tüm girişimsel 

işlemlerden önce hasta ve hasta yakınlarına mutlaka yapılacak işlem 

anlatılmalı ve yazılı onayı alınmalıdır. 

1.İNTERKOSTAL SİNİR BLOKAJ (İKB) 

Çoğunlukla kot kırıklarının akut tedavisi için kullanılan bu yöntem 

interkostal sinire lokal anestezik ajan enjekte edilerek kullanılan bir 

yöntemdir. Acil servis dışında bu yöntem açık akciğer ameliyatlarında 

ağrının kesilmesi amacı ile de kullanılır. 

1.1. İnterkostal alanın klinik anatomisi: 

İnterkostal bölge iki kosta arasındaki bölgeye verilen addır.Alt kotun 

üst kısmındaki bölgeden interkostal arter,interkostal ven ve interkostal 

sinir geçtiği için işlem yapılırken üst kotun alt kısmının yapılmalıdır.  
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1.2. İKB için gerekli malzemeler: 

1.Uygulanacak bölgenin temizliği için antiseptik solusyon 

2.Steril Enjektör ve steril eldiven 

3.Lokal anestezik ilaç(Prilokain veya bupivakain) 

4.Steril serum fizyolojik  

Etki süresinin artırılması isteniyorsa adrenalin kullanılması önerilir. 

1.3. İKB tekniği: 

İşlem uygulanacak bölgeye antiseptik solüsyon tekrar temas 

etmiyecek şekilde uygulanarak sahanın temizliği yapılır. Enjektör 

işlem bölgesine yüzeysel batırılır,enjektör kaburga ile temas ettiği 

zaman hafif geri çekerek kaburganın üst tarafına gelecek şekilde 

ilerlenir. Pnömotoraks oluşma riski ile bölgede interkostal arter ve 

venlerin varlığından dolayı enjektöre negatif basınç uygulanır kan 

ve/veya hava gelmiyorsa serum fizyolojik ile dilüe etiğimiz lokal 

anestezik madde bölgeye uygulanır. Uygulanan alanın genişliğine 

göre yapılacak kot sayıları artırılabilir. 

1.4. İKB komplikasyonları: 

Pnömotoraks, hemotoraks, interkostal arter ve ven hasarı,yüzeyel cilt 

enfeksiyonu,hematom ve alerjik reaksiyon oluşabilecek 

komplikasyonlardır.İşlem sonrası mutlaka postero-anterior akciğer 

filmi çekilerek olası komplikasyonlar açısından hasta 

değerlendirilmelidir. Göğüs ön yüzünden yapılan işlemlerde risk daha 

yüksektir (Kehlet H,1998). 
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2.TORASENTEZ 

Plevral boşluğuna bir kateter veya iğne ile geçilerek içeriğin aspire 

edilmesi işlemine torasentez adı verilir.  

2.1. Torasentez endikasyonları: 

Tanı ve tedavi amaçlı kullanılabilen torasentez acil serviste daha çok 

plevral efüzyona bağlı gelişen nefes darlığını tedavi etmek için ve 

travma sonucu plevral aralıkta oluşan hemotoraks sıvılarında tanısal 

olarak kullanılır.Bu amaç dışında kliniklerde nedeni bilinmeyen 

plevral sıvılarda örnekleme ve tedavi etmek amacı ile de kullanılan bir 

girişimsel işlemdir.  

Pnömotorakslarda torasentez hasta tansiyon pnömotoraks ise şayet 

acilen olay yerinde kalın lümenli bir iğne kullanılarak uygulanırken 

parsiyel spontan pnömotoraksı mevcut olan hastalarda tedavi 

uygulandığı klinikte tedavi amaçlı uygulanabilir. 

2.2. Torasentez Kontraendikasyonları:  

Bu işlem için kesin bir kontraendikasyon olmamakla birlikte kanama 

diyatezi olan ve pnömonektomi operasyonu geçiren kişilerin karşı 

akciğerindeki az miktarlardaki plevral sıvılar relatif 

kontrendikasyonlar olarak sayılabilir (McCartney JP,1993). 



 
24 Farklı Cerrahi Alanlarda Güncel Yaklaşımlar 

2.3. Torasentez için gerekli malzemeler 

1.Uygulanacak bölgenin temizliği için antiseptik solusyon 

2.Steril Enjektör(10cc yada 50 cc) steril eldiven ve steril spanç 

3.Sterilazyon amaçlı delikli ve deliksiz örtü 

4.Lokal aneztezik madde 

 

2.4. Torasentez tekniği: 

İşlem yapılacak bölgeye steril saha temizliği yapılması ardından 

hastaya uygun pozisyon verilir. Genellikle katı bir kural olmamakla 

birlikte hastanın sırt kısmı işlem yapacak hekime doğru şekilde 

oturmalı ve her iki kol altına yastık konarak desteklenmelidir. Bazı 

genel durum bozukluğu mevcut olan hastalarda plevral mayi üst 

tarafta kalacak şekilde yan yatırılarak ta işlem uygulanabilir. Başka bir 

seçenekte kolun baş üstüne alınarak kaburgalar arası mesafenin 

açılması sağlanır sonrasında orta aksiller hattan torasentez işlemi 

yapılmasıdır. Hastanın genel durumu ve ortam şartlarına göre 

pozisyon kararı verilir (Light RW,1989). 

Lokalize bir sıvı değilse midskapular hat ile 6.interkostal aralığın 

kesistiği yerden işlem güvenle yapılabilir. Loküle plevral sıvılarda 

ultrasonografi ile işaretleme yapılarak işaretlenen bölgeye işlem 

uygulanır. 

İşlem esnasında damar sinir paketinin zarar görmemesine dikkat 

edilmeli bunun için işlem yaparken alttaki kostanın üzerine yakın 

yerden torasentez yapılmalıdır (Batırel HF,2002). Kilolu olup göğüs 

duvar kalınlığı enjektör ile plevral aralığa ulaşmamıza engel olan 

hastalarda gri antreket gibi daha uzun intaketler kullanılarak plevral 
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aralığa ulaşabilmeyi deneyebiliriz. Tedavi amaçlı boşaltıcı torasentez 

uygulamalarında işlem bölgesindeki plevral sıvı miktarı azaldıkça 

akciğer parankimine zarar verme ihtimali artar. Plevral sıvı azaldıkça 

pnömotoraks açısından daha dikkatli olmalı ve bu işlemlerde plastik 

kateterler kullanarak riski askari olarak azaltabiliriz. 

 

Resim 1:Torasentez işlemi 

2.5. Torasentez Komplikasyonları 

Yumuşak doku enfeksiyonu, alerjik reaksiyonlar, pnömotoraks, 

hemotoraks, batın içi organ yaralanmaları (dalak,karaciğer vb) ve 

pulmoner ödem başlıca torasentez işleminin komplikasyonlarıdır. 

En sık görülen komplikasyon pnömotorakstır. Mutlaka torasentez 

işlemi sonrası postero-anterior akciğer grafisi çekilerek kontrol 

edilmelidir. 

Boşaltıcı torasentez uygulamalarında mümkünde bir defada 1 litreden 

fazla boşaltmamaya özen göstermeli ve işlem sırasında öksürük 
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gelişirse torasentez hemen sonlandırmalıdır. Bu şekilde pulmoner 

ödem riskini azaltmış oluruz (Grogan DR,1990). 

3.TÜP TORAKOSTOMİ 

Plevral aralığa dren konularak kapalı sistem sualtı şişelerine 

bağlanması uygulamasına kapalı su altı drenajı yada tüp torakostomi 

adı verilir. 

3.1. Göğüs tüpü için genel endikasyonlar 

Tüp torakostomi işleminin en yaygın kullanımı pnömotoraks gelişen 

hastalardır. Travmatik hemotoraks, hemopnömotoraks,malign plevral 

efüzyonlar, ampiyemler ile göğüs ve kalp damar ameliyatları sonrası 

göğüs boşluğu açılmıs ise tüp torakostomi uygulaması yapılır. 

Hastanın tanısı ve genel durumuna göre değişen çapta drenler 

kullanılabilir. Travmatik hemotorakslı ve/veya plevral boşluktan 

drenaj beklenen hastalarda daha büyük çaptaki drenler tercih edilirken 

pnömotoraks hastalarında küçük çaplı drenler tercih edilebilir. 

3.2. Göğüs tüpü için genel kontraendikasyonlar:  

Kanama diyatezi hastalarında tüp torakostomi kontrendikasyon 

oluşturmaktadır. Tedavisinde kan sulandırıcı kullanan hastalarda 

mutlaka kanama zamanı değerleri işlem öncesi bakılmalıdır. Hastanın 

ameliyat öyküsü sorgulanmalı pnömonektomi ameliyatı olan 

hastalarda ameliyat olunan tarafa mümkün oldukça göğüs tüpü 

takılmadan farklı yöntemlerle tedavi yapılmaya çalışılmalıdır. İşlem 

sırasında akciğerin göğüs duvarına yapışık olabileceği unutulmamalı 

ve dikkatli bir şekilde işlem uygulamalıdır. Spontan pnömotoraks 
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hastalarında bül ile pnömotoraks ayrımı yapılarak işlem 

başlatılmalıdır. Bül ile pnömotoraks ayrımı konusunda şüphe duyulan 

hastalarda akciğer tomografısı çekilerek ayrım kesin bir şekilde 

yapılmalıdır. 

3.3. Dren yerleştirme lokalizasyonları: 

Kaynaklarda önde pektoral kas arkada m.latissimus dorsi ile altta 

meme üzerinde geçen çizgi arasında kalan üçgen bölge güvenli bölge 

olarak tanımlanan yerdir (Elsayed H,2010).Çoğunlukla 4.-5.-

6.interkostal aralıktan yerleştirilirken bazı klinklerde midklavikular 

hat ile 2.interkostal aralığın birleştiği alan tercih edilmektedir (Laws 

D,2003). Torasentez işleminde olduğu gibi damar sinir paketine zarar 

vermemek için kotların üst kısmından işlem yapılmalıdır. 

3.4. Tüp toraksotomi işlemi için gereken malzemeler  

1-Antiseptik solüsyon,spanç ve steril örtü 

2-Bistüri,enjektör ve lokal cerrahi seti 

3-10File 36F arasında değişen çapta göğüs dreni 

4-Kapalı sualtı drenajı için drenaj şişesi 

5-İpek sütür 

6-500ml serum fizyolojik  

(Kapalı sualtı drenaj için şişeye konulmak üzere) 
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Resim 2:Tüp torakostomi gerekli malzemeler 

3.5. Tüp torakostomi tekniği: 

Hastaya uygun pozisyon verilerek işlem yapılacak kolu başının üstüne 

konulur. Göğüs dreni takılacak güvenli bölgenin dezenfeksiyonu 

sağlanır. Torasentez yapılarak pnömotoraks ise hava plevral mayi ise 

sıvı aspire edilerek tam lokalizasyon sağlanır.Takılacak bölgenin yer 

tespiti sonrası lokal anestezik ajan yapılır.Belirli bir süre bekledikten 

sonra işlem yapılacak kotlara parelel olacak şekilde bistüri ile cilt 

cilaltını içine alan kesi yapılır. Kesi sonrası interkostal aralığa kadar 

klemp ile çok aşırı diseke etmeden bir aralık oluşturulur. Damar sinir 

paketinin zarar görmemesi için işlem yapılacak kotun hemen 

üzerinden pariyetal plevra geçilerek göğüs boşluğuna geçilir. Değişen 

çaptaki göğüs dreni klemp yardımı ile interkostal aralıktan toraks içine 

yerleştirilir. Göğüs dreninin ucu klemp ile arka-yukarı doğru 

yönlendirilirse dren akciğer apeksine doğru daha kolay gönderilebilir. 
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Dren yerleştirildikten sonra ipek sütür ile tespit ve U dikileri atılır. 

Dren giriş yeri spanç ile kapatılarak pansumanı yapılır. 

 

Resim 3:Tüp torakostomi işlemi 

Dikkatli olunacak konuların başında mümkün olduğunca 6.interkostal 

aralığın altından dren takılmamalıdır. Olası diyafram yüksekliklerinde 

göğüs drenini göğüs boşluğu yerine batın içine gönderilebilir. Ayrıca 

hastanın önceden toraks operasyonu geçirmiş olması ve bronşektazi 

vb akciğerin enfeksiyöz hastalıkları mevcudiyeti durumunda akciğer 

dokusunun göğüs duvarına yapışıklığı olabileceği unutulmamalı ve bu 

kişilerde parankimal hasar oluşturmamak için dikkatli olunmalıdır. 

Solunum cihazına bağlı olan entübe hastalarda ise göğüs dreni 

interkostal aralıktan göğüs boşluğuna geçirilirken ventilatörden kısa 

süreliğine dekonnekte edilerek daha güvenli bir dren takılması 

sağlanır ve olası parankimal hasarlar önlenir. 
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4.VATS (VIDEO -ASSISTED THORACIC SURGERY) 

Video yardımcı toraks cerrahisi adı verilen kapalı olarak akciğer 

ameliyatları gerçektirmeye yarayan bir yöntemdir. Acil serviste 

kullanımı yok denecek kadar az olsa da son yıllarda kanser cerrahisi 

,timus cerrahisi ,pektus düzeltme operasyonları hiperhidroz, plevral 

biyopsi ve plevral sıvıların örneklenmesi ameliyatlarında kullanılmak 

üzere tek port veya daha fazla port kullanılarak göğüs cerrahisinde 

kullanımı yaygınlaşmıştır.  

 

Resim 4:VATS Operasyon Görüntüsü 

5.TORAKOTOMİ  

Göğüs boşluğunun açılması işlemine torakotomi adı verilir. Acil 

serviste torakotomi çoğunlukla delici kesici alet yaralanmaları veya 

ateşli silah yaralanmaları sonucu hastanın ameliyathaneye 

Ekran Görüntüsü 

Endoskopik kamera  
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gidemeyecek kadar acil ve genel durumunun kötü olması durumunda 

uygulanır. En sık posterolateral torakotomi ameliyatı kullanılır. 

Hasta opere olacak taraf üste olacak şekilde dekübit pozisyonuna 

getirilir. Altta bacak bükülür üstte kalan bacak düz uzatılır ve teması 

önlemek için bacaklar arasına yastık konmalıdır. Göğüs kafesi altına 

yastık konarak interkostal mesafenin açılması sağlanır. Üst tarafta 

kalan kol askıya alınarak görüş açısı sağlanmış olur. Operasyon olacak 

bölgenin antiseptik solüsyonlarla temizliği yapılarak saha steril 

örtülerle örtülür. Anteriorda memenin 4cm altından posteriorda 

skapula alt ucunun 4cm altına gelecek şekilde ‘tembel S’adı ile 

tanımlanan insizyon yapılır. Cilt cilaltı M.latissimus dorsi ve 

M.serratus anterior kaslarını kostalara yapışma yerlerinden kesilir. 

Elektif ameliyatlarda kas koruyucu torakotomi tercih edilirken acil 

serviste yapılan torakotomilerin aciliyeti göz önüne alındığında kaslar 

korunmadan hızlıca göğüs boşluğuna geçilmesi amaçlanır. İnterkostal 

mesafeye gelindiğinde damar sinir paketine zarar vermemek için 

kotların üzerinden geçilerek toraksa girilir. Göğüs boşluğundaki en 

geniş aralık olan 2. İnterkostal aralık olarak kabul edilip sayılarak 

hangi aralıktan işlem yapılması amaçlanıyorsa o aralıktan toraksa 

girilir. Çoğunlukla 5. interkostal aralıktan ameliyatlar tercih edilir. 

Toraks ekartörü yerleştirildikten sonra planlanan operasyon 

gerçekleştirilir.  

Ayrıca anterior torakotomi ve iki taraflı anterior torakotomi ile 

sternumda kesilerek Clamshell insizyonu adı verilen fakat oldukça 

nadir uygulanan kesi yöntemleri vardır. 
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Travmanın şiddeti ve yerine göre posterolateral, anterior veya 

clamshell insizyonu yapılabilir (Enön S,2003). 
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GİRİŞ 

Uluslararası Ergonomi Birliği (International Ergonomic Association-

IEA) ergonomiyi; Yunancada “ergos” ve “nomos” kelimelerinden 

türetilen ve iş bilimi anlamına gelen bir terim olarak açıklamaktadır 

(IEA, 2015; Aydemir ve Yenimahalleli Yaşar, 2016; Schlussel and 

Maykel, 2019; Çıtak Bilgin ve Böyük, 2020). Ergonomi çalışma 

alanının ve kullanılacak ekipmanların çalışanların fiziki yapısına 

uygun, kullanımı kolay ve tehlike oluşturmayacak biçimde 

tasarlanmasıdır (Babayiğit ve Kurt, 2013; Güler ve ark., 2015;  

Özhanlı ve Özbaş, 2018). Ergonomi ile çalışma ortamı insanların 

kullanımına uygun hale getirilerek; iş verimini ve kalitesini artırmak, 

iş stresini ve iş gücü kaybını azaltmak, çalışan sağlığını ve güvenliğini 

koruma altına almak amaçlanmaktadır (Çıtak Bilgin ve Böyük, 2020; 

Abdollahi et al., 2020). 

Çalışma ortamı ile çalışan sağlığı arasında çift yönlü bir ilişki vardır. 

Çalışma ortamı çalışanın sağlığını etkilerken, sağlığı bozulan çalışan 

çalışma ortamında verimli ve etkin çalışamamaktadır (Vural ve 

Sutsunbuloğlu, 2016; Özşaker, 2018). Çalışanın fiziksel kapasitesi 

yapılacak işin gereksinimlerini karşılamıyorsa o zaman sağlık 

sorunları ortaya çıkmaktadır. Sağlık sorunları içerisinde %50 oranında 

işe bağlı kas iskelet problemleri görülmektedir (Babayiğit ve Kurt, 

2013). Hastane çalışanlarında kas iskelet problemlerinin yaklaşık 

%8.8 olduğu belirtilmektedir. Bu oranın endüstri sektöründe 

çalışanlardan bile (%5.7) daha fazla olduğu dikkat çekmektedir (İlçe, 

2014; Solmaz ve T. Solmaz, 2017).  “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği 
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Enstitüsü (NIOSH)” kas iskelet problemlerine neden olan ergonomik 

riskleri; uzun süre ayakta kalmak, yanlış postürde oturmak, yanlış 

postürde çalışmak, vücut mekaniğine aykırı yük taşımak, hasta 

kaldırmak, hastanın transferindeki diğer riskler olarak sıralamaktadır. 

Sağlık sorunları yaşamamak ve kaliteli hizmet verebilmek için 

ergonomi iyi bilinmeli ve sağlık personeli ergonomik kurallara uygun 

hareket etmelidir (Güler ve ark., 2015).   

1. ERGONOMİ TASARIM İLKELERİ 

Ergonomi multidisipliner bir alan olarak kabul edilmektedir. 

Ergonomi prensipleri insan anatomisine dayanarak fizyolojik ve 

psikolojik açıdan uygun bir mühendislik hizmeti sunmayı amaçlar 

(Schlussel and Maykel, 2019). İnsan sistem etkileşimlerini anlamak 

için ergonominin ana bileşenlerini tanımlamak gerekir. Uluslararası 

Ergonomi Birliği ergonominin fiziksel, bilişsel ve örgütsel olmak 

üzere 3 alt bileşeni olduğunu belirtmiştir (Özşaker, 2018). 
 

1.1. Fiziksel Ergonomi 

 

Çalışanların anatomik, antropometrik, fizyolojik ve biyomekanik 

süreçleri, iş sırasında duruş özellikleri, tekrarlanan hareketler, kas 

iskelet sistemi sorunları, iş yeri düzeni ve temel sağlık konularını 

açıklar (Babayiğit ve Kurt, 2013; Özşaker, 2018). 
 

1.2. Bilişsel Ergonomi (Mühendislik Psikolojisi)  
 

İnsanların zihinsel süreçleriyle ilgili algı ve hafıza gibi unsurları içerir. 

Çalışanların mental süreçleriyle diğer ögelerin etkileşimi açıklar. 
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Çalışan bilgisayar etkileşimi, iş stresi ve performans gibi konuları 

kapsar (Aydemir ve Yenimahalleli Yaşar, 2016). 

 

1.3. Örgütsel Ergonomi 
 

Kurumsal düzeyde örgütlenerek kurumsal sistemleri sosyoteknik 

yapılarla optimize etmeyi amaçlar. Ekip kaynak yönetimi, işbirliği 

içinde uyumlu çalışma, toplum ergonomisi, katılımcı tasarım v.b 

konuları içerir. Katılımcı ergonomi sayesinde çalışan ve hasta 

güvenliği önemli ölçüde sağlanır (Babayiğit ve Kurt, 2013; IEA, 

2015). 

 

2. AMELİYATHANEDE ERGONOMİ VE ÖNEMİ 

 

Ameliyathaneler yoğun iş yükünün olduğu, özel bilgi ve beceri 

gerektiren yeni teknolojinin kullanıldığı, çalışanlar üzerinde stres 

oluşturacak birçok risklerin bulunduğu özelleşmiş birimlerdir (İlçe, 

2014; İlçe ve ark., 2018; Usta ve ark., 2019). Ameliyathane 

çalışanlarında meslek hastalıklarının gelişimini hızlandıran, iş yükünü 

etkileyen ve stres kaynağı olabilecek ergonomik faktörler bu 

risklerden biridir (Özşaker, 2018). Ameliyathanede hastaların 

konumlandırılması, itme çekme kuvvetlerinin sık kullanılması, 

eşyaların ve hastaların transferi ve uzun süre aynı pozisyonda kalma 

kas iskelet hastalıklarına neden olmaktadır (Özhanlı ve Özbaş, 2018). 

Bunlara ortamın soğuk olması ve vibrasyonun eklenmesiyle birlikte 

çalışanlarda bacak, sırt, bel ağrısı, boyun, omuz ve kol ağrısı, karpal 

tünel sendromu, kronik venöz yetmezlik, alt ektremitelerde ödem, 

spinal kordda basınç gibi birçok sağlık sorunu görülmektedir (Özhanlı 
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ve Özbaş, 2018; İlçe ve ark., 2018; Gürer, 2018). Bu nedenle 

ameliyathanelerde ergomik risklerin belirlenmesi, güvenlik 

önlemlerinin alınması ve personelin eğitilmesi oldukça önemlidir 

(Özşaker, 2018). 
 

3. AMELİYATHANEDE FİZİKSEL ERGONOMİK RİSKLER 

VE ETKİLERİ 

 

Ameliyathanedeki fiziksel ergonomik risk faktörleri uzun süre ayakta 

kalma, itme çekme hareketleri, fiziksel iş yükü, fiziki mekanın 

tasarımı ve kullanılan araç gereçlerle ilişkilidir (Moazzami et al., 

2016; Vural ve Sutsunbuluğlu, 2018). Yanlış vücut postüründe uzun 

süre çalışma, araç gereçleri vücut mekaniğine göre taşımama, 

radyasyon güvenliği için koruyucu kurşun giysiler giyme, 

ameliyathane ortamının yetersiz aydınlatılması, dağınık ve düzensiz 

koridorlar, uygun olmayan ayakkabılar, ıslak ve düzensiz zeminler 

ameliyathanedeki fiziksel ergonomik risk faktörleridir (Özhanlı ve 

Özbaş, 2018; Özşaker, 2018). Hastayı ameliyat masasına alırken ve 

pozisyon verirken yardımcı araç gereçlerin kullanılmaması, obez 

hastalarda taşıma kurallarına dikkat etmeme, hastanın ekstremitesini 

kaldırma, aletleri uzun süre vücuttan uzakta tutma, ağır aletleri 

kaldırma ve tekrarlayan düzensiz hareketler vücut mekaniğiyle ilişkili 

ergonomik risk faktörleridir (Nelson et al., 2007; Vural ve 

Sutsunbuluğlu, 2018).  

Rosenblatt ve ark. (2013) yapmış oldukları çalışmada ameliyathane 

ergonomik duruş için yanlış olan 3 hataya dikkat çekmiştir. Bunlar; 
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başın aşırı ileri pozisyonu, sürekli dengesiz yükselmeler ve asimetrik 

ağırlık taşımadır (Rosenblatt et al., 2013).  Başın aşırı ileri pozisyonu 

servikal bölgeye yükün fazla binmesine, omuzlarda ve omurgada 

dejenerasyon ve ağrıya neden olur. Ayrıca uzun süre tekrarlayan üst 

ektremite harekeleri ile uygun olmayan sırt duruşu omurgaya ekstra 

yük bindirmektedir (Szeto et al, 2010; Moazzami et al., 2016).  

Asimetrik ve uzun süreli dengesiz hareketler, duruş şekli ve uygulanan 

fiziksel güç ile birlikte kas, tendon ve bağlarda yaralanmalar olur 

(Moazzami et al., 2016; Schlussel and Maykel, 2019). Yapılan bir 

çalışmada cerrahların %50’sinde sadece duruşa bağlı kas iskelet 

problemlerin görüldüğü belirtilmiştir (Soueid et al, 2010). 

Ameliyathanede yapılan cerrahi işlemin laparoskopik ya da robotik 

olmasına bağlı olarak ergonomik faktörler değişebilmektedir. Robotik 

cerrahilerde ayarlanabilir kol koyma ve sandalyelerin kullanılması 

ergonomik açıdan kolaylık sağlamaktadır. Robotik cerrahinin diğer 

yöntemlerden daha rahat olduğu varsayılsa da sık kullanılan “Da 

Vinci” konsolunun kol koyma ayarlarının farklı boydaki kişilere 

uygun olmadığı belirtilmektedir (VantHullenaar et al, 2017). Yapılan 

çalışmalarda laparoskopik cerrahilerin robotik cerrahilere göre daha 

fazla kas aktivasyonuna neden olması dolayısıyla ergonomik açıdan 

çeşitli zorluklara neden olduğu belirtilmektedir (Lawson et al., 2007; 

Zihni et al., 2014). Laparoskopik cerrahide de kol koyma aparatlarının 

kullanılması uygulama hatalarını anlamlı derecede azalttığı 

belirtilmektedir (Galleano et al., 2006).  
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Çalışanların vücut postürü cerrahi operasyonun yapılma şekline bağlı 

olarak değişir (Schlussel and Maykel, 2019). Açık cerrahilerde 

çalışanların pozisyonu genellikle baş ilerde öne eğik ve sırt eğri 

şekildedir. Laparoskopik cerrahilerde monitör takibi için açık 

cerrahiye göre daha dinamik bir duruş gerekir  (Szeto et al., 2010; 

Moazzami et al., 2016). Ayrıca açık cerrahilerde işlem süresi uzadıkça 

sırt eğriliği 60-90’ye kadar artar. Bu durum kasların ve omurganın 

oksijenizasyonunu bozarak laksik asit birikimine neden olur. Böylece 

kaslarda gerginlik ve yorgunluk oluşur (Schlussel and Maykel, 2019).  

Yanlış baş ve boyun açısı servikal rahatsızlıklar ve yorgunluk ile 

ilişkilendirilmiştir. Cerrahların %8-18’i cerrahi işlem sonrasında 

boyunda uyuşma ve kollarda ağrı yaşadıklarını belirtmişlerdir 

(Moazzami et al., 2016).  

Sağlık çalışanları arasında hemşireler %30-88 arasında işe bağlı kas 

iskelet sistemiyle ilişkili rahatsızlıklar yaşamaktadır (Clari et al, 

2019). Clari ve ark. (2019) ameliyathane hemşireleri ile yapmış 

oldukları bir çalışmada üst ektremitede oluşan kas iskelet sorunlarının 

%45.9 oldugunu, kadın cinsiyet, uzun süre çalışma ve scrub hemşire 

olmanın bu riski artırdığını belirtmişlerdir. Ayrıca her bir saat içinde 

yarım saatten fazla ayakta kalmak sırt ağrısını 1.9 kat artırmaktadır 

(Büker ve ark., 2006). Kadın hemşirelerin %52’si sırt ağrısı yaşamakta 

ve bu durum uzun süre ayakta kalmayla ilişkilendirilmektedir (Yapıcı, 

2011).  Abdullahzade ve ark. (2016)  ameliyathane hemşirelerinin 

Hızlı Vücut Değerlendirme Kontrol Listesi (Rapid Entire Body 

Assessment (REBA) skorunun yüksek olduğunu, hemşirelerin uygun 
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postürde çalışmadıklarını ve bu nedenle yüksek risk taşıdıklarını 

belirtmiştir (Abdollahzade et al., 2016).  Benzer bir çalışmada da 

hemşirelerin REBA skoru orta düzeyde bulunduğundan hemşirelerinin 

vücut postürü açısından risk taşıdığı ve bu konuda eğitim almaları 

gerektiği belirtilmiştir (Aydın Sayılan ve Öztekin 2018). 

Ulusal ve uluslararası kuruluşlar kişinin tek başına en fazla 15 kg 

ağırlık kaldırması gerektiğini önermektedir. Buna göre 

ameliyathanede hastayı kaldırma, pozisyon değiştirme ve araç 

gereçleri taşıma sırasında 15 kg aşan bir yük söz konusu ise mutlaka 

yardımcı taşıma araç gereçlerinin kullanılması gerektiği 

önerilmektedir (Özhanlı ve Özbaş, 2018). Hastalık Önleme ve Kontrol 

Merkezi (CDC) hastaların transferinde uygun araç gereçlerin 

kullanılmasının hem hasta hem de çalışan sağlığı ve güvenliği 

açısından önemli olduğuna dikkat çekmektedir. (CDC, 2010). 

Kullanılan taşıma ve transfer araç gereçleri belirli yüksekliğe 

ayarlanabilen, çalışanların kullanımına uygun, ergonomik şekilde 

tasarlanmalıdır. Bu araç gereçlerin kullanılması iş kayıplarını 

azaltmakta, performansı artırmakta, gelişebilecek kas iskelet 

problemlerini engellemekte ve hasta bakım kalitesini artırmaktadır 

(Aydemir ve Yenimahalleli Yaşar, 2016). Güler ve ark. (2015) yapmış 

oldukları bir çalışmada hemşirelerin %73.3’ünün hasta başındaki araç 

gereçlere ulaşırken %60’ının hastayı taşıma ve kaldırma sırasında 

fiziksel olarak zorlandıklarını belirtmişlerdir (Güler ve ark., 2015).  

Fujishiro ve ark. (2006) hasta kaldırma ve taşımada kullanılan 

yardımcı araç gereçler sayesinde kas iskelet bozukluklarının anlamlı 
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derecede azaldığını bildirmişlerdir (Fujishiro et al., 2006). Benzer bir 

çalışmada ergonomik ameliyathane ekipmanlarının elektromiyografi 

etkinliği üzerinde daha olumlu etkisi olduğu belirtilmiştir (Haddad et 

al., 2012). 

Ameliyathanede kayma, tökezleme ve düşme (KTD) çalışanların 

yaralanmalarına neden olmaktadır. Amerika’da yapılan bir 

araştırmaya göre hastanelerde KTD insidansının %67 olduğu ve diğer 

kurumlardan oldukça fazla görüldüğü dikkat çekmektedir (Patton, 

2015). Ameliyathanelerde ıslak ve düzensiz zemin, kısa kablolu araç 

gereç kullanımı, iyi aydınlatılmamış ortam ve uygun 

ayakkabı/terliklerin giyilmemesi KTD’ye neden olan fiziksel 

ergonomik risklerdir. Ayrıca cerrahi alanlarda kullanılan bazı 

solüsyonların döküldüğü yerde zemini kaygan hale getirmesi KTD 

riskini artırır (Özhanlı ve Özbaş, 2018). Matern ve Koneczny (2007) 

yapmış oldukları bir çalışmada ameliyathanedeki araç gereçlerin 

kablolarının %83 ünün tökezlemeye neden olduğunu, cerrahların 

%79’unun ameliyat sırasında bu kablolara takıldığını belirtmişlerdir 

(Matern ve Koneczny; 2007). 

Ameliyathanelerde aydınlatma önemli fiziksel ergonomik bir risktir. 

Yetersiz aydınlatma gözleri yormakta ve dikkat eksikliğine neden 

olmaktadır. Bu durumda tıbbi hatalar ve iş kazaları kaçınılmaz 

olmaktadır (Eti Aslan ve Kan Öntürk, 2011). Fazla aydınlatmanın ise 

pineal beze zarar verdiği belirtilmektedir (Akgün, 2015). 

Aydınlatmanın ameliyathane çalışanlarının dikkat düzeyine etkisini 

inceleyen bir araştırmada; çalışanlara 1000, 500, 250, 100 ve 50 lux 
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düzeylerinde aydınlatma yapılarak 25 soruluk görsel dikkat testi 

uygulanmıştır. Araştırma sonucunda 250 lux ve altındaki aydınlatma 

seviyesinde ve uzun süre maruziyette dikkatin azaldığı belirtilmiştir 

(Kepekçi ve H. Kepekçi, 2020). 

Ameliyathanelerde çalışanlar gün ışığından yeterince yararlanılmadığı 

için endorfin, dopamin, seratonin, oksitosin ve testosteron gibi önemli 

hormonların salınımı azalır. Buna bağlı olarak çalışanlarda uyku 

problemleri, ağrı kontrolünde zorluklar, umutsuzluk, depresyon gibi 

sorunlar ortaya çıkmaktadır (İlçe ve ark., 2018).   

3.1. Fiziksel Ergonomik Risklerden Korunma Önlemleri 

Ameliyathanedeki fiziksel risk faktörlerinden korunmak için alınması 

gerekenler önlemler aşağıdaki gibidir (Marshall and Manus, 2007; 

Lowndes and Hallbeck, 2014; Özhanlı ve Özbaş, 2018; Vural ve 

Sutsunbuluğlu, 2018; Schlussel and Maykel, 2019; Abdollahi et al., 

2020; Alaqeel and Tanzel, 2020; Kepekçi ve H. Kepekçi, 2020);  

• Ameliyathane çalışanları kas iskelet yapılarını korumak ve 

herhangi bir hasarı önlemek için yapılan işe uygun dengeli bir 

duruş sergileyerek hatalı duruşun olumsuz etkilerini bilmelidir.  

• Kurum içinde güvenli kaldırma ve taşıma sınırları belirlenerek 

uygun araç gereçlerin temini sağlanmalı ve çalışanlar bu konuda 

eğitilmelidir. 

• Ameliyathane çalışanları ergonomi eğitimi almalı, uygun vücut 

postürleri ve hareketleri konusunda bilgilendirilmelidir. 

• Scrub ve sirküle hemşirenin dönüşümlü çalışması sağlanmalıdır. 
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• Radyasyon güvenliği için kullanılan kurşun önlüklerin kişi başı 

kullanım sayısı sınırlandırılmalıdır. 

• Gereksiz ve fazla ekipmanların ameliyat odasından ve 

koridorlarından kaldırılması sağlanmalıdır. 

• Yükler simetrik ve mümkün olduğunca omurgaya yakın olarak 

taşınmalıdır. 

• Aynı anda kaldırma ve bükülme hareketleri yapmamaya dikkat 

edilmelidir. 

• Hastanın transferinde yeterli sayıda personel bulundurulmalı ve 

kaldırma sayısı sınırlı tutulmalıdır. 

• Hasta ve araç gereç transferi sırasında kişi başına düşen yük 15 

kilogramı geçmemelidir.  

• Araç gereç kullanımı sırasında mümkün olduğunca itme 

kuvvetleri kullanılmalıdır. 

• Uzun süren ameliyatlarda ayarlanabilen tabureler, üst ektremite 

destekleyicileri ve ayak yükselticiler kullanılmalıdır. 

• Ayak yorgunluğunu azaltacak önleyici ayak paspasları 

kullanılmalıdır.  

• Ayağa uyumlu, önü kapalı, ortopedik ve en az 5 cm topuklu 

kaymaz terlikler giyilmelidir. 

• Yorgunluğu azaltmak açısından genel olarak nötr duruş 

pozisyonu sürdürülmelidir. 

• Masa yüksekliğini ayarlayarak hastaya yakın pozisyonda 

çalışılmalıdır. 
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• Ameliyat masalarının yüksekliği ve teknik özellikleri CDC ve 

NIOSH’a göre uygun kriterlerde olmalıdır. 

• Kol açısı yapılan cerrahi işleme bağlı olarak 45 ve 110 

arasında değişmekle birlikte genellikle 90 fleksiyonda 

tutulmalıdır. 

• Cerrahi alandaki lambalar uygun ışık kalitesine sahip olmalı, 

çevre dostu olmalı, kesi alanına iyi odaklanacak şekilde 

tasarlanmış olmalıdır. Ayrıca gözde kamaşmalara ve 

yansımalara neden olmamalıdır. 

• Tavandan asılı, göz hizasında ve tüm ekip üyelerinin 

görebileceği monitörler kullanılmalıdır. 

• Zeminin düz ve pürüzsüz olması sağlanmalıdır. 

• Zemine dökülen sıvılar pedler ile hemen temizlenmelidir. 

• Takılmalara ve düşmelere neden olacak kablolar gizlenerek 

çalışan güvenliği sağlanmalıdır. 

• Kırık ve bozuk aletler onarılmalı ve yeni alınan aletler 

ergonomik açıdan değerlendirilerek seçilmelidir. 

• Tüm ekipmanlar temiz, bakımlı, güvenli ve standartlara uygun 

olmalıdır. 

• Retraksiyon uygulamasında mümkünse otomatik retraksiyonlar 

kullanılmalıdır. 

• Uygun nem, ısı ve etkili havalandırma sağlanmalıdır. 

 

 

 



 

 

48 Farklı Cerrahi Alanlarda Güncel Yaklaşımlar 

4. AMELİYATHANEDE BİLİŞSEL ERGONOMİK RİSKLER 

VE ETKİLERİ 

Ergonomi sadece işin çalışanlar için fonksiyonel hale getirilmesi 

değildir. Aynı zamanda çalışanların çevreyle ve birbirleriyle olan 

etkileşimini de içerir (Babayiğit ve Kurt, 2013). Modern ve 

dijitalleştirilmiş araç gereçlerin kullanılmasıyla birlikte iş 

performansları da bilişsel işleyişe, dikkate ve zihinsel süreçlere 

dayanmaktadır. Böylece zihinsel iş yükü artmakta ve iş stresi için bir 

risk faktörü haline gelmektedir. Çalışanların bilişsel iş yükü 

artmasıyla iş güvenliği ve sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir 

(Kalakoski et al., 2020). 

Teknolojik araç gereçlerin tasarlanması, zihinsel olarak iş yükü, 

eğitim programları belirleme ve çalışan sistem adaptasyonunu 

sağlama bilişsel ergonomiyi kapsamaktadır (Babayiğit ve Kurt, 2013; 

Özşaker, 2018). Ameliyathanede yüksek zihinsel iş gücü gerektiren 

işler, iş stresi, memnuniyetsizlik, iletişim eksiklikleri, fiziksel ve 

zihinsel zorlanmalar, şiddete maruz kalma, cerrahi komplikasyonlar, 

yorgunluk, çalışanlar arasındaki çatışmalar, insan bilgisayar 

etkileşimleri, iş için ayrılan sınırlı süre, meslektaş ve yönetimsel 

destek, karar vermede yetersizlik bilişsel ergonomik risk faktörleridir 

(Vural ve Sutsunbuloglu, 2016; Özşaker, 2018). Hemşireler 

ameliyathaneyi zorlayıcı, karmaşık ve stresli bir alan olarak 

algılamaktadır (Sheikhzadeh et al., 2009). Hemşirelerin çalışma 

alanında algıladığı ergonomik risklerin azalmasıyla birlikte yaşam 

kalitelerine ilişkin tutumlarının arttığını belirtilmiştir (Aydemir ve 
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Yenimahalleli Yaşar, 2016). Yapılan çalışmalarda ameliyathane 

hemşirelerinin doğru ergonomi hakkında bilgi gereksinimlerinin 

olduğu bunun için eğitim programlarına ihtiyaç duyulduğu 

belirtilmektedir (Abdullahzade et al, 2016; Aydın Sayılan ve Deniz, 

2018). 

4.1. Bilişsel Ergonomik Risklerden Korunma Önlemleri 

Ameliyathanedeki bilişsel risk faktörlerinden korunmak için alınması 

gerekenler önlemler aşağıdaki gibidir (Vural ve Sutsunbuloglu, 2016; 

Özşaker, 2018); 

• Çalışanların ekip içerisinde aktif olarak karar vermeleri ve 

kendilerini yetkin hissetmeleri sağlanmalıdır. 

• Yapılan işe saygı duyularak iş yeri kültürü oluşturulmalıdır. 

• Ekip içerisinde olumlu ve etkili iletişimin sürdürülmesi 

sağlanmalıdır. Çatışma ve kargaşa yaratacak durumlardan 

kaçınılmalıdır. 

• Şiddet olayları önlenmeli ve önleyici politikalar geliştirilmelidir. 

• Kriz, stres ve zaman yönetimi konusunda ameliyathane 

çalışanlarına eğitim verilmeli ve desteklenmelidir. 

• Fiziksel aktivite, egzersiz programları, bel stabilizasyonu 

konularında uzman kişilerden eğitim almaları sağlanmalıdır. 

• Doğru vücut postürü, hastayı itme çekme, vücut mekaniğine 

uygun hareket etme gibi ergonomik faktörler açısında eğitim 

verilmelidir. 
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Ergonomik eğitim programı ile araç gereçlerin doğru ve etkin 

kullanılması ve doğru vücut mekaniği öğretilerek iş kazaları, tıbbi 

hatalar ve sağlık sorunları önlenmektedir (Ayanoğlu, 2007). Marshall 

ve Manus (2007) yapmış oldukları çalışmada ergonomik eğitim 

programının hasta güvenliği farkındalığını artırdığı ve ekip içerisinde 

performansı olumlu yönde etkilediğini bildirmişlerdir (Marshall and 

Manus, 2007). Ayrıca ergonomi sayesinde işle ilişkili yaralanma 

maliyetlerinin %41 oranında azaldığı belirtilmiştir (Lim et al., 2011). 

5. AMELİYATHANEDE ÖRGÜTSEL ERGONOMİK RİSKLER 

VE ETKİLERİ 

Ameliyathane çalışma organizasyonu, ekip çalışması, vardiya sistemi, 

ekip kaynak yönetimi ve kalite yönetimi örgütsel ergonomi 

kapsamındadır (Aydemir ve Yenimahalleli Yaşar, 2016). 

Ameliyathanede aralıksız çalışma saatleri, iş yükü nedeniyle zorunlu 

fazla mesai, yetersiz dinlenme periyotları, ekip işbirliğinde 

aksaklıklar, hastayken, izin gününde ya da hafta sonu çalışmak 

ameliyathanedeki örgütsel ergonomik risk faktörleridir (Vural ve 

Sutsunbuloglu, 2016; Özşaker, 2018). Yataklı Tedavi Kurum ve 

İşletme Yönetmeliği’ne (2016) göre yataklı tedavi kurumları 24 saat 

kesintisiz hizmet vermektedir. Yönetmelikte kesintisiz hizmet veren 

sağlık çalışanlarının hangi zaman aralıklarında ve ne kadar 

dinlendirileceklerine dair bilgi verilmemiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 

2016). Perioperatif Hemşireler Birliği (The Association of 

Perioperative Registered Nurses -AORN); ameliyathane 

hemşirelerinin çalışma saatinin günlük 12, haftalık 60 saati aşmaması 
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gerektiğini önermektedir (Goldman, 2008). Ameliyathanede dinlenme 

ile ilgili yapılan çalışmalarda ameliyathanede küçük molalar verme, 

çalışma sürelerini kısaltma, belirli aralıklarla dinlenme periyotları 

oluşturmanın kas iskelet problemlerini azalttığı, iş yaşantısını olumlu 

yönde etkilediği, psikolojik stres, ağrı ve yorgunluğu azalttığı ve 

performansı artırdığı belirtilmektedir (Park et al., 2017; Engelmann et 

al., 2011; Gyllensten et al., 2017).  

5.1. Örgütsel Ergonomik Risklerden Korunma Önlemleri 

Örgütsel ergonomik risklerden korunmak için alınması gereken 

önlemler aşağıdaki gibidir (Vural ve Sutsunbuloglu, 2016; Özşaker, 

2018);  

• Yeni işe başlama ya da çalışanların geliştirilmesi için kurum 

olarak bir ergonomi eğitim politikası izlenmelidir. 

• İş akışı ergonomik faktörlere göre düzenlenmelidir. 

• Çalışanların iş planlamaları konusunda karar vermelerine izin 

verilmelidir. 

• Yöneticiler ekip içerisinde iyi bir iletişim kanalı oluşturarak ekip 

kültürünü benimsemelidir. 

• Çalışan sayısı, çalışma ve dinlenme saatleri makul seviyelerde 

tutulmalıdır. 

• Şikayet ve istekler hakkında bir program oluşturulmalıdır. 

• Çalışan performansı değerlendirilmeli ve performansı yüksek 

olan çalışan desteklenmelidir. 



 

 

52 Farklı Cerrahi Alanlarda Güncel Yaklaşımlar 

• Belirli aralıklarla denetim sağlanarak önleme tedbirlerine uyulup 

uyulmadığı ve buna engel olan nedenler araştırılmalıdır.  
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ameliyathanelerde meslek hastalıkları ve iş kazası kayıtlarının düzenli 

tutulması, ergonomi eğitim programları oluşturulması, çalışanların 

sorunlarının dinlenilmesi, ergonomik risklere karşı önleme 

girişimlerinin uygulanması hem hasta hem de çalışan güvenliğini, iş 

doyumunu, performansı artıracak ve işle ilişkili hastalıkların 

görülmesini azaltacaktır (Aydemir ve Yenimahalleli Yaşar, 2016).  
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GİRİŞ 

Basınç yaraları, genellikle kemik çıkıntılar üzerindeki deri ve/veya 

derin dokularda basınç veya basınca eşlik eden sürtünme ve yırtılma 

sonucu gelişen lokal yaralanmalardır (The US National Pressure Ulcer 

Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel 

(EPUAP) and Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA), 2014; 

Moore & Patton, 2019). Sağlık hizmetlerindeki tüm ilerlemelere 

rağmen, basınç yaraları hasta güvenliğiyle ilgili dünya çapında sorun 

olmaya devam etmektedir (Slawomirski et al., 2017). Bu sorun 

hastaların yaşam kalitesinin düşmesine, bağımlılıklarının artmasına, 

ağrı ve anksiyete yaşamalarına, kısacası fiziksel, psikolojik ve sosyal 

sorunlar yaşamalarına neden olurken, kurumlarda ise sağlık bakım 

maliyetinin artmasına neden olmaktadır (Latimer et al., 2014). Sağlık 

bakımıyla ilgili oluşan basınç yaraları, hastanelerin hemen her 

biriminde görülmekle birlikte özellikle yoğun bakım ünitelerinde 

(YBÜ) bakım verilen hastalarda fiziksel aktivite ve mobilizasyonun 

sınırlı olması, sıklıkla uygulanan sedatif, analjezik ve kas gevşetici 

ilaçlar, mekanik ventilasyon uygulaması, bu ünitelerde görülen basınç 

yarası gelişime riskini arttırmaktadır. Ayrıca yoğun bakım 

hastalarında daha çok görülen fekal-idrar inkontinası, diyare, yara 

yerinden akıntı, terleme, hipoalbüminemi ve malnütrisyon gibi vücut 

bütünlüğünü bozan durumların varlığı nedeniyle bu birimlerde basınç 

yaraları diğer birimlerden daha sık görülmektedir (Cooper, 2013; 

Tanrıkulu ve Dikmen, 2017). Global çok merkezli bir araştırma, 

YBÜ'de basınç yarası prevalansının yaklaşık %10,3 olduğunu, genel 

tıbbi-cerrahi birimlerde ise %3,9-%4,3 olduğunu göstermiştir 
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(VanGilder et al., 2009). YBÜ hastalarında basınç yaralarının daha 

hızlı geliştiği (Chou et al., 2013) ve basınç yaralarındaki iyileşmesinin 

geçikmesi ölüm riskini altı kat artırdığı gösterilmiştir (Dong & Lv, 

2010). Aslında basınç yaraları öngörülebilir ve kanıta dayalı uygulama 

kılavuzları ile önlenebilir. Bunun için ilk olarak yapılması gereken 

bireylerdeki basınç yarası riskinin belirlenmesidir. Pek çok 

uluslararası kuruluş da basınç yaralarının önlenmesinde risk 

değerlendirme ölçeklerinin kullanılmasını tavsiye etmektedir. Riskin 

doğru belirlenmesinde ise ölçüm aracı seçimi çok önemlidir. Hasta 

grubuna uygun, geçerli ve güvenilir risk ölçüm araçlarının seçilmesi 

ve kullanılmasıyla, bireye özgü bakımın planlanması, takibi ve 

sürekliliği sağlanarak basınç yarası gelişiminin önüne geçilebilir 

(NPUAP/EPUAP/PPPIA, 2014). Günümüzde YBÜ sıklıkla Braden, 

Norton, Waterlow, Suriadi ve Sanada basınç yarası risk değerlendirme 

ölçekleri kullanılmaktadır. Bu derleme ile Türkiye’de ve genelde en 

çok kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin bir değerlendirme yapılması 

amaçlanmıştır. Ayrıca ölçüm araçlarına ilişkin bazı tanıtıcı bilgiler 

Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Braden Ölçeği: 

Ölçek, 1987 yılında Nancy Bergstrom, Barbara J. Braden ve 

arkadaşları tarafından genel hasta popülasyonu için basınç yarası 

riskinin erken tanılanması için geliştirilmiştir (Bergstrom et al., 1987). 

Türkiye’de ilk güvenirlik ve geçerlik çalışması 1997 yılında Oğuz 

tarafından yapılmış, 1998’de Oğuz ve Olgun’un yaptıkları çalışma ile 

ölçeğin güvenirlilik ve geçerliliği tekrar incelenmiştir. Her iki 
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çalışmada da ölçeklerin basınç yarası gelişme riskinin tanılanmasında 

geçerli ve güvenilir olarak değerlendirilmiştir (Oğuz ve Olgun, 1998). 

Ölçek, duyusal algılama, nemlilik, aktivite, hareket, beslenme 

durumu, sürtünme ve yırtılma olmak üzere 6 maddeden oluşmaktadır. 

Sürtünme ve yırtılma maddesi 1-3, diğer maddeler ise 1-4 arasında 

puanlandırılmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 6, en 

yüksek puan 23’tür (32). Hastalar Braden Ölçeği risk sınıflamasına 

göre yüksek riskli (12 puan ve altı), orta derecede riskli (13-14 puan), 

düşük riskli (15-16 puan, 75 yaş üzerindekiler için 15-18 puan) olarak 

değerlendirilmektedir. Yaygın olarak kullanılan ölçeğin, yalnızca 

basınç yaralanmasının varlığını değerlendirdiği, ancak basınç 

yaralanmasının ciddiyetini değerlendirmediği belirtilmektedir. Ayrıca 

nem, beslenme ve uyaranın algılanması alt boyutlarının daha açık ve 

net tanımlanması gerektiği belirtilmektedir. Çünkü bu faktörler YBÜ 

yatan hastalarda basınç hasarını tahmin etmek için önemli faktörlerdir 

(Xu et. al., 2018). Ayrıca ölçeğin alt maddelerinin değerlendiricinin 

yorumuna açık olması, klinik alanda değerlendiriciler arası farklılıklar 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durum ise standart bir 

değerlendirme yapılmasını engellemektedir (Kottner & Dassen, 2010). 

Ayrıca ölçeğin genel hasta popülasyonu için geliştirilmiş olması ve 

bazı maddelerinin açık olmaması YBÜ’deki hastalar için kullanımında 

ölçeğin sınırlılığını oluşturmaktadır. 
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Norton Ölçeği:  

Norton tarafından geliştirilen basınç yarası riski tanılama ölçeği ilk 

standart araç olarak kabul edilir. Ölçek geriatrik hasta grubu için 

geliştirilmiştir. Ölçek fiziksel durum, mental durum, aktivite, 

hareketlilik ve inkontinans olmak üzere 5 maddeden oluşmaktadır. 

Her bir madde 1-4 arasında puanlandırılmaktadır ve ölçekten 

alınabilecek en düşük puan 5, en yüksek puan 20’dir. Toplamda 14 

puan ve altında alan hastalar riskli olarak değerlendirilmektedir 

(Norton 1989). Fırat Kılıç ve Sucudağ (2017)’ın bildiridiğine göre, 

ülkemizde ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması Pınar ve Oğuz 

tarafından nöroloji kliniğinde yatan hastalar üzerinde yapılmış ve 

ülkemiz için geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu bildirilmiştir (Fırat 

Kılıç ve Sucudağ, 2017). Bu ölçekte hastanın beslenme ve ağrı düzeyi 

değerlendirilmediği için gerçeği tam olarak ortaya koymadığı 

belirtilmektedir (Seongsook et. al., 2004). Ölçeğin kullanımında, 

hastayı mental durum, aktivite, hareketlilik ve inkontinans özellikleri 

bakımından somut ve ölçülebilir değerlendirmesi diğer taraftan 

fiziksel duruma ilişkin değerlendirmenin iyi, orta, kötü, çok kötü gibi 

olması değerlendirenin yorumuna açık olduğunu göstermektedir. Bu 

değerlendirme özelliği nedeniyle ölçeği kullanarak yapılan 

değerlendirmeler arasında farklılıklar olabileceği bildirilmektedir 

(Adıbelli & Korkmaz, 2018). Bununla birlikte, bu risk değerlendirme 

ölçeği, YBÜ hastalarında basınç yarası riskini kapsamlı bir şekilde 

değerlendiremediği ve YBÜ'sine özgü risk faktörlerini ele almadığı 

için eleştirilmektedir (Xu et al., 2018; Xue et al., 2004). Ayrıca Norton 

ölçeğine ilişkin sınırlı çalışma olması ve bu ölçeğin güvenilirliğini ve 
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geçerliliğini desteklemek için yeterli veri olmaması da sınırlılıkları 

arasındadır (Pancorbo-Hidalgo et al., 2006; Xu et al., 2018).  

Waterlow Ölçeği: 

Ölçek, Judy Waterlow tarafından, aralarında yoğun bakım 

kliniklerinin de olduğu dâhili ve cerrahi kliniklerde geliştirilmiştir 

(Waterlow, 1985). Adıbelli ve Korkmaz (2018) bildirdiğine göre ölçek 

2005 yılında düzenlenerek günümüzde kullanılan halini almıştır. Buna 

göre ölçeğin risk değerlendirme bölümü beden kitle indeksi, riskli 

bölgelerdeki deri tipi, cinsiyet-yaş, malnütrisyon tarama aracı, 

kontinans, hareket, doku malnütrisyonu, nörolojik bozukluk, major 

cerrahi ya da travma olmak üzere 10 maddeden oluşmaktadır. Her bir 

madde 0-8 arasında değişen aralıklarda puanlandırılmaktadır. Toplam 

puana göre 10-15 puan riskli, 15-20 puan yüksek riskli, 20 puan ve 

üzeri ise çok yüksek riskli olarak değerlendirilmektedir (Adıbelli ve 

Korkmaz, 2018). Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Avşar ve Karadağ 

tarafından yapılmıştır. Çalışma sonucuna göre ölçek geçerli ve 

güvenilir bir araç olarak saptanmıştır (Avşar ve Karadağ 2016). Ölçek 

yüksek sensitiviteye sahip olmasına rağmen, spesifitesi düşüktür. Bu 

sonuç, riski olmayan hastaların da riski varmış gibi görünmesine 

sebep olabilir. Bu da aslında ihtiyaç duymayan hastalara önleyici 

tedbirler uygulanmasına, tıbbi ve hemşirelik kaynaklarının israfına 

neden olabileceği belirtilmektedir (Xu et al., 2018). 

Jackson/Cubbin Ölçeği:  

Yoğun bakım hastalarında basınç yarası riskini değerlendirmek 

amacıyla Christine Jackson ve Beverly Cubbin tarafından 1991 yılında 



 

66 Farklı Cerrahi Alanlarda Güncel Yaklaşımlar 

geliştirilmiş, 1999 yılında revize edilmiştir. Ölçeğin son hali “yaş, 

vücut ağırlığı-doku canlılığı, geçmiş tıbbi öyküsü-etkileyen durum, 

genel cilt durumu, mental durum, mobilite, hemodinamik faktörler, 

solunum, oksijen gereksinimi, beslenme, inkontinans ve hijyen” 

olmak üzere 12 maddeden oluşmaktadır. Her bir alt madde 1-4 

arasında puanlandırılmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 

48’dir, 29 puan ve altında alan hastalar yüksek riskli olarak 

değerlendirilmektedir (Jackson, 1999). Ölçeğin Türkçeye geçerlik ve 

güvenirliği Soyer tarafından 2014’te yapılmış ve basınç yarası risk 

tanılanmasında geçerli bir ölçek olduğu saptanmıştır (Soyer, 2014). 

Ölçeğin, Braden ve Douglas ile karşılaştırıldığı çalışmada yoğun 

bakım hastalarında kullanılabilecek en iyi geçerlikte araç olduğu 

bildirilmiştir (Seongsook et al., 2004). 

Suriadi ve Sanada Ölçeği: 

Suriadi ve Sanada tarafından 2008 yılında yoğun bakımda yatan 

hastalar için geliştirilmiştir. Ölçeğin, diğer ölçüm araçlarından farklı 

olarak hastanın yattığı yüzeye uyguladığı kuvvetin şiddeti ölçülerek, 

basınç yaralarının oluşumunda önemli bir risk faktörü olan yüzey 

basıncı değerlendirilmektedir. Ölçek mmHg cinsinden arayüz basıncı 

(hastanın yattığı yüzeye uyguladığı basıncın şiddeti), vücut sıcaklığı 

ve sigara içme durumu olmak üzere üç maddeden oluşmaktadır. 

Arayüz basıncı 0-3, vücut sıcaklığı 0-4, sigara içme durumu 0-2 puan 

arasında değerlendirilmektedir. Buna göre toplam puan 0-9 arasında 

değişmekte olup, 4 ve üzerinde puan alan hastalar riskli olarak 

değerlendirilmektedir (Suriadi et al. 2008). Ölçeğin Türkçe geçerlik-
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güvenirlik çalışması Akman Mert ve Ecevit Alpar tarafından 

yapılmıştır. Çalışma sonucu Suriadi ve Sanada Ölçeği’nin yoğun 

bakım hastalarında kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir risk 

değerlendirme aracı olduğu bildirilmiştir (Akman Mert ve Alpar, 

2014). Basıncı ölçmek için kullanılan cihazın Türkiye’de 

bulunmaması sınırlılıklar arasındadır. Literatürde ölçeğin kullanıldığı 

farklı çalışmalara ulaşılamamıştır. 

Tablo 1: Ölçeklere İlişkin Tanıtıcı Özellikler 

Ölçekler Geliştirildiği 
hasta grubu 

Ölçeğin Türkçe 

Uyarlamasında 

Çalışılan Hasta 

Grubu 

YBÜ için Sınırlılıkları 

Braden Ölçeği: 
 

Evde bakım 
verilen ve genel 

hastalar  

 

Yatağa bağımlı 
hasta grubu 

Risk derecesi yalnızca 
basınç yaralanması 
riskini tahmin edebilir, 

ancak basınç 
yaralanmasının 
ciddiyetini tahmin 

edemez. YBÜ yatan 
hastalarda basınç 
hasarını tahmin etmek 
için önemli olan nem, 
beslenme ve uyaranın 
algılanması alt 
boyutlarının daha açık 
ve net olmaması. 
 

Norton Ölçeği Hastanede 

yatan geriatrik 

hastalar 

Nöroloji 
kliniğinde yatan 
hastalar 

YBÜ hastalarında 

basınç yaralarında 
önemli olan beslenme 
değerlendirmesi ve 
vücut duyusal algı 
değerlendirmesinin 
olmaması, Kapsamlı 
tahmin yeteneğinin 
yetersiz olması. 

Waterlow 

Ölçeği 
Dahiliye, 

cerrahi, 

ortopedi, 

Dahiliye, kalp 

damar cerrahisi, 

beyin cerrahisi, 

Yanlış pozitif 
sonuçlara, gereksiz 
önleme stratejilerine ve 
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geriatri, 

rehabilitasyon, 

travma, koroner 

ve yoğun bakım 
servisleri 

genel yoğun 
bakım servisleri, 
akut bakım, beyin 
hasarı ve omurilik 
hasarı bölümleri 
kliniklerinde 

yatan hastalar  

hemşirelik 
kaynaklarının israfına 
neden olabilecek 

dengesiz duyarlılık ve 
özgüllük. 

Jackson/Cubbin 

Ölçeği:  
 

Yoğun bakımda 
yatan hastalar 

Dâhiliye ve 

anestezi yoğun 
bakım 
kliniklerinde 

yatan hastalar  

 

YBÜ yatan hastalarda 
sınırlılık 
belirtilmemiştir. 

Suriadi ve 

Sanada Ölçeği: 
 

Yoğun bakımda 
yatan hastalar 

Genel yoğun 
bakım kliniğinde 
yatan hastalar 

Literatürde ölçeğin 
kullanıldığı farklı 
çalışmalara 
ulaşılamaması ve 
Basıncı ölçmek için 
kullanılan cihazın 
Türkiye’de 
bulunmaması 
sınırlılıklar arasındadır 

 

SONUÇ 

 

Basınç yaraları, YBÜ hastaları için fizyolojik ağrıya, psikolojik 

sorunlara ve ekonomik yüke neden olmakta ve hemşirelerin iş yükünü 

artırmaktadır. Basınç yarası risk değerlendirme ölçeklerinin 

kullanılması, hemşirelerin basınç yaralanması için risk faktörlerini 

zamanında değerlendirmesine ve tanımlamasına ve buna göre erken 

hemşirelik girişimlerini başlatmasına olanak sağlayabilir. YBÜ 

hastaların basınç yarası risk değerlendirmesi yapılırken özellikle 

yoğun bakım hastalarına özel geliştirilmiş ölçeklerin kullanılması 

önerilmektedir.  Günümüzde Braden ve Norton ölçekleri, yoğun 

bakım dâhil olmak üzere tüm akut bakım birimlerinde 

kullanılmaktadır. Ancak, bu iki ölçeğin daha yaygın olarak yaşlı 
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bakım evlerinde sınanması, geliştirildiği hasta popülasyonu ve bazı 

maddelerinin açık olarak anlaşılamaması gibi nedenlerle yoğun bakım 

hastalarında kullanımı bu ölçeklerin sınırlılığını oluşturmaktadır (Fırat 

Kılıç ve Sucudağ, 2017). Bu nedenle basınç yaralanması risk 

faktörlerinin kapsamlı değerlendirmesini içeren ölçek geliştirilmesi 

önerilir. 
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GİRİŞ  

Terminal döneme giren birçok hasta, ölüm gerçeğini kabul etmediği 

için depresyona girmekte ve öfke kontrolünü sağlamada güçlük 

çekmektedir. Bu durum, çevresinde yaşayan insanların kendisinden 

uzaklaşmasına, bireyin yalnız kalmasına neden olabilmektedir. 

Yaşadığı yanlızlık duygusu kişinin yaşama ümidini ve isteğini 

olumsuz etkilemekte, son çare olarak çevresinde yer alan sağlık 

personelinden ölüm isteğinde bulunabilmektedir (Ay, 2013). Bu 

talebin nedeni kişinin kendisini yalnız hissetmesinin dışında yorgun, 

rahatsız ve zayıf hissetmesinden de kaynaklandığı, kişinin ölümü 

kabul edememe ya da ölüm gerçeğiyle yüzleşmede zorluk yaşamaları 

nedeniyle ölümü istedikleri belirtilmiştir (Karahisar, 2016 ve Ay, 

2013). Ağrı, acı ve buna bağlı olarak kötü bir hayat sürmenin getirmiş 

olduğu ruhsal çöküntü nedeniyle ölümü tercih etmek isteyen ve sağlık 

personelinden bu talebe karşı destek isteyen hastaların sergilemiş 

oldukları bu davranış, tıp biliminde ötenazi olarak tanımlanmaktadır 

(Erden, 2015).  

Ötenazi uygulamaları her ne kadar bazı ülkeler tarafından uygulanıyor 

olsa da, birçok ülke tarafından tartışmalı bir konu olarak ele 

alınmaktadır.  Bu kitap bölümü ötenazi, ötenazinin çeşitleri, 

ülkemizde ve dünya ülkelerinde ötenazi uygulamalarına bakışı ortaya 

koymak amacıyla planlanmıştır.  
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ÖTENAZİYE GENEL BİR BAKIŞ 

Terminal kelimesi; kısaca sürenin bitimi anlamına gelmektedir. 

Terminal dönem hastası; yaşamının son günlerini yaşayan ve ölmek 

üzere olan hasta anlamına gelirken, terminal hastalık ise; geri dönüşü 

olmayan ve kısa süre içerisinde hastanın ölümüne sebebiyet verecek 

tedavi edilemeyen durum olarak ifade edilmektedir (Erden, 2015). 

Ölümü bekleyen (terminal dönem) hastaların birçoğu yaşadıkları ağrı 

ve acıya katlanmaktansa, ölmeyi istedikleri ya da düşündükleri 

belirtilmektedir.  Bu düşünceye sahip hastalar; kolayca yaşamlarını 

sonlandırmaları için hekim veya hemşirelerden yardım 

isteyebilmektedirler. Hastaların bu isteğine tıp biliminde ‘’ötenazi’’ 

denmektedir (Türk Ceza Kanunu). Yunanca olan ötenazi kelimesi 

incelendiğinde; eu, güzel ve hoş; thanatos, ölüm anlamına 

gelmektedir. İki kelime yan yana geldiğinde ise; güzel, kolay, hoş 

ölüm anlamı ortaya çıkmaktadır (Terzioğlu, 1994). Bilimsel 

çalışmalarda ötenazi; hastaların dindirilemeyen ağrı ve acılarını 

sonlandırmak amacıyla çeşitli ilaçların kullanılarak ölümü bekleyen 

ve iyileşme ihtimali olmayan hastaların kendi istekleri doğrultusunda 

tıbbi yollar kullanılarak hayatlarına son verilmesi işlemidir (3). 

Bilimsel olarak, 20. yüzyıl ötenazi ile ilgili düşüncelerin 

yaygınlaşmaya başladığı bir dönem olmuştur. Tıp alanında ortaya 

çıkan gelişmeler; insanın dünyaya bakış açısını, yaşamdan 

beklentilerini ve yaşam felsefesini değiştirmiş, hangi koşullarda ve ne 

için sorularını sormasına neden olmuş ve ötenazi ile ilgili tartışmaların 

ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır (Erden, 2015). Ötenazinin 
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kültürel, dini ve sosyal açıdan insanların hassas olduğu zorlu bir konu 

ve tartışmalı bir kavram olduğu belirtilmektedir (Baykara, Utku, 

Alparslan, Arslantaş ve Ersoy, 2020). 1906 yılında ABD’ de bu 

tartışmaların ilki gündeme gelmiş, ilerleyen yıllarda da ötenazi 

cemiyetleri kurulmaya başlamıştır. Bu cemiyetlerden biri, ötenaziyi 

savunmuş ve tedavisi mümkün olamayan hastaların acılarına son 

verilmesi gerektiğini ifade etmiş ve savunmuştur, ancak 1947 yılında 

bu kapsamda hükümete sunulan kanun teklifi ise yasal olarak kabul 

görmemiştir (Erden, 2015). Benzer çalışmalar ve girişimler birçok 

ülkede devam etmiş ve bunun sonucunda; 1997’de ABD’nin 

Kolombiya eyaletinde, 1996’de Avustralya’nın kuzey eyaletinde,  

2002’ de ise Belçika ve Hollanda’ da ötenazi yasalaşmıştır (Erden, 

2015). Asya, Orta Doğu, Güney Afrika ve Afrika gibi diğer ülkeler 

Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldıklarında ötenazinin bu ülkelerde daha 

dar bir alanda kısıtlı verilerle uygulanmasının söz konusu olduğu 

görülmektedir (Baykara, Utku, Alparslan, Arslantaş ve Ersoy, 2020).  

Hukuksal süreç içerisinde Türkiye’de de benzer tartışmalar yaşanmış 

ve yaşanmaya da devam etmektedir. Ülkemizde ötenazi ile ilgili 

herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Buna karşılık; 

26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı kanunun Hayata Karşı Suçlar 

bölümünde bazı maddelerin aktif ve pasif ötenazi kapsamında yer 

aldığı ve suçun işlenmesi halinde müebbet hapis cezasına kadar 

cezaların verilebileceği, kişinin kendi rızasının tespiti halinde ise 

hafifletici unsurlar göz önünde bulundurularak cezada indirime 

gidilebileceği görülmektedir (Erden, 2015). Türk ceza kanununda 

ötenazinin kasten adam öldürme veya yardımla intihar eylemi olarak 
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değerlendirildiği, bu nedenle de ötenazinin uygulanmasının suç 

olduğu ifade edilmektedir (Kara, 2017). Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’ nün 

11. maddesinde aktif ve pasif ötenaziye değinilmiş ve ötenazinin 

yasak olduğu belirtilmiştir (Erden, 2015). Tıbbi Deontoloji 

Tüzüğü’nde hekimin; hastanın hayatını kurtarmak ve sağlığını 

korumak, ızdırabını ve acısını dindirmeye yönelik uygulamalarla 

mükellef olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca hekimin ilk işinin, hastanın 

yaşamını devam ettirme olduğu da ilgili tüzükte ifade edilmiştir. Bu 

görüşler aktif ötenaziyi karşılarken, pasif ötenazi ile çelişmektedir, 

çünkü; hasta tedaviyi ret hakkını kullanarak pasif ötenazi 

isteyebilmektedir. 

Tıp biliminin en önemli ilkesi; insan sağlığını korumak, sağlığı devam 

ettirmek ve hastalıklara çare bulmaktır. Bu ilke doğrultusunda; sürekli 

olarak kendini yenilemekte, yeni tedavi yöntemleri ve ilaçlar ile tıbbi 

cihazların geliştirilmesi sağlanmaktadır. Tedavisi ve çaresi olmayan 

hastalıklar için artık günümüzde modern tıp uygulamaları, genetik 

mühendisliği ve kök hücresi gibi uygulamalar ile çareler 

aranmaktadır. Bu yüzden ötenazi olgusunun bilimsel ve tıbbi 

gelişmeleri yavaşlatacağı öngörülmektedir (Şen, 2015). 

Dinlere Göre Ötenaziye Bakış 

İslam dinine göre; Allah insanı yaratmış ve ona hayat lütuf etmiştir. 

Bu yüzden insanın kendi hayatı üzerinde karar verme hakkı söz 

konusu bile değildir. Bu hak yalnızca; insana hayat bahşeden 

Allah’ındır.  Dinimizde; intihar ve ötenazi benzeri uygulamalar 
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yasaklanmıştır. Aksine, hayatın uzatılması için yapılacak her türlü 

uygulama ve girişimlerin gerekliliği vurgulanmıştır (Karahisar, 2016). 

Bu bakış açısı sadece İslam dininde değil, aynı zamanda Yahudilik ve 

Hristiyanlık’ta da bulunmaktadır. Yahudilere göre; acılardan ve 

yaşadığı ızdıraptan kaçmak amacıyla hastanın yaşamına son 

verilemez. Yaşam kutsaldır ve ölümü çabuklaştırmak için yapılacak 

her türlü girişim ve uygulama, hastanın rızası olsa bile yasaklanmıştır. 

Yaşam kalitesi kalmamış, toplumsal yararı olmayan bireylerin ve 

doğum sırasında özürle dünyaya gelmiş bebeklerin aktif olarak 

öldürülmesi veya bakımsızlık nedeniyle ölüme terk edilmesi de 

Yahudilik’ te yasaklanmıştır. Kendisine ait olmayan yaşam üzerinde 

kişinin hiçbir hakkı yoktur, yaşam her an değerlidir hükmü 

vurgulanmıştır. Diğer yandan Hristiyanlığa göre ise; ötenazi yasaktır 

ve Tanrı kişinin yaşam süresini belirlemiştir. Bu yüzden ölüm kararı 

yalnızca tanrıya ait olduğu belirtilmiştir (Kumaş, 2015 ve İlhan 2011). 

Ötenazinin Sınıflandırılması 

1.Yapılış şekline göre ötenazi; 

a. Aktif Ötenazi 

b. Pasif Ötenazi 
 

2.Hasta istemine göre ötenazi; 

a. Gönüllü Ötenazi (Volunter Ötenazi) 

b. Gönüllü Olmayan Ötenazi (Non-volunter Ötenazi) 

c. Gönülsüz Ötenazi (İn-volunter Ötenazi) 
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Aktif ötenazi; tıbbi yardım ile ya da tıbbi yardım olmaksızın, hastanın 

aktif veya direkt olarak yaşamının sona erdirilmesi işlemidir. 

Öldürücü etken, tedavisi ve iyileşmesi mümkün olmayan hastaya 

doğrudan verilmektedir. Buradan da anlaşıldığı gibi etken maddenin 

verilmesi ile doğrudan hayatın sonlandırılması hedeflenmektedir. 

Hayatı sonlandırma işlemi; silahla ateş etmek veya bıçaklama değil, 

hekimlik faaliyetleri çerçevesinde bir etken madde veya girişim ile 

yapılması gerekmektedir. Hastaya öncelikle hekimlerce sedasyon 

verildiği, ardından yüksek dozdaki ölümcül etkenin vücuda enjekte 

edildiği belirtilmektedir. Yani hasta önce uyutulur, daha sonra etken 

madde vücuduna verilir. Aktif ötenazi; ülkemizde Türk Ceza 

Kanununun 82-1a hükmünce tasarlayarak kasten adam öldürme sucu 

olarak değerlendirilmektedir. Pasif ötenazi; hastanın hayatını uzatacak 

veya yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirecek uygulamalardan veya 

yardımlardan vazgeçilmesi durumudur. Dolaylı bir uygulama söz 

konusu olup, kişiyi hayatta tutan makineler kapatılır veya uygulanan 

ilaçlara son verilir (Ay, 2013 ve Karahisar, 2016). 

Bazı uygulamalarda aktif veya pasif ötenaziyi birbirinden ayırmak zor 

olabilir. Hastanın yaşam destek fişinin çekilmesi bazı araştırmacılar 

tarafından her ne kadar bir girişim veya hareket kabul edilmese de 

doğrudan müdahale ile hastanın yaşamına son verildiği için aktif 

ötenazi içerdiği görüşü savunulmaktadır. Kemoterapi gibi kesin 

sonuçları tahmin edilemeyen uygulamaların da ret edilmesinin pasif 

ötenazi olup olmadığı tartışma konusudur. Bazı kesimler; faydasından 

çok zararının olduğunu düşündüğü kemoterapi uygulamalarının ret 
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edilmesinin kesinlikle pasif ötenazi kapsamında değerlendirilmemesi 

gerektiğini belirtmektedir. Ülkemizde aktif ötenazide olduğu gibi pasif 

ötenazi de; Türk Ceza Kanunu’nun 85.maddesi gereğince taksirli 

adam öldürme kapsamında değerlendirilmektedir (Sulu, 2016; 

Karahisar 2016, Ay, 2013). 

Gönüllü ötenazi; bilinci yerinde ve oryante olan hastanın acılarından 

kurtulmak amacıyla ölüm isteğinde bulunması ile gerçekleştirilir. 

Aydınlatılmış onam ile kişi hekimden bir eylemde bulunmasını veya 

tıbbi müdahaleyi sona erdirmesini talep ederek ötenazi isteğinde 

bulunabilir. Gönüllü olmayan ötenazi; hastanın hiçbir istek 

belirtmemesine rağmen, hasta yakınlarının isteği doğrultusunda 

hastanın yaşamına son verilmesi işlemidir. Hastaya isteği ya da kararı 

sorulmadan, ya da isteği ve kararının aksi yönünde yapılan ötenazi 

uygulamasıdır. Hastalığın şiddeti ile hasta kendi iradesi ile karar 

verecek bir durumda değildir. Fakat unutulmamalıdır ki; gönülsüz 

ötenazi dediğimiz irade dışı ötenazi, kişinin iradesini hiçe sayan ve 

kötüye kullanıma sebebiyet verebilecek bir durumdur. Hastayı 

kendilerine yük olarak gören hasta yakınları, hukukun vermiş olduğu 

haklar çerçevesinde kişinin yaşamsal haklarını kolaylıkla elinden 

alabilmektedir. (Oral, 1995 ve Erden, 2015).  

Bu sınıflamaların dışında gönüllü ötenazi, bazı kaynaklarda iç ve dış 

ötenazi olarak da sınıflandırılmaktadır. İç ötenazi yani self ötenazi; 

kişinin ölümüne kendi iradesi ile razı gelmesidir. Bu tanımlama intihar 

girişimi olarak düşünülmemelidir. Kişinin kendi iradesi ile hayatına 

son verilmesi isteği doğrudan kişi tarafından değil, doğrudan 
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hekimlerce yerine getirilmektedir. Dış ötenazi kavramı ise; yasal 

olarak yetkilendirilmiş üçüncü kişiler tarafından ölümün sağlanması 

halidir. Dış ötenazi doktorun isteği veya talebi üzerine de 

gerçekleştirilebilir (Güven, 2000).  

Literatüre bakıldığında, hastanın bakımında ve ihtiyaçlarının 

karşılanmasında sağlık sektöründe önemli yeri olan hemşirelerin; 

ötenazi ile ilgili düşüncelerini gün geçtikçe daha cesurca ifade 

ettikleri, aktif ötenazi yerine pasif ötenaziyi destekledikleri 

görülmektedir (Ay, 2013). Benzer şekilde pasif ötenazi, aktif 

ötenaziye göre; ötenazi uygulanan ülkelerde daha yaygın bir şekilde 

tercih edilmektedir (4). Ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda da 

görüşlerine başvurulan hekimlerin %55,6’ sı, hemşirelerin ise %52,9’ 

u ötenaziden yana görüş bildirmişler ve hemşirelerin %55,9’ u 

ötenazinin bir insan hakkı olduğunu ifade etmiştir (Erden, 2015). Tüm 

tıbbi müdahale ve uygulamalardan sonra, kişinin kesin bir şekilde 

hayata dönme ihtimali olmadığı tespit edilirse, hastanın doğal ölüm 

sürecine bırakılmasında bir sakınca görülmemektedir. Bu durum pasif 

ötenazi olarak da kabul edilebilir (Türkmen, 2015).   

İntihar ve Ötenazi Kavramını Birbirinden Ayıran Unsurlar 

Yukarıda da bahsedildiği gibi ötenazi ve intihar kavramları farklılık 

arz etmektedir. Ötenazide; yaşamsal faaliyetlerin sonlandırılması 

hukuksal temele dayandırılmış ve hekimler tarafından girişimli veya 

girişimsiz hareketler olarak uygulanmaktadır. İntihar ise; kişinin 

yaşamına kendisinin son vermesi olarak tanımlanmaktadır. 
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Bu bağlamda; ötenaziyi intihardan ayıran unsurlar: 

• Tıp dünyasında gelişen teknolojilere rağmen hastanın iyileşme 

ihtimalinin olmaması 

• Hastalığın hastaya, dayanılmaz düzeyde ızdırap, ağrı ve acı verir 

özellikte olması 

• Hastanın çektiği ızdırabı, ağrısını ve acısını dindirme isteğinin 

olması 

• Ötenazinin tıp dünyasınca hekimler tarafından yapılıyor olması 

• Hastadan aydınlatılmış onamın alınması  

olarak sıralanabilir (Güven, 2017). 

SONUÇ  

Ötenazinin dünyadaki kabul edilebilebilirliğinin yasal zemin ile 

oluşturulduğu, dini inanışların ötenazi uygulamalarının tercih 

edilmesinde etkili olduğu, buna karşılık pasif ötenazi ve aktif ötenazi 

arasında anlam karmaşasının devam ettiği görülmektedir. Tüm bunlar 

göz önünde bulundurulduğunda ötenazinin bulunduğu ortam ve 

şartlarla değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir. Ötenazi ile ilgili 

yasal boşlukların giderilerek yasal zemin üzerine oturtulması 

gerekmektedir. Gerek sosyal medya gerek haber bültenleri veya sivil 

toplum kuruluşları tarafından ötenazi ile ilgili bilimsel toplantıların 

sayısının artırılması ile toplumun ötenazi hakkındaki bilinç 

düzeylerini ve farkındalıklarını artırabilecekleri görüşündeyiz. 
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GİRİŞ  

Tıp dünyasında yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde artık birçok 

doku ve organ naklinin tıbben mümkün hale gelmesi, yaşamı tehlikede 

olan hastaların iyileşme şansını artırmaktadır. Doku ve organ nakilleri, 

hemodiyaliz gibi zaman gerektiren ve masraflı tedavi yöntemleri ile 

karşılaştırıldığında çok daha ucuz ve başarılı bir tedavi yöntemidir. 

Buna karşılık, nakil işleminin gerçekleştirilebilmesi için bireyin rızası 

şarttır, bu rıza olmadan bireyin bedenine yapılan işlemler, kişilik 

haklarına müdahale olacağı için suç teşkil etmektedir (Koçak Süren, 

2007). 

Birçok Avrupa ülkesinde organ ve doku nakil işlemleri, tıbbi yaşamı 

sona ermiş bireyler üzerinde gerçekleştirilmektedir. Birey ölü de olsa 

kişinin beden bütünlüğünün manevi bir değeri vardır. Bu yüzden 

organ nakillerinde sadece kişinin hayatta iken alınan rızası değil, ölüm 

gerçekleştikten sonra yakınlarının rızasının da dikkate alınması 

gerektiği vurgulanmaktadır (Koçak Süren, 2007). 

Organ nakillerinin tedavi edici olarak kullanılması 19. yüzyılın 

başlarında, önce hayvanlarda uygulanan deneysel çalışmalar ile 

başlamış, ilerleyen süreçte ise insanlar üzerinde yapılan çalışmalarla 

günümüzdeki yerini almıştır (Özdağ, 2001). II. Dünya Savaşı 

sırasında insanların ağır yaralar alması, hekimleri tedavi arayışlarına 

ve çözüm üretmeye zorlamış, hekimler askerlerin yaralarını deri 

nakilleri ile iyileştirmeye çalışmışlardır.1902 yılında ilk ciddi böbrek 

nakli denemesi deney hayvanları üzerinde yapılmış, insanlar üzerinde 

ilk böbrek nakli 1947’de, kalp nakli ise 1967 yılında gerçekleştirilmiş-
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tir. Ülkemizde 1962 yılında kalp nakli ile ilk organ nakli girişiminde 

bulunulmuş, ancak yapılan işlem başarısız olarak kayıtlara geçmiştir. 

İlk başarılı işlemin ise 1975 yılında canlıdan canlıya transferi 

gerçekleştirilen böbrek nakli olduğu belirtilmiştir. Daha sonra 1989’da 

ilk başarılı kalp nakli, 1991’de ise ilk kalp kapakçık nakil işlemi 

gerçekleştirilmiştir (Koçak Süren, 2007). 

Ülkemizle birlikte pek çok ülkede organ bağışının ve organ bağışı 

hakkındaki farkındalığın yetersiz olduğu bilinen bir gerçektir. Organ 

bağışının ülkemizdeki durumu, organ ve doku nakillerinde gönüllülük 

ilkeleri ve esasları ile yasal dayanaklar, organ bağışında karşılaşılan 

sorunlar hakkında bilgi vermek amacıyla bu kitap bölümünü 

planladık. 

1. DOKU VE ORGAN NAKİL İŞLEMLERİ 

1.1.Ülkemizde Nakil İşlemleri 

Ülkemizde organ-doku nakli ile ilgili uygulamalar ve çalışmalar 

29.05.1979 tarihli 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, 

Aşılanması ve Nakli Yasası ile 2000 yılında detaylandırılan Organ ve 

Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği tarafından düzenlenmektedir. 

2238 sayılı yasanın 3. ve 5. maddesine göre herhangi bir ücret 

karşılığı, organ veya dokunun alınması ve satılması, ayrıca 18 yaşını 

doldurmayan, doğru ve yanlışı birbirinden ayırt edemeyecek düzeyde 

mental yetersizliğe sahip kişilerden organ veya doku alınması 

yasaklanmıştır (2238 sayılı kanun, 1979). Ulusal Organ ve Doku 

Nakli Koordinasyon Sistemi ile organ ve doku nakline yönelik hizmet 

veren kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği sağlanmakta, tıbbi etik 
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anlayışına uygun bir şekilde organ ve dokunun dağıtımı 

gerçekleştirilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nca nakil işlemlerinin 

artırılması, yeni tedavilerin uygulanabilmesi amacıyla Organ ve Doku 

Bağış Kartı hazırlanmış ve bağış kartları Türkiye Organ ve Doku 

Bağışı Bilgi Sistemi’nde kayıt altına alınmıştır. 

Tablo 1: Türkiye’de Ocak 2008-Aralık 2016 yıllarında yapılan organ nakilleri ve 

sayıları (Şantaş ve Şantaş, 2018) 

Nakledilen Organ Nakil İşlemi Sayısı 

Akciğer 147 

Böbrek 19.449 

İnce Barsak 25 

Kalp 455 

Kalp Kapağı 9 

Karaciğer 7.004 

Pankreas 57 

TOPLAM 27.149 

 

Yukarıda yer alan tablo incelendiğinde ülkemizde 2017 yılı öncesi son 

8 yıllık dönemde en fazla nakil işlemlerinin yapıldığı organların 

sırasıyla böbrek, karaciğer ve kalp olduğu görülmektedir (Şantaş ve 

Şantaş, 2018). Ülkemizde 38 tane organ nakil merkezi bulunmakta 

olup bu merkezlerde böbrek, karaciğer ve kalp nakilleri 

yapılabilmektedir (Bozoklar, 2009). 
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1.2.Organ-Doku Nakli Tanımı 

Günümüzde transplantasyon olarak da bilinen organ ve doku nakli; 

vücutta görevini tam olarak yerine getiremeyen organın veya dokunun 

yerine, aynı görevi üstlenecek bir organın-dokunun canlıdan, ölüden 

veya beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden ihtiyacı olan bireylere 

nakledilmesi işlemidir. Organ-doku bağışı ise; kişinin henüz tıbbi 

yaşamı devam ederken kendi isteği ile fizyolojik yaşamı sona erdikten 

sonra organ veya dokularının başka hastaların tedavisinde 

kullanılmasına belgelendirerek izin vermesidir (Akış ve diğerleri, 

2008).   

Kadavradan; organ veya doku naklinin gerçekleşebilmesi için aranan 

temel kriter, kişinin tıbbi ölüm dediğimiz beyin ölümünün 

gerçekleşmiş olması gerekmektedir (Göz ve Şalk Gürelli, 2007). 

Beyin ölümü kavramı, tüm beyin fonksiyonlarının tam geri dönüşü 

olmayan kaybı olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca beyin ölümünden 

bahsedilmek için üç kriterin sorgulanması gerekir. Hastanın komada 

olması ve yanıt vermeme durumu, beyin sapı refleksleri olarak 

adlandırılan ve yaşamsal fonksiyonlardan sorumlu bölgenin 

kontrolündeki reflekslerin kaybı ve kişinin nefes alamaması beyin 

ölümünün gerçekleştiğini gösteren üç önemli unsurdur (Tard akademi, 

Erişim tarihi: 16.05.2021).   

2238 sayılı yasanın 11. maddesinde kadavradan organ veya doku nakli 

için gerekli tanımlamalar yapılmıştır. Tıbbi ölümü gerçekleşmeden 

kişinin organlarının alınamayacağı ve tıbbi ölüm tanısının da 
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kardiyolog, nörolog, nöroşirurji ve anestezi uzmanlarınca oluşturulan 

bir heyet tarafından rapor edilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir (2238 

sayılı kanun, 1979). Ancak 2012 Şubat ayından beri beyin ölümü 

tanısı veya beyin ölümü kararı için iki hekimin görüş bildirmesinin 

yeterli olabileceği belirtilmiştir. Organ ve doku nakli hizmetleri 

yönetmeliğinde bu hekimlerden birisinin nöroloji veya nöroşirurji 

uzmanı, diğerinin ise anesteziyoloji ve reanimasyon veya yoğun 

bakım uzmanı olması gerektiği ifade edilmiştir (Tard akademi, Erişim 

tarihi: 16.05.2021).   

Heyet tarafından yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşen kişiler 

organ bağışı için elverişli kimselerdir. Evde, yolda veya hastane dışı 

herhangi bir yerde, herhangi bir nedenle vefat eden kimselerin 

organları bağış için kullanılmaya uygun olamayacağı ifade edilmiştir. 

Çünkü organ nakillerinin tıbbi ölümü gerçekleşen kişilerden sağlıklı 

bir şekilde alınabilmesi için yaklaşık olarak 5-6 saat gibi kısa bir 

zaman dilimine ihtiyaç duyulmaktadır. Belirtilen sürelerden sonra 

bedendeki doku ve organların fonksiyonlarının kaybolacağı 

belirtilmektedir (Acar, 2007). 

1.2.1.Ölüm Kavramı: 

Daha önceleri kalbin durması şeklinde ifade edilen ölüm kavramının 

artık kalp durması şeklinde tanımlanmadığı tıp biliminde açıkça 

belirtilmektedir. İnsanın amaçlanan hedef doğrultusunda 

gerçekleştirdiği tüm eylemler beyin tarafından kontrol edilmektedir. 

Beyin ölümü gerçekleşen kişide bu çalışma mekanizması ortadan 
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kalkar ve bir süre sonra (72 saat) canlılığını yitirir. 72 saatin sonunda 

beyin ölümü artık gerçek bir ölüm olarak tanımlanmaktadır. 72 saatlik 

süre içerisinde bireye yapılan tüm uygulamalar hastayı yaşatmaktan 

ziyade, organların fonksiyonlarını bir süre daha sürdürmesini 

sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Kişi organ bağışında bulundu ise; 

organ bağışı işlemine başlanır; tersi durumda ise kişi tüm 

mekanizmalardan (solunum cihazı vb) tamamiyle ayrılır. 

Beyin ölümü ve bitkisel hayat kavramları birbirinden farklı 

terimlerdir. Bitkisel hayatta; kişinin solunumu devam eder, aylarca 

yıllarca bu şekilde yaşayabilir, üstelik bazı durumlarda da kişilerin 

iyileşme şansları bile vardır. Beyin ölümünde ise kişi, solunum 

cihazına bağlıdır, ortalama 24-36 saat içerisinde ölümü beklenir ve 

hayata tutunması mümkün değildir (Yeter ve Demirtaş, Erişim: 

10.04.2021). 

1.3. Organ Nakline Dinimizin Bakışı 

Kutsal kitaplar ve bazı din alimleri, nakil işlemlerinin tedavinin bir 

parçası olması nedeniyle organ veya doku transplantasyonunun caiz 

olduğunu belirtmektedir. Kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’de; organ 

naklinin caiz olduğu ve şartlar el verdiği ölçüde yerine getirilmesinin 

büyük bir görev olduğu belirtilmektedir. Öncelikle canın korunması 

ve sağlığın devam ettirilmesine vurgu yapan İslam dininde organ 

bağışıyla ilgili engelleyici ve kesin bir hükmün bulunmadığı ifade 

edilmektedir. İslam hukukçularındaki genel görüşü, nakil yapılacak 

organın toprak olup gitmesindense, tedaviye ihtiyacı olan bir hastanın 
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hayatını kurtarmış olmasının daha önemli olabileceği yönündedir 

(Acar, 2007). Buna karşılık İslam dininde kişilerin hesap gününde ruh 

ve bedenleriyle tekrar diriltileceği ve mahşerde toplanacağı da 

belirtilmektedir. Bu inanış gereği kişiler, öldükten sonra alınan 

organlara tekrar ihtiyaç duyabileceği düşüncesiyle organ bağışı ve 

nakil işlemlerine tereddütle yaklaşabilmektedir. Ancak belirtmek 

gerekir ki Kur’an-ı Kerim’ de bu endişelerin yersiz olduğu 

“kemiklerden diriltilenlere et giydirileceği ve ahirette insanların bütün 

organlarıyla ayrıntılı şekilde toplanacağı” ayetiyle de ortaya 

konmaktadır (Zambak, 2014). 

İslam hukukunda organ veya doku nakillerinin gerçekleştirilmesi 

sırasında bazı hususlar üzerinde dikkatli davranılması gerektiği 

vurgulanmıştır. Özellikle organ bağışında bulunan kişinin kendi 

rızasının alınması gerektiği, nakil ister kadavradan ister canlıdan 

yapılsın kişinin vücuduna her koşulda saygılı davranılmasının önemli 

olduğu belirtilmiştir (Topbaş ve Bingöl, 2016; Topbaş ve Taştan, 

2015). Yapılan bir araştırmada organ bağışında dini inanışların 

belirleyici olmadığı, bireylerin yaş, cinsiyet ve eğitim düzeylerinin 

daha önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Tüm toplumlarda gençlerin 

yaşlılara, kadınların erkeklere, eğitim düzeyleri yüksek olanların 

eğitim düzeyleri düşük olanlara göre organ bağışında daha bilinçli 

oldukları ve organ bağışına olumlu baktıkları ifade edilmiştir (Özdağ, 

2001). 
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1.4. Nasıl Organ Bağışında Bulunabilirim? 

Organ bağışı, üzerinde bağış yapılan organların yer aldığı organ bağışı 

kartında ilgili kısımlar işaretlenerek yapılabilir (Resim1). Bağış; 2 

şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Birincisinde kişinin hayatta iken 18 

yaşını doldurmuş ve akıl sağlının yerinde olması şartı aranmaktadır. 

Kişi, organ nakil merkezlerine, hastanelerin organ bağış ünitelerine 

veya Türkiye Organ Nakli Vakfı’na giderek iki tanık huzurunda 

vermiş oldukları beyan ile organ bağış kartını doldurup, organ 

bağışında bulunabilir. Kişinin ailesini ve yakın çevresini bu konuda 

bilgilendirmesi, sonradan ortaya çıkabilecek muhtemel problemlerin 

önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Kişi organ bağışından 

vazgeçtiği takdirde, dilediği zaman ilgili birimlere giderek organ bağış 

kartını iptal ettirebilir. Bunun yanı sıra organ bağışından vazgeçtiğini 

aile bireylerine bildirmesi halinde de organ bağış kartı olsa bile kişinin 

bağış yaptığı organlarının alınması mümkün değildir. Diğer organ 

bağış yönteminde ise; tıbbi ölümün gerçekleşmesinin bireyin aile 

üyelerine bildirilmesinin ardından, hasta yakınlarının organ bağışında 

bulunması ile gerçekleştirilmektedir (Topbaş ve Bingöl, 2016). Bağış 

yapan kişide Hepatit A-B-C varlığı, ağır iltihabi hastalığının olması, 

şeker hastalığı ve kanser durumu söz konusu ise bu bireylerin organ 

bağışında bulunamayacağı da belirtilmektedir (Yeter ve Demirtaş, 

Erişim:10.04.2021). 
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Resim 1: Organ Bağış Kartı (Hacettepe Üniversitesi, Doku ve organ nakli eğitim 
uygulama ve araştırma merkezi, Erişim: 10.04.2021) 

2. HAYVANDAN İNSANA NAKİL ve DİĞER SORUNLAR 

Gelişen teknoloji ve insanları hastalıklardan kurtarma çabası, bilim 

insanını değişik arayışlara ve yöntemlere sevk etmektedir. Bu sebeple 

bilim insanları; insan hayatını kurtarmak amacıyla hayvanlardan organ 

alınması ve nakledilmesi düşüncesini son yıllarda sorgulamaya 

başlamıştır. İngiltere’ de yapılan bir çalışmada; domuzların insanlarla 

yaklaşık aynı kütlede organ ve benzer fizyolojik yapıya sahip 

olmasından dolayı hayvandan insana organ nakil işleminde 

domuzların kaynak olarak gösterilmesinin mümkün olabileceği ifade 

edilmiştir. İsviçre, ABD, İspanya, Hollanda, İngiltere ve Kanada gibi 

ülkeler, gerekli denetimlerin ve etik koşulların sağlanması koşuluyla, 

hayvandan insana organ nakil işleminin insan sağlığını kurtarmak 

amacıyla yapılmasının insan onurunu zedelemeyeceği yönünde görüş 

bildirmişlerdir. Ayrıca; Almanya, Fransa, ABD ve birçok ülkede 

hayvandan insana organ nakil işlemlerinin yasal zemini oluşturulmaya 

çalışılmakta ve bu yönde çalışmalara devam edilmektedir. Ülkemizde 

ise; hem yasal olarak hem de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın caiz 
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değildir açıklaması ile hayvandan insana organ veya doku naklinin 

yasak olduğu açıkça belirtilmiştir. Her ne kadar hayvandan organ veya 

doku naklinin insan onurunu zedeleyebileceği öngörüsü ve etik açıdan 

uygun olup-olmayacağı tartışmalı olsa da unutulmamalıdır ki; 

kullandığımız ilaçların birçoğu hayvansal kaynaklıdır. İnsan 

onurunun, insanı yaşatma gayesinin önünde olmaması gerekmektedir. 

Bu sebeple; tedavi için başka çare yok ve verici bulunamıyorsa, insan 

hayatını kurtarmak amacıyla, gerekli tıbbi denetimler ve yasal zemin 

sağlandığı takdirde hayvandan insana organ veya doku nakil 

işlemlerinin yapılabileceği görüşünü savunanlar da bulunmaktadır 

(Koçak Süren, 2007; Kılıçarslan ve Eriş, 2019).  

Organ bağışında karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi hangi 

hastaya, kime ve neye göre öncelik tanınacağı, hangi kriterlerin esas 

alınması gerektiği konusudur. Bu sebeple, kime öncelik verileceği ve 

ölçüt olarak neyi dikkate almak gerektiği hususunda her zaman 

nesnellik sağlanamayacağı belirtilmektedir. Organ bağışı konusunun 

ortaya çıkardığı bir diğer problem ise; organ mafyası ve organ 

ticaretidir. Organ ticareti; birçok ülkede yasaklanmasına karşın, 

yasalara aykırı olarak yapılan organ satışları, hem tıp etiğini hem de 

organ bağışını olumsuz etkilemektedir. Buna karşılık; bazı uzman ve 

hukukçular; vücut ve organların esas sahibinin kişiler olduğu, kişinin 

isterse organlarını veya dokularını satabileceği, bu konudaki 

tasarrufun kendisine ait olduğunu ileri sürerek organ satışını 

destekleyici açıklamalarda bulunmuştur (Özdağ, 2001). 
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SONUÇ  

Ülkemizde ve dünyada birçok hasta tedavi olmak ve iyileşmek için 

organ nakli yapılmasını beklemektedir. Hastaların büyük bir kısmı bu 

bekleyiş süresi içerisinde hayatlarını kaybederken, şanslı olan az 

sayıdaki kişi yapılan organ bağışları sayesinde yaşamlarına devam 

etmektedir. Hem sağlık giderleri hem kişinin bir an önce sağlığına 

kavuşabilmesi açısından organ bağışı; günümüzde giderek önem 

kazanan bir konudur. Organ bağışına karşı toplum tarafından yanlış 

bilinen inanışların ve olumsuz tutumların ortadan kaldırılması 

hususunda tüm kesimler sorumluluk almalı ve bu bilinç doğrultusunda 

hareket etmelidir. Organ nakli ve bağışı ile ilgili toplumun doğru bir 

şekilde bilinçlendirilmesi ve sorunun öneminin uzmanlar tarafından 

anlatılması doğru bilgilendirme açısından çok önemlidir. Bu 

kapsamda hazırlanan eğitimlerin yeniden gözden geçirilerek, 

ilkokullardan tüm okullara, hastanelerden askeriyeye ve devletin tüm 

kamu ve özel kuruluşlarında periyodik aralıklarla kesintisiz olarak bu 

eğitimlerin verilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Ayrıca 

sosyal medya ve televizyonlarda, üniversitelerin ulusal ve uluslararası 

düzeyde hazırladıkları kongrelerde, sempozyumlarda, eğlence, 

yarışma ve dini programlarda uzmanlar tarafından durumun önemi 

belirtilmeli, konunun birçok kesime ulaştırılmasında öncülük 

edilmelidir. Organ bağışına teşvik için hukuksal düzenlemeler 

yapılmalı (ödül, sertifika, vergide indirim gibi), oluşturulan ekipler 

tarafından devletin birimlerine ziyaretler yapılmalıdır. Toplumdaki 

farkındalık ve bilinç düzeyinin gelişmesi ile organ veya doku nakil 
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işlemlerinde duyarlılığın artabileceği, hakim olan önyargı ve yanlış 

inanışların bu şekilde azaltılabileceği kanısındayız. 
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GİRİŞ 

 Kronik pilonidal hastalık, tipik olarak genç yetişkin erkeklerde daha 

sık görülen intergluteal bölgede süpüratif rahatsızlık verici bir 

durumdur. Yüzyıldan fazla bir süre önce pilonidal hastalığın 

ORİJİNAL tanımından bu yana, etiyolojisi ve optimal tedavisi ile 

ilgili tartışmalar hala günümüzde devam etmektedir. (Mayo H, 1833) 

Ağrı ve rahatsızlıkla beraber pilonidal sinüs (ler) den aralıklı kötü 

kokulu akıntı olur. Tedavisi için hastalığın rekürrensini ve hasta 

rahatsızlığını en aza indirgemek açısından en iyi cerrahi teknikle ilgili 

henüz bir fikir birliği oluşmamıştır.  Ancak akut apse durumunda orta 

hat dışı bir kesi ile boşaltılmalıdır. Cerrahi tedavide plionidal sinüs 

eksizyonu standart kesin tedavidir. Ancak rekonstrüksiyon çeşitli 

şekillerde yapılabilmektedir. 

 Sakrokoksigeal bölgede kıl foliküllerinin sıkışmasına neden olan 

dorsal orta hatta füzyon başarısızlığı nedeniyle hastalığın başlangıçta 

konjenital olduğu düşünüldü; ancak, daha yeni araştırmalar, 

kazanılmış bir etiyolojiyi kuvvetle desteklemektedir. 

 Pilonidal sinüs oluşum aşamaları.(Edinsel teori) 

 • Öncelikle dökülen kılların işgaline izin veren bir orta hat çukuru 

gelişir. 

 • Gevşek yarı kıvrımlı saç kökleri düşer, yarığa göç eder ve dik 

olarak kökleri vasıtasıyla çukura girerler. 
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 • Deri altı dokularda yabancı cisim granülomu gelişir. 

 • Anaerobik ortamda inflamasyonla beraber yarık genişler ve 

enfekte olur. Daha fazla saçın girişine zemin hazırlanmış olur.  

Çeşitli bulgular edinilmiş bir etiyolojiyi desteklemektedir  

İlginç bir şekilde, kıllarla yoğun uğraşan hayvan kıl kesicilerinin, 

köpek kuaförlerinin, memeli hayvan sağımcılarının ve berberlerin 

parmakları arasında pilonidal hastalığın meydana geldiği bildirilmiştir. 

Edinsel teori yukarıdada açıklandığı gibi, gluteal yarıktaki saç 

köklerinin enfekte olması sonucunda lokal enfeksiyon ve apse gelişir. 

Negatif lokal emme kuvvetleri kılların enfekte çukura girmesine ve 

apse boşluğuna yerleşmesine neden olur. Bazı yazarlar, gevşek kılların 

normalde normal dokuya yapışarak, yabancı cisim reaksiyonuna 

neden olduğunu iddia etmektedirler. Bu yapı daha sonra gelişen ikincil 

sinüs traktları ile daha kompleks bir hal alır. Kılların buralara 

yerleşmesinde ise 3 şey önem taşır: istilacı kıl,yarık ve sürtünme gibi 

bir kuvvetin varlığı.  

Çoğunlukla yanlış bir şekilde kist olarak tanımlansalar da gerçekte 

kist değil tamamen epitelize bir tabakadan yoksun sinüslerdir. 

İlerleyen zaman la epitelize olabilen bu yapılar pilonidal sinüs veya 

hastalık diye adlandırılmaları daha doğru olacaktır. Sinüs yollarının 

çoğu ek sinüslerle yanal olarak dallanabilir. İlginçtir ki, saç kökleri 

nadiren histopatolojik incelemede görülür. Boşluklar saç, epitel 

döküntüsü ve granülasyon dokusu içerebilir. Lokal hücresel 

infiltrasyon oldukça büyüktür ve değişik şekillerde tezahür edebilir. 
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Genelde öncelikle akut pilonidal apse olarak, diğer yerlerdeki lokalize, 

yüzeysel apselere benzer şekilde ortaya çıkar. Kronik apse ise 

boşluklar içinde kıllarla birlikte görülür. Sıklıkla kronik olarak akan 

sinüslere daha az şiddette bir ağrı eşlik eder. Ancak akut apse 

formunda ağrı belirgin bir semptomdur. Hatta hastanın muaynesine 

engel teşkil edecek derecede şiddetli olabilir.Hastalığın ilerlemesinin 

çeşitli aşamaları olmasına rağmen, tartışma amacıyla klinik sunum 

akut ve kronik hastalık olarak ikiye ayrılabilir. 

1.TANI  

 Semptomları, risk faktörlerini ve ikincil enfeksiyon varlığını 

vurgulayan hastalığa özgü bir öykü ve fizik muayene yapılmalıdır.  

1.1Akut Pilonidal Apse 

Çoğu hasta başlangıçta orta hatta drenaj olsun veya olmasın ağrı, 

hassasiyet, şişme ve kızarıklık gibi genel apse semptomları ile 

başvurur. Orta hat iyi gözlenirse pilonidal hastalık tanısını 

destekleyecek sinüs ağızları görülür. Ancak çoğu zaman ağrı ve 

endurasyon buna müsaade etmeyebilir. 

1.2.Kronik Pilonidal Apse / Drenaj Sinüs Yolları 

Bu durumda öncelikle, tutulan kıl ve enfekte kötü kokulu materyal 

nedeniyle tekrarlayan drenajı olan kronik bir pilonidal sinüs boşluğu 

mevcuttur. Apse ister akut ister kronik olsun, intergluteal yarığın en az 

1-2 cm lateralinden bir kesi ile drene edilmelidir. 
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2.AYIRICI TANI 

Pilonidal hastalığın ayırıcı tanısı, doğum yarığına uzanan anorektal 

kriptoglandüler apse, hidradenitis süpürativa, fronkül ve Crohn 

hastalığında görüldüğü gibi düşük anorektal fistülü içerir. Ayrıca 

perianal fistül ve tüberküloz, sifiliz ve aktinomikoz dahil enfeksiyöz 

süreçleri ayırmak önemlidir. Bu nedenle, pilonidal hastalık için bir 

hastayı ameliyat etmeden önce eşlik eden fistül hastalığı, Crohn 

hastalığı veya diğer anorektal patolojileri değerlendirmek için dijital 

bir rektal muayene ve kapsamlı bir rijit proktoskopi yapılmalıdır. 

Nadir de olsa bir presakral kitle dijital rektal muayene ile 

dışlanmalıdır. Yardımcı laboratuvar veya radyolojik incelemeler rutin 

olarak gerekli değildir. Ancak şüphe durumunda ilgili patolojiyi 

dışlayacak tetkikler istenmelidir. 

3.TEDAVİ 

3.1 Operatif Olmayan Yönetim 

3.1.1.Apse yoksa, gluteal yarık tıraşı öncelikle 

denenebilir. Öneri Derecesi: Düşük kaliteli kanıta dayalı güçlü öneri, 

1C 

3.1.2. Kronik pilonidal sinüs hastalığı olan seçilmiş hastalarda 

fibrin yapıştırıcı ve fenol enjeksiyonu kullanılabilir. Bunlar için 

uyumlu ve uygun hastaların seçimi başarıyı oldukça etkiler. Öneri 

Derecesi: Düşük kaliteli kanıta dayalı zayıf öneri, 2C. 

3.1.3. Antibiyotikler, akut veya kronik pilonidal hastalığın 

tedavisinde sınırlı bir role sahiptir, ancak önemli selülit, altta yatan 
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immünosupresyon veya eşlik eden sistemik hastalığı olan hastalarda 

oral veya intravenöz ajanlar düşünülebilir. İnflamasyon varlığında ise 

diğer yöntemlerle beraber kullanılmaktadır. Öneri Derecesi: Düşük 

kaliteli kanıta dayalı güçlü öneri, 1C. 

3.2. Operatif Yönetim 

3.2.1. Apse varlığı ile karakterize akut veya kronik pilonidal 

hastalığı olan hastalar ister primer ister tekrarlayan bir atak olsun, orta 

hattın lateralinden yapılan bir insizyon ve drenaj ile tedavi 

edilmelidir. Öneri Derecesi: Orta kalitede kanıta dayalı güçlü öneri, 

1B. 

3.2.2. Kronik pilonidal hastalık nedeniyle ameliyat gerektiren 

hastalar, cerrah ve hasta tercihine göre eksizyon ile beraber; primer 

onarım (orta hat dışı kapatma düşünülerek), sekonder iyleşmeye 

bırakma veya marsupiyalizasyonla tedavi edilebilir. Öneri Derecesi: 

Orta kalitede kanıta dayalı güçlü öneri, 1B. 

3.2.3. Flep ile onarım prosedürleri, özellikle diğer teknikler 

başarısız olduğunda karmaşık ve multipl tekrarlayan kronik pilonidal 

hastalık durumunda tercih edilebilir. Öneri Derecesi: Orta kalitede 

kanıta dayalı güçlü öneri, 1B. 

3.3. Tekrarlayan Pilonidal Hastalığın Yönetimi 

Tekrarlayan pilonidal hastalık için ameliyat stratejileri, cerrahın 

deneyim ve uzmanlığını dikkate alarak akut apse ve kronik hastalık 

arası bir tutum ile yapılmalıdır. Tavsiye Derecesi: Düşük kaliteye 

dayalı güçlü öneri kanıt, 1C. (Steele S, 2013) 
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Literatürde anlatılan pilonidal hastalığın tedavisi için çok sayıda 

ameliyat tekniği hem hastalığın hem de tedavisinin morbiditesine 

tanıklık etmektedir. Cerrahın amacı, etkili olan en basit yöntemi 

kullanarak hastalığı ortadan kaldırmak, böylece hastanede kalış 

süresini en aza indirmek ve işlemin morbiditesini sınırlamak 

olmalıdır. Bu çalışma, kronik pilonidal hastalık nedeniyle ameliyat 

edilen ardışık 200 hastanın retrospektif bir incelemesidir. Çalışmada, 

primer kapatmayla beraber yapılan eksizyon sonuçlarını güncel 

literatür eşliğinde analiz ettik. Çalışmamız daha önce uluslararası bir 

kongrede sözlü bildiri olarak (sadece özeti) yayınlanmış olup ilk kez 

tam metni kitap bölümü olarak yayınlanmaktadır.  

MATERYAL VE METOD 

1.Hastalar 

 Pilonidal hastalığı olan ardışık hastaları içeren bu retrospektif çalışma 

12 yıllık bir süre boyunca aynı cerrah tarafından gerçekleştirilen 

ameliyatları içermektedir. Çalışma 2001- 2013 yılları arası,  pilonidal 

sinüs hastalığı nedeniyle bir perifer hastanede ameliyat edilmiş olan 

200 ardışık hastayı içermektedir. Hasta verileri retrospektif olarak 

hasta dosyaları, ameliyat defteri ve veri tabanından çıkarıldı. Hastalara 

ait demografik özellikler, aile öyküsü, yakınma süreleri, ameliyat ve 

hastanede kalış süreleri ile ameliyat sonrası komplikasyonlar 

kaydedildi.  
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2.İstatistiksel Analiz 

Tüm veriler ortalama ve en az en çok değerler olarak sunuldu. Fark 

analizi yapılmadan önce parametrik test varsayımları incelendi. 

Normallik,  Shapiro-Wilk test Skewness and kurtosis  ile kontrol 

edildi. Kategorik değişkenler arası ilişki ki-kare testi ile analiz edildi. 

İstatistiksel analizler yüzde 95 güven aralığında yapıldı. P değerinin 

0,05'ten küçük olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

SONUÇ 

Hastaların ortalama yaşı 24 yıldı ( 15 ila 44 yıl).  Medyan takip 

süreleri 41 aydı  ( 24 ila 84 ay). Ortalama yakınma süreleri 36 aydı (5-

84 ay). 38 hastada ((%19) aile öyküsü mevcuttu. Pilonidal sinüslerin 

82 si ((%41) birden fazla sinüs ağzına sahipti. Ardışık 200 hastaya (32 

kadın, 168 erkek) eksizyon ve primer kapama yapıldı. Ortalama 

ameliyat süresi 30 dakikaydı. Ortalama hastanede kalış süresi 36 saatti 

( 24-54 saat). 

Beş erken nüksle beraber toplam 17 hastada nüks ((%8,5) tespit edildi. 

Yapılan analizlerde nüksler aile öyküsü olan, uzun yakınma süresine 

sahip ve birden fazla sinüs ağzı mevcut hasta grupları ile ilişkiliydi (p 

< 0.05).  

TARTIŞMA 

İlk bildirilen pilonidal hastalık vakası 1833'te Mayo tarafından 

yayınlandı.(1) Ancak hastalığa yaklaşım Anderson tarafından ilk kez 

1847'de "Ülserden Alınan Saç" başlıklı bir makalede anlatıldı. 1880'de 
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Hodges (Hodges RM, 1880), "saç yuvası" anlamına gelen ve bugün 

hala kullanılan pilonidal hastalık terimini ilk kez ortaya attı.   

Pilonidal hastalığı tedavi etmek için birçok prosedür uzun yıllardan 

beridir savunulmuştur, bu da hiçbir yöntemin yüksek derecede etkili 

olmadığını düşündürmektedir. Önerilen tedaviler basit fenol (Maurice 

BA, 1964) enjeksiyonundan tutun bütün bölgenin geometrisini 

değiştirmek için tasarlanacak rotasyon flepleri ve Z-plasti 

tekniklerinin kullanıldığı geniş kapsamlı plastik cerrahi girişimlere 

kadar uzanmaktadır (Mansoory A, 1982). Seçilmiş hastalarda 

muhtemelen bu tekniklerin her birinin ayrı bir yeri ve önemi vardır, 

ancak hangi tedavi uygulanacaksa uygulansın tedavi esnasındaki 

hastalık aşamasına uygun olmalıdır (Hurst DW, 1971) 

Pilonidal hastalığı üç kategoriye ayırmayı yararlı buluyoruz: 1) akut 

pilonidal apse, 2) kronik pilonidal hastalık ve 3) karmaşık veya çoklu 

tekrarlayan pilonidal hastalık. Tedavi, sınıflandırma kategorisine göre 

değişir. 

Hastalar, enfekte bir pilonidal apsenin insizyonu ve drenajının hiçbir 

şekilde iyileştirici olmadığı konusunda bilgilendirilir. Goodall 

(Goodall P, 1961), insizyon ve drenaj ile tedavi edilen akut pilonidal 

apsesi olan 41 hastadan 35'inin (yüzde 85) bir yıl içinde daha ileri 

cerrahi tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Onun için pilonidal 

hastalığın yönetiminde ideal operasyon seçimi önemlidir. 

Kronik pilonidal hastalığının tedavisi için ideal operasyon; 
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1) Minimum nüks riski ile hastalığın ortadan kaldırılmasına izin 

vermeli,  

2) Basit olmalı, kısa hastanede kalmayı gerektirmeli,  

3) Az sayıda yara yönetimi sorunu içeren düşük morbiditeye sahip 

olmalı  

4) Hastaların normal aktivitelere hızlıca geri dönmesini 

sağlamalıdır. 

Birçok ameliyat prosedürü potansiyel olarak bu kriterleri karşılar. 

Eksizyon ve primer kapatma, enfeksiyon gelişmezse erken yara 

iyileşmesi potansiyeline sahiptir, ancak bu, aktivitenin kısıtlanmasını 

ve genellikle daha uzun bir hastanede kalış ve yüksek bir nüks oranı 

(hatta %38 kadar) ile birlikte olabilir. (Goodall P, 1961)  

Foss,1129 pilonidal kistten oluşan çalışmada farklı cerrahlarca opere 

edilen eksizyon ve primer kapatma ile tedavi edilmiş hastalara ait 

sonuçları rapor etti. Buna göre; primer iyileşme başarısızlığı %16, 

hastanede kalış süresi ortalama 21,7 gün, nüks oranı %16 idi. Bu 

çalışmada ortalama hastanede kalış süresi 36 saat,  nüks oranı %8,5 

tespit edildi. Hastane kalış süresine yeniden yatış süreleri dahil 

değildir. Bu teknikle ilgili deneyimimiz daha çok küçük, hareketsiz 

pilonidal sinüslerle sınırlı idi. 

Pilonidal hastalığın eksizyonu ve granülasyon ile iyileşme, düşük nüks 

oranları ile ilişkilendirilmiştir, ancak iyileşme uzun zaman almaktadır 

(Eftaiha M,1977, Foss MV,1970 , Kleckner MS, 1936) Anal sınıra 

doğru uzanan pilonidal sinüs yaralarının iyileşmesinin altı ay veya 
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daha uzun sürmesi nadir değildir. Bu açık yaralar, onları temiz tutmak 

ve erken cilt kapanmasını önlemek için hem hasta hem de cerrah 

tarafından agresif bir tedavi gerektirir. Eksizyon ve granülasyonla 

iyileşme ile tedavi edilen 126 hasta ile ilgili Weinstein ve ark. 

(Weinstein MA, 1977), % 20.9'luk bir nüks oranı ve iki aylık bir 

ortalama iyileşme süresi bildirdi. Genelde bu teknik çevresinde selülit 

ve enflamasyon olan vakalarda bir kısım cerrah tarafından ara sıra 

tercih edilmektedir. 

Pilonidal sinüs veya kist duvarının Marsupializasyonu 1937'de Buie 

tarafından ilk kez tanıtıldı (Buie L, 1937)  Marsupializasyon, daha 

büyük enfeksiyon ve açılma riski altında olan, tamponlanmayı 

gerektiren tamamen açık bir yara ile tamamen kapalı bir yara 

arasındaki bir geçiş işlemidir. Bu yaklaşım, özellikle yaranın sert 

tabanı varsa,  yara tabanından açılmazsa, yarayı küçültmeye izin verir. 

Ayrıca yan taraftan yara deri ile kaplanarak, toplam yara yüzey alanını 

azaltılır.  Marsupializasyon, %4- 8 arasında bir nüks oranına sahiptir.( 

Buie L,1937, Buie LA,1952, Abramson JD,1970, Goodall P,1975, 

Reeder D,1973) Bu, genelde kronik pilonidal hastalığının bir kısım 

cerrah tarafından tercih edilen tedavi yöntemidir. 

Bascom (Bascom J,1983, Bascom JV,1987),  iyileşmemiş orta hat 

yaraları ile tekrarlayan pilonidal hastalığın tedavisi için yarık kapatma 

adı verilen bir teknik tanımlamıştır. Bu prosedür, derinliği yok eden 

bir rotasyon flep tekniğidir. Tüm pilonidal boşluk kaldırılmaz. 

Bascom, iyileşme süresinin üç hafta, nüks oranının %8 olduğunu 

bildirdi. Bu teknikte yarık, sağlıklı cilt ile kaplı sığ bir oluk haline 
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getirilir. İyileşmemiş yarayı kapatır, dikiş hattını orta hattan 

uzaklaştırıp, koksiks ile cilt arasındaki doku gerginliğini azaltılır. 

Bascom, yarık kapatıldıktan sonra tüm yaraların iyileştiğini bildirdi. 

Ortalama iş kaybı gün sayısı 4 ve komplikasyonlar ise seyrek ve 

düzeltilebilirdi. Diğer rotasyon flepleri ve Zplasti teknikleri, karmaşık 

pilonidal hastalığı veya konservatif ameliyat tekniklerine yanıt 

vermede başarısız olan tekrarlayan pilonidal hastalığı olan spesifik 

hastalar için faydalı olabilir. Kronik pilonidal hastalığın başlangıç 

tedavisi için bu tür karmaşık prosedürlerin kullanımı, daha basit, daha 

az komplike prosedürler vakaların büyük çoğunluğunda açıkça 

mükemmel sonuçlar verdiği için sona bırakılmalıdır. 

Pilonidal hastalığın yönetiminde tek bir teknik uygulanamamakla 

birlikte, tedavide ilk olarak kalıcı iyileşme şansı olan ve en az morbid 

prosedür düşünülmelidir. Hatta, çoğu kronik pilonidal hastalığın 

fistülotomi, minimal eksizyon ve aşırı granülasyon dokusunun 

eksizyonu ile aynı gün cerrahi olarak başarıyla tedavi 

edilebilmektedir. 

Nadiren, hastalar kronik veya tekrarlayan apseler ve yaygın, dallanan 

sinüs yolları ile karakterize karmaşık pilonidal hastalık ile 

başvurabilirler. Hastalığın bu tezahürü daha agresif bir cerrahi 

yaklaşım gerektirir ve kesin tedavi, ilgili tüm dokunun geniş bir 

şekilde çıkarılmasını gerektirir. Bu yaraların orta hat 

kapatılması,%37'ye varan bir açılma oranı göz önüne alındığında 

uygun bir seçenek değildir. Bu durumlarda tipik olarak rekonstrüktif 

prosedürler gereklidir. Bu prosedürler sadece yarayı kapatmakla 
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kalmaz, aynı zamanda teorik olarak doğum yarığını düzleştirir, saç 

birikimini, mekanik tahrişi ve nüks riskini azaltır. Her biri nispeten 

kısa iyileşme süresi sunar, ancak genel anestezi altında kapsamlı bir 

ameliyat ve uzun süre hastanede kalmayı gerektirir. Flep nekrozu, 

yara ayrılması ve enfeksiyon gibi komplikasyonlar önemli risklerdir. 

(Bendewald, 2007) 

Günümüzde bile pilonidal hastalık birçok terapötik zorluklar sunmaya 

devam etmektedir. Tedavi, hastalığın derecesine ve ciddiyetine göre 

cerrahın rutin pratiğinde alışkın olduğu yöntemler uyarlanarak 

yapılmalıdır. Kanıt, komplikasyon oranlarında önemli bir farklılık 

olmaksızın hem açık hem de kapalı operatif yaklaşımları 

desteklemektedir. Sınırlı sinüs eksizyonu ile açık yaklaşımlar, sınırlı 

hastalığı olan hastalar için etkilidir. Kapalı teknikler kullanılıyorsa, 

kanıtlar kapatmanın orta hattın dışına yerleştirilmesini 

desteklemektedir. Özenli, uzun süreli postoperatif takip ve yara 

bakımına dikkat etmek çok önemlidir (Khanna A, 2011) 

Sonuç olarak çalışmamız şunu da göstermiştir; aile öyküsüne sahip, 

uzun süreli yakınmaları olan, birden fazla sinüs ağzı taşıyan, hasta 

gruplarında nüks oranları daha az olarak bildirilen flepli teknikler 

düşünülmelidir. 
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GİRİŞ 

Latince pilustan 'kıl' ve nidus 'yuva' terimlerinden köken alan ve kıl 

yuvası anlamına gelen Pilonidal terimi ilk olarak 1880'de Hodges 

tarafından kullanıldı (Hodges RM, 1880). 

Pilonidal hastalık, en sık sakrokoksigeal bölgede orta hatta bulunan 

doğum yarığındaki kıl foliküllerinde ortaya çıkan yaygın görülen ve 

enflamasyonu ve rahatsızlık hissi ile ağrının eşlik ettiği anorektal bir 

problemdir. En çok genç erişkinlerde görülür, insidansı yaklaşık 

26/100.000’dir. Çeşitli nedenlerden dolayı (kıllı yapı ve çalışma 

koşulları v.s.) erkekleri kadınlardan iki kat daha fazla etkiler. Pilonidal 

sinüs oluşumu ayrıca obezite (%37), hareketsiz meslek (%44), lokal 

irritasyon ve travma (%34) ile de ilişkilendirilmiştir (Sondenaa, 1995). 

Hodges ve ondan sonra gelen yazarlar, hastalığın doğuştan geldiğine 

inandılar ve çeşitli teorilerle açıklamaya çalıştılar (Allen-Mersh, 

1990). Ancak son 50 yılda durumun kazanıldığı öne sürüldü (Patey 

DH,1946, Talbott,1990). Edinsel teoride, gluteal yarıktaki saç 

köklerinin enfekte olması sonucunda lokal enfeksiyon ve apse gelişir. 

Sürekli oturma ve kalkmayla oluşan negatif emme kuvvetleri içeri 

çeker ve apse boşluğuna yerleşmesine neden olur. Yazarlar, kılların 

normal dokuya yapışarak, yabancı cisim reaksiyonuna neden 

olduğunu ve böylece daha sonra gelişen ikincil sinüs yolları ile olayın 

daha kompleks bir hal aldığını iddia etmektedirler.  

Çoğunlukla kist olarak tanımlansalar da gerçekte epitelize bir 

tabakadan yoksun sinüslerdir. İlerleyen zamanla epitelize olabilen bu 
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yapılar pilonidal sinüs veya hastalık diye adlandırılmaları daha doğru 

olacaktır. 

Pilonidal hastalık, öncelikle akut bir apse olarak ortaya çıkabilir. Daha 

karmaşık şekli ise, geniş, dallanmış sinüs yolları olan kronik veya 

tekrarlayan apselerle karakterize formudur. Yaygın form, tipik olarak 

anüsten 4 ila 8 cm uzaklıkta tanımlanan natal yarıkta bir orta hat 

çukurunun varlığı ile karakterize akut apse halidir. Deri, sinüse doğru 

yerleşir ve genellikle erkeklerde vakaların üçte ikisinde, kadınlarda 

üçte birinde bulunan dışarı çıkıntı yapan bir kıl yuvası içeren boşluğa 

yol açar. Çoğu hastada orta hat çukurunun 2 ila 5 cm yukarısında 

ikincil açıklıklar vardır. Yolun cilt açıklığı ve yüzeysel kısmı skuamöz 

hücreli epitel ile kaplıdır, ancak derin kavite ve sinüs uzantıları 

değildir (Varnalidis I, 2014). 

Sakrokoksigeal pilonidal enfeksiyonun, keratin ile şişkin hale gelen 

natal yarık kıl folikülünden kaynaklanması muhtemeldir. Şişmiş 

folikül iltihaplanır ve ortaya çıkan folikülit ödem ve endurasyon 

yapar. Tıkanmış folikül daha sonra genişler ve sonunda pilonidal apse 

oluşturmak için alttaki deri altı yağına yırtılır (Bascom J, 1983). 

Ayrıca saç, kalça hareketinden kaynaklanan gluteal yarık boyunca 

emme etkisiyle apse boşluğuna çekilen ikincil bir istilacıdır. 

Dr. Louis Buie, 1944'te hastalık ile ilgili raporunda hastalığın ideal 

tedavisinin, enfekte kavitenin çıkarılması ve marsupializasyon 

olduğunu öne sürdü (Buie LA, 1944). Bu yöntem hala 

kullanılmaktadır, ancak marsipialize edilen yaranın iyileşmesi zaman 

alır ve düzenli ayakta pansuman gerektirir. Sekonder iyileşmenin uzun 
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süreli yatış ve iş güç kaybı gibi dezavantajlarının bir sonucu olarak, 

yeni tedavi yaklaşımları önerilmektedir. Bunlar öncelikle sinüs 

eksizyonu ve sonrası defektin primer orta hat kapaması ve deri flepleri 

(Z-pliasti, ilerletme, limberg veya rorasyon flebleri gibi) ile kombine 

plastik cerrahi girişimlerdir (Allen-Mersh, 1990).   Son 25 yılda 

pilonidal sinüs için birçok tedavi savunuldu, ancak herhangi bir fikir 

birliği sağlanamadı ve göreceli tedavi maliyetlerini, hasta 

rahatsızlığını ve işten ayrılma sürelerini karşılaştıran az sayıda çalışma 

yapıldı. Pilonidal sinüsün tedavi amacı, hastaneye yatıştan ve genel 

anesteziden kaçınarak düşük nüks oranıyla yüksek bir iyileşme şansı 

sağlamaktır. Bu arada hastaya en az rahatsızlık, en az komplikasyon 

oranı ve hızlı işe dönüşüne neden olmaktır (Allen-Mersh,1990,  

Garguson B,1983). Pilonidal hastalık insidansı 16 ile 20 yaşları 

arasında zirveye ulaşır ve insidansın hızla düşmeye başladığı 25 

yaşına kadar yüksek kalır (Goldberg SM, 1980). Bundan dolayı insan 

kaynakları ve ekonomi açısından önemli endişelere neden olması işin 

bir başka boyutunu teşkil eder.  

 Bu çalışmada, eksizyon sonrası marsipialize edilip açık bırakılarak 

tedavi edilen hastaların sonuçlarını güncel literatür eşliğinde analiz 

ettik. Çalışmamızın daha önce sadece özeti uluslararası bir kongrede 

sözlü bildiri olarak yayınlanmış olup ilk kez tam metni kitap bölümü 

olarak yayınlanmaktadır. 

MATERYAL VE METOD 

Pilonidal hastalığı olan 50 hastayı içeren bu retrospektif çalışma 4 

yıllık bir süre boyunca aynı cerrah tarafından gerçekleştirilen 
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ameliyatları içermektedir. Pilonidal sinüs hastalığı nedeniyle bir 

perifer hastanede eksizyon sonrası açık bırakma tekniği ile opere 

olmuş 50 hastanın verileri retrospektif olarak hasta dosyaları ve veri 

tabanından çıkarıldı. Hastalara ait demografik özellikler, aile öyküsü, 

yakınma süreleri, ameliyat ve hastanede kalış süreleri, pansuman 

süreleri ve ameliyat sonrası komplikasyonlar kaydedildi. 

İstatistiksel analiz 

Tüm veriler ortalama ve en az en çok değerler olarak sunuldu. Fark 

analizi yapılmadan önce parametrik test varsayımları incelendi. 

Kategorik değişkenler arası ilişki ki-kare testi ile analiz edildi. 

İstatistiksel analizler yüzde 95 güven aralığında yapıldı. P değerinin 

0,05'ten küçük olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

SONUÇLAR 

Hastaların ortalama yaşı 27yıldı (19 ila 48 yıl).  Medyan takip süreleri 

28 aydı (19 ila 54 ay). Ortalama yakınma süreleri 58 aydı (25-94 ay). 

20 hastada (%40) aile öyküsü mevcuttu. Pilonidal kistlerin 45’si 

(%90) birden fazla sinüs ağzına sahipti. Ardışık 50 hastaya (12 kadın, 

38 erkek) eksizyon yapılıp yara marsüpialize edilip açık bırakıldı. 

Ortalama ameliyat süresi 38 dakikaydı. Ortalama hastanede kalış 

süresi 4 gün (2-11). Ortalama pansuman süreleri 27 gün (19-55). 

Yeniden hastaneye yatışı gereken 7 hasta (%14) oldu. Nüks eden 3 

(%6) hasta tespit edildi. 
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TARTIŞMA 

Pilonidal hastalık en sık obez ve aşırı terleme yaşayan ve hareketsiz 

bir yaşam tarzı olan kıllı bireylerle ilişkilidir. Pilonidal hastalığın 

tedavisi çoğunlukla cerrahidir. Günümüzde en sık kullanılan 

prosedürler şunlardır: basit insizyon, eksizyon, plastik cerrahi 

teknikleri, marsupiyalizasyon ve fistülotomi gibi teknikler kullanılır. 

Pilonidal hastalıkta tedavisi sonrası nüksler genellikle ilk 3 yıl içinde 

görülür (Kronborg O, 1985). Allen‐Mersh, farklı serilerden yaptığı 

incelemede, minimum 1 yıllık takip süresinden sonra, 

marsipializasyon, primer kapama ve flep teknikleri için nüks 

oranlarının sırasıyla %4, %15 ve %8 olduğunu bildirdi (Allen‐ Mersh, 

1990). Tedaviden sonra erken nüksler genellikle yara enfeksiyonu ve 

pilonidal hastalığın eksik eksizyonu ile ilişkilendirildi.  Sinüsü ve tüm 

dallarını tespit etmek ve dolayısıyla rekürrensleri azaltmak için 

açıklığa metilen mavisi enjeksiyonu çok yararlıdır. Kronborget ve 

arkadaşları üç yöntemin sonuçlarını içeren randomize çalışmalarında 

eksizyon, primer sütürle eksizyon ve sütür ve antibiyotik kapsamı ile 

eksizyon sırasıyla nüks oranlarını %13, %25 ve %19 olarak bildirdi 

(Kronborg O, 1985). Ancak mevcut çalışmada üç grup arasında yara 

enfeksiyonu ve nüks oranlarında hiçbir fark yoktu. Bu, primer kapama 

ve flep teknikleri ile tedavi edilen tüm vakalarda antibiyotik 

kullanılması ve ayrıca tüm sinüs yollarının tam olarak tanımlanıp 

çıkarılmasıyla açıklanabilir. 

Sadece eksizyon sonrası marsipialize edilen hastalarda işe dönüşün 

(ortalama: 29,1 gün), primer kapatmadan (ortalama 21,7 gün) daha 
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uzun olduğu öne sürülmüştür (Allen‐Mersh, 1990). Notaras, açıldıktan 

sonraki 7 hafta ile karşılaştırıldığında, birincil kapatmadan sonra 

ortalama çalışma süresinin 6 hafta olduğunu bildirdi (Notaras MJ, 

1970). Çalışmamızda nüks oranı %6 olup toplam iyleşme süresi 27 

gün idi. Bu sonuçlara göre pilonidal hastalığın cerrahi tedavisinde 

eksizyon ve sonrası marsipializasyonun faydası öne çıkmaktadır. 

Eksizyonun ve primer kapatmanın başarısı doğrudan sinüs boşluğunun 

ve izlerin tam olarak çıkarılmasıyla ilgilidir. Altındaki ölü boşluktan 

kaçınarak defektin kapatılması gereklidir. Eksizyon ve deri flepleri 

(gluteus maximus rotasyonel flep) büyük pilonidal hastalıkta ve 

tekrarlayan olgularda hastanede kalış süresi daha uzun olmasına 

rağmen daha başarılı görünmektedir. Ancak karmaşık olmayan küçük 

ve kısmen temiz vakalarda eksizyon ve primer kapatma daha iyi 

sonuçlar verir. 

203 hastada üç yöntem karşılaştırıldı, marsupiyalizasyon, primer orta 

hat kapatma ve deri flepleri. Ana kriterler olarak nüks oranları ve aktif 

günlük yaşama dönüş belirlendi. Hastanede kalış süreleri açısından ilk 

2 yöntemde önemli bir fark bulunamadı. Ancak flep yöntemi 

kullanılan hastalarda hastanede kalış zamanı uzundu. Bununda 

kullanılan aspirasyon drenajına bağlı olabileceği belirtilmiştir (Aydede 

H, 2001).  

Varnalidis ve arkadaşları marsupiyalizasyon ve primer kapatmayı 

karşılaştırdıkları çalışmalarında, inflamasyon ve/veya rekürrens 

olmadığında, marsupiyalizasyonun, düşük rekürrens yüzdesine ve 

kabul edilebilir derecede kısa bir iyileşme süresine sahip olduğu için 
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tercih edilebilecek bir cerrahi yöntem olduğunu belirttiler (Varnalidis 

I, 2014). Günümüzde tedavide minimal invaziv yöntemlerde 

kullanılmaktadır. Bunlar kriyocerrahi, insizyon sonrası drenaj veya 

sklerozan madde enjeksiyonunu içerir. Nüks oranları kriyocerrahi için 

%0-4, insizyon ve drenaj için %3-24 ve sklerozan madde enjeksiyonu 

için %0-35'tir (Allen‐Mersh, 1990).  

Sonuç olarak Pilonidal hastalığın tedavisinde kullanılan çeşitli operatif 

yöntemler, birçok avantaj ve dezavantajla ilişkilendirilirler. Eksizyon 

sonrası marsipializasyon yapılan hastalarda komplikasyon oranları 

düşüktür, ancak uzun yara bakımı gerektirirler. Nüks oranları düşük 

ve hastanede kalış zamanları tolere edilebilir. Bu nedenlerden dolayı 

bu teknik daha çok komplike ve aile hikayesi olan nükse meyilli 

hastalara uygulanmalıdır. 
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GİRİŞ 

Ortodontik tedavinin hedefi; bireyin dentofasiyal fonksiyonları ve 

estetiğini geliştirerek yaşam kalitesini arttırmaktır. Başarılı bir 

tedavinin kriterleri; en az histolojik hasar ve ağrı, kısa tedavi süresi ve 

stabil sonuçlardır. Hastaların ortodontik tedaviyi kabul etme 

konusundaki isteksizliğinin nedenlerinden biri, tedavinin uzun 

sürmesidir. Son dönemlerde yapılan sistematik incelemeler, kapsamlı 

bir ortodontik tedavinin tamamlanmasının 2 yıldan az sürdüğünü 

göstermiştir(Sharma, Batra, Sonar, Srivastava, & Raghavan, 2019). 

Çoğu hasta 6-12 ay arası kısa bir ortodontik tedavi süresini tercih 

eder(Tsai, Yang, Hsieh, & Yang, 2016). Daha uzun tedavi süreleri, 

kök rezorpsiyonu ve demineralizasyon riskini arttırdığı 

kanıtlanmıştır(P Miles, 2017). Olası risklerden kaçınmak ve hastaların 

kısa tedavi süresi isteğini karşılamak için, son dönemler 

araştırmacıların dikkati ortodontik tedavilerin daha kısa sürede 

tamamlanabilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. 

1. ORTODONTİK DİŞ HAREKETİNİ HIZLANDIRMAYA 

YÖNELİK İLK GİRİŞİMLER 

Diş hareketini hızlandırma girişimleri, 1890'lara, Angle'ın modern 

ortodonti alanındaki çığır açan çalışmalarına kadar uzanabilir. Sonrakı 

elli yıl boyunca, diş hareketini hızlandırmaya yönelik osteotomi 

cerrahi prosedürü yapıldı. Hem korteksi hem de  alveolar medullayı  

tamamen kesen osteotomi yöntemi invaziv cerrahi prosedür olarak 

kabul ediliyordu. Osteotomi yapmanın gerekçesi, diş hareketi 

sırasında mekanik direnci azaltmaktı. 1950'lerde Kole, invazivliği 
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azaltmak için kortikotomi yöntemini sundu(Köle, 1959). Kotikomi 

yöntemi, medullaya girmeden alveolar kemiğin korteksinin 

perforasyonunu içeriyordu. Daha az invaziv olduğu için kortikotomi, 

diş hareketini hızlandırmak için tercih edilen cerrahi yöntem olarak 

osteotominin yerini tamamen almıştı. Osteotomi veya kortikotomi 

sonrası mekanik direncin azaldığına, dişlerin çevreleyen dokularla 

birlikte blok halinde daha hızlı hareket ettirileceğine 

inanılıyordu(Anholm, 1986).  

Bu görüşe Wilcko ve arkadaşları tarafından 2000 dolaylarında itiraz 

edildi. Wilcko ve ark. Kortikotomi sonrası alveolar kemiğin 

demineralizasyon ve remineralizasyon sürecini araştırdılar.  

Regional Acceleratory Phenomenon’in (RAP) kemik remodeling 

aktivitesinin arttığını tanımladılar(M. T. Wilcko, Wilcko, Pulver, 

Bissada, & Bouquot, 2009). 

2. DİŞ HAREKETİ TEORİLERİ 

Diş yapısına uygulanan ortodontik kuvvet, remodelling olarak 

adlandırılan alveolar kemiğin apozisyonu ve rezorbsiyonu sonucunda 

diş hareketine neden olur. Bu süreç tam olarak anlaşılmamış olsa da, 

üç olası diş hareketi teorisi savunulmaktadır: 

1. Kemik Bükme teorisi 

2. Biyolojik teorisi 

3. Basınç-Gerilim teorisi 
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2.1.  Kemik Bükülme Teorisi 

Farrar (1888), dişe ortodontik kuvvet uygulandığında kuvvetin 

uygulama bölgesine yakın tüm dokulara iletildiğini belirtmiştir. Bu 

kuvvetler kemiği, dişi ve periodontal ligamanın katı yapılarını esnetir. 

Kemik diğer yapılara göre daha elastik olduğu için kolayca bükülür ve 

diş hareket süreci hızlanır. Bu teori aynı zamanda kemiğin daha az 

kalsifiye  ve daha esnek olduğu çocuk hastalarda ve çekimli vakalarda  

meydana gelen hızlı diş hareketini de açıklamaktadır. 

2.2. Biyolojik Teori  

Bu teori 1962'de Bassett ve Becker tarafından önerildi. Bu teoriye 

göre, alveolar kemik esnediğinde veya büküldüğünde elektrik 

sinyalleri oluşur ve bu diş hareketinden sorumludur. Bu sinyallerin 

başlangıçta piezo-elektrik sinyalleri olduğu düşünülüyordu. Bu 

sinyallerin karakteristiği: 

1) Hızlı bir bozulma oranına sahiptirler, bu da kuvvet 

uygulandığında başlatıldığı ve aynı zamanda sürdürülen 

kuvvetle bile hızla kaybolduğu anlamına gelir. 

2) Kuvvet serbest bırakıldığında karşı tarafta eşit sinyal üretirler. 

2.3 Basınç-Gerilim teorisi 

Sandstedt (1904), Oppenheim (1911) ve Schwarz (1932) tarafından 

yapılan histolojik araştırmada, dişin periodontal boşlukta basınç ve 

gerilim tarafı oluşturarak hareket ettiğini ortaya çıkmıştır. Bu da 

periodontal ligamanda kan akışının değişmesini açıklar. Kan 

akışındaki bu değişiklik, periodontal ligamanın sıkışması nedeniyle 
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basınç tarafında daha az, gerilim tarafında ise daha fazla kan akışı 

meydana gelir . Kan akımındaki bu değişiklikler sonucu değişen 

oksijen seviyesi nedeniyle bir takım kimyasal değişiklikler meydana 

gelir. Bu kimyasal değişiklikler de hücre farklılaşmasını ve 

aktivitesini stimüle eder Düşük oksijen seviyesinin Adenozin trifosfat 

(ATP) aktivitesinde azalmaya neden olduğu bulunmuştur(Asiry, 

2018). 

3. DİŞ HAREKETİNİ HIZLANDIRMA TEKNİKLERİ 

3.1. Cerrahi Destekli Teknikler 

3.1.1. Hızlandırılmış osteojenik ortodonti tekniği 

2001'de Wilcko ve arkadaşları, bilgisayarlı tomografik çalışmalar 

nedeniyle, kortikotomi ile kolaylaştırılmış hızlı diş hareketinin, daha 

çok Regional Acceleratory Phenomenon’la ilişkili olduğunu ileri 

sürdü(M. T. Wilcko et al., 2009). Regional Acceleratory Phenomenon 

olarak bilinen ve kortikotomi yapılan bölgelerde hızlanan metabolik 

aktivite için kullanılan bu terim 1983 yılında Frost tarafından 

tanımlanmış ve Yaffe ve ark. tarafından periodontal literatüre 

sokulmuştur.  

Wilcko ve arkadaşları ve Ferguson ve arkadaşları,  dekortikasyon, 

osteotomi  sonrasında yapılan alveolar ogmentasyonla  ortodonti 

kombinasyonundan oluşan yeni tedavi tekniği sundular. Bu teknik 

hızlandırılmış osteojenik ortodonti (AOO) tekniği  adlandırılır. Tam 

kalınlıkta flep kaldırılarak yapılır(W. M. Wilcko, Ferguson, Bouquot, 

& Wilcko, 2003). 
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Resim 1: Kortikomi Sonrası Kemiğin Görünümü(Wilcko 2009) 

Geleneksel ortodonti ile karşılaştırıldığında tedavinin potansiyel 

avantajları şunlardır: 

1. Diş hareketinin sınırlarında artış ve çekim ihtiyacının azalması. 

2. Artan diş hareket hızı nedeniyle azalan tedavi süreleri 

3. Önceden var olan dehisens ve fenestrasyonların düzeltilmesi. 

4. Endike olduğunda yapılan alveolar remodelling  

5. Eşzamanlı olarak gömülü dişlerin sürdürülmeye başlatılması 

 

3.1.2. Kortizisyon 

Kortizisyon, “kortikal kemik insizyonu” anlamına gelir. Flep 

kaldırmadan diş hareketini hızlandırmak için yapılan minimal invaziv  

periodontal prosedürdür(Park, 2016). İnfiltrasyon anestezisinden 

sonra, bistüri interradiküler yapışık diş etinin üzerine, hareket 

ettirilecek dişin uzun eksenine 45-60 ° eğimle konumlandırılarak kesi 

atılır. Dikey insizyon, alveolar krette kemik kaybını ve bunun 

sonucunda "siyah üçgen" oluşumunu ve bitişik diş kökünün hasarını 

önlemek için papiller diş etinden 5 mm ileride yapılır. Alveolar 
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penetrasyon derinliği, yeni kan damarları oluşturması ve trabeküler 

kemiğin yeniden şekillenmesinin artırması için yaklaşık 10 mm'dir. 

İnterradiküler yapışık diş etindeki dikey insizyonun uzunluğunun 

kökün 2 / 3'ü kadar olması hızlı diş hareketini stimüle etmek için 

yeterlidir. Kortisizyon prosedürünün, braketleri yapıştırmadan hemen 

sonra gerçekleştirilmesi tercih edilir(Lee, 2018). 

 

Resim 2: Kortizisyon(Park 2016) 

3.2. Kimyasal Destekli Teknikler 

3.2.1 Lökotrienler 

Mekanik stimulasyon ile indüklenen kemik remodellingi, sitokinler ve 

inflamatuar mediatörler tarafından kontrol edilen bir süreçtir(Krishnan 

& Davidovitch, 2006; Raggatt & Partridge, 2010). Bu moleküller 

rezorpsiyon bölgelerinde osteoklast farklılaşmasını  düzenler(Boyce, 

Rosenberg, de Papp, & Duong, 2012). Bu alanda önemli keşifler 

yapılmış olsa da, kemiğin remodellingini düzenleyen moleküller 

hakkında anlaşılması gereken çok şey vardır. Mekanik yüklemenin 

sitokinler, büyüme faktörleri ve araşidonik asit (AA) salınımı ile 

sonuçlanan bir dizi olayı tetiklediğine dair kanıtlar vardır(Krishnan & 
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Davidovitch, 2006). Araşidonik asit hücre zarından salınır ve farklı 

yollardan prostaglandinler, lökotrienler (LT'ler), lipoksinler ve 

tromboksanlar üretmek için daha fazla metabolize edilebilir(Funk, 

2001). 

Lökotrienler, iltihaplanma bölgelerinde kemoatraktant osteoklastlar 

veya lökositler dahil olmak üzere birçok hücrede 5-lipooksigenaz 

tarafından araşidonik asidin enzimatik metabolizması yoluyla üretilir. 

Diş hareketine dahil olduğu gösterilen iki lökotrien, LTB4 (lökotrien 

B4) ve LTD4 (bir sisteinil lökotrien) 'dir(Moura et al., 2014). Her iki 

lökotrien'in, sitokin sentezi üzerindeki etkileri ve RANKL varlığında 

osteoklastların toplanmasını ve terminal farklılaşmasını, 

aktivasyonunu önemli ölçüde artırdığı bulunmuştur. 

Son veriler, LT'lerin kemik dokuları tarafından üretildiğini ve LT 

sentezinin inhibisyonunun mekanik stres ile birlikte kemik 

rezorpsiyonunu bloke ettiğini ve kemik oluşumunu arttırdığını 

göstermektedir. 

3.2.2. Prostaglandinler 

Prostaglandinler ilk olarak 1934 yılında Von Euler tarafından 

keşfedildi. Prostaglandin E2 (PGE2), diş hareketine göre en çok 

araştırılan PG'dir(Moura et al., 2014). PGE2, esas olarak PDL 

fibroblastları ve osteoblastlar tarafından indüklenebilir enzim COX-

2'nin (siklooksijenaz 2) etkisiyle  üretilir. PGE2, osteoblastlarda (EP2 

veya EP4 reseptörlerine bağlanarak) RANKL ekspresyonunu 

sürdürebilir, bu daha sonra osteoklast aktivasyonuna  yol açabilir veya 

EP1 reseptörüne bağlanırken osteoblastlar tarafından kemik 
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mineralizasyonunu tetikleyebilir(Hiroyuki Kanzaki, Chiba, Shimizu, 

& Mitani, 2002). Artık prostaglandinlerin neredeyse tüm dokular 

tarafından üretildiği biliniyor. Eksojen PGE  diş hareketini stimule 

etme yeteneği farklı çalışmalarla kanıtlanmıştır. Yamasaki ve 

arkadaşları büyük ölçüde buna dayanarak prostaglandin 

enjeksiyonunun osteoklast sayılarını artırdığını gösterdiler(Yamasaki 

et al., 1984). İndometasin gibi siklooksijenaz inhibitörleri ve 

prostaglandin sentezini inhibe eden diğer nonsteroid antiinflamatuvar 

ilaçlar (NSAID'ler), osteoklastların ekspressiyonunu inhibe eder. 

Yamasaki tarafından yapılan daha fazla çalışma, lokal prostaglandin 

enjeksiyonunun primatlarda ortodontik diş hareketi oranını da 

artırabileceğini gösterdi. Bhalaji tarafından tavşanlar üzerinde 

yürütülen bir hayvan deneyi, prostaglandin uygulamasının diş hareket 

hızını artırdığını da göstermiştir(Asiry, 2018). 

3.2.3 Non-steroid antienflamatuar ilaçlar 

NSAİİ’lar; analjezik, antipiretik ve anti-enflamatuvar etkilere 

sahiptirler. Pek çok hasta, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçları 

(NSAİİ), reçetesiz ağrı kesici olarak düzenli olarak 

kullanmaktadır(Turpin, 2009). Bu farmakolojik olarak aktif maddeler, 

ortodontik diş hareketini hücresel-moleküler düzeyde etkileme 

potansiyeline sahiptir ve diş kökü rezorpsiyonunu veya periodontal 

kemik kaybını etkileyebilir(Bartzela, Türp, Motschall, & Maltha, 

2009). Non-steroid anti-enflamatuvar ilaçlar  kimyasal 

kompozisyonlarına göre farklı gruplara ayrılabilirler. NSAİİ'lerin 

ortak bir özelliği, prostaglandinlerin araşidonik asitten sentezini 
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katalize eden siklooksijenaz enziminin (COX) inhibisyonudur. Çok 

sayıda çalışma, NSAİİ uygulamasının hayvanlarda ortodontik diş 

hareketini azalttığını göstermiştir (Howell et al., 1991; Wong, 

Reynolds, & West, 1992).  Bu nedenle NSAİİ'ler insanlarda  

ortodontik tedavi sırasında önerilmemektedir(Walker & Buring, 

2001). Asetaminofen merkezi sinir sistemi seviyesinde etki ettiği için 

istisnadır. 

Oscar R.Arias Maria ve C.Marquez-Orozco farelerde yaptıkları 

çalışmada aspirin, ibuprofen  ve asetaminofenin diş hareketi üzerine 

etkisini araştırmışlar(Arias & Marquez-Orozco, 2006).  Aspirin ve 

ibuprofen  verilen fareler kontrol grubuna göre belirgin şekilde daha 

az diş hareketi gösterirken, asetaminofen grubunda kontrol grubuna 

göre fark bulunmamıştır(Arias & Marquez-Orozco, 2006). 

3.3. Lazer 

Son zamanlarda, düşük seviyeli lazer tedavisinin (LLLT) diş hareket 

hızı üzerindeki olası etkisine daha fazla önem verilmiştir. Düşük 

seviyeli lazer tedavisi, hücresel işlevi değiştirmek için düşük seviyeli 

lazerler veya ışık yayan diyotlar kullanan bir tedavidir. LLLT, 

kanıtlanabilir bir etki olup olmadığını belirlemek için devam 

etmektedir. Doz, dalga boyu, zamanlama ve süre de tartışmalıdır. 

LLLT'nin anti-enflamatuar ve osteojenik etkileri nedeniyle, LLLT'nin 

diş hareket hızını artırmak için uygulanması tartışmalıdır. Bazı 

çalışmalar diş hareketinin arttığını gösterirken, diğer çalışmalarda 

herhangi bir etki görülmedi(Doshi-Mehta & Bhad-Patil, 2012; 

Marquezan, Bolognese, & de Souza Araújo, 2010). LLLT'nin 
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antiinflamatuvar etkisi diş hareketini geciktirirken proliferatif etki 

osteoblastların sayısını artırmaya yardımcı olabilir. Öte yandan, bazı 

çalışmalar, ortodontik diş hareketi ile LLLT uygulaması sırasında 

osteoklastların sayısında bir artış olduğunu göstermektedir. Bu konuda 

daha ileri çalışmalar açıkça gereklidir. 

Kawasaki ve arkadaşları fareler üzerinde yaptığı çalışmada lazer 

uygulamasının diş hareketine etkisini ölçmüşler(Kawasaki & Shimizu, 

2000). Sonuç olarak, osteoklast sayısındaki artış, periodontal ligament 

hücrelerinin hücresel proliferasyonu ve mineralize kemik oluşumu 

gözlendi. Ayrıca, düşük enerjili Ga-Al-As diyot lazer ışınlamasıyla 

uyarılan diş hareketine alveolar kemiğin remodellingi eşlik etti. Farklı 

ışınlama dozajlarının etkileri ve lazer ışınlamasının uzun süreli klinik 

kullanımının değerlendirmesi hala gerekli olsa da, ortodontik diş 

hareketinin erken bir aşamasında lazer tedavisinin başlatılması tedavi 

uygulanabilir görünmektedir ve tedavi süresini kısaltmak için büyük 

terapötik fayda sağlayabilir. 

3.4. Elektro-Manyetik Stimulasyon 

Diş hekimliğinde elektromanyetik prensipler periodontal defektlerin 

iyileşmesini hızlandırmak, çekim sonrası görülen alveolar kret 

rezorpsiyonu miktarını azaltmak, fasiyal fraktürlerin iyileşme oranını 

arttırmak ve mandibular kondiler büyüme oranını uyarmak için 

kullanılmıştır. Elektromanyetik alan hücre zarı boyunca kalsiyum, 

sodyum ve potasyum iyonlarının artan akışına izin vererek, hücre içi 

siklik adenozin monofosfat ve siklik guanezin monofosfatın 

aktivitesini etkileyerek, membran geçirgenliğinde değişikliğe neden 



 

 141 

olduğu öne sürülmüştür. Diş hareketi sırasında elektrik akımlarının 

uygulanmasının, mekanik kuvvetlerin etkisini artırarak hücre 

aktivasyonunu ve doku remodellingini artırdığı varsayılmıştır.  

Darendeliler ve arkadaşlarının fareler üzerinde yaptığı çalışmada 

elektro-manyetik alanın ortodontik diş hareketini hızlandırdığı 

görülmüştür(Darendeliler, Sinclair, & Kusy, 1995).  

Ayrıca, Stark ve arkadaşlarının kobaylar üzerinde yaptığı çalışmada 

titreşimli elektro-manyetik alan uygulanan grubda kontrol grubuna 

göre daha fazla diş hareketi görülmüştür(Darendeliler et al., 1995). 

3.5. Vibrasyon 

Vibrasyon tedavisi tıpta osteoporozlu yetişkinler, kas distrofisi olan 

çocuklar ve serebral palsili hastalarda kemik kaybını önlemek veya en 

aza indirmek için kullanılır. Araştırmalar kemik hücrelerinin son 

derece hassas olduğunu ve vibrasyon frekansı ve büyüklüğündeki 

değişikliklere duyarlı olduğunu göstermiştir(Alikhani et al., 2012; 

Judex & Pongkitwitoon, 2018).  

RANKL, TGF-β ve osteoprotegerin gibi birkaç biyolojik faktörün ve 

hidrostatik stres gibi bazı biyomekanik indikatörlerin, ortodontik diş 

hareketi ile ilişkili olduğu kanıtlanmıştır. Nishimura ve ark., vibrasyon 

uygulamasının periodontal dokulara aşırı hasar vermeden sıçanların 

PDL'sinde fibroblastların ve osteoklastların RANKL ekspresyonunu 

önemli ölçüde arttırdığını belirtmiştir(Nishimura et al., 2008). Bu 

nedenle ortodontik diş hareketi sırasında rezonans titreşim 
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uygulamasının PDL'deki hücrelerin aktivitesini artırarak diş 

hareketinin hızlanmasını etkilemesi gerektiğini varsayılmıştır. 

Diğer bir vibrasyonel stimulasyon yöntemi ise ultrasonik 

vibrasyondur. Bu yöntem de aynı mekanizmayla diş hareketini 

hızlandırır; ancak oluşan ısının pulpada hasara neden olabildiği 

bilinmektedir. 

Rummel fareler üzerinde yaptığı bir çalışmada vibrasyonun diş 

hareketleri üzerindeki etkilerini incelemiştir. Araştırmacı, farelerin üst 

1. Molar dişler arasına uyguladığı omega bükümlü spring ile 

ortodontik kuvvet uygulamıştır. Bir bölgeye 3 günde bir 5 dakika 

periyodla 21 gün boyunca mekanik vibrasyon uygularken diğer tarafa 

uygulanmamıştır. Daha sonra yapılan CT incelemelerinde vibrasyon 

uygulanan tarafta daha fazla diş hareketi meydana geldiği 

görülmüştür. Yine çalışma sonucunda kök rezorpsiyonu açısından 

anlamlı bir farklılık görülmemiştir(Rummel, 2010). 

3.6. Gen Terapisi 

Kanzaki ve ark. deneysel bir çalışmada diş hareketi sırasında lokal 

RANKL geni transfer etmişlerdir(H Kanzaki et al., 2006). Sistemik bir 

yan etki olmadan, RANKL’ın sağladığı osteoklastogenezis sayesinde 

hem ankiloza uğramış dişi hareket ettirmede kolaylık hem de 

ortodontik tedavi süresini kısaltmada önemli etkiler sağladığı 

görülmüştür. 
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4. ORTODONTİK TEDAVİDE DİŞ HAREKETİNİ 

HIZLANDIRMAK AMACIYLA KULLANILAN 

TEKNOLOJİLER 

4.1. Acceledent 

Bu cihaz Dr Jeremy Mao tarafından geliştirilmiştir. Acceledent 

vibrasyon cihazının dişlere günde yaklaşık 20 dakika yüksek frekanslı 

titreşim (30 Hz) uygulayarak diş hareketini hızlandırdığı 

savunulmuştur. Bu cihazın hücre farklılaşmasını ve olgunlaşmasını 

uyararak diş hareketi için gerekli olan kemik remodellingini daha hızlı 

gerçekleştireceği belirtilmiştir. Cihaz 30 Hz frekans ile 25 g kuvvet 

uygulayan aktiv parçadan ve iki sarj kitinden oluşur. Tabii ki, bunun 

tedavi süresinde klinik olarak anlamlı bir azalma sağlayıp sağlamadığı 

çok önemlidir. Son dönemlerde yapılan çalışmalara bakıldığında 

Acceledentin etkinliği oldukça şüphelidir.  

Miles 2018 yılında yaptığı çalışmada Acceledent ile ve bu cihazı 

kullanmadan premolar çekim boşluklarının kapanma oranını 

değerlendirdi. Boşluk kapatma oranı genel gruba benzerdi ve herhangi 

bir etkiye sahip olduğu görülmedi(Peter Miles, Fisher, & Pandis, 

2018). 
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Resim 3: Acceledent Cihazı(Khanna 2015) 

4.2. Piezosizyon 

Kortikomi için gereken kapsamlı cerrahi ve flep ihtiyacı göz önüne 

alındığında daha az invaziv cerrahinin hızlı diş hareketi üretmede eşit 

derecede etkili olup olmayacağı mantıklı bir sorudur. 2009 yılında 

Boston Üniversitesi’nde periodontist Dibart, piezosizyon adını verdiği 

tekniği tanıttı. Bu teknikte, diş eti kesileri sadece fasiyal tarfta yapılır 

ve o bölgedeki kemiğin insizyonu için piezoelektrik bıçak kullanılır. 

Piezosizyon tekniği diş eti altına tünel açmak ve kemik greftinin 

yerleştirilmesine izin verir. 

Piezocision ortodontik apareylerin yerleştirilmesinden 1 hafta sonra 

yapılır. Tam anestezi sağlandıktan sonra, yapışık diş eti veya 

mukozada bukkal ve interproksimal olarak küçük bir dikey kesi 

yapılır. Yapışık diş etine yapılan kesi, ameliyat sonrası daha az 

görünür iz bırakacağı için tercih edilir. Piezoelektrik bıçağın 

yerleştirilmesine izin verecek bir açıklık oluşturmak için yumuşak 

dokuların ve periosteumun insizyonu gerçekleştiriltikten sonra, 
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hareket ettirilecek alveolar kemikte dişlerin kökleri arasına  kesi 

yapılır. 

Aksakalli 2016 yılında yaptığı çalışmada piezosizyon tekniğin diş 

hareketine etkilerini değerlendirmiştir(Aksakalli, Calik, Kara, & 

Ezirganli, 2016). Araştırma sonucunda deney ve kontrol grupları 

arasında diş hareketinde önemli farklılıklar (daha az ankraj kaybı ve 

daha fazla kanin distalizasyonu) ortaya çıkmıştır. Ayrıca deney 

grubunda distalizasyon süresi kısaltılmıştır. Gruplar arasında 

transversal değişiklikler, distalizasyon öncesi ve sonrası diş eti 

indeksleri veya mobilite skorlarında hiçbir fark yoktu. 

 

Resim 4: Piezotom ile Yapılan Piezoelektrik Kortikotomi(Dibart 2011) 

4.3. Mikro-osteoperforasyon 

Mikroosteoperforasyon diş hareketini hızlandırmada kullanılan 

mikroinvaziv tekniklerden biridir. Periodontal cerrahi gerektirmemesi 

ve ortodontistler tarafından uygulanabilme avantajına sahiptir. Bu 

yöntemde firma tarafından sağlanan özel vidalar diş eti içerisinden 

interproksimal alveolar kemiğe yerleştirilir ve daha sonra çıkarılır. 

Dişler arasındaki her interproksimal alanda bu tür üç perforasyonun 
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kemiğin remodellingini bölgesel olarak hızlandırmak ve böylece daha 

hızlı diş hareketi üretmek için yeterli olduğu söylenir.  

Tsai ve arkadaşları 2016 yılında fareler üzerinde yaptığı çalışmada 

mikro-osteoperforasyon ve kortizisyon gruplarında diş hareketi 

oranını kontrol grubu ile karşılaştırmışlar(Tsai et al., 2016). Sonuç 

olarak mikroi-invaziv cerrahi uygulanan her iki grupta, kemiğin 

remodellingi ve osteoklast aktivitesinin artmış olduğu görüldü ve 

farelerde en az 2 hafta boyunca daha hızlı ortodontik diş hareketi 

indüklendi.  Mikro-osteoperforasyon ve kortizisyon arasında belirgin 

bir fark gözlenmedi. 

SONUÇ 

Diş hareketini hızlandırmak amacıyla geliştirilen teknikler; uygun 

endikasyonla kullanıldığında tedavi süresini belirgin ölçüde 

kısaltmaktadır. Böylece daha az doku hasarıyla daha ideal diş 

hareketleri sağlanırken elde edilen sonuçlar da daha stabil olmaktadır. 

Her tedavi yönteminde olduğu gibi diş hareketini hızlandırmayı 

hedefleyen uygulamaların da kullanımının kısıtlı olduğu alanlar ve 

komplikasyonları vardır; ancak dikkatli vaka seçimiyle başarılı 

sonuçlar elde edilebilmektedir. Literatürde, ortodontik diş hareketini 

hızlandıran birçok yöntem bulunmaktadır. Fakat yöntemlerin birçoğu 

invazivdir ve komplikasyonları olabilmektedir. Bu sebeple hasta 

seçim kriterleri önemlidir. Teknolojik gelişmeler ve buna paralel 

yapılacak çalışmalarda ortodontik diş hareketini hızlandıracak yeni 

teknoloji ve yöntemlerin ortodonti pratiğine kazandırılacağı kuvvetle 

muhtemeldir. 
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GİRİŞ 

Hızlı Maksiller Genişletme (RME), midpalatal süturu ayırarak 

maksiller ark genişliğini artırmak için kullanılan bir tekniktir. 

Maksiller genişletmenin amacı dişleri kemiğe göre hareket ettirerek 

sadece diş arkını genişletmek değil, maksillayı genişletmektir. Bu 

bağlamda posterior dişlere hızlı kuvvet uygulanması ile diş hareketi 

için yeterli zaman kalmadan kuvvetin sütura aktarılması ve dişler 

destekleyici kemiğe göre yalnızca minimum düzeyde hareket ederken 

süturun açılması beklenmektedir. Başka bir deyişle hızlı bir 

aktivasyon iskeletsel değişikleri en üst düzeye çıkarmanın ve dişsel 

değişikliği en aza indirmenin yolu olarak düşünülmüştür (Proffit, 

Fields et al. 2018). 

 

Hızlı maksiller genişleme (RME) uzun bir geçmişi olan bir işlemdir. 

Angell 1860'de bu prosedürü tanıtmıştır ve o zamandan beri 

popülerliğini korumaktadır (Bishara and Staley 1987). Daha sonraları 

Hass (Haas 1959), Biederman (Biederman 1973), Debanne (Debbane 

1958) gibi araştırmacılar tarafından da çeşitli klinik çalışmalar 

yürütülmüştür. 
 

RME, daralmış maksiller ark, yetersiz ark çevresi, Wilson'un aşırı eğri 

olduğu olgular ve daralmış hava yolu nedeniyle posterior çapraz 

kapanış gibi birçok sorunu tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan 

bir prosedürdür(Bishara and Staley 1987, Roy and Walia 2021). 

Günümüzde RME uygulamaları ortodontik tedavinin önemli bir 
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parçası haline gelmiş olup, farklı dizayn ve protokoller ile 

uygulanmaktadır. 

Genel bir prosedür olarak günde 0,5 mm lik vida aktivasyonu (vidanın 

iki çeyrek tur dönüşü) ile sütur boyunca 10 ila 20 poundluk basınçla 2 

ila 3 haftada bir santimetre veya daha fazla genişletme elde edilebilir. 

Hareketin çoğu maksillanın iki yarısının ayrılmasıdır, ancak kuvvet 

bitişik posterior yapılara da iletilir. Santral kesici dişler arasında bir 

boşluk meydana gelir çünkü sütur anteriorda daha hızlı ve daha fazla 

açılır(Proffit, Fields et al. 2018). 

1. HIZLI ÜST ÇENE GENİŞLETMESİnin ENDİKASYON VE 
KONTRENDİKASYONLARI 

1.1. Hızlı Üst Çene Genişletmesinin Endikasyonları 
 

Hızlı üst çene genişletme endikasyonlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

• Dişsel, iskeletsel veya her ikisinin kombinasyonu ile ortaya 

çıkmış transversal maksiller darlık,(Haas 1980) 

• Tek veya çift taraflı posterior çapraz kapanış vakalarında, 

(Petrén and Bondemark 2008, Agostino, Ugolini et al. 2014)  

• Süt ve karışık dişlenme dönemindeki tek taraflı fonksiyonel 

çapraz kapanışın morfolojik çapraz kapanışa dönüşmesini ve 

kraniyofasiyal asimetriye yol açmasını engellemek amacıyla, 

(Tsanidis, Antonarakis et al. 2016)     

• Dudak damak yarıklı hastalarda, (Haas 1970, Bishara and Staley 

1987)  
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• Çekimsiz tedavi edilebilecek bazı sınır vakalarda ark boyunu 

arttırarak yer elde etmek amacıyla,(Haas 1980, Gianelly 2003) 

• Çapraz kapanışı olan veya olmayan Sınıf II bölüm 1 

maloklüzyonlu hastalarda,veya maksiller yetmezliği olan sınıf 

III malokluzyonlu veya psödo sınıf III hastalarda, (Bishara and 

Staley 1987) 

• Ağız köşelerinde meydana gelen bukkal koridorların giderilerek 

geniş bir gülmseme arkı elde emilmesi amacıyla,(McNamara 

and Brudon 1993, Moore, Southard et al. 2005) 

• Maksiller darlığı kompanse eden üst posterior dişlerin aksiyal 

eğimini düzeltmek amacıyla,(McNamara and Brudon 1993) 

• Nazal obstriksiyonu olan hastalarda burun solunumunu 

iyileştirmek amacıyla,(Warren, Hershey et al. 1987) 

•  Maksiller sutural sistemin mobilizasyonu amacıyla,(da Silva 

Filho, Magro et al. 1998) 

•  Ortognatik cerrahiye hazırlık amacıyla,(McNamara and Brudon 

1993) 

•  Wilson eğrisinin derinleştiği vakalarda(McNamara, Brudon et 

al. 2001) kullanılabilir 

1.2. Hızlı Üst Çene Genişletmesinin Kontrendikasyonları 

• Koopreasyon problemi olan hastalar, 

• Tek dişi ilgilendiren çapraz kapanış olgularında,(Bishara and 

Staley 1987) 

• Sistemik rahatsızlığı olan hastalar, 
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• Anterior açık kapanışa sahip, aşırı eğimli mandibular düzlem 

açısı olan hastalar,(Wertz 1970, Haas 1980) 

• Şiddetli sagittal ve vertikal uyumsuzluğu olan hastalarda,(Wertz 

1970) 

• Alt ve ya üst çeneyi ilgilendiren iskeletsel asimetriye sahip 

erişkin hastalarda,(Bishara and Staley 1987) 

• Midpalatal suturun kaynaşmış olduğu vakalarda hızlı üst çene 

genişletmesi uygun değildir. 
 

2. ÜST ÇENE GENİŞLETMESİNDE KULLANILAN 

APEREYLER 

Aparey seçimi, hastanın iskeletsel paternine, yaşına, transversal 

uyumsuzluğun miktarına, çapraz kapanışta olan diş sayısına, hastanın 

alışkanlıklarına ve kooperasyonlarına göre yapılmalıdır(Bishara and 

Staley 1987). 

Üst çene genişletmesinde kullanılan apareyleri destek aldığı yapılara 

göre; 

• Diş Destekli 

• Diş- Doku Destekli 

• Kemik Destekli 

• Diş- Kemik destekli apareyler olarak sınıflayabiliriz. 
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             2.1. Diş Destekli Üst Çene Genişletme Apareyleri 

Arnold apareyi : Helezon yay genişletici, molar bantlar üzerindeki 

dikey yarım borular vasıtasıyla tutturulur. Güç için helezon yaylar 

kullanarak lingual basınçlarla ark genişletilir.  

Howe apareyi: Raynold howe tarafından 1982 yılında tanıtılmıştır. 

Amacı damak mukozasını akrilik plaklardan korumak. Dişleri 

bantlamaya gerek kalmadan döküm yapılarak hazırlanabilir (Howe 

1982). 

 

Şekil 1.Howe apareyi(Howe 1982) 

Hyrax apareyi : Aparey özel bir genişletme vidasının kalın tel 

uzantıları aracılığıyla birinci molar ve premolar dişlerindeki bantlara 

lehimlenmesiyle oluşturulur . Biederman tarafından -Hygienic rapid 

expander- olarak tanıtılmıştır. Hass apareyine oranla daha hijyenik 

olduğu bildirilmiştir. Klinisyenler tarafından en çok kullanılan 

apareylerdendir.(Schuster, Borel-Scherf et al. 2005) 
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Şekil 2.Hyrax ekspansiyon apareyi(Proffit, Fields et al. 2018) 

Keles keyless apareyi: Prof.Dr.Ahmet Keleş tarafından literatüre 

kazandırılmış olan apareydir. Hyrax vidalarının çevirme esnasında 

üzerindeki deliği görmek kolay olmadığı için anahtarı deliğe 

yerleştirmek de zor oluyor. Diğer yandan, sivri uçlu tel anahtarın 

damak mukozasını yaralama olasılığı ile yemek veya nefes borusuna 

kaçma riski yaygın istenmeyen sonuçlar olup bugün her ikisi de 

ortodontik uygulamalarda yaşanabiliyor. Bu gibi istenmeyen 

durumların üstesinden gelmek amacıyla geliştirilen anahtarsız 

genişleticinin içerdiği entegre aktivasyon kolu, hasta tarafından 

kolayca aktive edilebiliyor. Böylece genişletme protokolü daha 

kontrollü, kısa ve etkin bir biçimde sağlanabiliyor.   

Fan type ekspansiyon apareyi: Schellino ve arkadaşları tarafından 

asimetrik genişletme ihtiyacı olan durumlar için seçici bir genişletme 

sağlamak amacıyla tasarlanan bir vidadır. Özellikler anteriorda 

kaninler arasında daha fazla genişletmenin istendiği durumlar da 

kullanılabilir (Schellino 1996, Gopalakrishnan and Sridhar 2017). 
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Şekil 3. Fan type ekspansiyon apareyi (KTÜ Diş Hekimliği Ortodonti Kliniği 
arşivinden) 

 

Rapid maxillary expansion with different opening (EDO): EDO 

cihazı,şiddetli alveolar yarık deformiteleri olan hastalarda ve sıra dışı 

ark formları olan yarık olmayan hastalarda kullanılmak amacıyla 

üretilmiştir.  EDO, enine yerleştirilmiş iki genişletme vidası ile 

tasarlanmıştır. İki vidanın arasındaki 1,2 mm çapında yuvarlak enine 

çubuk, genişleticinin ve destekleyici dişlerin ileri veya geri yer 

değiştirmesini önlemek için bir dengeleyici görevi görür. Kanin dişler 

arasında daha fazla genişleme gerektiğinde, ön vida daha da 

etkinleştirilebilir. Paralel konfigürasyonda açmak için her iki 

genişletme vidası da etkinleştirilebilir (Garib, Garcia et al. 2014).           
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Şekil 4. EDO ekspansiyon apareyi(Garib, Garcia et al. 2014) 

 

2.2.Diş-Doku Destekli Üst Çene Genişletme Apareyleri 

Hass apareyi (Haas 1961) : Diş ve doku destekli bir hızlı üst çene 

genişletme apareyi olan "Haas apareyi" 1961 yılında Dr. Andrew J. 

Haas tarafından tanıtılmıştır. Aparey dizaynı üst birinci küçük azı ve 

molar dişlere yerleştirilen bantlardan, damak bölgesindeki akrilik 

plaktan ve plağın ortasına yerleştirilen bir vidadan oluşmaktadır. Bu 

aparey akrilik desteği sayesinde kuvveti bir bütün olarak maksillanın 

iskeletsel ve dentoalveoler yapılarına uygulamaktadır(Haas 1980). 

Ancak, akrilik plak yüzünden bu apareyle ilgili çok fazla hijyen 

sorunları ve yumuşak dokuda irritasyonları bildirilmiştir (Haas 1961, 

Biederman 1973). 
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Şekil 5. Hass ekspansiyon apareyi(Baratieri, Alves Jr et al. 2014) 

Hilgers apareyi : Lehimli yatay heliksli iki molar banttan ve bir 

akrilik plakaya gömülü vidadan oluşur. Telin anterior uzantıları, 

oklüzal stop olarak işlev görür, birinci premolar dişler üzerinde veya 

süt birinci molar dişler üzerinde bulunur. Heliksler, damaktan destek 

alan büyük bir Nance pedinin intraoral ankraj görevi görmesine çok 

benzer şekilde ankraj kaynağı olarak kullanılarak üst büyük azı 

dişlerini döndürme ve distalize etme işlevi görür. Vida, ortopedik bir 

midpalatal expansiyon oluşturur (HILGERS 1991). 

 

Şekil 6. Hilgers ekspansiyon apareyi(HILGERS 1991) 
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Timms’in döküm splintli apareyi: Timms tarafından 1981 yılında 

tanıtılmıştır. Aparey dizaynı üst santral dişler dışında tüm dişlerin 

oklüzal ve insizal kenarlarını örten krom kobalt döküm plak ve bir 

vidadan oluşur. Aparey daha sonraları döküm plaklar yerine akrilik 

plaklar kullanarak modifiye edilmiştir.(Timms 1981) 

2.3.Kemik Destekli Üst Çene Genişletme Apareyleri 

Geç adölesan bireylerde süturu kırmak için daha ağır kuvvet gerekir. 

Orta kuvvetlerle süturun açılma şansı kemik olgunluğunun artmasıyla 

azalır ve daha ağır kuvvetle bile diş destekli genişleticilerin süturu 

açmak yerine sadece dişleri hareket ettirme ihtimali artar(Proffit, 

Fields et al. 2018). Diş kaynaklı (hyrax tipi) veya diş ve doku kaynaklı 

(Haas tipi) geleneksel hızlı maksiller genişleticiler, bazal kemik 

üzerinde şüpheli etkilere neden olmaktadır.  Bu hastalar için, 

başlangıçta hızlı aktivasyon iki olası tepkiden birine yol açar: istenilen 

kırılma meydana gelir veya hasta anlamlı bir şekilde ağrı çeker. Hasta 

yönetimi açısından, belirtilen senaryo üzerinden geçmek yerine 

iskeletsel destekli bir genişletici ile kuvvetin direk bazal kemiğe 

iletilmesi sayesinde oluşabilecek problemlerin üstesinden  gelmek 

amacıyla miniscrew destekli hızlı damak genişletici (MARPE) 

tasarlanmıştır.(Lee, Park et al. 2010). 

Prosedürün amacının diş destekli genişletme apareyleri ile yapılan 

tedavilerde görülen ankraj kaybının kortikal kemik fenestrasyonlarının 

ve kök rezorpsiyonlarının önlenmesi olarak bildirilmiştir (Mommaerts 

1999). 
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Son zamanlarda yapılan çalışmalar damakta bulunan vidaların,  palatal 

ankrajlı veya diş destekli genişleticilere kıyasla önemli bir farkla, daha 

iyi ankraj ve önemli ölçüde daha az diş hareketi sağladığını 

göstermiştir(Lin, Ahn et al. 2015, Hourfar, Kinzinger et al. 2016). 

Bununla birlikte, sütur genişledikçe dişlerin birbirinden ayrıldığı ve  

nüksetmeye neden olan diş hareketi olasılığının hala mevcut olduğu 

unutulmamalıdır. Bu nedenle implant ankrajının genişletme 

tamamlandıktan sonra 2-3 ay yerinde kalması gerekir (Proffit, Fields 

et al. 2018). 

 
 

 

Şekil 7. Dört mini vida destekli ekspansiyon apareyi(KTÜ Diş Hekimliği Ortodonti 
Kliniği arşivinden) 

2.4. Diş-Kemik Destekli Üst Çene Genişletme Apareyleri 

Diş - kemik destekli hızlı üst çene genişletme apareyleri ‘Hibrit 

Hyrax’ olarak da adlandırılmaktadır. 

Gerekli süt dişleri mobil ise, karışık dişlenmenin geç evresinde, 

maksiller süturun genişletilmesi için destek alınacak yeterli ankraj 

mevcut olmayabilir. Bu, özellikle maksilla'nın genişletilmesine 
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eşzamanlı bir yüz maskesi kullanımı planlandığı durumlarda 

geçerlidir, çünkü tam bir erüpsiyon ve küçük azı dişlerinin kök 

oluşumunun beklenilmesi istenmez. Alternatif bir mekanizma, Hyrax 

genişletici için bir ankraj olarak posteriordaki ilk molarları ve anterior 

bölge için iki mini implantı kullanmak olabilir(Ludwig, Baumgaertel 

et al. 2007). 

Yapılan başka bir çalışmada hibrid hyrax apareyi, maksiller 

genişletme için özellikle ön diş ankrajı azalmış hastalarda kullanımını 

etkili bulmuşlardır. Sabit ortodontik tedaviye daha erken 

başlanılabilmesi de bir avantajdır. Yine aynı çalışmada hibrit hyraxın 

maksiller protraksiyon için bir yüz maskesi ile kombinasyonu, diş 

yapısının mesiyal hareketini en aza indirmede etkili olduğu da 

bildirilmiştir (Wilmes, Nienkemper et al. 2010). 

 

Şekil 8. Mini vida ve diş destekli (Hybrit) ekspansiyon apareyi(KTÜ Diş Hekimliği 
Ortodonti Kliniği arşivinden) 
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3.CERRAHİ DESTEKLİ HIZLI ÜST ÇENE GENİŞLETMESİ 

(SARME) 

Transvers maksiller büyüme, kadınlarda 14-15 yaşlarında; erkeklerde 

ise 15-16 yaşlarında azalmakta ve maksiller suturlar kalsifiye 

olamaktadır (Korn and Baumrind 1990). Genel olarak 16 yaşından 

büyük kadınlarda ve 19 yaşın üstündeki erkek bireylerde maksiller 

genişletme işleminde cerrahi destek gerektiğini belirtilmiştir(Garib, 

Henriques et al. 2005).Erişkinlerde artan yaş ve mid-palatal süturdaki 

kalsifikasyon ile birlikte genişletmeye karsı direncin de arttığı 

bildirilmiştir. 

Literatür, olgun hastalarda başarısızlık veya nüks gibi RME'nin eşlik 

ettiği çeşitli sorunlardan ve dişle destekli apareyler ile ilgili 

periodontal problemlerden bahsetmektedir (Pinto, Mommaerts et al. 

2001) Diğer bazı çalışmalar maksiller kemik parçalarının hareket 

eksikliğini bildirmiştir; azı dişlerinin aşırı devrilmesi, posterior 

dişlerinin bukkal kök rezorpsiyonu ve hatta dişler bukkal kortikal 

kemiğe doğru itilirken, kemik rezorpsiyonlarına ve dişeti çekilmesine 

yol açan periodontal kusurlar; eşit olmayan genişleme ve 

öngörülemeyen nüks ve cihaz altında ağız mukozasında ağrı hissinden 

veya nekrozdan bahsetmektedir (Pearson, Davies et al. 1996, 

Silverstein and Quinn 1997, Koudstaal, Poort et al. 2005). 

Cerrahi yardımlı hızlı maksiller genişleme (SARME) için genel 

endikasyonlar iskeletsel olgunluk, tek veya iki taraflı(aşırı) enine 

maksiller hipoplazi, anterior çapraşıklık ve gülümserken karanlık 

bukkal koridorlardır. Ayrıca, SARME endikasyonları, ortodontik 
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maksiller genişlemenin başarısız olduğu ve sütürlerin direncinin 

üstesinden gelinmesi gereken herhangi bir durumu içerir. Tedavi, 

ortodonti ve cerrahi prosedürlerin bir kombinasyonudur. Prosedür 

ayrıca maksiller apikal tabanın ve palatal kubbenin önemli ölçüde 

genişlemesine neden olarak, doğru yutma için dil için alan sağlar ve 

böylece nüksetmeyi önler(Koudstaal, Poort et al. 2005).  

 

Şekil 9. Cerrahi destekli ekspansiyon (SARME) kesi hatları (KTÜ Diş Hekimliği 
Ortodonti Kliniği arşivinden) 

Cerrahi destek operasyonunda amaç maksiller ekspansiyonda 

anatomik direnç alanlarını gevşetmektir (nazal butress bölgesi, 

zigomatik butress bölgesi, sfenoidin processus pterygoideusu ile 

maksilla arasındaki sütur). Çoğu yöntem, zigomatikomaksiller süturu 

ana direnç bölgesi olarak kabul eder ve piriform kenardan 

maksillopterygoid süturdan zigomatik butress yoluyla bir kortikotomi 

gerçekleştirilir. Kesinin kortikal seviyede kalması yeterlidir 

(Koudstaal, Poort et al. 2005). 

SARME, çok az ciddi komplikasyon riski olan bir prosedür olarak 

kabul edilir, ancak literatürde yaşamı tehdit eden epistaksisten 
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serebrovasküler bir kazaya, geri dönüşümlü okülomotor sinir 

paralizinden kafatası tabanı kırığına ve orbital kompartman 

sendromuna kadar çeşitli komplikasyonlardan bahsedilmektedir 

(Koudstaal, Poort et al. 2005). Daha az ciddi bildirilen 

komplikasyonlar postoperatif kanama, ağrı, sinüzit, damak dokusu 

tahrişi, asimetrik genişleme, nazal septum deviasyonu, periodontal 

problemler ve relapstır (Mehra, Cottrell et al. 1999). 

4.RME NİN ÇEVRE DOKULAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

İSKELETSEL VE DENTAL DEĞİŞİKLİKLER 

Midpalatal sütür, iki palatal kemik parçasının birleşim yerinde 

bulunan önemli bir anatomik landmarktır. Sütürün kademeli 

ossifikasyonu, onu fizyolojik sınırlar içinde genişletmek için yeterli 

süre verir ve bu da uyumlu bir üst ve alt çene ilişkisine ulaşılmasına 

izin verir. RME, 15 - 50 Newton aralığında bir kuvvet oluşturarak 

orta-palatal süturu güvenli bir şekilde ayırır, böylece ark çevresini, 

arka ark genişliğini ve palatal morfolojideki değişikliği 

arttırır(Lagravere, Major et al. 2005). Daha geniş bir perspektiften 

bakıldığında, RME'nin sonuçları doğrudan ve dolaylı etkiler olarak 

kategorize edilebilir. Ana direkt iskelet değişikliği, en fazla anterior 

sütür bölgesinde ve en az posterior sutural bölgede maksimum açılma 

ile 1.15 mm ila 3.01 mm aralığında orta palatal sütürün açılmasını 

içerir(Lione, Ballanti et al. 2008). 

Çalışmalar, genişlemenin aktif fazında , palatal yüzey alanında artışla 

birlikte sütür yoğunluğunda bir azalma olduğunu göstermiştir(Franchi, 
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Baccetti et al. 2010). 6 aylık retansiyon sonrası tarama, sütürün 

yeniden organize edildiğini gösterdi ve yoğunluktaki gelişme, 

genleşme öncesi seviyeye göreceli olarak daha yakındır. 

Retansiyondan sonra orta palatal sütürün tamamen yeniden 

kemikleşmesi için geçen toplam süre genellikle 8-9 aydı (da Silva 

Filho, Lara et al. 2007). Diğer doğrudan etkiler maksiller alveolar 

genişlikte ve maksiller taban genişliğinde artışı içerir(Ghoneima, 

Abdel-Fattah et al. 2010). 

Dişler üzerindeki doğrudan etki, maksiller orta hat diastemanın 

oluşumunu içerir. Maksiller santral kesici dişler arasındaki orta hat 

diastemasının kapanması, kronun mesiyal devrilme ve transpalatal 

lifler sayesinde meydana gelir. 

 

Şekil 10. Rapid maksiller ekspansiyon sonrası üst anterior kesiciler arasındaki 
diastema (KTÜ Diş Hekimliği Ortodonti Kliniği arşivinden) 

 

Posteriorda, enine diş değişiklikleri çoğunlukla molar dişlerin 

kronlarında ve ardından molar dişlerin kök uçlarında meydana geldi. 

Gözlemler, genişleme işlemi sırasında bukkal devrilme (tipping) 
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nedeniyle maksiller premolar ve kanin bölge genişliklerinde eşzamanlı 

artış olduğunu, ancak tippingin molar bölge ile karşılaştırıldığında 

daha az olduğunu göstermektedir(Phatouros and Goonewardene 2008, 

Roy and Walia 2021). Dolaylı etkiler arasında, mandibular birinci 

inter-molar genişlik ve mandibular inter-kanin genişliğinde önemli 

artış bulunmaktadır. Bunun dilin ağız tabanında konumlanması ile 

molarların bukkale tippingi ve dekompenzasyon ile açıklanmıştır. 

Aktif genişleme ve retansiyon fazı arasında önemli artış gösteren diğer 

parametreler bi-condylar genişlik ve bi-maksillo-mandibular 

genişliktir(Roy and Walia 2021). 

Maksiller yarıların ayrılması, nazal kavite ile ilişkili olarak önemli 

miktarda genişleme ile paralel bir şekilde bulunmuştur(Ballanti, Lione 

et al. 2010). 

 

Cranio-maksiller süturlar üzerindeki etkiler: 

Kraniyal ve sirkummaksiller sütürler, üst çenenin kafatası kemikleri 

ile artikülasyon yaptığı yerlerdir. Bu sütürler birleşmeye yardımcı 

olur, çeşitli kuvvetlere karşı amortisör görevi görür, kemikler arası 

hareketlerin görece serbestliğine izin verir ve büyüme yerleri olarak 

işlev görür (Wagemans, van de Velde et al. 1988, Persson 1995). 

Süturların genişleme yerinden uzakta olmasına rağmen, aktif maksiller 

genişleme aşamasında önemli değişiklikler gözlenmiştir.   Aşağıdaki 

sütürlerin genişletmeden etkilendiği bildirilmiştir: zygomaticofrontal, 

zygomati-comaxillary, frontomakillary, zygomaticotemporal, 

nasomaxillary, frontonasal ve internasal(Bazargani, Feldmann et al. 
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2013). Doğrudan maksillaya (zygomaticomaxillary ve 

frontomaxillary) eklemlenen sütürlerde ortalama sütür açma miktarı 

genellikle daha yüksekti, maksilladan uzaktaki sütürler daha düşük 

derecede disartikülasyon gösterdi(Bazargani, Feldmann et al. 2013). 

Ek olarak, bir çalışma RME tedavisinden sonra sfeno-oksipital 

sinkondrozda küçük bir açılma olduğunu göstermiştir(Leonardi, 

Cutrera et al. 2010). 

 

Yumuşak dokular üzerindeki etkiler: 

RME işlemi ile maksillanın ve maksiller kesicilerin anterior yönde 

hareket ettiği, burun ucu ve yumuşak doku A noktasının da sert 

dokuyu takip ettiği bildirilmiştir. Diğer gözlem, yumuşak doku 

nazionunun, burun köprüsünün, yumuşak doku subnazalinin ve 

yumuşak dokunun infra-orbital sınırlar üzerinde hafif anterior 

konumlanmasını ve üst ve alt dudakların kalınlığının azalmasını içerir. 

Nazo-labial açıda azalma ve üst dudak uzunluğunda azalma da 

kaydedildi(Kim, Adams et al. 2012). 

Yapılan başka çalışmalarda RME'nin nazomaksiller yumuşak doku 

kompleksi üzerindeki etkilerini araştırdılar ve nazal taban genişliğinde 

ve burun ucu yer değiştirme açısında önemli artış olduğu sonucuna 

varıldı. Bu verilerle birlikte burun dorsum yüksekliği, burun ucu 

çıkıntısı ve filtrum genişliğindeki artış görece önemsiz kaydedilmiştir 

(Altorkat, Khambay et al. 2016). 
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Periodontal etkiler: 

RME apareyinin ürettiği kuvvetler, ankraj alınan dişlerin 

eksfoliasyonuna ve periodontal ligamanın hiyalinize olmasına neden 

olabilir(Digregorio, Fastuca et al. 2019). RME apareyi maksiller daimi 

birinci molara sabitlendiğinde bukkal kemik kalınlığını azalttığı 

bulunmuştur ve aynı şey maksiller süt birinci molar ile yapıldığında 

bu değer daha düşüktü. Bununla birlikte, genişleme sonrası aşamada, 

lingual kemik plakasının kalınlığı artmıştır. Yapılan bazı çalışmalarda 

ankraj alınan dişlerden bukkal alveol kemiği ince olanlarda genişletme 

sonrasında dehisens riski de artmıştır(Garib, Henriques et al. 2006). 

Yapılan başka bir çalışmada aşırı genişletme sonrasında alınan CBCT 

görüntülerinde posteriorda ankraj alınan dişlerde bukkal alveol 

kemiğin apikale migrasyonu gözlenmiştir(Rosa, Lucchi et al. 2016). 

Hava yoluna etkileri: 

Sert damak, nazal ve nazofarengeal alandaki anatomik yapılara çok 

yakındır ve ortopedik genişlemeye bağlı küçük değişiklik beklenir. 

Mid-palatal sütürdeki disartikülasyonun burun boşluğunu anatomik ve 

fizyolojik olarak etkilediği çalışmalarla desteklenmiştir(Warren, 

Hershey et al. 1987, McDonald 1995). 

Bazı çalışmalarda genişletme prosedürüne bağlı olarak nazal kavitenin 

eksternal duvarlarının lateral yönde ayrılması ile nazal genişlikte artış, 

damak kubbesinin alçalması ve nazal septum düzleşmesi meydana 

gelmektedir. Bu değişiklerin ağız solunumu yapan bireylerde solunum 
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için nazal pasajların kullanılmasına ve burun solunumuna geçilmesine 

imkan verdiğini söylenmektedir(Hershey, Stewart et al. 1976). 

Yine yapılan çalışmalarda maksiller yeniden konumlandırmanın nazal 

valfi açtığını ve böylece nazal direnci azalttığını öne sürmektedir. 

Burun deliklerinin postoperatif olarak dar yarıklardan daha oval 

formlara dönüştüğü gözlemlenmiştir. Genişlemenin de benzer bir 

etkiyle alar genişliğini ve nazal valf boyutunu artırarak hava yolu 

açıklığını iyileştirdiği bulunmuştur. Nazal hava yolundaki 

değişiklikler her yerde eşit değildir anterior bölgedeki açılma 

miktarının fazlalığı ile orantılı olarak nazal kavitenin ön bölgeleri 

daha çok etkilenmektedir(Wertz 1970, Warren, Hershey et al. 1987). 

Diğer etkiler arasında toplam hava yolu hacminde artış, apne ve 

hipopne indeksinde ve oksijen konsantrasyonunda iyileşme bulunur. 

Maksiller sinüslerin yeniden şekillendirilmesi veya nazo-maksiller 

kompleksin lateral yapılarının yeniden konumlandırılması nedeniyle 

maksiller sinüs hacminde hafif azalma da fark edilmiştir(Darsey, 

English et al. 2012, Almuzian, Ju et al. 2018). Güncel bir çalışmada 

ise, RME'nin tedaviden hemen sonra nazal bölgede bazı önemli 

değişiklikler oluşturmasına rağmen, uzun vadede bu kazancın, tedavi 

edilmeyen kontrol hastalarında gözlemlenenle klinik olarak benzer 

olduğunu gösterilmiştir(Truong, Jeon et al. 2021). 
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5. STABİLİTE VE RELAPS 

Birçok ortodontik tedavide olduğu gibi maksiller ekspansiyonda da 

nüks meydana gelme olasılığı oldukça yüksektir ve tedavi sonunda 

retansiyon süreci gerekmektedir. 

Nüks eğilimin nedenleri literatürde kraniyofasiyal kompleksin 

eklemleri arasında biriken yüksek gerilim, damak mukozasında 

üretilen gerginlik, maksiler genişlemenin bir sonucu olarak oluşan 

bukkal ve lingual basınçlar arasındaki dengesizlik olarak belirtilmiştir 

(Bell 1982, Küçükkeleş and Ceylanoğlu 2003). 

Yetersiz retansiyon periyodu iskeletsel relapsla sonuçlanacağından, 

hızlı genişletilmiş maksiller suturların yeniden organizasyonu ve 

stabilizasyonu için literatürde genel olarak önerilen tedavi, sabit 

apareyi en az 3 ay tutmayı ve ardından hareketli bir tutucuya 

geçilmesidir (Ekström, Henrikson et al. 1977, Proffit, Fields et al. 

2018). Ancak buna rağmen periodontal ve palatal dokuların gerilimi 

ve lateral bölgedeki kas hareketleri, retansiyon kesildikten sonra 

genişlemiş posterior dişlerin tedavi öncesi pozisyonlarına dönmesine 

neden olabilecek önemli faktörler olarak kabul edilir (Bell 1982, 

Küçükkeleş and Ceylanoğlu 2003). 

Uzun retansiyon süreleri bile, maksiller genişlemeyi takiben bir miktar 

dişsel nüksetmeyi önlemede minimum etkiye sahiptir. Bu istenmeyen 

etkinin maksiller ark genişliğinin yaklaşık 2 ila 3 mm fazla 

genişlemesi, genişletme protokolüne dahil edilmesiyle çözülebileceği 

bildirilmiştir(Bell 1982). 
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Retansiyonu etkileyen faktörler; hastanın yaşı, ekspansiyonun hızı, 

apareyin dizaynı, pekiştirme periyodunun uzunluğu, maksiller darlığın 

şiddeti, midpalatal sutur ve çevre yapılar, yumuşak dokular olarak 

sıralanabilir(Zimring and Isaacson 1965, Proffit, Fields et al. 2018). 

Bazı araştırmacılar hızlı üst çene genişletmesi sonrasında oluşacak 

relaps miktarının uygulanacak pekiştirme yöntemiyle ilişkisini 

incelemiş ve bulunan sonuçlar şu şekildedir: Sabit pekiştirme 

apareyleri ile %10-23 relaps, hareketli apareylerle pekiştirme 

yapıldığında %22-25 relaps ve pekiştirme yapılmadığında %45 relaps 

bulunmuştur (Hicks 1978). 

SONUÇLAR 

Hızlı maksiller genişletme, iskelet, diş ve hava yolu düzeyinde birden 

fazla sorunu çözme becerisine sahip standart bir prosedürdür. Ön 

bölgede daha fazla ayrılma ile midpalatal sütürü ayırarak palatal 

yüzey alanını arttırır. Ayrılma nedeniyle, iskelet genişlemesi için bir 

işaret olarak düşünülebilecek orta hat diasteması gözlenir. 

Sirkummaksiller sütürlerin genişliğinde de artış kaydedildi. Gözlenen 

diğer önemli değişiklikler, burun tabanı genişliğinde, burun ve toplam 

hava hacminde artış, oksijen konsantrasyonunda iyileşme ve bukkal 

kemik kalınlığında azalma olmuştur. Genel olarak, ortodonti pratiğine 

hızlı maksiller genişlemenin dahil edilmesi, etkinlik ve tedavi sonucu 

açısından oldukça faydalıdır. 
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GİRİŞ 

Sürmemiş dişlerin radyografik incelemelerinde izlenen “çürük”, 

“çürük benzeri lezyonlar” ya da “gelişimsel lezyonlar” olarak 

tanımlanan intrakoronal radyolüsensiler, günümüzde “preerüptif 

intrakoronal rezorpsiyon” olarak adlandırılmaktadır (Seow, 2000).  

Preerüptif intrakoronal rezorpsiyon (PEİR), sürmemiş dişlerin koronal 

dentininde, mine-dentin birleşimine bitişik ve iyi sınırlanmış 

radyolusent lezyon olarak tanımlanır (Davidovich, Kreiner, & Peretz, 

2005; Noriah Nik & Abdul Rahman, 2003). 

Bu durum ilk olarak 1941'de Skillen tarafından bildirilmiştir (Skillen, 

1941). Preerüptif intrakoronal rezorpsiyonun etiyopatogenezi henüz 

tam olarak tanımlanmamıştır. 

Klinik semptomlar genellikle minimaldir veya yoktur, genellikle rutin 

radyografilerde tesadüfen teşhis edilirler (McNamara, Foley, 

O'Sullivan, Crowley, & McConnell, 1997; Seow, Wan, & McAllan, 

1999). 

Genellikle etkilenen doku dentindir.  Karakteristik olarak, kronun dış 

mine yüzeyi bozulmadan kalır ve dış mine yüzeyinin kontralateral 

dişten farkı yoktur.  Ancak daha ileri vakalarda diş minesi 

rezorpsiyonu da meydana gelebilir (Seow, 1998; Uzun, Gunduz, 

Canitezer, Avsever, & Orhan, 2015). 

Radyografik incelemelerde, sürmemiş dişlerin preerüptif intrakoronal 

rezorpsiyon açısından dikkatle değerlendirilmesi, erken teşhis için 
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oldukça önemli olduğundan dolayı, sunulan vaka raporları ile 

klinisyenlerde PİER farkındalığı oluşturmak amaçlanmıştır. 

1.VAKA RAPORLARI 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti 

Anabilim Dalı’na rutin diş muayenesi için başvuran 12 yaşındaki 

(Vaka 1) ve diş çürüğü nedeniyle başvuran 6 yaşındaki (Vaka 2) 

bayan hastaların velilerinden alınan anamnezlerde herhangi bir 

sistemik hastalığın olmadığı öğrenildi.  

Vakalardan alınan radyografiler sonucunda rastlantısal olarak Vaka 

1’de sol alt ikinci büyük azı dişinin kronunun mezial kısmında (Şekil 

1a-b) ve Vaka 2’de sağ alt birinci büyük azı dişin kronunun hem distal 

hem de mezial kısmında, sol alt birinci büyük azı dişin kronunun 

mezial kısmında (Şekil 2a) mine-dentin sınırına komşu dentin dokusu 

içinde radyolüsent bir alan varlığı saptandı.  

Klinik incelemelerde dişlerde sıcağa ve soğuğa karşı hassasiyet gibi 

tipik pulpitis semptomlarının ve travma belirtisinin olmadığı, 

radyografik incelemelerde ise dişlerde dental anomalilerin 

bulunmadığı saptandı. Klinik olarak, hastalarda semptom yoktu. 

Etkilenen dişlerin dış mine yüzeyinde herhangi bir kusur gözlenmedi 

ve karşıt dişle arasında kayda değer bir fark yoktu. 

Klinik muayenede sürmemiş dişlerin üzerindeki mukozanın normal 

renk ve kontur yapısını koruduğu gözlendi (Şekil 1c-d, Şekil 2b). 

Radyografilerde gözlenen radyolüsent alanlara “Pre-erüptif 

intrakoronal rezorpsiyon” teşhisi konuldu.  
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Şekil 1a: Birinci vakaya ait panoramik radyografi 

 

Şekil 1b: Birinci vakaya ait periapikal radyografi 



 

188  Farklı Cerrahi Alanlarda Güncel Yaklaşımlar 

 

Şekil 1c: Birinci vakaya ait ağız içi görüntü 

 

Şekil 1d: Birinci vakaya ait ağız içi görüntü 
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Şekil 2a: İkinci vakaya ait panoramik radyografi 

 

Şekil 2b: İkinci vakaya ait ağız içi görüntü 
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2. TARTIŞMA 

Preerüptif intrakoronal rezorpsiyon; genellikle tesadüfen fark edilen, 

sürmemiş dişlerin koronal dentininde gözlenen radyolusent 

lezyonlardır. Çürükten farklı olarak tamamen sürmemiş olan bu 

dişlerin karyojenik mikroorganizmalarla enfekte olması muhtemel 

olmadığından, bu teoriyi destekleyen histopatolojik bir kanıt 

bulunmamaktadır (Seow, 2000). Çoğu histolojik vaka çalışması PEİR 

lezyonlarının; mikrobiyal invazyon, diş çürüğü veya pulpa 

dejenerasyon bulgusu olmaksızın enflamatuar rezorptif hücrelerden 

oluştuğunu bildirmiş ve PEİR'nin rezorpsiyondan kaynaklandığı 

hipotezi çoğunlukla kabul edilmiştir (Counihan & O’Connell, 2012). 

Bazı çalışmalarda etkilenen dişlerin ektopik pozisyonu veya komşu 

dişlerin lokal basıncının uyarıcı bir faktör olabileceği iddia 

edilmektedir (Seow, Lu, & McAllan, 1999; Uzun ve ark., 2015). Bu 

süreçte, rezorpsiyondan sorumlu hücreler, dentini mine üzerindeki 

"çatlaklar" yoluyla veya mine-sement bağlantı yoluyla istila ederler 

(Seow, Wan, ve ark., 1999). Fakat çalışmamızdaki vaka raporlarında 

ektopik pozisyon gözlenmemektedir. 

Mevcut vaka raporlarında dişin gömülü olması, radyolojik muayenede 

dentin içinde geniş bir radyolüsent alan ile birlikte sağlam bir dış mine 

yüzeyinin varlığı ve asemptomatik yapısı, preerüptif intrakoronal 

rezorpsiyon tanısında belirleyici özelliklerdir (Counihan & O’Connell, 

2012; Özden & Acikgoz, 2009).  



 

 191 

PEİR ile cinsiyet, ırk, tıbbi durumlar, sistemik faktörler ve florür 

takviyesi arasında bir ilişki bulunamamıştır (Davidovich ve ark., 2005; 

Seow, 1998). 

PEİR'den etkilenen dişlerin prognozu, tespit edilme sırasındaki 

lezyonun boyutuna bağlıdır (Moskovitz & Holan, 2004). Genç bireylerde 

çürümeye eğilimli oklüzal yüzeylerde görülen çürükler PEİR lezyonu ile birleştiğinde dişte 

büyük sorunlara yol açabilir (Grundy, Pyle, & Adkins, 1984). Bu nedenle, hasarın 

yönetimi ve sınırlandırılması radyografiler yoluyla konulan erken 

tanıya bağlıdır. Karışık dişlenme döneminde sürmemiş daimi dişler 

için panoramik radyografilerden yararlanılması PEİR teşhisinde 

önemlidir.  

Hem intraoral hem de ekstraoral geleneksel radyografilerin iki boyutlu 

bilgi verdiği düşünüldüğünde, PEİR lezyonundaki boyutsal değişikliği 

değerlendirmek için bu radyografiler yeterli olmayabilir (Counihan & 

O’Connell, 2012). Bu durumdan dolayı PEİR lezyonunun boyutu, 

konumu ve çevresindeki yapılarla ilişkisini saptayabilmek için 

tomografik görüntüler kullanılan çalışmalar mevcuttur (Demirtas, 

Tarim Ertas, Dane, Kalabalik, & Sozen, 2016; Manmontri, 

Mahasantipiya, & Chompu-Inwai, 2017). 

PEİR lezyonları hem maksiller hem de mandibular arklarda tekli veya 

çoklu lezyonlar olarak gözlenebilir (Counihan & O’Connell, 2012; 

Seow, Wan, ve ark., 1999).  

Üçüncü büyük azı dişlerin dahil edilmediği çalışmalar, en sık 

etkilenen dişlerin küçük azı dişleri olduğunu göstermiştir (Al-

Batayneh, AlJamal, & AlTawashi, 2014; Özden & Acikgoz, 2009). 



 

192  Farklı Cerrahi Alanlarda Güncel Yaklaşımlar 

Bunun aksine, Seow ve ark. en sık etkilenen dişin alt daimi ikinci 

büyük azı olduğunu ve ardından alt daimi birinci büyük azı olduğunu 

bulmuştur (Seow, Wan, ve ark., 1999). Tomografik görüntüleri bir 

değerlendirme yöntemi olarak uygulayan ve üçüncü büyük azı dişlerin 

dahil olduğu retrospektif bir çalışmada ise en sık etkilenen dişlerin 

üçüncü büyük azı dişler olduğu bildirilmiştir (Brunet-Llobet, Lahor-

Soler, & Miranda-Rius, 2014). 

Yapılan çalışmalar lezyonların çoğunun mezial tarafta yerleştiğini 

bildirmiştir (Al-Batayneh ve ark., 2014; Özden & Acikgoz, 2009).  

Ari tarafından yapılan çalışmada PEİR lezyonunun dişin distalinde 

gözlendiği bildirilmiştir (Ari, 2014). Çalışmamızda sunulan olgularda 

lezyonlar her iki şekilde de gözlenmektedir. 

Bazı çalışmalarda bu lezyonların erkeklerde (% 57) kadınlara (% 43) 

göre daha sık görüldüğü sunulsa da (Demirtas ve ark., 2016), önemli 

cinsiyet farklılıkları bulunmadığı çalışma da mevcuttur (Al-Batayneh 

ve ark., 2014). 

Yapılan çalışmalarda PEİR lezyonlarının yarısı veya daha fazlasında 

lezyon boyutunun dentin kalınlığının üçte birini kapsadığı bulunurken 

(Al-Batayneh ve ark., 2014; Noriah Nik & Abdul Rahman, 2003), 

başka çalışmalarda lezyonların yarısının dentin kalınlığının üçte 

ikisini kapsadığı bulunmuştur (De Souza, Vaz, & Chalakkal, 2017; 

Seow, Lu, ve ark., 1999). Çalışmamızdaki olgu raporlarında iki 

şekilde de lezyon boyutu gözlenmektedir. 
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PEİR lezyonlarının genellikle tek dişte (Al-Batayneh ve ark., 2014; 

Demirtas ve ark., 2016) ve alt daimi büyük azı dişlerde (Özden & 

Acikgoz, 2009; Seow, Wan, ve ark., 1999) gözlendiğine dair 

çalışmalar vardır. Bizim çalışmamızda da vaka 1’ de tek dişte (alt 

daimi ikinci büyük azı dişte) gözlenmesine karşın vaka 2’ de iki dişte 

(alt daimi birinci büyük azı dişlerde) gözlenmiştir. Seow tarafından 

yapılan çalışmada bir hastada birden fazla dişte PEİR vakası da rapor 

edilmiştir (Seow, 1998). 

PEİR'ler lezyonun yapısına göre progresif ve progresif olmayan 

şeklinde iki tipte sınıflandırılır (Counihan & O’Connell, 2012; 

Moskovitz & Holan, 2004). 

Tedavi genellikle lezyonun türüne göre değişmektedir. Progresif 

olmayan PEİR lezyonu bulunan birçok vaka raporu, tedaviden önce 

dişin ağız boşluğuna sürmesini beklemeyi ve daha sonra konservatif 

yaklaşımı desteklemektedir (Moskovitz & Holan, 2004). 

Lezyonların progresif olarak ilerlediği bazı vaka raporlarında ise 

radyografilerle lezyon ilerleme hızı takip altında tutulup, ilerleme 

hızına göre tedavi yöntemi belirlenmektedir (Al-Batayneh ve ark., 

2014). 

PEİR’in progresif rezorpsiyonunda, diş sürmesi sırasında kronun 

çevresindeki dış dokulardan vasküler beslemenin kesilmesine bağlı 

olarak diş sürmesinden sonra rezorpsiyonun durabileceği veya 

yavaşlayabileceği teorisini destekleyen çalışmalar mevcuttur (Hata, 

Abe, & Mayanagi, 2007; Manmontri ve ark., 2017). Bazı 
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çalışmalarda, bu gibi durumların meydana gelebileceği 

düşünüldüğünden, gecikmiş tedavi protokolü kullanılmıştır (Counihan 

& O’Connell, 2012; Manmontri ve ark., 2017). Öncelikle dişin 

sürmesi beklenilmiş, sonrasında lezyonun tipine göre dişe tedavi 

uygulanmıştır. Sunulan vaka raporlarında da PEIR lezyonuna sahip 

dişler hemen tedavi edilmemiş, dişlerin sürmesinin beklenilmesi 

kararlaştırılmıştır. 

Bir dişte nispeten küçük bir lezyon tespit edilirse, diş ağız boşluğuna 

sürene kadar dikkatlice izlenebilir (Davidovich ve ark., 2005). Lezyon 

boyutu büyük olduğunda ve pulpayla ilişkili olabilecek seviyedeyse 

kök gelişimini devam ettirmek ve pulpa vitalitesini korumak için dişi 

cerrahi olarak açığa çıkarıp restore etmek tavsiye edilmektedir 

(Counihan & O’Connell, 2012; Davidovich ve ark., 2005; Özden & 

Acikgoz, 2009). Yani yapılan çalışmalara dayanarak, bu tür 

rezorpsiyon vakalarında aşağıdaki tedavi seçenekleri yapılabilir: 

erüpsiyona kadar gözlem ve restorasyon, cerrahi ekspoz ve 

restorasyon, endodontik tedavi ve diş çekimi. 

SONUÇ 

Klinisyenler preerüptif intrakoronal rezorpsiyonun farkında olmalıdır 

ve radyografilerde sürmemiş dişlerin PEİR açısından dikkatle 

incelenmesi yapılmalıdır. Bu durum hızlı tanı ve tedavi planlaması 

açısından oldukça önemlidir. Çalışmamızda sunulan Vaka 2’de olduğu 

gibi hastaların birden fazla dişinde PEİR olabilme ihtimali, 

hastalardan alınan radyografilerin çok dikkatlice incelenmesi 

gerektiğini ortaya koymuştur. 
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