
GÜNCEL GELİŞMELER
IŞIĞINDA CERRAHİ BİLİMLER

EDİTÖRLER
Uzm. Dr. Mehmet EROĞLU 
Dr. Öğr. Üyesi Hasan ELKAN 
Uzm. Dr. Zeliha AYHAN 
Dr. Öğr. Üyesi Osman HABEK 

YAZARLAR
Prof. Dr., İbrahim Sani MERT 
Doç. Dr. Cüneyd GÜNAY
Doç Dr. Muhammet GÜZELSOY 
Doç. Dr. Soner ÇOBAN 
Dr. Öğr. Üyesi Esra DİŞÇİ 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kenan EROL 
Dr. Öğr. Üyesi, Nihal ALOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Rıfat PEKSÖZ
Op. Dr. ALİ KEMAL TAŞKIN 
Op. Dr. Ata Niyazi ECEVİT
Uzm. Dr. Esra ÇABUK CÖMERT 
Op. Dr. Özgür EKİCİ 
Op. Dr. Özgür KUZDAN
Dr. Metin YILDIZ,
Dr. Öykü BARUTÇU  
Dr. Salim ZENGİN
Dr. Zeliha YETİM



 

GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA CERRAHİ BİLİMLER 

EDİTÖRLER 

Uzm. Dr. Mehmet EROĞLU  

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ELKAN  

Uzm. Dr. Zeliha AYHAN  

Dr. Öğr. Üyesi Osman HABEK  

YAZARLAR 

Prof. Dr., İbrahim Sani MERT  

Doç. Dr. Cüneyd GÜNAY 

Doç Dr. Muhammet GÜZELSOY  

Doç. Dr. Soner ÇOBAN  

Dr. Öğr. Üyesi Esra DİŞÇİ  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kenan EROL  

Dr. Öğr. Üyesi, Nihal ALOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi Rıfat PEKSÖZ 

Op. Dr. ALİ KEMAL TAŞKIN  

Op. Dr. Ata Niyazi ECEVİT 

Uzm. Dr. Esra ÇABUK CÖMERT  

Op. Dr. Özgür EKİCİ  

Op. Dr. Özgür KUZDAN 

Dr. Metin YILDIZ, 

Dr. Öykü BARUTÇU   

Dr. Salim ZENGİN 

Dr. Zeliha YETİM 

 

 

 

 

 



 

 

Copyright © 2021 by iksad publishing house 

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

distributed or transmitted in any form or by 

any means, including photocopying, recording or other electronic or 

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

except in the case of 

brief quotations embodied in critical reviews and certain other 

noncommercial uses permitted by copyright law. Institution of Economic 

Development and Social 

Researches Publications® 

(The Licence Number of Publicator: 2014/31220) 

TURKEY TR: +90 342 606 06 75 

USA: +1 631 685 0 853 

E mail: iksadyayinevi@gmail.com 

www.iksadyayinevi.com 

 

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

Iksad Publications – 2021© 

 

ISBN: 978-625-8061-64-2 

Cover Design: İbrahim KAYA 

December / 2021 

Ankara / Turkey 

Size = 16x24 cm 

 

 

 

  



 

İÇİNDEKİLER 

EDİTÖRDEN / ÖNSÖZ 

Uzm. Dr. Mehmet EROĞLU …………………….…………………….....1 

BÖLÜM 1 

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE MİTOKONDRİYAL 

DİSFONKSİYON  

Dr. Zeliha YETİM ……………..………................…………….....……….3 

BÖLÜM 2 

ROTATOR MANŞET SORUNLARI 

Doç. Dr. Cüneyd GÜNAY …………………………………...…….…..…27 

BÖLÜM 3 

PROSTAT KANSERİNDE AKTİF İZLEM 

Dr. Salim ZENGİN, Doç. Dr. Soner ÇOBAN ……….……....…………43 

BÖLÜM 4 

PRİAPİZM 

Op. Dr. Özgür EKİCİ, Doç. Dr. Soner ÇOBAN ….. ……..….……..…53 

BÖLÜM 5 

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİNE (BPH) BAĞLI ALT 

ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMLARI (AÜSS) TANISINDA 

KULLANILAN SEMPTOM SORGU FORMLARI 

Doç. Dr. Muhammet GÜZELSOY…………………............……………73 

 



 

BÖLÜM 6 

AKUT KOLANJİT VE GÜNCEL TEDAVİSİ 

Dr. Metin YILDIZ,  Dr. Öğr. Üyesi Rıfat PEKSÖZ,  

Dr. Öğr. Üyesi Esra DİŞÇİ …………………………………….…...……93 

BÖLÜM 7 

ATRİAL SEPTAL DEFEKT TANI VE TEDAVİSİ 

Op. Dr. Ata Niyazi ECEVİT ……………………….……………………105 

BÖLÜM 8 

GERİATRİK ANESTEZİ 

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Kenan EROL …….………….……………..…125 

BÖLÜM 9 

CERRAHİDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR VE GELİŞİMLER 

Dr. Öykü BARUTÇU   

Op. Dr. Özgür KUZDAN ………………………….……….……………135 

BÖLÜM 10 

PİLONOİDAL SİNÜS HASTALIĞI VE TEDAVİSİ                 

Op. Dr. ALİ KEMAL TAŞKIN …………………….……………………171 

BÖLÜM 11 

ANTERİOR OMUZ İNSTABİLİTELERİ 

Doç. Dr. Cüneyd GÜNAY……………………...……..….…….……..…183 

 



 

BÖLÜM 12 

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE DEĞER AKIŞI HARİTASI İLE 

İSRAFIN TESPİT EDİLMESİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi, Nihal ALOĞLU 

Prof. Dr., İbrahim Sani MERT………………..……..…….……………221 

 

BÖLÜM 13 

KOZMETİK JİNEKOLOJİ 

Uzm. Dr. Esra ÇABUK CÖMERT…….………………..………………247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 1 

ÖN SÖZ 

Yoğun bilgi üretim ve tüketimin olduğu günümüz döneminde 

durmaksızın güncellenen bilgiler ışığında yeni bilgiler edinmek veya 

daha önceden öğrendiklerimiz konuları revize etmek zorundayız. 

Çünkü bilginin süregenliği sayesinde tanı ve tedavi yöntemlerinde 

yeni fikirler ortaya atılıyor ve beraberinde yeni yöntemler ortaya 

çıkıyor. Kanıta dayalı toplanan bu güncel bilgilerin kullanımı insan 

hayatına daha olumlu dokunuş yapma fırsatı veriyor. Bilginin önemini 

ve bu konudaki yetersizliğimizi yakın zamanda yaşanan COVİD-19 

salgını karşısındaki çaresizliğimiz bir kez daha gösterdi. Bu nedenle 

bu kitabın bilgi birikiminde ve tıp eğitiminde kaynak olacağına 

inanıyor, okuyuculara faydalı olmasını diliyorum.   
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GİRİŞ 

Polikistik over sendromu (PKOS) olarak bilinen Stein-Leventhal 

sendromu düzensiz adet döngüleri, hiperandrojenizm ve subfertilite ile 

karakterize yaygın bir endokrin bozukluktur (Tang, Ding, ve Zhu, 

2019). Karmaşık tezahürü nedeniyle, PKOS'un patojenik mekanizması 

iyi tanımlanamamıştır. Değişen genetik ve epigenetik faktörlerin yanı 

sıra çevresel faktörlerin kümülatif etkisi, sistemik işlev bozukluğuna 

yol açan PKOS'un ortaya çıkmasında rol oynayabilir. Bu yaygın 

hastalığa neden olan patofizyolojik mekanizmalar belirsizliğini 

koruyor. Genom çapında ilişkilendirme çalışmasının ve nükleer 

genom üzerinde yapılan diğer çalışmaların PKOS patogenezinin kesin 

mekanizması için herhangi bir ipucu sağlamadaki başarısızlığı 

nedeniyle, dikkatler mitokondriye çevrilmiştir. Mitokondri, hücresel 

metabolik fonksiyonlarda önemli bir rol oynar ve insülin direnci ile 

bağlantılıdır. Son zamanlarda, mitokondriyal disfonksiyonun PKOS 

patogenezinde katkıda bulunan bir faktör olabileceğini 

düşünülmektedir (Shukla ve Mukherjee, 2020).  

Mitokondri, enerji üretiminde merkezi bir rol oynar ve mitokondriyal 

disfonksiyon, PKOS'lu kadınlarda gözlenen çeşitli anormalliklerin 

altında yatan bir sebep olabilir. Son çalışmalar, mitokondriyal DNA 

(mtDNA) mutasyonlarını ve düşük mtDNA kopya sayısını PKOS ile 

ilişkilendirdi ve mitokondrinin ve endoplazmik retikulumun 

katlanmamış proteinlere cevaplarının potansiyel koruyucu rolünü 

karakterize etmek için yola çıktı (Lee ve diğerleri, 2011; Shukla ve 

Mukherjee, 2020; Zeng, Huang, Long, Zhong, ve Mo, 2020). 
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Mitokondriyal disfonksiyon, reaktif oksijen türlerini (ROS) ve 

oksidatif stresi artırarak PKOS patogenezinde muhtemelen rol oynar. 

Bu durum, özellikle aşırı kilolu veya obez olan PKOS'lu kadınlarda 

yaygın bir bulgu olan insülin direncinden sıklıkla etkilenen metabolik 

bir ortamda ortaya çıkar. Bu hastalarda mtDNA'daki mutasyonlar ve 

düşük mtDNA kopya sayısı mevcuttur ve spesifik PKOS fenotipleri 

için tanı yöntemleri olarak bir potansiyele sahip olabilir (Cozzolino ve 

Seli, 2020; Lee ve diğerleri, 2011).  

1. MİTOKONDRİNİN YAPISI VE İŞLEVLERİ 

Ökaryotik hücrelerin sitoplazmasında bulunan mitokondri, 

semiotonom bir organeldir ve aerobik solunumun ana yeridir. 

Endosimbiyotik kurama göre α-probakterinin pre-ökaryotik hücrelerin 

içine girmesiyle oluşan bu yapı, moleküler oksijeni kullanarak 

hücreye enerji sağlamaya başlamış, karşılığında da güvenli bir 

ortamda hazır besinlerden yararlanmış, derken zaman içinde 

mitokondriye dönüşmüştür. Mitokondriler endosimbiyotik kökenli 

oldukları için kendilerine ait bir DNA’ya (mtDNA) sahiptirler  

(Darley-Usmar, 2004; Javadov ve Kuznetsov, 2013; Stram ve Payne, 

2016; Vinten-Johansen, 2020.  

Mitokondrinin memeli hücrelerinde önemli bir işlevi, enerjinin 

çoğunu oksidatif fosforilasyon yoluyla hücrelere sağlamaktır. Ek 

olarak mitokondri substrat oksidasyonu ve kalsiyum homeostazı gibi 

diğer hücresel aktiviteler ve hücre döngüsü, apoptoz ve farklılaşmanın 

düzenlenmesinde göz ardı edilemez bir rol oynar (Darley-Usmar, 

2004; Javadov ve Kuznetsov, 2013; Stram ve Payne, 2016; Vinten-
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Johansen, 2020). Mitokondriyal elektron taşıma zinciri, memeli 

hücrelerinde en önemli ATP kaynağı olarak kabul edilir ve canlı 

organizmalar için gereklidir. Bu zincirden sızan elektronlar oksijen ile 

birleşerek reaktif oksijen türlerini (ROS) oluşturur (Sinha, Das, Pal, ve 

Sil, 2013).  

ROS, otofaji ve antimikrobiyal eylemler dahil olmak üzere birçok 

hücresel işlevi düzenleyebilir ve hücre farklılaşması ve iltihaplanma 

gibi çeşitli hücresel olaylarda görev alabilir. Fizyolojik şartlar altında, 

sistemde ROS üretimi ve nötralizasyonu arasında bir denge vardır ve 

oksidatif stres genellikle oluşmaz. Mitokondri işlevsizliği, oksidatif 

fosforilasyon sisteminde verimsizliklere yol açar ve bu da yüksek 

seviyelerde ROS üretimi ile sonuçlanabilir. Bununla birlikte, ROS 

büyük miktarlarda üretildiğinde, oksijendeki değişkenlik oksidatif 

strese neden olur. Aşırı ROS, hücrelerde lipidlerin, proteinlerin, 

DNA'nın ve RNA'nın oksidatif hasarına sebep olur ve hücrelerin 

normal işlevini bozar (Anusree, Nisha, Priyanka, ve Raghu, 2015; Dan 

Dunn, Alvarez, Zhang, ve Soldati, 2015).  

Mitokondrinin, serbest radikaller tarafından hasar gördüğü 

düşünülmektedir. Ayrıca, mtDNA'nın genetik polimorfizmi nedeniyle, 

çeşitli patolojik ve olumsuz çevresel şartlar, mitokondriyal işlevi 

çeşitli şekillerde bozabilir (Roubicek ve Souza-Pinto, 2017). 

Mitokondriyal disfonksiyona çoğunlukla mitokondriyal membranın 

tahrip olması, solunum zincirinin inhibisyonu, enzimatik aktivitenin 

azalması, mtDNA mutasyonları ve bir dizi zararlı sürece yol açan 
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enerji metabolizması bozukluklarına neden olan diğer faktörler neden 

olur (Rottenberg ve Hoek, 2021). 

Mitokondri, fisyon ve füzyon olaylarını gerçekleştiren oldukça 

dinamik bir yapıdır. Mitokondri, mtDNA formunda kendi 

genomlarına sahip olmaları bakımından benzersizdir. mtDNA, 

adenozin trifosfat (ATP) üretimi için önemli olan 22 tRNA, 2 rRNA 

ve 13 polipeptidi kodlayan 16.569 baz çiftine sahip bir moleküldür 

(Javadov ve Kuznetsov, 2013; McBride, Neuspiel, ve Wasiak, 2006).  

2. PKOS’TA GLUKOZ, LİPİT METABOLİZMASI, İNSÜLİN 

DİRENCİ, OBEZİTE VE MİTOKONDRİYAL STRES 

Mitokondri işlevsizliği diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve 

nörodejeneratif bozukluklar gibi çeşitli hastalıklarla ilişkilidir. Bu 

nedenle mitokondriyal anormallikler genellikle organizma çapında 

tezahür eder ve farklı metabolik bozukluklarla sonuçlanır (Bhatti, 

Bhatti, ve Reddy, 2017; Chistiakov, Shkurat, Melnichenko, Grechko, 

ve Orekhov, 2018). Mitokondriyal disfonksiyonun üreme ile ilgili 

hastalıkların bir nedeni olma ihtimali, giderek daha cazip bir araştırma 

konusu haline geldi.  

Mitokondri oksidatif hasara karşı oldukça hassastır; ve hücresel 

düzeyde düzensiz mitokondriyal işlev, tüm vücudun metabolik 

homeostazını etkileyebilir ve mitokondriyal metabolizma 

belirteçlerindeki anormalliklerin PKOS ile ilişkili olduğu hipotezine 

yol açabilir (Dan Dunn ve diğerleri, 2015; Zeng ve diğerleri, 2020).   
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İnsülin direnci, metabolizma için gerekli olan insülin miktarındaki 

artışı ifade eder. Düşük dereceli kronik enflamasyon hastalığı olarak 

PKOS’lu hastaların %80 kadarında hiperandrojenizm ve 

hiperinsülinemi gibi diğer semptomlarla birlikte birbirini 

güçlendirebilen insülin direnci ve obezitenin takip ettiği bilinmektedir 

(Gupta ve diğerleri, 2019; Nehir Aytan ve diğerleri, 2016). Ayrıca, 

PKOS esas olarak fazla yağ dokusunun sebep olduğu inflamasyon 

durumu ile bilinir (Nehir Aytan ve diğerleri, 2016). Bazı 

proinflamatuar sitokinler {TNF-a (tümör nekroz faktörü-alfa), CRP (C 

reaktif protein), IL-6 (interlökin 6), IL-8 (interlökin 8),  ve IL-18 

(interlökin 18)} PKOS’ta yüksek seviyelerde seyreder. Buna ek 

olarak, PKOS hastalarında daha yüksek insülin direnci ve daha düşük 

toplam anti oksidan durum bulunmuştur (Abraham Gnanadass, 

Divakar Prabhu, ve Valsala Gopalakrishnan, 2021; Alissa, Algarni, 

Khaffji, ve Al Mansouri, 2021; Artimani ve diğerleri, 2018). Ek 

olarak, PKOS yüksek vücut kitle indeksi, beyaz kan hücresi ve 

androjen seviyesi ile uyumludur. Bu durum da inflamasyonun artmış 

androjenler yoluyla meydana gelebileceğini düşündürür (Diamanti-

Kandarakis ve diğerleri, 2006; Rudnicka ve diğerleri, 2020). Ek 

olarak; ROS, gelişmiş oksidasyon protein ürünleri, katalaz ve 

süperoksit dismutaz gibi anormal mitokondriyal metabolizma 

belirteçleri de PKOS ile ilişkilidir (M. Zhang, Bener, Jiang, Wang, 

Esencan, Scott Iii, ve diğerleri, 2019).  

PKOS'ta hipergliseminin neden olduğu oksidatif stres, insülin 

duyarlılığı ile ters orantılıdır. Mononükleer hücre kaynaklı ROS 

üretimi, pankreas β hücre fonksiyonunun anormal gelişiminde önemli 
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bir rol oynar (Malin, Kirwan, Sia, ve Gonzalez, 2014). ROS ile 

indüklenen oksidatif stres, nükleer taşınmaya ve ardından tümör 

nekroz faktörü-alfanın (TNF- α) transkripsiyonunu teşvik etmek için 

DNA bağlanmasına maruz kalmakta serbest olan nükleer faktör kapa 

B'yi aktive eder (Barnes ve Karin, 1997). TNF-α, insülin direnci ile 

yakından ilişkilidir. TNF-α'nın PI3-kinaz/ Akt/ mTOR (Rapamisin 

protein kompleksinin memeli hedefi) yolunu aktive ederek insülin 

sinyallemesini bozabileceği gösterilmiştir. İnsülin direnci PKOS 

patofizyolojisinin temel bir özelliğidir. Aşırı vücut kitle indeksinin 

rolü ne olursa olsun, PKOS'lu kadınların çoğunda insülin direnci 

mevcuttur (Shukla ve Mukherjee, 2020; Zeng ve diğerleri, 2020).  

PKOS'ta en sık görülen metabolik hastalık obezitedir. Obez kadınların 

iskelet kasındaki mitokondriyal oksidatif fosforilasyon azalır (BMI 

>33 kg/m2) ve mitokondriyal H2O2 üretimi obez kadınlarda zayıf 

kadınlara göre daha yüksektir (BMI <23 kg/m2). Bu şartlar, obez 

kadınlarda bozulmuş mitokondriyal biyoenerjinin ve yüksek oksidatif 

stresin göstergesidir (Anagnostis, Tarlatzis, veKauffman, 2018; 

Daghestani ve diğerleri, 2018; Ding, Xia, Zhang, ve Zhuo, 2018). 

Obezite tip 2 diyabet ile yakından ilişkilidir ve PKOS bireyleri tip 2 

diyabetes mellitüs gelişmesine karşı daha savunmasızdır (Diamanti-

Kandarakis ve Dunaif, 2012). 

Adipoz doku tarafından salınan adipokin omentin-1 seviyeleri PKOS 

hastalarında daha düşüktür (Franik ve diğerleri, 2020; Yang ve 

diğerleri, 2006). Çoğunlukla yağ dokusu tarafından üretilen hormon 

leptin düzeyi de PKOS hastalarında yükselir; INF-y (interferon-gama) 
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ve IL-6 üretimini artırır ve insülin direnci ile bağlanır (J. Wang ve 

diğerleri, 2020). Toplamda, bu veriler PKOS'un metabolik tezahürü ile 

kronik inflamasyon arasında çok önemli bir bağlantıyı temsil eder. 

Günümüzde mitokondri kaynaklı oksidatif stres ve kronik 

inflamasyon, PKOS etiyolojisinin ana nedensel faktörü olarak kabul 

edilmektedir ve hiperglisemi, anovulasyon, hiperandrojenemi ve 

insülin direnci ile ilişkilidir (Gonzalez, Considine, Abdelhadi, ve 

Acton, 2019; Gupta ve diğerleri, 2019; Rudnicka ve diğerleri, 2020). 

Ek olarak, PKOS hastalarında sıklıkla pıhtılaşma bozukluğu, alkolsüz 

yağlı karaciğer hastalığı ve aterojenik dislipidemi teşhis edilmiştir 

(Cavalcante, Sarno, Cavalcante, Araujo Junior, ve Barini, 2019; Liu, 

Xie, Qu, Zhang, ve Mo, 2019; Wu, Yao, Shi, Liu, ve Wang, 2018).  

Mitokondriyal disfonksiyon yumurtalık yaşlanması ile bağlantılıdır. 

Üreme ortamında, mtDNA kopya numarası, embriyo canlılığını tespit 

etme aracı olarak kullanılabilir (Kasapoglu ve Seli, 2020; T. Wang, 

Zhang, Jiang, ve Seli, 2017).  

3. PKOS’TA MİTOKONDRİNİN ROLÜ VE OKSİDATİF 

STRES  

PKOS durumunda üretilen ROS ana patogenez faktörüdür; bunlar 

doğrudan mtDNA replikasyonu ve mitokondrideki oksidatif 

fosforilasyon verimliliği ile bağlantılıdır. Antioksidan enzim 

seviyeleri gerekenden düşük olduğunda ROS, biyolojik moleküllere 

zarar verir. Bu durum, PKOS hastalarında önemli ölçüde daha yüksek 

olan dolaşımdaki ROS belirteçleri SOD, MDA ve GPx (süperoksit 

dismutaz, malondialdehit ve glutatyon peroksidaz) ile kanıtlanmıştır 
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(Mohammadi, 2019). Birkaç çalışma, artan ROS, PKOS gelişimi ve 

hiperandrojenizm ve metabolik sendrom gibi diğer ilişkili durumlar 

arasında sıkı bir bağ olduğunu kanıtlamıştır (H. Wang, Ruan, Li, 

Cheng, ve Mueck, 2019; Yildirim ve Derici, 2019; R. Zhang ve 

diğerleri, 2017). Yüksek ROS daha fazla mutasyona, oksidatif 

fosforilasyon arızasına ve daha fazla ROS üretimine neden olan DNA 

onarım proteinlerine zarar vererek kısır döngüyü tamamlar 

(Rottenberg ve Hoek, 2021).  

Çok sayıda araştırma, oksidatif stresteki artışların ve antioksidan 

miktarındaki azalmaların PKOS'un özellikleri ile ilişkili olduğunu 

göstermiştir (Palacio, Iborra, Ulcova-Gallova, Badia, ve Martinez, 

2006). PKOS'lu kadınların önemli ölçüde yüksek GPx, GSH redüktaz 

aktivitesi, karbonil, AOPP'ler (advanced oxidation protein product) ve 

MDA seviyelerine ve daha düşük TAC (total antioxidant capacity) 

seviyeleri vardır (Beyazit, Yilmaz, Balci, Adam, ve Yaman, 2016; 

Desai ve diğerleri, 2014; Peker ve diğerleri, 2021; Sandhu ve 

diğerleri, 2021). Obezite, insülin direnci, inflamasyon ve 

hiperandrojenizm gibi PKOS fenotipi için artan oksidatif stres ve 

azaltılmış antioksidanlar önemlidir. (Beyazit, ve diğerleri, 2016; Desai 

ve diğerleri, 2014; Peker ve diğerleri, 2021; Sandhu ve diğerleri, 

2021). 

4. ANORMAL FOLİKÜLER GELİŞİM VE ANORMAL 

MİTOKONDRİLER 

Mitokondri, metabolik ortamlarındaki değişikliklere cevap olarak 

şekillerini füzyon ve fisyon yoluyla değiştirir (de Brito ve Scorrano, 
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2008). Mitokondriyal füzyon proteini 1 (Mfn1) ve mitokondriyal 

füzyon proteini 2 (Mfn2), mitokondriyal füzyonun tetiklenmesinde 

önemli bir rol oynarlar (De Vecchis, Brandner, Baaden, Cohen, ve 

Taly, 2019). Mitokondriyal dinamiklerin uyumsuzluğu kadın 

kısırlığına neden olur (Cacciottola, Donnez, ve Dolmans, 2021; de 

Brito ve Scorrano, 2008). Olgunlaşmamış oositlerde Mfn1'in nakavt 

edilmesi, oosit olgunlaşma oranını azaltır (Zhang ve diğerleri, 2019). 

Mfn2 ayrıca mitokondriyal füzyonda ve endoplazmik retikulum ile 

etkileşimde kritik bir düzenleyici proteindir. Oositlerde Mfn2−/− 

geninin silinmesi kısırlığa, mitokondriyal işlev bozukluğuna, ROS 

artışına ve mtDNA azalmasına neden olur. Kısalmış telomerler ve 

azalmış mikrotübül içeriği, Mfn2−/−  delesyonuna bağlı anormal oosit 

gelişimine katkıda bulunabilir. Mfn1 veya Mnf2 silindiğinde, 

oositlerde apoptozis artar (Liu ve diğerleri, 2016; Zeng ve diğerleri, 

2020; Zhangvediğerleri, 2019).  

Granüloza hücreleri de foliküler gelişimde anahtar rol oynar. 

Primordial folikülün granüloza hücrelerinde, serbest radikal süpürücü 

enzimler peroksidaz 5 ve tioredoksin 2'yi kodlayan transkriptler dahil 

olmak üzere 30 gen "mitokondriyal disfonksiyon" olarak 

tanımlanmıştır (Ernst ve Lykke-Hartmann, 2018). Mitokondriyal 

disfonksiyon, PKOS gibi bazı yaygın üreme hastalıklarına neden olan 

foliküler gelişimi engeller (Shukla ve Mukherjee, 2020; T. Wang ve 

diğerleri, 2017).   
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5. PKOS’TA MİTOKONDRİYAL GENOM 

ANORMALLİKLERİ 

Her memeli hücresi yaklaşık 1000-10.000 mtDNA (mitokondriyal 

DNA) kopyası içerir. mtDNA'nın transkripsiyon seviyesi esas olarak 

mtDNA kopyalarının sayısına bağlıdır. Örneğin, kalp gibi enerji 

tüketimi yüksek olan dokular yüksek sayıda mtDNA kopyasına 

sahiptir (Chistiakov ve diğerleri, 2018). Olgun oositler genellikle 

normal gelişim için gerekli olan en az 100.000 mtDNA kopyası içerir. 

mtDNA kopya sayılarının uygun bir seviyede tutulması mitokondriyal 

fonksiyonun ve hücre büyümesinin sürdürülmesi için çok önemlidir. 

mtDNA kopya sayısındaki değişiklikler, çevresel oksidanların ve gen-

çevre etkileşimlerinin neden olduğu mitokondriyal bozuklukları 

yansıtır ve çeşitli hastalıkların risk faktörleridir. mtDNA kopya 

numarasındaki değişiklikler, PKOS'un ortaya çıkması ve gelişmesi ile 

ilgilidir (Lee ve diğerleri, 2011; McBride ve diğerleri, 2006; Roubicek 

ve Souza-Pinto, 2017; T. Wang ve diğerleri, 2017). 

mtDNA'daki değişiklikler ROS'taki artışta temel bir rol oynar.  

mtDNA kopya sayısı aynı zamanda oosit olgunlaşmasının bir 

göstergesidir. Memelilerde, ilk oositin 500 mtDNA kopyası vardır ve 

MII oositinin 150.000-700.000 mtDNA kopya numarası vardır. Oosit 

olgunlaşması sırasında mtDNA kopyalarının sayısı 30 kattan fazla 

artar. Geniş mtDNA kopya numarası aralığı, bireysel insan oositleri 

arasında yüksek derecede değişkenlik olduğunu gösterir. Optimal 

mitokondriyal kopya sayıları ve yeterli ATP seviyeleri, normal 

foliküler gelişim ve olgunlaşma için ön şartlardır. Düşük mtDNA 
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kopya sayılarına sahip oositlerin gelişme potansiyeli önemli ölçüde 

azalır. Bu tezahür, anovulasyon ve kısırlık gibi PKOS hastalarının 

ortak semptomları ile tutarlıdır (Kasapoglu ve Seli, 2020; T. Wang ve 

diğerleri, 2017).  

PKOS'un erken evresindeki anormal metabolik durum, telafi edici bir 

etki olarak çok sayıda mitokondrinin biyogenezini uyarmak için ek 

enerji gerektirir. Bu gereksinim mtDNA kopya sayısını artırır. 

Mitokondri, hastalık gelişimi ile normal işlevini sürdüremez ve 

mtDNA kopya sayısı azalmaya başlar. Sonuç olarak, PKOS'lu 

hastalarda anormal sayıda mtDNA kopyası PKOS patogenezinde rol 

oynayabilir (Cozzolino ve Seli, 2020; Rottenberg ve Hoek, 2021). 

Mitokondri çift genler tarafından kontrol edilir ve bu genlerdeki 

mutasyonlar solunum zinciri fonksiyon bozukluğuna yol açabilir ve 

daha sonra ATP üretiminin azalmasına ve aşırı ROS üretimine neden 

olabilir. Mitokondriyal transfer RNA'yı (mt-tRNA) kodlayan 

genlerdeki nokta mutasyonları, çeşitli hastalıkların gelişiminde rol 

oynayabilir. Mt-tRNA'nın mutasyonları, mitokondriyal RNA'nın 

yapısını ve işlevini etkiler. Bu etkiler, mt-tRNA'ların üçüncül 

yapısının istikrarsızlaştırılmasını, RNA öncül işlemesinin 

değiştirilmesini, nükleotid modifikasyonunun silinmesini ve yetersiz 

aminoasilasyonu içerir (Diamanti-Kandarakis ve diğerleri, 2006; Ding 

ve diğerleri, 2018; Javadov ve Kuznetsov, 2013). 

PKOS'lu hastaların periferik kanında tRNAGln, tRNACys, tRNAAsp, 

tRNALys, tRNAArg ve tRNAGlu gibi mitokondriyal tRNA genlerinin 

altı varyantı ve 12S ribozomal RNA (rRNA) geninde 7 varyant, 16S 
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rRNA'da 3 varyant bulundu. Bu mutasyonlar, tRNA'nın stabilitesi ve 

biyokimyasal işlevi için çok önemli olan yüksek oranda korunmuş 

tRNA nükleotidlerinde ortaya çıkmıştır. Bu mutasyonlar, PKOS 

hastalarının uzun vadeli komplikasyonları olan T2DM ve 

hipertansiyon ile ilişkilidir. Böylece, bu mutasyonlar metabolizma 

dengesini etkiler ve PKOS oluşumuna sebep olabilir (Anagnostis ve 

diğerleri, 2018; Ding ve diğerleri., 2018; Rajendran ve diğerleri, 

2009). 

mtDNA yer değiştirme döngüsü (D halkası), mitokondriyal genomun 

kodlamayan tek bölgesidir. Bu bölgedeki mutasyonlar, mtDNA 

replikasyonunu ve transkripsiyonunu değiştirerek mitokondriyal 

disfonksiyona neden olur. mtDNA’nın D halkasındaki nokta 

mutasyonları ile çeşitli insan hastalıkları arasında ilişkiler vardır. 

Mesela mitokondriyal D halkası dizisinde D310 ve A189G tek 

nükleotid polimorfizmleri ile PKOS arasında önemli bir korelasyon  

vardır. Ayrıca D310 ve A189G allellerine sahip PKOS'lu hastalarda 

mtDNA kopya sayısı, taşıyıcı olmayanlara göre önemli ölçüde 

düşüktür. Obezite, PKOS'un yaygın bir fenotipidir; bu nedenle, 

mtDNA’daki D halkası mutasyonu, lipid metabolizmasını etkileyerek 

PKOS gelişimine sebap olabilir (Qasemi ve diğerleri, 2021; ter 

Schegget, Flavell, ve Borst, 1971; Zeng ve diğerleri, 2020). 

PKOS'lu hastalarda çok fazla mitokondriyal gen ekspresyonunda 

değişim ve mutasyon vardır. Anormal olarak eksprese edilen genlerin 

çoğu, glikolipid metabolizmasını etkileyerek PKOS'un patogenezinde 

yer almaktadır. Genler, mitokondrinin normal işleyişini belirleyen 
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içsel faktörlerdir. Değişiklikleri, ilgili proteinlerin işlev bozukluğuna 

yol açar ve hastalıkların ortaya çıkmasıyla sonuçlanır. (Cozzolino ve 

Seli, 2020; Shukla ve Mukherjee, 2020). 

SONUÇ 

Mitokondriyal disfonksiyon, PKOS oluşumu ile ilişkilidir ve 

hastalığın ilerlemesinde rol oynar. PKOS'lu hastalar birkaç 

mitokondriyal gen mutasyonu, delesyon ve nükleotid varyasyonu ve 

mitokondriyal disfonksiyon sergiler. Mevcut PKOS tedavileri, etkili 

insülin düşürücü, anti-inflamatuar ve semptom hedefli ilaçlara, yaşam 

tarzı ve diyet müdahalelerine dayanmaktadır. Yeni yöntemler, 

mitokondriyal işlevi iyileştirmek ve ROS seviyelerini ve oksidatif 

stres hasarını azaltmak için sentetik ve doğal bileşiklerin uygulanması 

şeklinde olmalıdır. PKOS en sık görülen üreme hastalığı olduğundan, 

erken tanı için belirteçler bulmak ve koruyucu tedavileri tanımlamak 

çok önemlidir. 

 PKOS, düşük dereceli bir kronik inflamasyon hastalığı olarak kabul 

edildiğinden, inflamasyon aracıları ve ilgili sinyal molekülleri, 

terapötik müdahale için yeni bir hedefi temsil edebilir. Hedef fenotipe 

ve genotipe özgü tedavilerle birlikte erken tanı için yeni belirteçlerin 

potansiyel kullanımı, PKOS hastaları için umut verici fırsatlar 

barındırmaktadır. 
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GİRİŞ 

Rotator manşet patolojileri sıklıkla karşılaşılan sorunlardandır ve 

doğal hikayeleri gereği yaşla birlikte rotator manşetteki yırtıklar 

artmaktadır. Bu bölümde rotator manşetteki tendinopatiden yırtıklara 

kadar hastalığın birçok spektrumu tartışılacaktır. Omuz eklemi 

vücudumuzda top ve yuva şeklinde bir eklem olup geniş bir hareket 

açıklığına sahiptir. Glenoidin yapısı sığdır. Omuz ekleminin 

görüntüsü, yemek tabağının üzerindeki basketbol topuna ya da yerdeki 

çubuk üzerinde duran golf topuna benzemektedir. Rotator manşet 

kasları dört adet olup, skapula (kürek kemiği) başlangıçlıdır ve 

humerus başının üzerine yapışarak omuz ekleminin stabilitesine katkı 

sağlamaktadırlar. Subskapularis humerusun küçük tüberkülüne yapışır 

ve iç rotasyon fonksiyonunu yerine getirir. Supraspinatus humerusun 

büyük tüberkülüne yapışır ve omuz ekleminin ilk 30 derecelik 

abduksiyonundan sorumludur. İnfraspinatus da humerusun büyük 

tüberkülüne hemen supraspinatusun aşağısına yapışır ve omuzun dış 

rotasyonunu sağlar. Teres minör ise infraspinatusun daha aşağısında 

humerusun büyük tüberkülüne yapışır ve yine omuzun dış 

rotasyonuna katkı sağlar. Bu dört rotator manşet kası topluca gleno-

humeral eklemin stabilizatörü olarak görev yapmaktadırlar. Rotator 

manşet yaralanmaları tendinopatiden, kısmi yırtık ve tam yırtığa kadar 

uzanan geniş spektrumlu bir yelpazaden oluşmaktadırlar. Yaş bu 

hastalık spektrumunda önemli bir yere sahiptir. Yirmili yaşlarda ve 

daha da gençlerde yaralanmalar %9.7 civarında iken, seksen yaş ve 

daha ileri yaşlardakilerde bu oran %62’ lere kadar ulaşmaktadır. Bu 

durum ise semptomların olup olmamasından bağımsızdır (1). İlaveten 
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ilerleyen yaşla birlikte tek taraflı omuz ağrısı, karşı taraftaki rotator 

manşette de yırtık olma ihtimalini artırmaktadır. Yapılan çalışmalar 

şunu göstermiştir ki; tek taraflı omuz ağrısı olan hastalar 

karşılaştırıldıklarında 48.7 yaşa kadar olan hastalarda rotator manşet 

yırtığı saptanmamış iken, 66 yaş ve ilerisindeki hastalarda %50 her iki 

taraf omuz manşet yırtığı saptanmıştır. Ek olarakta, yaş yırtık varlığı 

ve tipi ile ilişkili bulunmuşken, yırtık boyutu ile bir korelasyon 

saptanmamıştır (1).   

Etyoloji 

Rotator manşet hastalığında yaş en önemli faktördür. Bu olay 

dejeneratif bir süreç olup ilerleyen bir durumdur (2). Sigara kullanımı 

bilinen risk faktörlerinden bir tanesidir. Sistematik bir derlemede, 

artmış sayıda ve büyüklükteki semptomatik dejeneratif yırtıkların 

daha çok sigara içicilerinde görüldüğü ve durumunda artan cerrahi 

girişimlere neden olduğu vurgulanmıştır (10). Diğer bir risk faktörü 

ise aile hikayesi olmasıdır. Yapılan bir çalışmada, kırk yaş altı rotator 

manşet hastalığı olanlarda, üçüncü kuşak akrabalarına kadar hastalığın 

onlarda da bulunduğu gösterilmiştir (10). İlginç olarak duruş 

bozukluğunun da rotator manşet hastalığıyla ilişkisi gösterilmiştir. 

Rotator manşet yırtığı olan hastalar arasından; yırtığı olanların %65.8’ 

i Kifotik-lordotik postüre, %54.3’ ü düz sırta, %48.9’ u sarsak postüre 

sahip olduğu gösterilmiştir. Bu çalışma gurubunda sadece %2.9 

hastada ideal postür olduğu izlenmiştir (10). Rotator manşet 

hastalığının diğer risk faktörleri ise; travma, hiperkolestrolemi, ciddi 

başüstü aktiviteler gösteren işlerde çalışanlar olarak bilinmektedir 
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(8,10). Kısmi yırtıklar yayılma eğilimindedir. Bu durum için risk 

faktörleri ise; yırtık boyutu, semptom, lokasyon ve yaştır. Yırtık 

boyutu; küçük bir yırtık belki ilerlemeyebilir, ancak daha büyük 

yırtıklar yapısal bozulmalara neden olabilmektedir. Yırtığın ilerlemesi 

semptomların gelişmesiyle korelasyon göstermektedir. Aktif olarak 

genişleyen yırtıklar genişlemeyen yırtıklara göre en az 5 kat 

semptomlarda ilerleme göstermektedirler. Yırtığın lokasyonu da 

ilerlemeye etki etmektedir. Örneğin anterior yırtıklar manşet 

dejenerasyonuna daha yatkındırlar. Altmış yaşın üzerindeki hastaların 

yırtıkları daha çok ilerlemeye meyillidir. Genç hastaların tam kat 

yırtıkları, 60 yaş üzerindeki hastalara göre yırtığın ilerlemesine ve 

stres adaptasyonuna daha dayanıklıdırlar (13). 

Epidemiyoloji 

Rotator manşet yaralanmaları yetişkinlerde en fazla görülen ve tedavi 

edilen tendon yaralanmalarındandır. İstatistiksel olarak, altmış yaş 

üzerinde yaklaşık %30 yetişkinde, 80 yaş üzerinde de %62 yetişkinde 

yırtık mevcuttur (2). Almanya’da yapılan 411 omuz semptomu 

olmayan kişiyi kapsayan ileriye dönük bir araştırmada, %23 hastada 

rotator manşet yırtığı tespit edilmiştir. Bunlarında %31’i 70 yaş, 

%51’i ise 80 yaş civarında bulunmuştur (14). Avrupa’da yapılan diğer 

çalışmalar da ise düşük sonuçlar bildirilmiştir. Avusturya’da yapılan 

bir çalışmada, 212 asemtomatik omuz hastasından %6’sında tam kat 

yırtık izlenmiştir (3). Norveç’te yapılan başka bir çalışmada ise, 50 ila 

79 yaş arasında 420 asemptomatik gönüllü içinden 32’sinde (%7.6) 

tam kat yırtık saptanmıştır (11). 
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Patofizyoloji 

Rotator manşet yaralanması travma ile başlar. Makrotravma akut 

yırtığa neden olur ki bu gençlerde olduğunda tam kat yırtıkla 

sonuçlanmaktadır. Mikrotravma ise tendon dejenerasyonuna sebep 

olur ve yetersiz iyileşme ile dejeneratif yırtıklara yol açar. Tipik 

olarak akut yırtıklar genç hastalarda, kronik yırtıklar ise yaşlı 

hastalarda olmaktadır. Bununla birlikte, eğer yeterli ölçüde tendon 

dejenerasyonu mevcut ise küçük bir kuvvet bile komplet yırtığa neden 

olabilmektedir. 

Hikaye ve Fizik Muayene 

Rotator manşet hastalığının hikayesi her zaman ağrı ile başlar. Ağrı, 

travmatik bir olaydan sonra başlayıp akut olarak gelişebilir veya yavaş 

yavaş ilerleyip orta seviyelerde olabilir. Genellikle aktif insanlar, spor 

aktivitelerini, günlük işlerini ağrı nedenli yapamaz hale geldiklerinde 

birdenbire yakınmalara başlarlar. Çoğunlukla bu bireyler aktif 

olabilmek için bu duruma adaptasyon geliştirmeye çalışırlar. 

Biyomekanik olarak adaptasyon sağlayamadıklarında ise şikayetlerle 

hekime başvururlar. Örneğin; bir beyzbol atıcısı duruma adaptasyon 

sağlamak amaçlı başüstü atış hareketini kol seviyesinde bir seviyeye 

getirerek uygun hızı ayarlamaya çalışır. Hastalar başvurduklarında, 

tendonun durumu tendinopatiden, kısmi yırtığa, tam kat yırtığa kadar 

olan herhangi bir seviyede olabilmektedir. Ek olarak, hastalar artan 

ağrıdan ve başüstü aktiviteleri yapmanın zorluğundan 

yakınmaktadırlar. Ayrıca ağır eşyaların taşınmasında ve 

kaldırılmasında güçlük yaşamaktadırlar. Ağrı ara sıra deltoid kasın 
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altına doğru yayılabilmektedir. Çoğu zaman ise yırtık olan taraf 

üzerine yattıklarında ağrı hissedilmektedir. Genç hastalarda fazla 

kullanıma bağlı tendinopati neden iken, yaşlı hastalarda ise osteoartrit 

katkı yapan faktörlerden sayılmaktadır. Fizik muayenede rotator 

manşet kaslarının yapıştığı noktalar olan büyük ve küçük 

tübekülümlerde hassasiyet görülmektedir. İnspeksiyon sırasında, 

skapuladaki supraspinatus ve infraspinatus çukurda kas atrofileri 

izlenebilmektedir (5). Ek olarak, servikal hareket açıklığının ölçümü 

ve spurling testinin yapılması ağrı kaynağının servikal kökenli olup 

olmadığı hakkında fikir vermektedir. Bundan sonraki basamak ise 

hastanın omuz abduksiyon ve fleksiyon hareket açıklığına bakmaktır. 

Rotator manşet patolojisi hareket açıklığı değerlendirmesi sırasında 

ağrıya sebep olmaktadır ve bu durum sıklıkla ağrılı ark olarak 

anılmaktadır. Omuz hareket açıklığının değerlendirilmesi sırasında 

aynı zamanda skapulo-torasik hareket hakkında da fikir sahibi 

olunmaktadır. Hastalarda ağrı ne kadar uzun süredir devam ediyorsa, 

o kadar da skapular diskinezi gelişmektedir. Normalde skapula kol 90 

derece abduksiyona gelmeden abduksiyon hareketine başlamaz. 

Ancak diskinezi varlığında, skapular hareket kol 90 derece 

abduksiyona daha gelmeden başlamaktadır. Rotator manşet 

hastalıklarının teşhisinde sıklıkla kullanılan testlerin özgül veya 

duyarlı olduğu açısından sınırlı kanıt bulunmaktadır (4). Jobe testi 

veya empty can testi supraspinatus tendinopatisini değerlendirmek 

için kullanılmaktadır. Hasta kolunu 90 derece abduksiyona getirir ve 

başparmak aşağı yöne çevrilir (hastanın elinde boş teneke görüntüsü 

olur), ve aşağı doğru izometrik kuvvet uygulanır. Full can test ise 
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başparmağın yukarıyı gösterdiği başka bir varyasyondur (hastanın 

elinde dolu kutu görüntüsü vardır). Bu testler yüksek duyarlılığa 

sahiptir ama malesef istenilen ölçüde özgül değildirler (10). 

Sonrasında dirençli dış rotasyon kuvveti uygulanarak infraspinatus ve 

teres minör kas patolojileri değerlendirilir. Hasta kollarını gövdesine 

yapıştırır yani adduksiyon yapar ve izometrik iç rotasyon kuvvetine 

direnç uygular. Subskapularis değerlendirmesi için, belly press testi 

uygundur. Hasta karnı üzerine eliyle kuvvet uygularken, muayene 

yapan kişi dirsekten öne doğru kuvvet uygulayarak hastanın elini 

karnından kaldırmasını sağlamaya çalışır. Bu sırada ağrı veya 

kuvvetsizlik olması pozitif test anlamındadır. Eğer muayeneyi ağrı 

kısıtlıyorsa, teşhise yönelik olarak subakromiyal aralığa enjeksiyon 

yaparak hastanın ağrısının azalmasının muayeneyi yapabilme 

imkanını artırdığı görülmüş olur. Subakromiyal aralığa anestezik bir 

ajanın uygulanması (lidokaine en sık kullanılan ajan) bu testlerin 

özgüllüğünü artırmaktadır (10). Rotator manşet yırtığı 

düşünüldüğünde, yukarda bahsedilen testlerin varyasyonları vardır. 

Örneğin; eğer hasta empty can test pozisyonunda kolunu tutamıyorsa 

bu teste aynı zamanda düşük kol testi de denir. Dış rotasyon gecikme 

işaretinde ise, hastanın kolu maksimum dış rotasyon pozisyonuna 

getirilir ve bu pozisyonda kolunu tutması istenir. Eğer hasta bu 

pozisyonda kolunu tutamıyorsa supraspinatus ve/veya infraspinatus 

kasında rüptür var demektir (9). 
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Değerlendirme 

Omuz eklem görüntülemesinde 3 seçenek söz konusudur. Düz 

radyografi, ultrasonografi, Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve 

MR artrografi. Rotator manşet hastalıklarında MR artrografi MRG’ ne 

göre ek yararlar sağlamamaktadır. İşlem hem pahalıdır hem de eklem 

içi gadolinium enjeksiyonu gerektirmektedir. Görüntüleme direkt grafi 

ile başlamaktadır. Standart olarak 4 görüntü elde edilmelidir. Ön-arka 

grafi, gerçek ön-arka grafi (Grashey görüntüsü), skapula Y (lateral) ve 

aksiller görüntüden oluşmaktadır. Grashey görüntüsü deltoid kasını 

aktive etmektedir ve böylelikle proksimal humerus yer değiştirmesine 

neden olmaktadır. Kronik, geniş yırtığı olan hastalarda proksimal 

humerus superiora doğru hareket etmektedir. Skapula Y görüntüsü 

sıklıkla manşet yırtıklarına eşlik eden akromiyal çıkıntıların (spur) 

değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Son olarakta, aksiller görüntü 

anterior veya posterior subluksasyona bağlı eklem aralığı 

daralmalarını göstermektedir (5). Ultrasonografi rotator manşet 

değerlendirmede oldukça önemli bir yere sahiptir. Daha ucuzdur ve 

omuzun dinamik hareketlerini değerlendirme kapasitesine sahiptir. 

2013 de yapılmış olan bir derlemede MRG, MR artrografi ve 

ultrasonografi rotator manşet yırtıklarını teşhis etmek için 

karşılaştırılmışlardır. Bu karşılaştırma sonucunda ise açık veya 

artroskopik cerrahinin rotator manşet yırtıklarının teşhisinde yukarda 

bahsi geçen görüntüleme yöntemlerine karşın daha üstün bulunduğu 

rapor edilmiştir. Kısmi yırtıklarda hem MRG hem de ultrasonografi 

teşhisde iyi bir yere sahiptir. Hem kısmi hem tam kat yırtıkların 

teşhisinde görüntüleme yöntemlerinin birbirlerine bir üstünlüğü 



 
36 GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA CERRAHİ BİLİMLER 

gösterilememiştir (9). Ultrasonografi uygun görüntüleri almak 

açısından beceri gerektirmektedir ve kronik yırtıklarla tendinopatiyi 

birbirinden ayırt etmekte zorluklar oluşabilmektedir. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde MRG halen artroskopik cerrahiden önce altın standart 

görüntüleme yöntemi olarak kullanılmaktadır. Ameliyat öncesi 

planlamada kullanılmaktadırlar; yırtık boyutu, yırtığın yeri, 

retraksiyon miktarı, kas atrofisi, tendondaki kronik değişiklikleri ve 

diğer eşlik eden patolojileri gösterebilmektedirler. Tüm bu bilgiler 

potansiyel cerrahi girişimlerin planlamalarında kullanılmaktadır 

(5,10).  

Ayırıcı Tanı: 

• SLAP (Superior labrum antero-posterior) veya diğer labral 

yırtıklar 

• Bursitis, os akromiyale ve kemik spurlarının neden olduğu 

subakromiyal sıkışma 

• Akromiyoklaviküler osteoartrit 

• Biseps tendiniti 

• Kalsifik tendinit 

• Servikal radikülopati 

 

Tedavi-Yönetim 

Rotator manşet yaralanmalı hastalarda tedavi yöntemleri konservatif 

ve cerrahi tedavi olarak ikiye ayrılmaktadır. Konservatif (cerrahi dışı) 

tedavi yöntemleri; ilaç tedavisi (non-steroid antienflamatuar ilaçlar), 

buz tedavisi, immobilizasyon (isitirahat), omuz eklem içi 
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enjeksiyonları ve fizik tedavi-rehabilitasyon yöntemlerinden 

oluşmaktadır. Cerrahi tedavi ise açık veya kapalı (artroskopik) 

yöntemlerle yırtık olan tendonların kemiğe fiksasyonu şeklindedir (2). 

Tedavi planı hastanın yaşına, fonksiyonel taleplerine ve yırtığın akut 

veya kronik oluşuna bağlıdır. Kırk yaş altında tam kat yırtığı olan 

hastalara cerrahi tedavi sonrası uygun rehabilitasyon yapılmak koşulu 

ile cerrahi tedavi genellikle tavsiye edilmektedir. Bu hasta grubu 

genellikle travmatik yaralanmalar sonrası gelişir ve cerrahi 

müdahaleye iyi yanıt vermektedirler. Ancak yaşlı popülasyon için 

tedavi yöntemlerinde halen tartışmalar devam etmektedir (7). 

Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi bazı öneriler 

geliştirmişlerdir. Tam kat yırtıklar için cerrahi tedavinin yüksek kanıt 

düzeyinin zayıf olduğunu saptamışlardır (12). Otörler 5 sınıf tedaviyi 

değerlendirmişlerdir. İlk olarak, cerrahi olmayan tedavi her zaman ilk 

başlangıç tedavide uygundur. Bu tedavide ağrı azalmakta ve 

fonksiyon zamanla artabilmektedir. İkinci olarak, konservatif tedaviye 

yanıt alınmasına rağmen cerrahi tamir uygun olabilmektedir. Üçüncü 

olarak, sağlıklı semptomatik bireylerde tamir uygun tedavi 

olabilmektedir. Dördüncü olarak, kronik masif yırtıklarda 

debritman/kısmi tamir ve/veya rekonstrüksiyon endikasyonu 

olabilmektedir. Son olarak ağrılı psödoparalizili tamir edilemeyen 

yırtıklarda artroplasti seçeneği uygun olabilmektedir (12). Her 

asemptomatik yırtığa sahip olan hasta mutlaka yukarda da bahsedilmiş 

olan cerrahi dışı konservatif tedavileri almalıdır. Yeni teşhis edilmiş 

semptomatik rotator manşet yırtığı olan hastalar ise skapular kas ve 

omuz çevresi çekirdek kas gruplarının güçlendirilmesi için fizik 
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tedaviye başlamalıdırlar. Bu yaklaşım küçük ve orta büyüklükteki 

yırtıkların cerrahi tamirinin klinik sonuçları ile örtüşmektedir. Sıklıkla 

subakromiyal kortikosteroid enjeksiyonları rotator manşet yırtıklarının 

tedavi aşamalarında uygulanmaktadır. Ancak tek başına 

kullanıldıklarında literatürde etkileri ve uzun dönem klinik sonuçları 

açısından yeterli tekrar edilebilir kanıta dayalı bilgi mevcut değildir 

(2). 

Prognoz 

İngiltere dışından 2019 yılında yayınlanan, hastaların kendi 

sonuçlarını belirterek tedavi sonuçlarının değerlendirildiği bir meta-

analiz çalışmasında, cerrahi ve cerrahi dışı yöntem uygulanan 

hastalarda 12 ayın sonunda yaklaşık aynı derecede ilerleme 

kaydedilmiştir. Yapılan bu çalışmaya göre cerrahinin konservatif 

tedaviye bir üstünlüğü gösterilmemiştir (6). Yapılan bir çalışmada 

yırtıkların 3 kategoriye ayrılarak hastaların tedavi edildiği bir algoritm 

hazırlanmıştır (5). Grup 1: Erken cerrahi tamir. Endikasyonda akut 

yaralanma ve hastanın hikayesini doğrulayan görüntüleme varlığı. Bu 

gurupta özellikle biseps tendon instabilitesi ile birlikte olan veya 

olmayan subskapularis yırtıkları. Bu hastalarda yaralanmadan önce 

olan ağrı ve kuvvetsizlik şikayetleri, kronik yırtık senaryosu 

zemininde gelişen akut bir yaralanmayı göstermektedir ve aynı 

zamanda görüntülemede dejenerasyon zeminin olması veya minimal 

kas atrofisi göstermesi mutlaka erken cerrahi müdahale gerekliliğini 

doğurmaktadır. 62 yaş ve daha genç olan, küçükten orta büyüklüğe 

sahip yırtığı olan ve görüntülemede minimal atrofi veya atrofi 
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olmayan hasta gurubu da bir başka erken cerrahi girişim gerektiren 

grubu oluşturmaktadır. Grup 2 de; uzun zamandır ağrılı kısmi veya 

tam kat yırtığı olan ve ağrısı akut olarak başlamamış ilaveten 

tendonları potansiyel olarak tamir edilebilecek durumda bile olsa, bu 

hastalar öncelikle konservatif yöntemlerle tedavi edilmelidirler. Bu tip 

vakalarda rehabilitasyonun fonksiyonel ilerlemede yararlı olduğu 

gösterilmiştir. Grup 3; Bu guruptaki hastalar ise maksimum seviyede 

konservatif tedaviye ihtiyaçları vardır. Bu hastalar 70 yaş üzerinde 

olan ve tendonları iyileşmeyecek olan gruptur. Bu hastaların kronik 

tam kat yırtıkları, tendon retraksiyonları, kaslarda ilerlemiş dejeneratif 

değişiklikleri ve proksimal humerusun yukarı yöne yer değiştirmesi 

mevcuttur.   

Komplikasyonlar 

Cerrahi dışı komplikasyonlar; omuz eklemini hareketsiz bırakmaya 

bağlı olarak gelişen donuk omuz hastalığı, tedavi edilmemiş olan 

tendon yırtığının daha da büyümesi, devam eden ağrıya bağlı ruh 

durum değişiklikleri olarak sayılabilir. Cerrahi tedaviye bağlı en sık 

karşılaşılan komplikasyon tamir edilmiş olan yırtığın tekrar 

yırtılmasıdır ve bu durum uygun hasta seçimi ile minimalize 

edilebilmektedir. Buna ek olarak sıklıkla görülen ameliyat sonrası 

komplikasyonlar; adeziv kapsülit (donuk omuz), tekrar omuzun eski 

hareket açıklığına kavuşulamaması, rotator manşet gerginliği, deltoid 

kas ayrılması, akromiyoklaviküler eklem ağrısı, aksiller sinir 

yaralanması, supraskapular sinir yaralanması, şezlong pozisyonunda 

ameliyata bağlı lateral femoral kutanöz sinir yaralanması, omuz 
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ekleminde enfeksiyon ve son olarakta pnömotoraks (rejyonel anestezi 

veya artroskopinin kendisine bağlı) olarak sayılabilmektedir (12). 

Sonuç 

Rotator manşet yırtıklarının yönetimi profesyonel takım çalışması 

yaklaşımını gerektirmektedir. Klinisyen, ortopedik cerrah, fizik tedavi 

doktoru, cerrahi hemşiresi ve fizyoterapistin beraber çalıştığı güçlü bir 

takım çalışması ile bu hastalıktan iyi sonuçlar alınması mümkündür.  
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GİRİŞ 

Prostat kanseri, dünyada erkeklerde en sık tanı alan ikinci malignitedir 

ve tanı konulan tüm malignitelerin %15’ini oluşturmaktadır (Ferlay, 

Soerjomataram, Dikshit, Eser, Mathers, Rebelo, Parkin, Forman, Bray 

2015). Prostat spesifik antijen (PSA) testinin yaygın olarak 

kullanımıyla birlikte erkeklerin yaklaşık %18’iyaşamları boyunca 

prostat kanseri tanısı almaktadır; ancak prostat kanseri nedeniyle 

mortalite riski yaklaşık %3’tür (Jemal, Siegel, Xu, ve Ward, 2010). 

PSA taramalarının yaygınlaşması, biyopsi endikasyonlarının 

genişlemesi ve biyopside alınan odak sayısının artışıyla birlikte prostat 

kanseri tanısı alan hasta sayısı artış göstermektedir (Eskiçorapçı ve 

Bolat, 2013). Bu nedenle lokalize evrede tanı konulan hasta sayısı 

artmıştır ve gereksiz fazla tanı ve tedavi gündeme gelmiştir. 

Günümüzde lokalize hastalığı düşük, orta ve yüksek risk gruplarına 

ayıran D’Amico sınıflaması yaygın olarak kullanılmaktadır ve bu risk 

gruplarına göre tedavi seçenekleri belirlenmektedir (D'Amico, 

Whittington, Malkowicz, Schultz, Schnall, Tomaszewski, Wein,  

1995) (Tablo 1). 
 

Tablo 1: Prostat Kanseri D’Amico Risk Sınıflaması 

 
Düşük Risk Orta Risk Yüksek Risk 

PSA <10 ng / mL PSA 10-20 ng / mL 

 

PSA> 20 ng / mL 

 

Herhangi bir PSA 

 

ve Gleason Skor<7 

(ISUP grade 1) 

veya Gleason Skor = 7 

(ISUP grade 2/3) 

veya Gleason Skor > 7 

(ISUP grade 4/5) 

Herhangi bir GS 

(herhangi bir ISUP 

sınıfı) 

 

ve cT1-2a veya cT2b 

 

veya cT2c 

 

cT3-4 veya cN + 

 

Lokalize prostat kanseri Lokal ileri prostat 

kanseri 

PSA:Prostat spesifik antijen, ISUP: International Society for Urological Patalogy  
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Lokalize prostat kanserinde çeşitli tedavi ve izlem seçenekleri 

mevcuttur. Radikal prostatektomi, radyoterapi vb. tedavilerde uzun 

dönemde hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyecek seksüel ve üriner 

komplikasyonlar görülebilmektedir. Hayat kalitesini olumsuz 

etkilememek için düşük risk gruplarında yakın gözlem (watchful 

waiting) veya aktif izlem (active surveillance) seçeneği ile hastaların 

hayatını tehdit etmeden radikal tedavilerin ertelenmesi mümkündür.  

Aktif izlem ve yakın gözlem kavramları birbirine benzer görünse de 

birbirlerinden farklı yaklaşımlardır. Yakın gözlemde hastalar lokal ya 

da sistemik progresyon gözlenene kadar takip edilir ve herhangi bir 

tedavi uygulanmaz. Takip sırasında progresyon gelişirse palyatif  

amaçlı semptomatik tedavi uygulanır. Aktif izlem ise günümüzde 

lokalize prostat kanserinde konservatif tedavi seçeneğidir. Hasta yakın 

takibe alınarak gereksiz tedavi ve morbiditeleri önlerken progresyon 

gelişmesi durumunda hastaya küratif tedavi şansı sunulmaktadır. 

Sonuç olarak aktif izlemde amaç küratif tedavidir; yakın izlemde ise 

palyatif tedavidir. 

AKTİF İZLEM 

Lokalize prostat kanserinde aktif izleme alınacak olan hastaların 

dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekmektedir. Yaşam beklentisi >10 yıl 

olan düşük risk grubundaki hastalara bu seçenek önerilmelidir. 

Yapılan son çalışmalara göre yaygın olarak kabul gören aktif izleme 

dahil edilme kriterleri şunlardır: 

• ISUP grade 1 

• Klinik evre T1c veya T2a hastalık  
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• PSA <10 ng / mL   

• PSA dansitesi < 0.15 ng/ml  

• <3 pozitif kor olması  

• Pozitif korda tümör oranı < %50 olması. 

Aktif izlem çalışmaları incelendiğinde dahil edilme kriterlerinin 

merkezler arasında bazı farklılıklar gösterdiği görülmektedir (Tablo 2) 

(İzol ve Akdoğan, 2017). 

 

Tablo 2:Farklı Merkezlerde Lokalize Prostat Kanserinde Aktif İzlem Serilerine 

Kabul Kriterleri 

 

Merkez Gleason 

skoru 

Pozitif kor  Pozitif korda 

tümör 

yüzdesi 

PSA  T evresi 

Johns Hopkins ≤ 3+3 ≤ 2  ≤ %50 ≤ 10 ng/ mL, 

PSAD ≤ 0,15 

ng/ mL 

≤ 2a 

Toronto Üni. ≤ 3+3 ≤ 2  ≤ %50 ≤ 10 ng/ mL - 

Göteborg ≤ 3+3 ≤ 2  - ≤ 10 ng/ mL ≤ 2a 

Kaliforniya 
Üni. 

≤ 3+3 ≤ %33 
(toplam) 

≤ %50 ≤ 10 ng/ mL ≤ 2a 

Royal 
Marsden 

≤ 3+4 - ≤ %50 ≤ 15 ng/ mL ≤ 2a 

Avustralya ≤ 3+3 ≤ %20 
(toplam) 

≤ %30 ≤ 10 ng/ mL ≤ 2a 

PRIAS ≤ 3+3 ≤ 2  - ≤10 ng/mL 
PSAD ≤ 0,2 ng/ 

mL 

≤ 2a 

Kopenhag ≤ 3+3 ≤ 3  ≤ %50 ≤ 10 ng/ mL ≤ 2a 

Miami Üni. ≤ 3+3 ≤ 2  ≤ %20 ≤ 10 ng/ mL ≤ 2a 

PRIAS: Prostate Cancer Research International Active Surveillance, PSA: Prostat spesifik 

antijen, PSAD: Prostat spesifik antijen dansitesi, Üni: Üniversite 

 

Chen ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada orta risk grubunda 

olan ISUP grade 2 ve gleason patern 4 oranı <%10 olan hastalarda da 

aktif izlem önerilebileceği belirtilmiştir. 
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Aktif izleme alınan hastalara örnekleme hatasını dışlamak için 6-12 ay 

içerisinde yeniden biyopsi alınmalıdır (Morash, Tey, Agbassi, Klotz, 

McGowan, Srigley,  Evans, 2015). 

Patolojide aşağıdaki özelliklerden herhangi biri mevcutsa aktif izlem 

uygulanması önerilmemektedir: 

• Predominant duktal karsinom (saf intraduktal karsinom dahil) 

• Sarkamatoid karsinom 

• Küçük hücreli karsinom (Marks, Koch, Beltran, Montironi, 

Juliar, Cheng, 2007). 

Günümüzde yaygın kullanılmaya başlanılan multiparametrik manyetik 

rezonans görüntüleme (mp-MRG) ile tümör odağının belirlenmesinde 

ayrıntılı bilgiler elde edilebilmektedir. Hedefe yönelik biyopsilere 

olanak sağlaması ile düşük dereceli tümörlere gereksiz tanı 

konulmasını önleyebilmektedir. 

Aktif izlemde takip stratejisini 2021 EAU klavuzuna göre oluşturan 

bileşenler şunlardır : 

• Parmakla rektal muayene (PRM) (en az yılda bir kez)  

• PSA ölçümü (her 6 ayda bir) 

• Tekrarlanan biyopsiler (DETECTİVE çalışma grubu, 2019). 

 

Biyopsilerin hangi sıklıkla yapılacağı konusunda net bir görüş 

olmamakla birlikte ilk 6-12 ay içerisinde yapılan konfirme biyopsi 

sonrası, her 1-2 yılda bir önerilmektedir. 

Düzenli mp-MRG taraması gerekliliği belirsizdir. Ancak 

DETECTİVE çalışmasında önceki  mp-MRG’de bir değişiklik varsa 
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(yani PI-RADS skorunda, lezyon hacminde veya radyolojik T 

evresinde artış) , PRM değişikliği veya PSA progresyonu varsa ve 

tekrar biyopsi yapılması gerekiyorsa mp-MRG önerilmektedir. Ayrıca 

ilk biyopsi öncesi mp-MRG yapılmamışsa 6-12 ay içerisinde 

yapılacak olan konfirme biyopsi öncesi yapılması EAU klavuzu 

tarafından önerilmektedir. 

Progresyonu öngörmede transrektal ultrasonografinin yararı kısıtlı 

bulunmuştur ve günümüzde kullanılmamaktadır (Hruby, Choo, Klotz, 

Deboer, Morton, Murphy, 2001). Takipte kemik sintigrafisinin de yeri 

bulunmamaktadır. 

Yapılan son çalışmalara göre yaygın olarak kabul gören aktif 

izlemden aktif tedaviye geçme kriterleri şunlardır: 

• Biyopside patolojik progresyon gelişmesi (Gleason skoru ≥ 7) 

• Biyopside pozitif kor sayısında ve kor tutulum oranında artış 

olması 

• PSA progresyonu olması: özellikle PSA ikilenme zamanı 

(PSADT) < 3yıl olması 

• PRM veya radyolojik olarak progresyon gelişmesi 

• Hasta isteği. 

 

Ayrıca merkezler arasında kabul gören progresyon kriterleri arasında 

farklılıklar bulunabilmektedir. 
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GİRİŞ 

Priapizm, cinsel uyaran yokluğunda, penisin rijit, ağrılı ve uzamış 

ereksiyon hali olarak tanımlanır ( Broderick, Kadioglu,  Bivalacqua, 

Ghanem, Nehra& Shamloul, 2010). Kılavuzlar süre olarak 4 saatten 

fazla süren ereksiyonları tanıma dahil ederler. Alt tiplerinin tümü için 

acil müdahale gerekmez. İskemik (düşük akımlı), non-iskemik 

(yüksek akımlı) ve kekeme priapizm olarak sınıflandırılır. Özellikle 

iskemik tipte, potensin korunabilmesi için acil tanı ve tedavi elzemdir. 

Diğer bölümlere geçmeden önce bilinmelidir ki, priapizm 

konusundaki -özellikle tedavi konusundaki-öneriler, prospektif 

randomize kontrollü çalışmaların eksikliği nedeniyle,  Avrupa Üroloji 

Derneği Kılavuzlarına göre 2. ve 3. seviye kanıt düzeyinde 

kalmaktadır ( Salonia, Eardley, Giuliano, Hatzichristou, Moncada, 

Vardi, Wespes& Hatzimouratidis, 2014). 

1. EPİDEMİYOLOJİ VE ETİYOLOJİ 

Nadir görülen ürolojik acillerdendir. İnsidansı yıllık 0,5-1/100.000’dir 

( Marcu, Iorga, Mischianu, Bacalbasa, Balescu, & Bratu, 2020). Orak 

hücreli anemi hastalarında bu oranın daha yüksek olduğu 

bilinmektedir.  Bimodal yaş dağılımı sergileyen priapizmde  ilk pik, 5-

10 yaş arası ve ikinci pik 20-50 yaş arası görülmektedir ( Scherzer, 

Reddy, Le, Chernobylsky & Hellstrom, 2019).  Hastaların 

utanmasından ya da durumun kendiliğinden geçmesinden dolayı, bu 

düşük insidans aslında daha fazla olabilir. Nitekim Amerika’da acil 

servis başvurularının incelendiği bir çalışmada insidans  yıllık 

5.34/100.000 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmadan çıkan ilginç bir 
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bilgi ise  hastaların yaz aylarında kış aylarına göre %31.4 daha fazla 

hastaneye başvurmalarıdır ( Roghmann, Becker, Sammon, Ouerghi, 

Sun, Sukumar ve ark. 2013). 

Priapizm, penisin arterial kan akımına göre iskemik ve non-iskemik 

olarak sınıflandırılır. İskemik tipin etyolojisi çeşitlidir. Orak hücreli 

anemi ya da talasemi gibi hemoglobinopatiler başta gelen 

sebeplerdendir. Çocukluk çağı priapizm vakalarında %63 oranında 

etyolojik faktör olduğu bilinmektedir. Bu bağlantı altta yatan 

hiperkoagülabl durum ile açıklanabilir.  Danimarka’da ülke çapında 

yapılmış ve 4181 hematolojik diskrazili hastanın dahil edildiği 

çalışmada, priapizm insidansı 0.84/100.000 olarak raporlanmıştır ( 

Tranekær, Hansen, Biemond, Sørensen, Glenthøj, Petersen & 

Frederiksen 2021). 

Diğer sebepler arasında,  kullanılan ilaçlar yer alır (Tablo 1). Bu 

ilaçların büyük bölümünü fosfodiesteraz tip-5 inhibitörleri ve 

intrakavernozal ilaç enjeksiyonları oluşturur. Fosfodiesteraz tip-5 

inhibitörlerinin kullanımı aslında priapizm için bir risk faktörü 

değildir, genelde bu hasta grubunda altta başka bir risk faktörü yatar.  

411 ilaç ilişkili priapism vakasında, antipsikotik ilaçların ve a- bloker 

ilaçların, bilinenin aksine, fosfodiesteraz -5 inhibitörlerinden daha 

fazla ilişkili olduğu bulunmuştur (Rezaee ve Gross, 2020). 

Antidepresan grupta özellikle trazodon önemli yer tutar. 

Antipsikotikler, sempatomimetikler, kokain , propofol, testesteron 

terapisi , GnRH ve heparin priapizm etyolojinde rol alan diğer 

ajanlardır. Bu ilaçların hangi mekanizma ile priapizme yol açtığı hala 
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net anlaşılamamıştır ve olgu raporları şeklinde literatürde yer 

bulmaktadırlar. Bu ilaçlar arasından, özellikle anestezide sık 

kullanılan propofole dikkat etmek önemlidir. Non-ürolojik 

operasyonlarda penis göz önünde olmadığı için,  4 saatten fazla 

sürecek operasyonlarda priapizm atlanabilir ( Scherzer ve diğerleri, 

2019). 

Tablo 1: Priapizm İle İlişkili İlaçlar ( Pucci, Roussak & Pang, 2020). 

Daha nadir sebepler arasında,  neoplastik hastalıklar, nörolojik 

hastalıklar, Fabry hastalığı, diyaliz, yağ embolisi, kauda equina 

sendromu, amiloidoz ve enfeksiyonlar gibi genel anlamda 

hiperkoagülabl bir durum yaratan hastalıklar sayılabilir ( Silberman, 

Stormont, & Hu, 2021). Mesane ve prostat kanserlerinin lokal 

invazyonuna bağlı nadiren priapizm görülebilmektedir. Maligniteye 

bağlı priapizm olgularında prognoz genellikle kötüdür ve kemoterapi 

gereklidir ( Ralph, Shroff, Johnson, AlNajjar & Ralph, 2021) 

İlaç grubu İlaçlar 

Antipsikotikler Klorpromazin, ketiapin, risperidon, 

klozapin, olanzapin, aripiprazol 

Fosfodiesteraz tip-5 inhibitörleri Sildenafil, tadalafil 

Antidepresanlar Trazodon, essitalopram, sertralin, 

fluoksetin 

Alfa blokerler Prazosin, doksazosin, tamsulosin 

Antikoagülanlar Heparin, warfarin 

Dikkat eksikliği ve aktivite bozukluğu 

ilaçları 

Metilfenidat, atomeksetin, amfetamin 

Hormonlar Testesteron, GnRH 

İntrakavernozal enjeksiyonlar Papaverin, fentolamin, alprostadil 

Uyarıcı ilaçlar Kokain, amfetamin,  

Diğer ilaçlar Propofol, pregabalin, sodyum valproat, 

hidroksizin 
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Non-iskemik tip daha nadir görülür ve sebebi genelde perineal 

travmadır. Ayrıca cerrahi girişimlere, konjenital arterial 

malformasyonlara ve kansere bağlı gelişebilir. Rekürren iskemik 

priapizm ya da kekeme priapizm de iskemik priapizm ile genelde aynı 

sebeplere bağlıdır ve 4 saatten kısa sürer.  Bazı vakalarda ise altta 

yatan herhangi bir etyolojik neden bulunamayabilir.  

Parsiyel priapizm diğer adıyla parsiyel segmental tromboz, iskemik 

priapizmin bir alt tipi olarak sınıflandırılan, nadir görülen bir 

durumdur. Sebep olan durum kesin bilinmemekle beraber, bisiklet 

sürme, cinsel ilişki, ilaç kullanımı, hematolojik hastalıklar ve travma 

bu duruma neden olabilir. Tedavisinde ise non-steroidal anti 

enflamatuar ilaçlar ile konservatif yaklaşım önerilir (Kropman ve 

Schipper, 2014).  

2. PATOFİZYOLOJİ 

İskemik priapizm, rijit korpus kavernozumlar ve arterial kan akımının 

çok azalması ya da hiç olmaması ile karakterizedir. %95 oranında en 

sık görülen alt tipidir. Genellikle korpus kavernozumlar etkilenirken 

korpus spongiozum ve glans yumuşak kalır. İskemik tipte zamana 

bağlı olarak, metabolik bozukluklar neticesinde, kavernozal dokularda 

geri dönüşümsüz hasar gelişir. Bu hasarı azaltmak adına acil müdahale 

gereklidir. Gelişecek olan hasarın nihai sonucu erektil disfonksiyondur 

ve bu konudaki en önemli faktör müdahale zamanıdır. Bu bağlamda 

48-72 saat içinde müdahale edilmesi gereklidir. 

Histolojik incelemelere göre, 12 saat sonra düz kas dokuda interstisyel 

ödem gelişir, devam etmesi halinde endotel hasarı ve bazal 
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membranda kayıpla sonuçlanır. 24 saat sonra ise trombosit göçü 

gerçekleşir. Gelişen trombüsler neticesinde düz kas dokusunda nekroz 

gelişir. 72 saatten fazla süren durumlarda erektil disfonksiyon 

gelişmesi kaçınılmazdır. 

Kekeme priapizm patofizyolojsi tam anlaşılamamakla birlikte, 

fosfodiesteraz tip-5’in down regulasyonu, siklik guanozin monofosfat 

artışı suçlanmıştır ( Halls, Patel, Walkden & Patel, 2012). RhoA/Rho 

kinaz , penisi flask halde tutan vazokonstriktör yolağın temel 

molekülüdür. Bu yolak, ENOS regülasyonu ve ROCK1 ile ROCK2 

aktivasyonu yapar. Bu yolakların disregülasyonu priapizme yol açar ( 

Capece, Gillo, Cocci, Garaffa, Timpano & Falcone, 2017). 

3. TANISAL DEĞERLENDİRME 

Priapizm tanısı detaylı bir öykü alınması ile başlar.  Dikkatli alınacak 

bir öykü priapizm türünü belirlemede yardımcı olacaktır. Öyküde 

önemli noktalar, ereksiyon süresi, ağrı durumu, hematolojik 

hastalıklar, ilaç kullanımı, travma öyküsü ve önceki priapism 

epizodlarıdır.  

Fizik muayenede, iskemik priapizmde ağrılı ve rijit kavernöz cisimler 

palpe edilirken , non-iskemik tipte ağrısız ereksiyon gözlenir. İskemik 

tipte ereksiyon pulsatil değildir ve hatta soğuk bir penis palpe edildir. 

Non-iskemik tipte travmanın süresine bağlı olarak perine ya da penis 

gövdesinde ekimotik alanlar izlenebilir (Broderick, 2012). Ayrıca 

intrakavernozal enjeksiyon öyküsü var ise iğne giriş izleri 

gözlenebilir. Hematolojik anomalileri tespit edebilmek için tam kan 

sayımı ve koagülasyon testlerini içeren kan analizi yapılmalıdır. 
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Kavernöz cisimlerden yapılacak olan aspirasyon ve kan gazı analizi 

priapizm tipini ayırt etmek için mutlak gereklidir (Tablo 2). 

Tablo 2: Kan Gazı Değerleri 

Priapizm Tipi P02 PCO2 PH 

İskemik 

Priapizm 

<30 >60 <7.25 

Oda havasında 

arterial kan gazı 

>90 <40 7.40 

Oda havasında 

venöz kan gazı 

40 50 7.35 

 

Kan gazı analizine ek olarak iskemik ve non-iskemik priapizm ayırımı 

için, penil renkli doppler ultrasonografi yapılabilir. Bu tetkik 

aspirasyondan önce yapılmalıdır, çünkü aspirasyon sonrası iskemik 

priapizmde aberran kan akımı oluşur ve non-iskemik gibi görüntü 

verebilir. İskemik tipte tedavi sonrası kavernöz arter dalga formunun 

geri dönüşü başarılı detümesansı gösterir. Non-iskemik tipte doppler 

ultrasonografi artmış kavernozal kan akımını gösterir ve ayrıca 

arteriolar-sinozoidal fistül yerini de lokalize edebilir. 

Seçilmiş vakalarda penil MRI kavernoz dokuların canlılığını ve penil 

fibrozis gelişimini göstermek için kullanılabilir. MRI yüksek 

duyarlılıkla düz kas dokusunun canlılığını gösterebilir ve erken protez 

kararını vermede yardımcı olur ( Ralph, Borley, Allen, Kirkham, 

Freeman, Minhas & Muneer, 2010).  
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4. TEDAVİ 

Akut iskemik priapizmde acil girişim gereklidir ve basamak tedavisi 

gereklidir. Tedavinin amacı ağrısız penil detümesans sağlamak ve 

kavernoz doku fibrozisini engellemektir. 

4.1. İskemik Priapizm 

4.1.1. İlk Basamak Tedaviler  

Hastaya vazokonstriksiyonu indüklemek amaçlı ejekulasyon, buz 

torbası, soğuk banyo ve soğuk su lavmanı önerilebilir. İskemik 

priapizm tanısı konulduktan sonra ilk yapılacak girişim 16-18 gauge 

iğne ile kavernoz cisim aspirasyonu ve irrigasyonudur. Aspirasyon 

açık renkli kan görülene kadar devam etmelidir.  Bu yöntem ile %30 

hastada detümesans sağlanabilir. Ardından kavernöz cisim içine a-

agonist instilasyonu uygulanmalıdır. Avrupa Üroloji Derneği 

kılavuzları şu ajanları önermektedir(Salonia ve diğerleri, 2014). 

-Fenilefrin 200 mikrogram ,her 3-5 dk’da bir, maksimum saatte 1mg 

-Etilefrin 2.5 mg  1-2 ml salinle dilüe edilmiş 

-Adrenalin  1/100.000 solusyon 2 ml , 20 dk’da bir en fazla 5 kereye 

kadar 

-Metilen mavisi 50-100 mg  intrakavernozal, 5 dk beklenilir sonra 

aspire edilip penis komprese edilir. 

Bu medikasyonlardan fenilefrin selektif a1-agonist olduğu için 

iyonotropik ve kronotropik etkileri beklenmez. Ancak yine de 

uygulanırken tansiyon ve nabız monitorizasyonu yapmak önemlidir. 

Baş ağrısı, baş dönmesi, hipertansiyon, refleks bradikardi, taşikardi ve 
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düzensiz kardiyak atımlar görülebilir. Bu ajanlar uygulanırken 

hipertansif kriz gelişebilir. Özellikle mono-amin oksidaz inhibitörleri 

ile birlikte kullanılmaması gereklidir. Hematolojik diskrazilerde 

tedavi,  kavernozal aspirasyon ve sempatomimetik enjeksiyonuna ek 

olarak,  analzejik, hidrasyon, oksijen, bikarbonat ve kan 

transfüzyonunu içerir (Broderick, 2012).  

İntrakavernozal tedavilerden sonra, uzamış ereksiyonu sonlandırmak 

için 5 mg dozunda oral terbutalin verilebilir. Yapılmış olan küçük 

hasta sayılı bir çalışmada, antitrombotik ajanların (hepaarin ya da 

aspirin) aspirasyon yapılmış olan hastalarda diğer atakların 

azaltılmasında etkili olduğu belirtilmiştir ( Ramstein, Lee, Cohen, 

Mmonu, Rios, Enriquez, Shindel, Lue & Breyer, 2020). 

Bahsedilen tedaviler, anestezi uygulamadan yapılabilir. Şiddetli ağrısı 

olan hastalarda, penil blok, subkutanöz lokal penil şaft bloğu ve 

gerekirse sedasyon uygulanabilir. 

4.1.2. Şant Cerrahisi 

 İlk basamak tedaviler başarısız olduğunda şant cerrahisi uygulanır.  

Amaç kavernöz cisimler ile spongioz cisim arasında fistül oluşturup,  

venöz çıkışı artırarak kompartman sendromunu hafifletmektir. 

Perkütan distal, açık distal, açık proksimal ve venöz anastomoz olmak 

üzere dört tip tanımlanmıştır. 

Perkütan distal şant’ta (Winter şantı) distal kavernöz cisimler ile glans 

arasında bir biopsi iğnesi ile şant oluşturulur. Komplikasyon oranları 

düşüktür ve detümesans oranları %14- 100 arasında değişir. 
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Ebbehoj tekniği, distal kavernöz cisimlere 11 no bistüri ile küçük 

insizyonlar yapılmasını içerir. Ebbehoj ve Lund bu tekniği 19 hasta 

üzerinde uyguladılar. %61 hastada detümesans sağlandı ve %11 

hastada komplikasyon görüldü (Lund ve Ebbehøj, 1980).  

T şant tekniği ise yine 11 no bistüri ile distal kavernöz cisimlerde şant 

oluşturulması ve bistürinin laterale 90 derece rotasyon hareketi 

yapılması ile uygulanır. Başarısız olursa teknik ters yöne doğru 

tekrarlanabilir. Bu tekniğe 8 fr hegar buji ile tünel açma eklenmiştir. 

Açık distal şant teknikleri içerisinde Al-Ghorab ‘s  ve Burnett yer alır. 

Al-Ghorab şantı bilateral distal kavernöz cisimlerinin sürküler 

eksizyonunu içerir. Ciltteki defekt absorbabl sütür ile kapatılır. 

Burnett ise distal kaverno-glanuler fistüle bir tünel de dahil eder.  

Quackles’s şantı olarak da bilinen açık proksimal şant transskrotal ya 

da perineal insizyon gerektirir. Böylece proksimal kavernöz cisimler 

ile spongioz cisim arasında fistül oluşturulur. Ancak bu teknik yüksek 

üretro-kavernöz fistül, üretral darlık ve kavernözit riski taşır.  

Grayhack tekniğindeki venöz anastomoz ise kavernöz cisimler ile 

saphen ven arasında anastomoz yapılması esasına dayanır.  

Son zamanlarda tanımlanan ve küçük bir seride uygulanan peno-

skrotal dekompresyon tekniği, detümesans konusunda başarılıdır ve 

aynı zamanda aynı seansta penil protez konulmasına da imkan verir ( 

Baumgarten, VanDyke, Yi, Keith, Fuchs, Ortiz ve ark, 2020). 

Bahsedilen şantlar içerisinde, daha masum ve hızlı uygulanabildiği 

için,  distal perkütan şantlar ilk başvurulması gereken şantlardır. Eğer 
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detümesans sağlanamazsa ve uygun şartlar varlığında tünel yöntemleri 

de uygulanmalıdır.  

Hastanın hastaneye başvurma süresi 72 saati aşmışsa, erektil 

disfonksiyon gelişmesi kaçınılmazdır. Bu hastalara, oral ya da 

intrakavernozal tedaviler yerine penil protez implantasyonu 

düşünülmelidir.  Birinci ve ikinci basamak tedaviye dirençli 

vakalarda, 48 saati geçmişse penil protez takımı önerilebilir. Ancak 

yine de hemen penil protez takımı için kesin bir endikasyon yoktur. 

Rölatif penil protez endikasyonları ise şunlardır ( Johnson, 

Kristinsson, Ralph, Chiriaco& Ralph 2020) ; 

-Konservatif ya da şant cerrahileri sonrası devam eden 

priapizm(>48 saat) 

-MRI ya da biyopsiye göre düz kas nekrozu/fibrozisi 

-72 saati aşan priapizm atağı  

Ayrıca 24-72 saat içinde başvurmuş hastalardan MRI ile düz kas 

nekrozu gösterilmiş olanlarda da erken penil protez implantasyonu 

düşünülebilir.  Erken cerrahinin avantajı kavernöz cisimlerde fibrozis 

ve daralma gelişmeden protezin takılmasıdır. Geç cerrahide ise 

avantaj, şant cerrahilerinden sonra iyileşmeye olanak tanıması ve 

hastanın psikolojik açıdan protez fikrine alışmasıdır.  
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İSKEMİK PRİAPİZM YÖNETİMİ 

Öykü, tam kan sayımı, hemoglobinopati taraması,  korporal kan gazı, 

peni doppler USG ve MRI 
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<24 saat ise   Tşant ± tünel 

Penil MRI nekroz yoksa  

Aspirasyon ve intrakavernöz enjeksiyon 

Penil MRI nekroz 

varsa 

Başarısızsa 

>48 saat ise penil protez 

implantasyonu 
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4.2. Non-İskemik Priapizm 

Penil hasarın az oranda gelişmesi sebebiyle genellikle konservatif 

yaklaşım izlenir. İlk yapılması gereken topikal soğuk uygulamadır. 

Aspirasyon tanı amaçlı kullanılır ancak genelde tam detümesans 

sağlanmaz. Bu hastalar genellikle yıllar sonra bile erektil 

kapasitelerini korurlar. Cerrahi tedavi gerekirse, ilk önerilen selektif 

arteriyal embolizasyon ya da kavernöz arter fistül ligasyonudur ( 

O’Sullivan, Browne, McEniff & Lee, 2006).  

4.3. Kekeme Priapizm 

Akut tedavide iskemik priapizm ile aynı tedaviler içerir. Profilaksi 

amaçlı kullanılabilecek ajanlar şunlardır; 

-Baklofen 

-Casodex( günlük 50 mg dozunda) 

-Finasterid ve dutasterid 

-Gabapentin 

-Hidroksiüre( orak hücreli anemi hastalarında) 

-Ketokonazol ve prednizon 

-LHRH agonistleri 

-Fenilefrin 

-Psödoefedrin (ilk basamak tedavi olarak önerilebilir) 

-Sildenafil 

-Terbutalin 

-Digoksin 
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5.SONUÇ 

İskemik priapizm acil müdahale gerektiren durumlardan birisidir.  

Non-iskemik priapizmde konservatif yaklaşım tercih edilebilse de, 

bazı kanıtlar gecikmiş müdahale sonucunda kavernöz cisimlerde 

fibrozis gelişebileceğini göstermektedir.  

Literatürdeki tedavi ile ilgili çalışmalar, retrospektif ve az hasta sayılı 

çalışmalardan oluşur.  Kılavuzları desteklemek için, çok merkezli 

prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Kekeme priapizm 

profilaksisi ile ilgili de tartışmalı konular vardır. Bir ajanın diğerine 

karşı üstünlüğünü gösteren yeterli veri yoktur.  
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1.GĠRĠġ 

Yaşlanan erkeklerde prostatta mikroskobik hiperplazi gelişir ve 

histopatolojik olarak benign prostat hiperplazisi(BPH) adını alır 

(McNeal, 1988). BPH prostatın makroskopik olarak büyümesine 

neden olur ve benign prostatic enlargement (BPE) olarak adlandırılır. 

BPE mesanenin önünde obstrüksiyona neden olursa bu tabloya benign 

prostatic obstruction (BPO) veya mesane çıkım obstrüksiyonu (MÇO) 

adı verilir (Gratzke ve ark. 2015). Otuz yaşın altındaki erkeklerde 

histopatolojik BPH gözlenmemektedir.Otopsi çalışmalarında BPH 

yüzdesinin yaşla uyumlu olarak arttığı görülmektedir; 51-60 

yaşlarında %50, dokuzuncu dekatta ise %90 oranında BPH tespit 

edilmiştir (Berry ve ark., 1984). Bu çalışma histopatolojik bir tanı olan 

BPH‟nin yaşa bağlı olduğunu ve yaşla artan bir hastalık olduğunu 

gösterir. 

2.BPH’ne bağlı ALT ÜRĠNER SĠSTEM SEMPTOMLARI 

BPO‟nunoluşturduğu tablonun klinik belirtilerine alt üriner sistem 

semptomları (AÜSS) denir (Gravas ve ark., 2019). AÜSS erkeklerde 

sıktır ve yaşlanma ile insidansı artar ve sıklıkla prostat ile 

ilişkilendirilir (Chapple ve ark. 2013). Bir çalışmada 40-49 yaşları 

arasındaki erkeklerin %26'sında, 70-79 yaşlarındaki erkeklerin ise 

%46'sında orta ila şiddetli AÜSS tespit edilmiştir. (Chute ve ark., 

1993). Bu çalışma AÜSS‟nın, histopatolojik bir tanı olan BPH gibi 

yaşa bağlı olduğunu ve yaşla birlikte artan bir tablo olduğunu gösterir. 

Bir çalışmada AÜSS‟nın ana nedeninin BPH olduğu sonucuna 

varılmıştır (Girman ve ark., 1994). Aslında AÜSS‟na neden olan 
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üreter alt uç taşı, üriner sistem enfeksiyonu, mesane tümörü, yabancı 

cisim, üretral darlık, yabancı cisim vs gibi birçok hastalık vardır 

(Gravas ve ark., 2019). Bu hastalıkların ayırıcı tanısı yapılarak 

BPH‟ya bağlı AÜSS tanısı konulur. Prostat büyümesine atfedilen ve 

hastanın yaşam kalitesini bozan bu tablo klinik BPH olarak da 

adlandırılabilir (Lepor, 2004). Ancak BPH, BPE veya BPO 

terimlerinin aynı hastalık için kullanılabileceği uzmanlar tarafından 

önerilmiştir (Abrams ve ark, 2013). 

Benign prostat hiperplazisi devletlerin sağlık politikasını ve sağlık 

ekonomisini de ilgilendirir. Yapılan bir meta-analiz yaklaşık her 4 

erkekten birinin yaşamları boyunca BPH‟den muzdarip olacağını 

göstermektedir (Lee ve ark., 2017). Başka bir çalışmada ABD‟de 2000 

yılında 4,5 milyon hastanın BPH nedeniyle hekime başvurduğu tespit 

edilmiştir. Bunun maliyeti 1,3 milyar dolar olarak hesaplanmıştır 

(Weiveark.,2005). İngiltere‟de yapılan çalışmada ise AÜSS 

prevalansının erkeklerde yaşla birlikte arttığı, yaşl ıerkeklerde şiddetli 

AÜSS‟nun daha sık görüldüğü belirlenmiştir. Yaklaşık 2 milyon 

hastanın BPH tanısına sahip olduğu tahmin edilmektedir (Boyle ve 

ark., 2003). Bu bilgiler BPH‟nın sağlık politikası ve ekonomisinde 

önemli payı olduğunu göstermektedir. 

Tanının konulamaması durumunda hastanın gelecekte karşılaşacağı 

komplikasyonlara zemin hazırlanır. Yanlış tanı ile de hastaya gereksiz 

ve fazladan tedavi verilmiş olur. Bu hasta için can sıkıcı bir durumdur 

ve sağlık ekonomisine de gereksiz bir yük olarak yansır. Bunun önüne 

geçebilmek için uluslararası sağlık kuruluşları çoğunlukla kanıta 
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dayalı tıp kurallarına uygun olarak önerilerde bulunurlar. Bu önerilere 

guideline veya tıbbi klavuz adı verilir. Avrupa üroloji derneğinin (eau) 

klavuzu, Türk üroloji camiasının genel olarak kabul ettiği ve 

uyguladığı bir klavuzdur. Bu klavuzun tanı için önerileri: parmakla 

rektal muayane dahil fizik muayene, idrar tahlili, prostat spesifik 

antijen (PSA) ölçümü, böbrek fonksiyonunun tespiti (kreatini,GFR), 

ultrasonograf i(üst üriner sistemin değerlendirilmesi, prostat volümü 

ve postvoiding rezidü ölçümü), üroflowmetri gibi ölçülebilir objektif 

parametrelerdir. Aslında ilk etapta önerilen anamnez alınması ve 

sorgu formlarının (SF) doldurulmasıdır. Sübjektif bir durum olan 

semptomların hastayı ne kadar rahatsız ettiğini, hekim anamnez alarak 

sorgular. Hasta, SF‟larını doldurarak aynı zamanda kendini ifade eder 

(Gravas ve ark., 2019). 

Aslında BPH tanısı koymada altın standart, basınç akım çalışması 

içeren ürodinamik değerlendirmedir (Gratzke ve ark., 2015). Ancak 

ürodinamik inceleme invaziv bir işlemdir, hastayı oldukça rahatsız 

eder, ürosepsise kadar gidebilen belirli bir morbiditeye sahiptir 

(Klingler ve ark., 1998). Maliyeti yüksektir, zaman alıcıdır, eğitilmiş 

personel gerektirir. Tüm tıbbi klavuzlar bu testin rutinde 

kullanılmasını önermezler. Belirli kısıtlamaları ve endikasyonları 

vardır (Gratzke ve ark., 2015). Bu yüzden guidelineların BPH tanısı 

koymak için basınç-akım çalışması haricinde invaziv olmayan ve 

güvenilir olan önerileri vardır. Bu öneriler yukarıda bahsedilen 

objektif ve sübjektif verilerdir (Gratzke ve ark., 2015).  
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3.SORGU FORMLARI 

Subjektif verilerin temeli hastadan alınan anamnezdir. Bunu 

standartize eden ve hastanın kendisini ifade etmesine izin veren 

SF‟larının kullanılmasını guidelinelar şiddetle önermektedir (Gravas 

ve ark., 2019). Aynı zamanda SF‟ları, sübjektif bir durum olan hastaya 

ait semptomları, objektif parametreye dönüştürür. International 

Prostate Symptome Score(IPSS), International Consultation on 

Incontinence Questionnaire Male Lower Urinary Tract 

Symptoms (ICIQ-MLUTS) ve Danimarka Prostat Semptom Skoru 

(DAN-PSS) eau-guideline tarafından önerilen SF‟larındandır. Henüz 

guidelinelar tarafından önerilmeyen okuryazar olmayan veya düşük 

eğitimli hasta grubuna hitap eden Visual Prostate Symptom Score 

(VPSS) da kullanılmaya başlanmıştır (van der Walt ve ark., 2011). 

Sorgu formları AÜSS prevalansını, şiddetini, yaşam kalitesini nasıl 

etkilediğini ve medikal veya cerrahi tedavi sonrası skorlardaki 

düzelmeyi göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Temel olarak alt 

üriner sistem semptomlarını irdelerler (Gravas ve ark., 2019). AÜSS, 

depolama (sıklık, noktüri, urgency ve inkontinans), boşaltma (yavaş 

akım, dağıtarak veya püskürterek işeme, aralıklı işeme, duraksama, 

zorlu işeme ve idrar sonunda damlama) ve işeme sonrası (yetersiz 

boşaltma hissi, işedikten sonra damlama) olarak üçe ayrılır (Abrams 

ve ark., 202). 

Yukarıda bahsedilenlerin haricinde birçok SF‟u vardır. Örneğin „BPH 

Qol 20‟, „UROLIFE‟, „BPH Impact Index‟, „Boyarsky symptom 

score‟, „French BPH Qol‟, „FLOW‟, „ICIQ-S‟, „ICSQoL‟, „LUTSS‟, 
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„LOS‟, „MMAP‟, „Madsen-Iversen Scoring System‟, „PGI-I‟, 

„PPSM‟, „POQ‟, „SPSS‟, „SPI‟, „UWIN‟, „VASQ-IPSS‟, „VAS Qol 

BPH‟, „VAUS‟, „MUDI‟, „MUSIQ‟, VPSS gibi.  

Bunlardan IPSS, ICIQ-MLUTS ve VPSS Türk üroloji camiası 

tarafından kullanılmaktadır. 

Erkek alt üriner sistem semptomlarını değerlendiren formlardan ilk 

kullanıma gireni IPSS‟tir ve en sık kullanılan SF‟dur. IPSS‟te 7 

semptom ve 1 tane yaşam kalitesini sorgulayan 8 soru vardır.Sorular 

tam boşaltamama, sıklık (pollakiuria), aralıklı işeme, urgency, idrar 

akım hızıı, idrar yaparken ıkınma veya zorlanma, ve noktüriyi 

değerlendirir. Her soruya 0-5 arası puan verilir (Barry ve ark., 1992). 

Asemptomatik (0 puan), hafif (1-7 puan), orta (8-19 puan) ve şiddetli 

(20-35 puan) olarak kategorize edilir (Gravas ve ark., 2019). Basit, 

pratik ve tedavideki değişime hassas bir formdur. Medikal veya 

cerrahi tedavi sonrası skorlardaki düzelmeyi gösterebilmektedir. Çoğu 

SF‟u gibi IPSS de hastalık spesifik değildir. Formun klinik yaşama 

girmesinden sonra ortaya çıkan bir sorun, eğitim seviyesinden 

etkilenmesidir (Netto ve ark., 1995). Yapılan başka bir çalışmada ise 

IPSS‟i anlayabilmek ve cevaplayabilmek için hastaların en az 6. sınıf 

eğitimine sahip olması gerektiği bulunmuştur (MacDiarmid ve ark., 

1998). Ayrıca hesitancy, uriner urgency inkontians (UUI), sters uriner 

inkontinans (SUI), beklenmedik uriner inkontinans, enürezis nokturna 

ve terminal damlama semptomlarını sorgulamaması da IPSS‟in en 

önemli eksikliğidir (Yap ve ark., 2007). Bu eksikliklerine rağmen 
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IPSS, klinik uygulamalarda ve çalışmalarda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

ICIQ-MLUTS erkekler için geliştirilmiştir. Bu formun gelişimi 

Uluslararası Kontinans Derneği‟nin (ICS) 1997 yılında, çok uluslu, 

çok merkezli yaptığı bir çalışmaya dayanır. Sonrasında ICS-male 

sorgulama formu geliştirilmiştir. Bu form ICIQ (The International 

Consultation on Incontinence Questionnaire) grubunun revizyonu 

altında ICIQ-MLUTS olarak düzenlenmiştir (Witjes ve ark., 1997). 

ICIQ-MLUTS, IPSS‟e göre daha uzun ve kapsamlı bir formdur. Erkek 

AÜSS‟larını değerlendirmede geleceği olan bir form olarak 

görünüyordu. 2012 ICUD konsültasyonunda A seviye olarak tavsiye 

edilmiştir (Bosch ve ark., 2013). Ayrıca OAB şikayetlerini de 

sorgulamaktadır. Onyedi dile çevrilmiştir (Gravas ve ark., 2019). 

Depolama, boşaltma ve işeme sonrası AÜSS‟larını sorgular. Ana 

avantajı kontinans durumunu sorgulaması ve semptomların hastanın 

yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini tek tek değerlendirme kabiliyetinin 

olmasıdır (Ito ve ark., 2020). ICIQ-MLUTS başlangıçta 22 sorudan 

oluşan uzun bir formdan, 14 soruluk kısa bir forma dönüştürüldü; 5 

soru depolama, 6 soru boşaltma, 2 soru da sıklık ve noktüriyi sorgular. 

Bir soru da doğum tarihi ile ilgilidir. Her soru iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde şikayetin şiddeti, ikinci bölümde 

şikayetin verdiği rahatsızlık puanlanmaktadır. Her sorunun a şıkkında 

4 puanlık bir şiddet ölçeği (0-4) vardır. Her sorunun „b‟ şıkkında ise 

semptomların yaşam kalitesi üzerindeki etkisi 10 puanlık bir yaşam 

kalitesi görsel analog ölçeği ile değerlendirilir. Hasta tarafından 

doldurulması önerilir (Donovan ve ark., 2000). Bu form Türkçe‟ye 
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valide edilmiştir (Mertoğlu ve ark., 2016). Şiddetle tavsiye edilmesine 

rağmen, ICIQ-MLUTS, IPSS kadar popüler değildir. Pubmed ile 

yapılan aramada IPSS ile yapılan çalışmaların, ICIQ-MLUTS ile 

yapılan çalışmalarla kıyaslanamayacak kadar çok fazla olduğu 

görülmektedir.  

Danish Prostat Symptom Score(DAN -PSS) 12 tane AÜSS sorgulayan 

sorudan oluşur; 3 tane de ereksiyon ile ilgili soruları vardır. Bunlar 

duraksama, zayıf akım, yetersiz boşaltma, ıkınarak işeme, sıklık, 

noktüri, sıkışma, disüri, işeme sonrası damlama, stresle ve sıkışmayla 

idrar kaçırmadır. IPSS‟teki daha organ ağırlıklı yaklaşıma karşın 

DAN-PSS daha çok hasta ağırlıklı bir yaklaşım sergiler (Meyhoff ve 

ark., 1993). Soruların „A‟ şıkkında semptomun şiddeti 0 (hiç yok) ile 3 

(çok şiddetli) arasında değerlendirilirken; „B‟ şıkkı ile de 0 (hiç 

problem yok) ile 3 (majör problem) arasında hastayı ne kadar rahatsız 

ettiği sorgulanır. Her sorunun A ve B şıklarının çarpımı ile o soruya 

ait skor bulunur.  DAN-PSS‟ın en büyük dezavantajı skorlamadan 

kaynaklanır. Bir şikayetin şiddeti 3 puan, yarattığı problem 0 puan ise 

skor da 0 puan olarak yazılır. Bu konu tartışmalara neden olmaktadır. 

Zamanının erkek AÜSS öngörülerine göre kapsamlı bir form olmasına 

rağmen, İskandinav ülkelerinde lokal kullanımlı bir form olarak 

kalmıştır (Hansen ve ark., 1995). 

Visual Prostate Symptom Score (VPSS) okuryazar olmayan ve düşük 

eğitim seviyesine sahip hastalara yönelik olarak pictogramların 

kullanıldığı bir SF‟dur. VPSS‟de 4 adet pictogram bulunmaktadır. 

Toplam puan 0 ile 23 puan arasındadır (van der Walt ve ark., 2011). 
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Diğer SF‟larını doldurmak için okuma yazma bilmek ve bunu 

değerlendirebilecek eğitim seviyesine sahip olmak gerekir. IPSS 

formunun, entellektüel anlama zorlukları, hastanın tek başına rahat 

dolduramaması, gerektiğinde sağlık personelinin eşliğinde 

doldurulması gibi sıkıntılar bu formun doğmasına neden olmuştur. 

VPSS ile hastalara görsel olarak pictogramlar aracılığı ile pollakiüri, 

noktüri, zayıf akım ve bir de yaşam kalitesi soruları sorulur. Yazarlar 

bu formun düşük eğitim seviyeli toplumlarda, IPSS‟den daha faydalı 

olduğu görüşüne varmışlardır (van der Walt ve ark., 2011). Güney 

Afrika, Hindistan gibi kozmopolit ve düşük eğitim seviyeli 

toplumlarda kullanılmıştır. Ceylan ve arkadaşları VPSS‟nin 

Türkiye‟de yaşlı ve düşük okuma yazma seviyesine sahip erkek 

hastalarda faydalı olabileceğini bildirmişlerdir (Ceylan ve ark., 2015). 

Avrupa üroloji derneğinin öncelikli önerdiği ve Türkiye‟de kullanılan 

SF‟larına ve VPSS pictogramına kısaca göz attığımızda birbirleri ile 

uyum ve farklılıklarını görürüz.  

SF‟larının birbiri ile uyumu çeşitli araştırmalarda incelenmiştir. Bir 

çalışmada IPSS ve ICIQ-MLUTS arasında yüksek uyum tespit edilmiş 

ve korelasyon katsayısı r=0.879 bulunmuştur (Pourmomeny ve 

ark.,
 
2018). IPSS ile VPSS arasında da anlamlı korelasyon tespit 

edilmiştir (sırasıyla; r=0.62 ve 0.69) (van der Walt ve ark., 2011; 

Güzelsoy ve ark., 2018). 

Sorgu formlarının farklı semptomları sorgulaması nedeni ile doğal 

olarak birbirlerinden farklılıkları da vardır. Herbirinin avantaj ve 

dezavantajları bulunmaktadır.ICIQ-MLUTS diğer SF‟larında olmayan 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pourmomeny+AA&cauthor_id=28436153
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durumları da değerlendirmektedir. Bunlar idrara başlarken gecikme, 

UUI, SUI, beklenmedik idrar kaçırma, enürezis nokturna ve idrar 

bittikten sonra kaçırmadır. Yapılan bir çalışmada hastaların %58.1‟i 

hesitancy, %32.3‟ü UUI, %18.2‟si SUI, %20.6‟sı beklenmedik üriner 

inkontinans, %12‟si enürezis nokturna, %52.3‟ünün postmicturition 

damlamadan şikayetçi olduğu görülmüştür (De Ridder ve ark., 2015). 

Bu hasta gruplarının değerlendirilmesi çok değerli bir bulgudur. 

Benzer şekilde okuma yazma bilmeyen veya SF‟larını 

değerlendirebilecek eğitim seviyesine sahip olmayan hastalar ise 

SF‟larını kullanamazlar. Bu hasta grubu için de VPSS tek seçenektir. 

Sorgu formlarının bir diğer handikapı hastalık spesifik olmamalarıdır. 

Arzu edilen SF‟larının etiyolojik nedeni bulmasıdır. Ancak şu an için 

böyle bir sonuca ulaşılamamıştır. AÜSS‟a neden olabilecek temel 

hastalığı tanımayan bir özelliğe sahiptirler. Etiyolojik tanıyı koymak 

için önerilen altın standart teşhis aracı, basınç-akım çalışması içeren 

ürodinamik incelemelerdir. IPSS üzerine yapılan çalışmalarda 

ürodinami ile korelasyon tespit edilememiştir (Waide ve ark., 2001; 

van Venrooij ve ark., 1995; Nitti ve ark., 1994). Bu başarısızlık 

üzerine, IPSS‟ten kısa zaman sonra geliştirilen ICIQ-MLUTS, ilk 

başlangıçta ürodinamik olarak BOO tespit edilen hastalar üzerinde 

çalışılmıştır (Abrams ve ark., 1997). Hastalık spesifik olacağı 

umulmuştur. Ancak sonradan yapılan çalışmalarda ürodinami ile 

korele olmadığı görülmüştür (de la Rosette ve ark, 1998). Aynı 

zamanda ürodinamik incelemelere guidelinelar belirli endikasyonlar 

koyarak sınırlandırmışlardır (Gravas ve ark., 2019). Son zamanlarda 

UPSTREAM adlı yürütülen bir çalışmanın ön sonuçlarında, cerrahiye 



 
84 GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA CERRAHİ BİLİMLER 

yönlendirilen hastalarda rutin olarak ürodinami yapılmasının 

desteklenmediği tespit edilmiştir. Ürodinaminin cerrahiyi azaltmadığı 

bulunmuştur (Lewis ve ark., 2020). Bazı çalışmalar ise ürodinamiyi 

desteklemektedir. Yapılan sistematik bir gözden geçirmede, 

semptomların tek başına mesane çıkım obstrüksiyonu tanısı için 

yeterli olmadığı, ürodinami ile korelasyon göstermediği (D‟Silva ve 

ark., 2014), BOO olan ve olmayan erkeklerde ortalama semptom 

indeks skorundaki farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı; 

IPSS‟e göre şiddetli, orta ve hafif semptomları olan hastalarda 

sırasıyla %19, %28,9 ve %35'inde obstrüksiyonun olmadığı (Steele ve 

ark., 2000) tespit edilmiştir. UPSTREAM çalışmasının daha yeni 

olması, 26 ayrı merkezde multisentrik olarak yürütülmesi değerini 

artırmaktadır ve sonuçları daha güvenilir durmaktadır. Ancak nihai 

sonuç henüz yayınlanmamıştır. Ürodinami üzerine çelişkili sonuçların 

olması ve guidelineların ürodinamiyi kısıtlayıcı davranması gibi 

şartlar altında tanı koymak için objektif ve sübjektif verilere şiddetle 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden SF‟larının değeri artmaktadır. 

Erkek AÜSS‟na bakış açısının zamanla değişmesi de SF‟larının 

değerini artıran başka bir faktördür. 1990‟lı yıllarda şikayetlerin 

değerlendirilmesinde prostat organı merkezli bir yaklaşım hakimdi. 

Bu değerlendirmede prostatın büyümesi, obstrüksiyonun gelişmesi ve 

semptomların ortaya çıkması basamakları sırasıyla incelenirdi. Ancak 

zamanla AÜSS‟e neden olan yeni hastalıkların tespit edilmesi, hatta 

aşırı aktif mesane (AAM) gibi yeni bir tanının popülarize olmasıyla 

AÜSS çok faktörlü hale geldi. Günümüzde AÜSS değerlendirilirken 

prostat organ merkezli değil, hasta merkezli bir yaklaşım kabul 
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görmektedir. Hasta değerlendirmesi daha kapsamlı yapılmaktadır. 

Hastaya yaklaşımda erkek AÜSS nedenlerini araştırmak ilk adımdır. 

Burada idrar çıkış yolu patolojileri, mesane disfonksiyonu, poliüri ve 

noktüri araştırılması gereken başlıklardan bazılarıdır.  Bunun en güzel 

örneğini eau klavuzunda bahsedilen Hald halkaları ile görmekteyiz. 

1990‟lı yıllarda BPO bağlı AÜSS tanısı, prostat büyümesi, 

semptomlar ve obstrüksiyon olarak 3 tane halka tanımlanırken, 

günümüzde „Causes of male LUTS‟ başlığı altında 12 tane halka 

tanımlanmaktadır. Bilgi arttıkça işler karışmakta, hastanın daha titiz 

incelenmesi gerekmekte, aynı zamanda hastanın konforu düşünülerek 

invaziv girişimlerden kaçınılmaktadır. Ürodinaminin klavuzlar 

tarafından kısıtlanması ve ürodinami konusunda karşıt görüşlerin 

bulunduğu bir ortamda çıkış yolu SF‟larına kalmaktadır. SF‟larına 

bazı objektif parametreler ilave edilerek tanı değerini artırmak için 

çeşitli nomogramlar geliştirilmeye çalışılmıştır (De Nunzio ve ark., 

2016;Steele ve ark., 2000). Ancak genel kabul gören bir standart 

maalesef oluşturulamamıştır. 

4.SONUÇ  

Sonuç olarak IPSS en sık kullanılan ve popüler olan SF‟dur ve birçok 

dile çevrilmiştir. Diğer popüler olan SF‟u ise ICIQ-MLUTS‟dur. 

Hastanın işeme sonrası şikayetlerini değerlendirmekte, inkontinansı 

daha teferruatlı sorgulamakta, semptomların hastayı ne kadar rahatsız 

ettiğini ayrı ayrı değerlendirmektedir. Bu hasta grubunu ICIQ-

MLUTS sorgularken IPSS sorgulamamaktadır. VPSS ise okuryazar 

olmayan ve eğitim seviyesi düşük hastalar için tek seçenektir. Bu 
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şartlar altında hekim nasıl davranmalıdır? Hekimin önünde iki seçenek 

bulunmaktadır. Birincisi alışkın olduğu SF‟nu kullanmaya devam 

edecek ve hekimlik sanatını kullanarak teşhis ve tedavi kararını 

verecek. İkincisi ise hastanın eğitim durumu veya semptomatolojisine 

göre yukarıda bahsedilen SF‟larından birisini seçerek teşhis ve 

tedavisini yönlendirecektir. Bizim önerimiz hekimin yukarıda 

bahsedilen SF‟larına hakim olması ve uygun hasta için gerekli olan 

SF‟nu kullanabilmesidir. Hekim çalışma masasında bu SF‟larını 

bulundurarak hem mesleki tecrübesini geliştirmiş olacak hem de hasta 

yararını gözetmiş olacaktır. Diğer önerimiz ise ürodinamik incelemeyi 

tıbbi klavuzların önerilerine uygun olarak kısıtlı bir hasta grubunda 

kullanmasıdır.  
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GİRİŞ 

Akut kolanjit, 1877 yılında Jean Martin Charcot tarafından ateş, 

sarılık ve batın üst kadranda ağrı olarak tanımlanmıştır.1959 yılında 

bu kolanjitin bulgularına yani charcot triadına ek olarak Benedıct M. 

Reynolds ve Everett L. mental değişiklik ve şok durumunu ekleyerek 

bu duruma akut obstrüktif kolanjit ismini vermişlerdir. Bu beş belirti 

sonrasında reynold pentadı olarak tanımlanmıştır [1]. 

Akut kolanjit, safra yollarında tıkanıklık olması ve buna bağlı 

enfeksiyonun gelişmesidir. Bununla birlikte çok nadir de olsa safra 

yolu tıkanıklığı olmadan yani otoimmun sebeplerle safra yolu 

enflamasyonu gelişebilir. Akut kolanjit’in iki çeşidi mevcuttur. 

Birincisi asendan kolanjit hafif formu, kısmi tıkanma sonrasında artan 

bakterilerin belli aralıklarla enfeksiyon yapan tipidir. Diğeri   süpüratif 

kolanjit ise daha ağır tipidir, sayfa yollarının tam tıkanması nedeniyle 

enfeksiyonun aniden şeptik şok, multi organ yetmezliği ve mortaliteye 

sebebiyet veren tipidir. Bu formun mortalite oranı daha yüksektir [2]. 

FİZYOPATOLOJİ 

Safra yollarında bazı savunma mekanizmaları bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları; safra tuzları bakteriyostatik sinerjiye sahiptir, 

biliyer epitel hücrelerinden IgA ve yapışmayı engelleyen mukus 

mevcuttur. Kupfer hücreleri ve kolanjiositler arasındaki güçlü bağ 

olması enfeksiyon nedenlerin safra yollarından kana karışımı 

engellenir. Daha öncede bahsettiğimiz gibi safra yolu tıkanıklığı 

kolanjit gelişmesinde ana etkendir. Safra sıvısının  devamlı akması  

biliyer yollarda  bakteri olsa enfeksiyon gelişmez [3]. 
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 Diğer bir mekanizma ise; intra hepatik safra yollarında normal basınç 

12-15 cm H20, normal ekstrahepatik safra kanalı basıncı 10-15 cm 

H20'dur. Bu basınçlar, ortak safra kanalından duodenuma kadar safra 

sıvısının akmasını sağlayan ve safra sterilitesinin korunmasına 

yardımcı olan oddi sfinkterinin kasılması ve gevşemesi ile düzenlenir. 

Safra yollarında obstrüksiyon sonucu basınç 30 cm H20'nin üzerine 

çıkarsa, karaciğer safra yapımını durdurur. Ana safra yolu basıncı 25 

cm H2O geçtiğinde ise safra yolundan enfekte olan safrada bulunan 

endotoksin ve mikroorganizmalar sistemik dolaşıma karışarak 

enfeksiyona ve sepsise sebep olur. Bunları sıralamak gerekirse ;ilk 

önce intestinal sistemden bakteri geçişi, burdan portal vene bakteri 

geçişi ,daha sonra karaciğerden safra yoluna bakteri geçişi ,burdan da 

sistemik dolaşıma geçiş şeklinde olur [4]. 

ETİYOLOJİ 

Akut kolanjit safra yollarının enfeksiyonu olarak tanımlamıştık fakat 

bunun ana sebebi ise tıkanıklık olması idi. Bu tıkanıklığın en sık 

nedenleri koledokolitiazis, safra yollarının benign ve malign 

darlıklardır.  

1 Safra taşlarına bağlı nedenler  

• Koledokolitiazis 

• Hepatolitiazis 

• Mirizzi sendromu 

 

2 Benign safra yolu darlıkları   

• Safra yolu cerrahisi sonrası 
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• Kronik pankreatit 

• Primer sklerozan kolanjit 

• Karaciğer transplantasyonu sonrası 

• Selim tümörler 

 

3 Malign safra yolu darlıkları  

 

• Pankreas kanseri 

• Safra yolu veya safra kesesi kanseri 

• Ampulla vateri kanseri 

• Duedonum kanseri 

 

4 Cerrahi olmayan girişimler 

 

• ERCP (Endoskopik retrograde kolonjiopankreografi) 

• PBD (Perkütan biliyer drenaj) 

• Safra yolu stentleri 

5 Paraziter enfeksiyonlar 

 

Akut kolanjitin en sık sebebi safra ve safra yolu taşlarıdır.Daha sonra 

günümüzde yapılması artan ERCP kolanjit sebebleri arasındadır. Safra 

taşlarına bağlı olmayan kolanjit nedenlerinden en fazla olan ise 

geçirilmiş safra yolu ameliyatlarıdır [5]. 

AYIRICI TANI  

 Karşımıza gelen hastaların ateş ve karın ağrısı semptomu mevcut ise 

kolanjit için ayırıcı tanı aklımıza gelmelidir. Belli başlı hastalıklardan  

akut kolesistit, akut divertikülit, akut pankreatit, mirizzi sendromu, 



 
98 GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA CERRAHİ BİLİMLER 

karaciğer apsesi ,safra kesesi ve koledok kistleri  ve safra fistülleri 

aklımıza gelmelidir [6]. 

KLİNİK VE TANI YÖNTEMLERİ 

Akut kolanjit birçok hastalığın sebep olduğu bir sendrom olarak 

düşünebilir. Bu yüzden tanı klinik, radyoloji ve laboratuvar ile birlikte 

konulmalıdır. Akut kolanjitde hastaların çoğunluğunda ateş, sağ üst 

karın ağrısı ve sarılık parametreleri (Charcot triadı) ile karşımıza 

çıkmaktadır. Bu üç parametreye ilaveten mental ve şok bulguların 

olması Reynould pentadı olarak adlandırılır. Bu semptomların 

arasında en fazla ateş gözlenmektedir. Bulantı ve kusma ise daha az 

gözükür ve spesifik değildir. İleri yaş hastalarda düşme, şuur kaybı, 

inkontinans bulguları ve hipotansiyon gibi semptomlar görülmektedir 

[7]. 

Akut kolanjit tanısı için 2007 yılında yayınlanan daha sonrasında tanı 

duyarlılığı için 2013 ve 2018 yıllarında düzeltilen Tokyo Kılavuzunda 

hastaların klinik ,0semptomlar, laboratuvar ve radyolojik bulguları ile 

daha özgün tanı kriterleri ortaya konulmuştur.TG18 olarak 

isimlendirilen en güncel Tokyo Kılavuzu tanı kriterleri aşağıdaki 

gibidir. 

A: Sistemik enflamasyon  

A1: Ateş ve/veya titreme (>38 °C) 

A2: Laboratuarda inflamasyonun gösterilmesi: Lökosit <4000 ya da 

>10000, CRP>1 
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B: Kolestaz  

B1: Sarılık (Total bilirubin >2 mg/dl) 

B2: Laboratuarda anormal karaciğer fonksiyon testleri (ALP, GGT, 

AST ve ALT) 

C: Görüntüleme  

C1: Safra yolu dilatasyonu 

 C2: Görüntüleme etyolojisinin kanıtı (striktür, taş, stent vs.)  

Şüpheli tanı: A dan bir kriter + B veya C ‘den bir kriter  

Kesin tanı: A dan bir kriter+ B den bir kriter + C den bir kriter  

TG18 klavuzunda akut kolanjit tanısına yardımcı olabilecek kriterler 

açıklanmıştır [7]. 

TANI YÖNTEMLERİ  

Akut kolanjit tanısında spesifik bir laboratuvar bulgusu yoktur. Tokyo 

klavuzunda bahsedilen parametreler (Enfeksiyon parametreleri, 

karaciğer fonksiyon testleri ve diğer biyokimya değerleri) çalışılması 

yeterli olacaktır. 

 Radyolojik olarak hedefimizi özetlemek gerekirse; Safra yolu 

dilatasyonunu ve tıkanıklığının sebebini ortaya çıkarmaktır. Özellikle 

ayrıcı tanı yapmak ve terapötik girişimlere yardımcı olmaktır. 

Akut kolanjit tanısında kullanılan hemen her yerde kolayca 

bulunabilen ultrasonografi (US) düşük maliyet ve invaziv olmayan bir 

görüntüleme yöntemidir. Safra yolu genişlemesi, ortak safra kanalı 
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genişlemesi ve taşın olduğunu göstermede US uygun ve sensitivite bir 

tanı yöntemidir. Ama yapan kişinin deneyimine bağlı olması ve gaz 

nedeniyle eksik değerlendirme dezavantajlarından bazılarıdır. 

Bilgisayarlı Tomografi (BT) akut kolanjit tanısında, safra yolları 

dilatasyonunu ve hepatobiliyer sistemi değerlendirmede önemli bir 

görüntüleme yöntemidir. Bazı olası patolojilerin ayırıcı tanısında   

akut kolanjit tanısı için bize çok önemli yol gösterir. BT’nin 

dezavantajı ise kontrast maddenin renal toksitesi, alerji ve radyasyona 

maruz kalmaktır. 

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve Manyetik rezonans 

kolanjiyopankreatografi (MRCP) hepatobiliyer sistemi 

değerlendirilmede kullanılan invaziv olmayan değerlendirme 

yöntemleridir. MRCP'nin, akut kolanjitte safra yolu patolojilerin 

%75'inden fazlasını tanı koyduğu ortaya konulmuştur. Diğer bir 

avantajı ise MRCP nin tıkanıklık mevcut ise bunun distal ve 

proksimalini göstermesidir. US ve BT ye göre ulaşımı daha zor olması 

dezavantajlarındandır. 

Şu anda endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP)’nin 

tanı yöntemi olarak yeri azalmış ve daha çok MRCP ye kullanılmaya 

başlanmıştır.ERCP daha çok tedavi kısmında kulanılmaya  

başlanmıştır. Endoskopik ultrason (EUS) tanısal bilgi verebilecek 

invaziv testtir. EUS, safra kanalında bulunan taşların tanınmasında 

yüksek spesifik ve sensitiveye sahiptir [5, 7]. 
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TEDAVİ 

Akut kolanjitte ilk yaklaşım hastanın detaylı değerlendirilip anamnez 

ve fizik muayenenin doğru yapılmasıyla başlar. Tedavimizde 3 önemli 

faktör vardır; Resisütasyon, antibiyoterapi ve biliyer drenajdır. Hafif 

semptomlar var ise biliyer drenaj yapılmayabilir. Akut kolanjitte sepsi 

ve multipl organ yetmezliği görülme ihtimali olduğunda resüsitasyon 

ve antibiyoterapi önem arz etmektedir. Güncel Tokyo klavuzunda 

tedavi yaklaşım şeması aşağıdaki gibidir. 

     

 

            

 

 

 

 

 

 

 

  Şekil1.1: Tokyo klavuzuna göre akut kolanjitin güncel tedavisi [7] 

Şekil 1.1 de belirtildiği gibi erken evrede ilk seçeneğimiz resüsitasyon 

ve antibiyoterapi uygulamaktır. Akut kolanjit tanısı olan hastalara kan 

kültürü alınıp geniş spektrumlu antibiyotikler başlanmalıdır. Bu kan 
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kültüründe en çok E.coli ve K. Pneumoniae  görülmüştür. Evre 1 yani 

hafif kliniği olan hastalara sefalosporin ve karbapenem grubu 

antibiyotik önerilmektedir. Evre 2 de ise ertapenem ve kinolon grubu 

antibiyotik önerilmektedir. Evre 3 yani şiddetli kliniği olan hastalara 

ise sefalosporin, karbapenem ve aztreonam grubu antibiyotikler uygun 

görülmüştür [8, 9]. 

  Akut kolanjit fizyopatogenezinde olan tıkanma ve buna bağlı biliyer 

sistemde artan intraduktal basınç nedeniyle salgı sistemi bozulur. 

Tedavinin önemli parçası olarak biliyer drenaj tedavisi yapılmalıdır 

[10]. Evre 2 olan hastalara erken biliyer drenaj yapılırken evre 3 

olanlara ise acil biliyer drenaj yapılır. Bu drenaj ise endoskopik biliyer 

drenaj, perkütan transhepatik biliyer drenaj, cerrahi olarak 

yapılabilmektedir. Endoskopik biliyer drenajının kontrendike 

olduğunda obstrüksiyon nedeniyle ya da ampullaya girilemeyen 

hastalara perkütan hepatik drenaj yapılır. Akut kolanjitte drenaj için 

cerrahi tedavi, mortalite oranın yüksek olmasından dolayı en son 

ihtimal olarak kullanılmalıdır. Cerrahi biliyer dekompresyon daha çok 

endoskopik ya da perkütan biliyer drenajın yapılamayan hastalarda 

söz konusudur. Daha çok tercih edilen yöntem T-tüp drenaj 

yöntemidir. Deneyime göre de laparaskopik olarak da cerrahi biliyer 

dekomperasyon uygulanabilir [11]. 
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GİRİŞ 

ASD çocuklardaki doğumsal kalp hastalıklarının %8-10 nu oluşturur.  

100000 canlı doğumun 56’ında görülür. (Hoffman JI, Kaplan 

S.2002:1890-1900) Kız -erkek oranı 2.1 dir. En sık görülen anatomik 

yerleşim  olan fossa ovalis tip sekundum ASD %75 oranında 

görülürken, primum ASD  %20 ve sinüs venosus tip %5,  coronary 

sinüs tipde %5 oranında görülür. 

 

 

 

 

                         

 

Şekil 1: Anatomik yerleşimleri 
 

ASD’nin yerleşimlerini gördüğümüz D diagramında 1 numaralı alan 

Sekundum ASD’nin fossa ovalisde yerleştiği, 2 numaralı alan koroner 

sinüs tip ASD , 3 numaralı alan sinüs venosuz tip (süperior vena kava 

), 4 numaralı alan ise sinüs venosuz tip(inferior vena kava ) ASD’ler 

görülüyor. 
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Fötal hayatta embriyogenez sırasında atriyumda bir dizi bölünme 

sürecinden geçer. Embriyolojik hayatın 4. haftasında ortak atriumun 

ortasında bulunan septum primum ince duvarlı ve aşağı doğru 

endokardiyal yastığa doğru büyür. Septumun ön kenarı ile 

endokardiyal yastık arasındaki açıklık serum primum oluşturur. 

Septum primum üst kısmında kalan açıklık septum sekundumu 

oluşturur. Atrial septal anatomy çeşitli varyasyonlar gösterebilir. 

Sekıundu ASD’ler septumun merkezinde fossa ovalis içinde 

gelişebilir. Defektler genellikle tek iken bazen bir çok farklı 

büyüklükte defekt olabilir. Sinüs venosus defektler fossa ovalis 

dışında SVC  ve İVC kenarında olan defektlerdir.Sağ pulmoner venler 

sinüs venozus defektle ilişkili olabilir.( Van Praagh S vd.) Koroner 

sinüs defektler unroofed defektler olarak da adlandırılırlar sol atrium 

ile değişik büyüklükte iştirak halindedirler. Bu defektler sol persistant 

SVK  ile bir arada olabilir. ASD’ye eşlik eden diğer kardiyak 

anomaliler başlıca Hipoplastik sol kalp sendromu, Büyük arter 

traspozisyonu, Triküspit atrezi, Anormal parsiyel pulmoner venöz 

dönüş  anormalisi, pulmoner darlık ve sol süperior vena cava 

anomalileride eşlik edebilir. İnferior kaval yerleşimli defektler VCİ 

girişinde ve limbusun alt komşuluğunda yerleşirler sağ akciğer lob 

veni vena kava inferior yada sağ ahtriuma anormal şekilde 

bağlanabilir buda özel bir patoloji olarak tanımlanarak Scimittar 

Sendromu ismini alır. Ayrıca Lutembacher Sendromu da ASD ile 

birlikte görülen mitral darlığın birlikteliğidir. Fötal yaşamda akciğer 

kan akımı minimal olduğu için sol atriumun doluşu foramen ovale 

sayesinde olur, doğum sonrası akciğer genişler ve kan akımı artar. 
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Artan kan akımı pulmoner venlerden dönüşü artırır sol atrium basıncı 

artar ve foramen ovale kapanmasını sağlar. Foramen ovale yada ASD 

kapanmaz ve devam ederse hemodinamik değişiklikleri de 

beraberinde getirir. Sol sağ şantın devam etmesi sağ atriumda 

genişleme, sağ ventrikül hipertrofisi ve triküspit kapakta fonksiyonel 

yetmezliği neden olur. Sonuçta artan akçiğer kan akımı pulmoner 

arterial sistem kapiller sistem venöz sistemde basınç artışı ile 

sonuçlanır. Gelişen medial hipertrofi ile pulmoner arterioler de 

tıkayıcı vasküler hastalıkla sonlanır. Artan şant akımı sağ sol şant 

siyanoza neden olur. Gelişen tablo Eisenmenger sendromu neden 

olur.(Haworth SG. 1983:265-272/ Steele PM vd) 

Hastaların çoğu asemptomatikdir. Çoğu zaman hastalar fizik muayene 

sırasındaki dinleme bulgusu yada çekilen akciğer grafisi, EKG, 

ekokardiografide tesadüfen tesbit edilebilir. Çok küçük hastalarada 

aşırı pulmoner dolaşma bağlı olarak pulmoner hipertansiyon ve 

yetmezlik gelişebilir.(Borow KM, Karp R 1990) Ayrıca mitral kapak 

patolojisi olup olmadığı incelenerek atrial şant miktarını artırıp 

artırmadığı değerlendirilmelidir. Aksi takdirde hastalara tedavi edilse 

bile semptomları gerilemez.(Mainwaring RD vd.) Yaşla birlikte 

semptomlar değişkenlik gösterebiliri iştahsızlık, neye darlığından kalp 

yetmezliği bulgularına kadar değişiklik gösterebilir, atrial aritmiler 

eşlik edebilir. Artan pulmoner basınç hastalarda Eisenmenger 

Sendromuna kadar ilerleyebilir efor dispnesi ile birlikte siyanoz 

görülebilir. 
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Hastaların fizik muayenesinde genel olarak kalp apexinde ve 

precordiumda hiperdinamik bir kalp olduğu palpe edilir dinleme 

bulgusu olarakda pulmoner odakda S 2 sabit çiftleşme sesi duyulur. 

Erken diastolik fayda görülen üfürüm olan Graham steel üfürümü 

diagnostikdir. Hastaların çoğu asiyanotikdir, siyanoz gelişen 

hastalarda sağ sol şant miktarına bağlı olarak gelişen pulmoner 

hipertansiyon ile sağ ventrikül çıkış yolu darlığı olan hastalarda 

görülür. 

Tanı yöntemlerinden akciğer grafisi ile hastaların filmlerinde şant 

miktarı az ise belirgin bir fark görülmeyebilir ancak artan şant 

miktarına maruz kalan hastalarda sağ atrium genişlemesi sağ 

ventrikülün daha belirgin olması özellikle sağ pulmoner arterde  

genişleme görülürken sol atrium ve sol ventrikülde değişiklik 

görülmez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Akciğer filmi 
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Sağ atrium ve ventrikül genişlemesi ile sağ pulmoner arterin 

belirginleşmesi 

EKG de hastaların artan sol sağ şant miktarına bağlı sağ ventrikül 

hipertrofisi bulguları görülür. Ritim genellikle sinüs olmakla beraber 

astral aritmiler atrial fibrilasyon- flutter  görülebilir. 

 

Şekil 3: EKG 

ASD tanılı hastanın EKG’sinde V1-V2 derivasyonunda rSR ’paterni, 

sağ ventrikül genişlemesini gösteren V6 da S dalgası genişlemesi 

görülüyor.  

Ekokardiografide ASD subostal, parasternal ve apex yaklaşımı ile 

görülebilir. ASD’nin loklalizasyonı foramen ovalede görülen ASD  

Sekundum ASD’yi oluştururken,  sinüs venozus ASD’de SVK ile 

yakınlığına göre  belirlenir. Koroner sinüs ve İVK komşuluğunda ki 

ASD’lerde tesbit edilebilir. Genişlemiş sağ atrium sağ ventrikül ve 

akım fazlalığı da değerlendirilebilir. Doppler ekokardiografi ile şant 

miktarına bağlı oluşan pulmoner ve sistemik akım oranı 

hesaplanabilir. Pulmoner basınç hesaplanabilir. 
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Şekil 4: Ekokardiografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: Subkostal görüntülemede yapılan ekokardiograide geniş 

sekundum ASD kenarları görüntülenmiş. 
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Kardiyak kateterizasyon ile hastaların intrakardiyak  pulmoner venöz 

dönüş anomalisi mitral kapak patolojisi belirlenir.Akım çalışmaları ile 

pulmoner arter ve sistemik arter basınçlarını ölçülmesi önemlidir ve 

bu oran 1.5 üzerinde önemlidir. Atrial seviyede ölçülen oksimetri 

çalışmalara ile oksijen miktarı ölçülerek sol sağ şant miktarı 

hesaplanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7: Anjiografi  ünitesinde  peruktan cihazın yerleştirilmesi ASD ’

kapatılması 

Ekzersiz testi , kardiyak MR ve BT tanı da kullanılabilir.  

Sekundum ASD’ler genelde spontan kapanma gösterirken  diğer farklı  

anotomik yerleşim gösteren ASD’ler kendiliğinden kapanmaz. 

Campbell tarafından belirtildiği gibi tedavi edilmemiş ASD lerin 

ortalama yaşı 37.5 + 4,5 yıl iken, %75’i  50 yaşında %90’nıda 60 

yaşında hayatını kaybettiği not edilmiştir.(Campbell M 1970: 820-
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826) Genellikle bebeklik çağındaki 5 mm < defektler kendiliğinden 

kapanırken, 8-10 mmlik ASD’ler kapanmaz. (Hanslik A vd.) 

Kronik rolüm yüklenmesi artan pulmoner basınç sağ ventrikül 

disfonksiyonu , atrioventriküler kapak disfonksiyonu genişlemiş 

ahtriuma bağlı olarak atrial aritmiler ile sonuçlanır. Geç dönemde 

yoğun aritmi mortalite ve morbidite nedeni olur. 

Hastaların çoğu semptomatik olup semptomatik hastalar kalp 

yetmezliği tedavi, diüretik tedavi ile ASD kapatılıncaya kadar tedavi 

edilebilir. ASD kapatma endikasyonları Qp: Qs oranı 1.5> den büyük 

olması yanında diğer endikasyonlar arasında triküspit kapak üzerinde 

akım gradienti olması, akciğer grafisinde pulmoner arter 

dallanmasında artış, ekokardiografide sağ ventrikül genişlemesi, 

septumun paradoxal hareketi ile beraber hastalarda görülen atrial 

aritmiler hastalığın tedavi için endikasyon oluşturur. Eğer yaşamın geç 

döneminde ASD tanısı konursa pulmoner reversibilte testi yapılması 

uygun olur. İrreversibil pulmoner hipertansiyon gelişen hastalarda 

medikal tedavi seçeceği geçerli olur. Sekundum ASD’ler perkütan 

cihazla ve cerrahi yöntemle kapatılabilir. Sinüs venosuz, koroner sinüs 

ve primum ASD’ler yalnızca cerrahi olarak kapatılır. Multipil ASD ’

leri ve atrial septum anevrizmaları olan hastalar perkütan kapama 

öncesi iyi değerlendirilmelidir. 

İlk cerrahi kapama işlemi 1948 yılında Murray tarafından eksternal 

sütür tekniği kullanılarak ASD görülmeden katıldı. Kalp akciğer 

makinasının kullanıma girmesiyle Dr Gibbon  ASD ’yi 

kardiyopulmoner bypass altında kapattı. Küçük ASD’ler primer 
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kapatılırken büyük ASD’ler otolog perikariyal yama yada   prostetik 

yama ile kapatıldı. Genellikle median sternotşomi ile kapatılırken 

uygun hastalarda mid axillar ve anterolateral torokotomi ilede ASD 

kapatılabilir.(Gundry SR vd.) ( Del Nido PJ, Bichell DP 1998) 

Pulmoner vasküler direnç artmayın hastalarda sekundum ASD çok 

düşük mortalite ve morbidite  ile opere edilebilir. Cerrahi işlem öncesi 

pulmoner  arter basıncı ve yaş ASD’ye bağlı cerrahinin uzun dönem 

sonuçlarını etkiler.(Rahimtoola SH vd.) Uzun dönemde mortalite 

erken yaşlarda ve düşük pulmoner arter basıncı olan hastalarda daha 

az görülmektedir.Geç dönem mortalite ve morbidite sebebi ise atrial 

fibrilasyon, inme ve kalp yetmezliği olan hastalarda  

gerçekleşmektedir.(Murphy JG vd.) 

Şekil 8:  Sekundum ASD cerrahi pozisyonda çizimi (Çizimler Doç.Dr 

Okay Güven Karaca tarafından yapılmıştır) 
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Şekil 9: Sekundum ASD ye pulmoner venöz dönüş anomalisinin eşlik 

etmesi (Çizimler Doç. Dr Okay Güven Karaca tarafından yapılmıştır) 

Şekil 10: Parsiyel atrioventriküler septal defekt (Pirimum ASD ve mitral 

anterior leflette kleft görüntüsü (Çizimler Doç.Dr Okay Güven Karaca 

tarafından yapılmıştır) 
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Cihaz yolu ile ASD’lerin kapatılması ASD tedavisinde yeni 

yöntemlerin gelişmesini sağlamıştır. İlk transkateter ASD kapatılması 

1976 yılında King ve arkadasları tarafından yapıldı. (Mills NL, King 

TD 1976) İlerleyen süreçte bir çok cihaz geliştirildi ve uygulama alanı 

buldu. Bunların içerisinde Ampletzer tıkıyacı cihaz yaygın kullanılan 

cihaz oldu. Cihaz kullanımı uygun hastalarda güvenli kolay bir 

yöntem olmuştur. Cihaza bağlı komplikasyonlar arasında kırılması, 

cihaza bağlı emboli, cihazın yer değiştirmesi, rezidüel şant, cihaz 

trombozu sayılabilmektedir. ( Babic UU vd.) (Prieto LR vd.)  

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11: Perkütan ASD kapatma cihazları, ASD kapatılması sırasında 

kullanılan perkütan cihaz örnekleri 
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Hastalar cerrahi kapama yada cihaz ile kapama sonrası egzersiz 

kapasitelerinde artma ve normal bir ritim ile genellikle hayatlarına 

devam ederler. Genellikle sorunlar ameliyat sırasındaki hastanın kalp 

yetmezliği durumu ve pulmoner vasküler direnci durumu hastanın 

post operetif dönemde yaşam kalitesini etkiler.  

Bakteriyel endokardit izole ASD’lerde genellikle görülmezken  kapak 

patolojisi eşlik eden hastalarda endokardit açısından tedavi 

planlanmaktadır. 

ASD’ler anatomik yerleşimine göre kapatma işlemi önem arz 

eder.İzole sinüs venozus defektler de anormal pulmoner venöz dönüş 

anomalisi yoksa otolog perikard ile drekt kapatılabilir. Anormal 

pulmoner venöz dönüş anomalisinin eşlik etti vakalarda kapatma 

işlemi sonrası pulmoner ven darlığı SVK darlığı ve sinüs nod 

disfonksiyonu ve çeşitli aritmiler görülebilir. İntrakaval baffle tekniği 

ile intra arterial pulmoner ven sol atriuma yönlendirilebilir.(Trusler 

GA vd.) Koroner sinüs tipi ASD’lerde  anatomik olarak sol atrium 

tavanı koroner sinüse açılan (unroof) ASD’lerdir. Çatı onarımı yama 

yada yeterli doku varsa primer onarılır.( Takahashi H vd. )    Koroner 

sinüs tipi ASD’lere sol süperim vena kavanın eşlik etmesi sık görülür 

üst ekstremite venöz dönüşünü baskın olarak taşımıyorsa bağlanabilir 

ancak venöz dönüşde etkin olduğu düşünülürse ASD  kapatılırken 

yama ile korunur.    

Hastalar genellikle post operatif dönemi sorunsuz geçiriri ancak geç 

dönemde opere olan hastalarda atrial aritmi pulmoner hipertansiyon ve 
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kalp yetmezliğine bağlı sorunlar görülür. Cihazla kapanan hastalarda 

erken ve uzun dönem sonuçlar değişkenlik gösterir. 

Cerrahiden sonraki iki-üç hafta sonrasında göğüs ağrısı
 , 

karın ağrısı 

bulantı kusma ve iştahsızlık  geç perikardiyektomi sendromu olarak 

karşımıza çıkabilir. Perikardiyal effüzyon ve tamponda dışlanmalıdır. 

Pulmoner hipertansiyon devam eden hastalarda medikal tedavi ile 

desteklenmelidir. Atrial fibrilasyon- yada flutter medikal tedavi ile 

düzelmez sinüs ritmi sağlanamazsa hastalara antikoagulan tedavi 

seçeceği planlanmalıdır. ASD’nin kapatılmasından sonra hastalarda 

sağ atrium ve sağ ventrikül hacminde gerileme beklenmektedir.  

(Berbarie RF vd.) Şiddetli sağ ventrikül fonksiyonlarının bozulması 

sol ventrikül asistlik ve diastolik fonksiyonlarını bozabileceği 

belirtilmiştir. (Popio KA vd.) ( St John Sutton MG vd.) 

ASD’ye mitral kapak patolojisi eşlik etmiyorsa bakterial endokardite 

yatkın olmadığı düşünülmektedir. Prostetik  cihaz yada sentetik yama 

kulanılan vakalarda 6 ay boyunca antibiyotik proflaksisi önerilmekte. 

( Wilson W vd.) 

Erişkin doğumsal kalp hastalarının %30 da ASD görülür. Hastalar 

genellikle parodoksal emboliye bağlı serebro vasküler olay, kalp 

yetmezliği, aritmi, pulmoner hipertansiyon, ekzersiz intolerensı ve 

iştahsızlık ve nadiren atipik göğüs ağrısı ile başvurabilirler.( Craig RJ, 

Selzer A. 1968)  İleri yaşda azalmış sol ventrikül fonksiyonu, sistemik 

hipertansiyon, koroner arter hastalığı, artmış sol sağ şant nedeni ile 

sağ ventrikül hipertrofisi, triküspit kapak yetmezliği gelişir. Hastalar 

yaşamlarının üçüncü dekatında ilerleyen pulmoner hipertansiyona 
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maruz kalırlar, mortalite dördüncü dekata ulaşan hastalarda yıllık % 6 

lara kadar ulaşır.( Campbell M. 970:820-826) 

Genel olarak gebelerde ASD soldan sağa olan şantın artması periferik 

vasküler direncin düşmesi ile tolere edilirken, ASD ’si olan ve 

pulmoner hipertansif hastalara gebe kalmaları yüksek morbidite ve 

mortalite neden olması ile önerilmemektedir. (Warnes CA vd.) 

SONUÇ 

 Günümüzde doğumsal kalp hastalıklarının tanı ve tedavi 

metotlarındaki gelişmeler doğrultusunda hastalara erken tanısı 

konulabilmektedir. Hastaların fötal hayatta yapılan  ekokardiografi ile 

erken tanı konularak bir çok doğumsal kalp hastalığın tanısı doğum 

öncesi belirlenmektedir.Bununla beraber çocuk kardiyoloji ve çocuk 

kalp damar cerrahi kliniklerinde hastaların tedavisi yapılabilmektedir. 

ASD doğumsal kalp hastalıkları içerisinde ensık görülen kardiyak 

patolojiler arasında yer almaktadır. ASD’nin büyüklüğüne bağlı olarak 

bazan semptomatik olan hastalar erişkin yaşa kadar ulaşabilir ve 

tesadüfen tanı konulabilir, çocukluk çağındada efektin büyüklüğüne 

ve pulmoner hipertansiyon gelişme olasılığına göre hastalalarda 

operasyon planı yapılabilir. Çocuklar genelde okul çağına gelmeden 

opere edilirler. Ayrıca gelişen teknoloji ile hastalar peruktan cihaz 

kullanımı ile düşük mortalite ve morbidite ile tedavi edilebilir. 
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GİRİŞ 

Dünyada yaşlı nüfusun artmasıyla beraber cerrahiye alınan yaşlı 

nüfusta artmaktadır.Yaş arttıkça fizyolojik değişikler,organlardaki 

sistemik değişiklikler ve bunlara bağlı olarak anestezik ilaçların 

emilim,atılım ve etkilerinin genç nüfusa göre farklı  olması nedeniyle 

perioperatif  komplikasyonları  azaltmak  amacıyla iyi bir preoperatif 

değerlendirme gerekmektedir.Ayrıca bu hastalarda ek hastalıklarda 

artmaktadır,değerlendirirken bu durumda göz önüne alınmalı ve 

yapılacak cerrahi acil değilse stabil hale getirilerek operasyona 

alınmalıdır. 

PREOPERATİF DEĞERLENDİRME ve HAZIRLIK 

Bu  hastalarda en fazla hipertansiyon, renal hastalık, ateroskleroz, 

miyokard enfarktusu ile pulmoner hastalıklar gibi yandaş hastalıklara 

rastlanılmaktadır (1). Preoperatif olarak bu hastalıklara sahip 

hastaların tedavisi yapılmalıdır.Yandaş  hastalıkların tedavisi amacıyla 

çoklu ilaç kullanımı vardır,bu ilaçlara bağlı anestezik maddelerle 

etkileşimde fazladır ve anestezi sırasında bunlara dikkat etmek 

gerekir.Bu hastalarda yetersiz beslenmeler ve immobilizasyonda 

fazladır(2,3,4). Preoperatif rutin kan testleri yanında yandaş hastalığı 

olanlarda o hastalığa ait tetkikler ve konsültasyonlar istenmelidir.Bu 

hastalarda yaşa bağlı olarak baş boyun hareketlerine kısıtlılık 

gelişmektedir bu nedenle muayenede değerlendirilmeli ve mevcutsa 

zor entübasyon için hazırlıklı olunmalıdır.Entübasyon sırasında dişlere 

zarar vermemek amacıyla dişler muayene edilmelidir( 5).  
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Preoperatif olarak bu hastalarda değerlendirilmesi gereken mental 

durumdur, artan yaşla birlikte demans, Alzheimer gibi kendi karar 

verme yeteniğini bozan hastalıklar olabilir bu durumda operasyon 

kararı birinci derece yakınlarından alınmalıdır(6).  

Uzun süre immobilize olan hastalarda tromboemboli riski fazla 

olduğundan dolayı hem intraopertif  hemde postoperatif olarak 

dikkatli olunmalı ona göre monitorizasyon yapılmalıdır. 

Tam teşekküllü preoperatif değerlendirme sonucunda yapılacak 

anestezi şekli (genel,rejyonel) belirlenmeli,yandaş hastalıklar tedavi 

edilmeli acil olmadığı müddetçe stabil olduktan sonra operasyona 

alınmalı böylece morbidite ve mortaliteyi en aza indirmeyi 

amaçlamalıyız. 

Fizyolojik Değişmeler 

Santral Sinir Sistemi (SSS) 

Artan yaşla birlikte beyin rezervinde azalmalar görülmektedir buna 

bağlı olarak anestezide kullanılan ilaçlara karşı duyarlılığın artmasına 

sebep olabilmektedir (7). 

Daralmış epidural boşluk,artmış dura geçirgenliği ve azalmış 

serobrospinal sıvı miktarına ve islelet yapısındaki bozukluklara bağlı 

olarak nöroaksiller blok bu hastalarda biraz daha zor olmaktadır(8)  

Kardiyovasküler Sistem (KVS) 

Azalmış parasempatik tonus, beta reseptör duyarlılık ve kalp damar 

elastikiyete bağlı olarak sistolik basınçta artma , nabız sayısında  

düşme, inotrop ve kronotrop yanıtın azalması görülmektedir (9).  
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Özellikle kardiyak rezervin azalması, geriatrik hastalarda, genel 

anestezi indüksiyonu tansiyonda ciddi bir azalma ile kendini 

gösterebilir.Geriatrik hastalarda kardiak rezerv azaldığı için anestezi 

sırasında gelişebilecek hipovolemi, hipotansiyon veya hipoksiye çok 

duyarlı olup bunları düzeltme kabiliyetleri güçlü değildir,bu nedenle 

verilecek ilaç dozu ayarlanarak en minum seviyede verilmelidir 

(10,11).  

Mevcut kardiyolojik semptomların mevcudiyeti,daha önce iskemi, 

miyokard infarktüsü gibi kardiyolojik hikayesi olanlarda mortalite 

riskini artirmaktadir (12-14).  

Kardiyolojik hastalıklara bağlı olarak geriatrik hastalarda intraoperatif 

ve postoperatif morbiditeyi ve mortaliteyi artıran en önemli 

sebeplerdendir (15).  

Solunum Sistemi 

Bu hastalarda hipoksi ve  hiperkapniye  karşı respiratuar cevaplar 

bozulmuştur.  Sedatif ve hipnotikler, narkotikler ve inhale 

anesteziklerin solunumu baskılama etkileri daha fazladır (16, 17). 

Genel anestezi sırasında kullanılan anestezik ilaçlara bağlı aktif 

hipoksik  pulmoner vazokonstriksiyonun  depresyonu ve ventilasyon  

perfüzyon uyumsuzluğu görülür. Narkotiklere bağlı gelişebilecek 

rijidite geriatrik hastalarda diğer hastalara göre daha fazla 

görülebilinir(18). Geriatrik hastalarda akciğer volümlerinde 

değişiklikler görülür.Artan   rezidüel volüm (RV) ve azlan vital 

kapasite ventilasyon perfüzyon uyumsuzluğunda artma ve alveolo-
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arteriyel oksijen gradientinin artmasına yol açan en önemli 

mekanizmadır (19).  

Hepatik Sistem 

Bu hastalarda azalmış karaciğer kitlesi, kan akımı, karaciğer’in ilaçları 

metabolize etme kapasitesi ve albumin üretimi sonucunda karaciğerde 

metabolize olan anestezik maddelerin idame doz gereksinimlerininin 

azalmasına sebep olmaktadır. (20).  

 Böbrekler ve Sıvı Regülasyonu 

Azalmış böbrek kan akımı,böbrek doku kitlesi ve glomerül sayısında 

azalmaya bağlı olarak intraoperatif sıvı takibi yapılması gerektiğini 

göstermektedir ayrıca tüm bu sebeplere bağlı olarak postopratif akut 

böbrek yetmezliği gelişebilir.Bu hastalarda azalmış böbrek kan 

akımı,böbrek doku kitlesi nedeniyle kullanılacak anestezik maddelerin 

dozunu ayarlamamız gerekmektedir. İntraoperatif  idrar çıkışı takibi 

ve sıvı takibiyle aşırı sıvı verilmesinden kaçınılmalıdır(20).  

Anestezi Yönetimi 

Bu hastalarda karaciğer ve böbrek kan akımında azalmalar ve 

anestezik maddelerin emilim ve atılım yerleri bu organlarda olduğu 

için dozlar gençlerde kullanılan dozlara göre daha düşük dozlarda 

olmalı ve kısa etkili ilaçlar tercih edilmelidir. Remifentanil tercih 

edilebilecek bir ajandır (21).  Çalışmalarda pankuronyum kullanan 

hastalarda pulmoner komplikasyon ve rezidüel blok insidansı yüksek 

bulunmuştur (22). İnhalasyon ajanları karşılaştırıldığında önemli fark 

yoktur fakat en hızlı derlenme desfluran ile sağlanır (23).  
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Hasta acil cerrahiye alınacaksa hemodinamiği daha az etkileyen ajanlar 

seçilmelidir bu amaçla etomidat veya ketamin tercih edilmelidir (24).  

Geriatrik hastaların anestezi seçiminde nöroaksiyel ve genel 

anestezinin birbirlerine karşı herhangi bir üstünlüğü yoktur. Alt 

ekstremite cerrahisinde nöroaksiyel anestezi tercih edilmektedir. 

Pıhtılaşma sistemi üzerindeki etkileri, postoperatif fibrinoliz 

inhibisyonunu önlemesi, total kalça artroplastisinden sonra derin ven 

trombozu insidansını azaltması tercih sebebidir. Nöroaksiyel  

anestezinin hemodinamik etkileri pelvik ve alt ekstremite cerrahisinde 

kan kaybının azalması ile ilişkili bulunmuştur . Nöroaksiyel anestezi 

hastanın kendi solunumunu sürdürmesini sağlar. Geriatrik hastalarda 

postoperatif odasında hipoksemik atak yaşamaya yatkınlık daha 

fazladır. Nöroaksiyel anestezi uygulanan hastalarda hipoksemi riski 

daha düşüktür(25).  

Anestezi sırasında hipotermiden kaçınmak gerekir,çünkü hipotermiye 

maruz kalması sonucunda postoperatif  hipoksemiye bağlı olarak 

morbidite ve mortalite riskini artırmaktadır. Postoperatif erken 

mobilizayon,ağrıya bağlı hipoksemiden kaçınmak,hastanede yatış 

süresini kısaltmak amacıyla iyi bir analjezi sağlanılmalıdır. 
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1-PEDİATRİK CERRAHİDE ROBOTİK CERRAHİ 

 

Minimal invaziv cerrahi (MİC) tüm dünyada cerrahi branşlarda 

giderek önem kazanmakta ve yaygınlaşmaktadır. Öyle ki çoğu 

hastalığın cerrahi tedavisinde altın standart prosedür haline gelmiştir. 

MİC, büyük insizyonlar yerine küçük deliklerden   yapılan cerrahi 

prosedürleri ifade etmektedir.  Açık cerrahiye oranla daha güvenli ve 

daha uygulanabilir olduğu düşünülmektedir. En önemli avantajları 

arasında postoperatif dönemde daha az ağrıya neden olması, hastanede 

kalış süresini kısaltması, bağışıklık sistemi üzerinde daha az stres 

yaratması, yapılan insizyonların küçük olmasına bağlı olarak kozmetik 

sonuçların yüz güldürücü olması ve bazı prosedürlerde operasyon süre 

ve maliyetini düşürmesi ve komplikasyon olasılığını azaltması 

sayılabilir.  

MİC denildiğinde akla ilk gelen şüphesizdir ki laparoskopik 

cerrahidir. Laparoskopik prosedürler, minimal invaziv cerrahinin en 

demonstratif ve ilk örneklerindendir. Laparoskopik cerrahide 

prosedürler, karbondioksit gazıyla pnömoperitoneum oluşturularak 

trokar adı verilen içinden cerrahi aletlerin geçirildiği vidalar, kamera, 

ve batın içine yerleştirilen ince cerrahi aletler yardımıyla 

gerçekleştirilmektedir. 

Bir başka MİC yöntemi olan robotik cerrahi, laparoskopik cerrahinin 

gelişmiştirilmiş bir versiyonu olarak değerlendirilebilir. En büyük 

avantajı ameliyatı yapan cerraha 3 boyutlu görüntü sağlaması ve 

işlemlerde el hassasiyetinin taklit edilebilmesidir (özellikle 

https://www.turkcerrahi.com/tip-sozlugu/cerrahi/
https://www.turkcerrahi.com/tip-sozlugu/cerrahi/
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laparoskopik cerrahinin en büyük handikapı olan dikiş atma 

işleminde). Çünkü robot kolları titremeyi filtre ederek el bileği gibi 

hareket ettiğinden hareketlerde hassasiyeti artırmaktadır. Robotla 

ameliyat yapan cerrah steril olmak zorunda değildir ve bu önemli bir 

konfor sağlamaktadır.  

Pediatrik cerrahi uygulamalarında (özellikle ürolojik cerrahilerde) 

robot kullanımı son yıllarda yaygınlaşmıştır. Ancak dünyanın pek çok 

ülkesinde hala rutin kullanıma geçememiştir. Pediatrik Robotik 

cerrahinin bir takım zorlukları mevcuttur. Bu ileri teknolojiyi 

sağlamak için gereken finansal maliyetler bu zorlukların başında 

gelmektedir. Bunun yanında öncelikle yetişkinler için tasarlanmış 

ekipmanlarla ilgili zorluklar da dünyadaki çoğu pediatrik cerrahi 

merkezinde alımı ve kullanımı yavaşlatmaktadır. İngiltere'de sadece 

iki merkezde robotik cerrahi ekipman çocuk hastalarda 

kullanılabilmektedir. Finansal yetersizlikler pek çok ülkede robotik 

cerrahi kullanımının kısıtlı olmasındaki en önemli etkendir.  Pediatrik 

üroloji robotik cerrahinin en çok kullanıldığı alan olmuştur.  

Çocuklarda robotun ilk kullanım örneklerinden biri üreteropelvik 

bileşke darlığı olan bir hastada yapılan Anderson-Hynes pyeloplastidir 

(üreteropelvik anastomoz geleneksel laparoskopik cerrahi yöntemde 

zorluk yaratmakta olduğundan). Tüm zorluklara rağmen robotik 

tekniklerin pediatrik cerrahide kullanımı gelecek vadetmektedir. 

Özellikle hassas anastomozların gerekli olduğu cerrahiler ( özofagus, 

barsak anastomozları vb), rekonstrüktif cerrahiler ve yenidoğan 

cerrahisi robotik cerrahinin avantajlarından faydalanmaya gebedir. 
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Daha geniş, rekabetçi bir pazar oluşması durumunda robotik 

cerrahinin pediatrik cerrahiye daha fazla entegre olması kaçınılmaz 

olacaktır.  

1.1-PEDİATRİK CERRAHİDE MİNİMAL İNVAZİV 

CERRAHİNİN TEMELLERİ 

Minimal invaziv cerrahi (MİC), ilk olarak erişkin genel cerrahi ve 

jinekolojik cerrahiden başlayarak son 30 yılda hızla gelişme 

göstermiştir. İlk laparoskopik appendektomi, kendisi bir jinekolog 

olan Kurt Semm tarafından yapılmıştır. İlk laparoskopik 

kolesistektomi 1985 yılında Almanya'da Erich Mühe ve 1987'de 

Fransa'da Philippe Mouret tarafından ortak bir jinekoloji ve genel 

cerrahi uygulamasında yapılmıştır.  

Çocuklar için uygun olan elektronik videoskopların, küçük aletlerin ve 

insüflatörlerin üretilmesiyle birlikte, MİC pediatrik cerrahide de yer 

edinmeye başlamıştır. 

Daha önce, tanısal laparoskopi, diğer adıyla peritonoskopi 1971 

yılında Gans tarafından karın boşluğunu araştırmak için çocuklarda 

yapılmıştır ve 1977'de Carnevale tarafından abdominal travma için 

küçük bir dizi tanısal peritonoskopi bildirilmiştir. 1976'da Rodgers, 

çocuklarda tanısal torakoskopi vaka bildirimleri yapmıştır. 

Peşi sıra bildirilen diğer pediatrik cerrahi vakaları ise konjenital 

diyafragma hernisinin transtorasik onarımı, özofagus atrezisi onarımı, 
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pektus ekskavatum onarımı, laparoskopik koledokal kist eksizyonu  ve 

minimal invaziv Kasai Prosedürü olmuştur .  

2000'li yılların başında robotik cerrahinin pediatrik cerrahiye girmiştir. 

Pediatrik üroloji robotik cerrahinin en çok kullanıldığı alan olmuştur.  

Çocuklarda robotun ilk kullanım örneklerinden biri üreteropelvik 

bileşke darlığı olan bir hastada yapılan Anderson-Hynes 

pyeloplastidir. 

Ardından tek insizyon laparoskopik cerrahi (SILS) gibi yeni teknikler 

geliştirildi: Muensterer, 2010 yılında bebeklerde ilk tek insizyon 

prosedürlerini ve Hansen 2011 yılında 224 vakadan oluşan geniş bir 

oldu serisini bildirmiştir. 

1.2- PEDİATRİK CERRAHİDE ROBOTİK CERRAHİ 

Pediatrik cerrahi uygulamalarında (özellikle ürolojik cerrahilerde) 

robot kullanımı yaygınlaşmaktadır ancak dünyanın pek çok ülkesinde 

hala rutin kullanıma geçememiştir.  

Pediatrik Robotik cerrahinin bir takım zorlukları mevcuttur. Bu ileri 

teknolojiyi sağlamak için gereken finansal maliyetler bu zorlukların 

başında gelmektedir. Bunun yanında öncelikle yetişkinler için 

tasarlanmış ekipmanlarla ilgili zorluklar da dünyadaki çoğu pediatrik 

cerrahi merkezinde alımı ve kullanımı yavaşlatmıştır. İngiltere'de 

sadece iki merkezde robotik cerrahi çocuk hastalarda 

kullanılabilmektedir. Finansal yetersizlikler pek çok ülkede robotik 

cerrahi kullanımının kısıtlı olmasındaki en önemli etkendir.  
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Pediatrik üroloji robotik cerrahinin en çok kullanıldığı alan olmuştur.  

Çocuklarda robotiğin ilk kullanım örneklerinden biri üreteropelvik 

bileşke darlığı olan bir hastada yapılan Anderson-Hynes pyeloplastidir 

(üreteropelvik anastomoz geleneksel laparoskopik cerrahi yöntemde 

zorluk yaratmakta olduğundan).  

Tüm zorluklara rağmen robotik tekniklerin pediatrik cerrahide 

kullanımı gelecek vadetmektedir. Hassas anastomozların gerekli 

olduğu cerrahiler ( özofagus, barsak anastomozları vb), rekonstrüktif 

cerrahiler ve yenidoğan cerrahisi, robotik cerrahinin avantajlarından 

faydalanmaya gebedir. Daha geniş, rekabetçi bir pazar oluşması 

durumunda robotik cerrahinin pediatrik cerrahiye daha fazla entegre 

olması kaçınılmaz olacaktır.  

Şu anda, ticari olarak temin edilebilen ve çocuklarda Robotik cerrahi 

için onaylanmış iki sistem vardır: DaVinci (2001'den beri Intutive 

Surgical) ve Senhance (2020'den beri Transenterix) Robotik sistemi. 

DaVinci Robotik sistemi, cerrah için bir kontrol ünitesi ve uzaktan 

kumandalı dört kolu olan bir hasta yan arabası içerir. Her kola, 3D 

görüşlü bir kamera, farklı cerrahi aletler ve damar sızdırmazlığı ve 

diseksiyonu için enerji veya zımbalama cihazları takılabilir. Aletlerin 

çapı 8 mm'dir ve uçları insan bileğine (“endowrist”) benzer şekilde 

yedi serbestlik derecesiyle bükülebilir (Şekil 1). Daha küçük çaplı 

Aletler (5 mm) de mevcuttur, ancak standart 8 mm'lik aletleri 

karakterize eden mafsallı bilek eklemleri yerine dokunaç benzeri 

süreklilik takım millerinin açıları nedeniyle, daha küçük 5 mm'lik 



 
142 GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA CERRAHİ BİLİMLER 

Kamera 
Görüntüsü 

Bilgisayar 
Konsolu 

 

Aletler, mekansal olarak kısıtlanmış çalışma alanlarındaki standart 8 

mm'lik aletlerden daha az el becerisine sahiptir . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: DaVinci robotik sisteminin şematizasyonu.  

Cerrah bilgisayar konsolundaki aletlerden ameliyatı 

gerçekleştirmektedir. Görüntüler yüksek çözünürlüklü 3D kamera ile 

kaydedilmekte ve hem cerrahın görüş alanındaki hem de dışarıdaki 

bilgisayar ekranına yansıtılmaktadır. Cerrahın konsolda uyguladığı 

hareketler, hasta üzerindeki robotik kollara iletilmektedir. Bir scrub 

hemşire alandaki aletleri düzenlemektedir. 

Diğer robotlar ise 2013 yılında bildirilen anastomozu 

otomatikleştirmek için görüntü odaklı bir pediatrik cerrahi robot olan 

KidsArm veya 2014 yılında Leonard tarafından bildirilen STAR gibi 
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otomatik dikiş robotlarıdır ve her ikisi de pediatrik cerrahlar 

tarafından daha geniş bir inceleme beklemektedir. 

2- PEDİATRİK CERRAHİ HERNİ AMELİYATLARINDA      

PERCUTAN INTERNAL RING SUTURING 

 (PIRS)TEKNİĞİ 

Kasık fıtığı onarımı çocuk cerrahisi rutininde en sık yapılan 

ameliyattır. Bu hastalığın tedavisinde kasıktan yapılan transvers 

insizyonla açık cerrahi yaklaşım en yaygın tekniktir. Fakat son 

yıllarda çocuklarda laparoskopik kasık fıtığı onarımı da popüler hale 

gelmiştir.  Çocuk cerrahisinde laparoskopik fıtık onarımı genellikle üç 

port ile ve karın içinde bağlanarak yapılır. Ama PIRS tekniğinde 

sadece göbekten kamera için port gerektirir.  D.Patkowski tarafından 

tanımlanan operasyonun detaylarından, açık fıtık onarımı ve 

laparoskopik teknik ile karşılaştırmalarından bahsedilecektir.  

Yalnızca tek port kullanılması, kısa ameliyat süresi, işlemin göreceli 

basit olması ve neredeyse görülmeyen yara izleri ile kusursuz 

kozmetik sonuçları bu yöntemin avantajlarını oluşturmaktadır. PIRS 

ameliyatı, açık cerrahi girişim ve diğer laparoskopik ameliyatlara 

tedavi alternatifi olarak düşünülmelidir.  

2.1-PERKÜTAN İNTERNAL RİNG SÜTUR (PIRS)TEKNİĞİ 

Kasık fıtığı ameliyatları çocuk cerrahisi kliniklerinde en sık uygulanan 

cerrahi işlemler arasındadır ve bu hastalığın tedavisinde uygulanan 

Modifiye Ferguson ameliyatı altın standart haline gelmiştir. Düşük 

komplikasyon ve yüksek başarı oranları bu tedavinin en sağlam 
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dayanakları olmuştur. Ancak ilk olarak erişkinlerde uygulamaya giren 

ve endikasyonları gittikçe genişleyen, minimal invaziv cerrahi 

teknikler, son yıllarda, çocuk cerrahisinde de kendisine yaygın 

kullanım alanı yaratmaktadır. 

Çocuk kasık fıtıklarında ilk tarif edilen laparoskopik ameliyatlar, açık 

yöntemi taklit etmişlerdir. Son yirmi yıl içerisinde çocuklarda kasık 

fıtığı onarım için bir çok yeni cerrahi teknik tanımlanmıştır.  

PIRS ameliyatının teknik detayları ise şu şekildedir. İşlem genel 

anestezi altında uygulanmaktadır. Hastaların laparoskopi öncesinde 

mesane ve mideleri boşaltılmalıdır. Monitör hastanın ayak tarafında 

durmalıdır. Klasik ameliyatlarda olduğu gibi cerrahın fıtığın olduğu 

tarafta bulunmasına gerek yoktur. Ameliyata başlamadan önce 2/0 

polipropilen sütürün iğnesi ipten kesip ayrılır. Kalan ipin üçte biri 

iğnenin ucundan çıkacak şekilde 18-22 G enjektör iğnesinin 

içerisinden geçirilip geriye katlanır. İşlem öncesi iğnelere 20-30 

derecelik eğim verilebilir. Eğim sırasında iğne lümeninin daralıp 

tıkanmaması için ucundan içerisine daha ince başka bir iğne kılavuz 

olarak sokulur böylece içerisine sokulacak ipin hareketini 

engelleyecek daralma olmaz.  

Hasta masaya supin pozisyonunda yatırılır, saha arıtımı ve temizlik 

sonrası göbekten Hasson yöntemiyle 3 mm lik sıfır derece optik 

yerleştirilir. Optik ile kontrol edildikten sonra karın çocuğun yaşına 

göre 8-12 mmhg basınçla şişirilir. Ameliyat, bir ucu ciltten sokulan 

emilmeyen bir ipin, kasık kanalı iç halkası hizasında fıtık kesesi 

boynunu çepeçevre döndürülerek yine aynı noktadan vücut dışına 
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çıkarılması ve dışarıda bağlanması esasına dayanmaktadır. Üç yüz 

altmış derecelik bu dönüş iki hamlede gerçekleştirilir. Önce kasık 

kanalının dış 180 derecesi ikiye katlanmış bir ip ile dönülür ve halka 

şekline gelen ipin orta kısmı periton içerisine bırakılır. Ardından aynı 

giriş deliğinden ikinci ip kanalın iç 180 derecesini dönerek birinci ipin 

arasına sıkıştırılarak birinci ip yardımı ile dışarı çekilir, böylece 360 

derecelik dönüş gerçekleşmiş olur. İkinci ip keseyi bağlamakta 

kullanılacak olan iptir. Birinci ipin görevi ise ikinci ipi kese dış 

kenarından dolaştırarak dışarıya almaktır. 

Son aşamada sadece sahada sadece iğne deliğinden dışarıya çıkmış 

ikinci ip bulunmaktadır. İplerin dışarıdaki uçları sıkıca bağlanır ve 

ipler pay bırakılarak kesilir ve düğüm cilt altına itilir. (Şekil 

2).Pnömoperitoneum boşaltıldıktan sonra çıkarılan port yerleri suture 

edilir. İnguinal bölgedeki iğne giriş yeri pansuman ile kapatılır (Resim 

1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1: PIRS tekniği kullanılarak yapılan bir inguinal herni operasyonunun 

postoperatitif ve  intraoperatif görüntüleri 
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Şekil 2: PIRS tekniğinin şematik gösterimi 
 

Postoperatif dönem ve nüks ile alakalı çeşitli hayvan deneyleri 

literatürde yer almaktadır. Bir merkezde 9 köpekte, 11 inguinal 

hernide (iki adet bilateral) yapılan PIRS tekniği ile inguinal herni 

onarımı yapılmıştır. Ameliyat edilen her köpek, ameliyattan önce, 

ameliyattan hemen sonra ve üç ay sonra kasık kanallarının ultrason 

muayenesi ile birleştirilen ameliyattan önce kapsamlı bir klinik 

muayeneye tabi tutulmuştur. Ameliyat edilen köpeklerin hiçbirinde 
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gözlem süresi içerisinde fıtık nüksü görülmediği ve tüm bireylerin 

anesteziden iyileştikten hemen sonra tam hareketliliğe geri döndüğü 

raporlanmıştır. 

Pırs yöntemi inguinal hernideki kullanımı haricinde iyi tasarlanmış 

kullanışlı bir sütür atma yöntemidir. Obez çocukların ameliyat sonu 

umbilikal trokar açıklığını kapapak zorluklar içerir. Başarısız 

kapamalardan kronik akıntılar ve herniler geliimektedir. O yüzden 

umbilikal fasiayı içeren güçlü bir kapama için PIRS yöntemi 

kullanışlıdır (Resim 2). 

Morgagni hernisi önceden açık cerrahi ile herni açıklığının kenarlarını 

karın ön duvarına asma prensibiyle yapılırken son yollarda umbilikal 

trokardan teleskopik görüntü altında xiphoid altında 2 mini kesiyle 

PIRS yöntemi uygulanarak güvenle yapılmaktadır (Resim 3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2: Obez bir çocukta PIRS tekniği kullanılarak yapılan göbek kapatma 

işleminin  intraoperatif görüntüler 

 



 
148 GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA CERRAHİ BİLİMLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3: PIRS tekniği kullanıarak yapılan Morgagni Her<nisi onarımı olgusunun 

intraoperatif görüntüleri 

 

Sonuç olarak PIRS tekniğinin güvenilir, efektif bir teknik olduğu, 

takip süresini kısalttığı, skarsız iyileşme sağlandığı ve karşı tarafın da 

değerlendirilebilmesi avantajının olduğu söylenebilir. Nüks ve 

komplikasyon oranları da karşılaştırmalı olarak düşüktür. 

Laparoskopik onarımların sıklaştırılması ve literatür katkıları ile 

gelecekte gelişecek ve rutinde yer alabilecek bir teknik olarak 

izlenmektedir. 



 
 149 

3-SANAL BRONKOSKOPİ 

Gelişen teknolojiyle birlikte non invaziv yöntemler ön plana çıkmıştır. 

Bunlardan bir tanesi de sanal bronkoskopi,yani, ince kesit spiral BT 

ile trakeobronşial yapıların sanal olarak görüntülenmesidir.  

Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonlarında kullanımıyla alakalı 

çeşitli yayınlar yapılmış, sanal bronkoskopi ile fiberoptik bronkoskopi 

tanı aracı olarak birbirleriyle karşılaştırılmıştır.  

BT sanal bronkoskopi konusundaki çalışmalar ilk kez Vining ve 

arkadaşları tarafından sunulmuştur. Yazılım programındaki ve 

kullanılan görüntüleme sistemlerindeki hızlı gelişmeler ile konu önem 

kazanmıştır. Ancak hala sanal endoskopik görüntülemenin tanısal 

kullanımı pek çok merkezde rutine geçememiş ve akademik düzeyde 

kalmıştır. Ancak sanal bronkoskopinin endobronşial lezyonlarda 

bronkoskopiye rehberlik edebileceği gerçeği yadsınmamalıdır.  

3.1 SANAL BRONKOSKOPİ NEDİR? 

Sanal bronkoskopi, ince kesit spiral bilgisayarlı tomografi kullanılarak 

solunum yollarının anatomik görüntülemesinin çıkarılmasıdır. 

Özellikle teknik sorunlar nedeniyle değerlendirilmesinin zorlu olduğu 

havayollarının görüntülenmesinde faydalı olmaktadır. Görüntüler pek 

çok açıdan alındığından, solunum yollarının üç boyutlu şekilde 

değerlendirilmesine olanak sağlar. Bu çoklu açı görüntülere MPR yani 

multiplanar rekonstrüksiyon denmektedir. Spiral tarama sayesinde 

belli bir hacimden bilgi edinilebilir. Bu bilgiler özel yazılımlarla üç 

boyutlu görüntülere dökülmektedir. Amaç trakeadan itibaren her iki 
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ana bronş ve segmental, subsegmental dalların görüntülemesini 

yapılmasıdır. 

3.2 SANAL BRONKOSKOPİ İÇİN GEREKSİNİMLER 

NELERDİR? 

 Sanal bronkoskopi için gereksinimler şöyle sıralanabilir 

1.Spiral BT Cihazı: Hacim bilgisi elde etmekte kullanılır. Alanın 

kesintisiz bilgileri alınarak bu bilgiler özel yazılımlarla üç boyutlu 

görüntülere dökülmektedir. Kısa aralıklı taramalarla görüntülemenin 

hassasiyeti artırılabilir. 

2.Üç boyutlu görüntü oluşturmak için özel yazılımlar 

(surface/volume): Üç boyutlu sunum için genellikle gölgeli yüzeye 

dayalı yani surface gösterim veya hacimsel yani volume gösterim 

yazılımları kullanılır. 

3.Artefaktların en aza indirilmesi: Spazmolitik kullanımı nefes 

tutturulması vb. 

4.Doku uygunluğu: Lümen ve incelenecek doku arasında kontrast 

farkı sağlanmalıdır. 

 

3.3 SANAL BRONKOSKOPİNİN KLİNİK KULLANIMI 

 

Sanal bronkoskopinin klinik uygulama alanları şöyle sıralanabilir 

 

1. Bronkoskopi girişimini kabul etmeyen hastalar 

2.Hava yollarında lümen içi  yer kaplayan lezyonların incelenmesi ve 

bu lezyonların karakterizasyonlarının yapılması 
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3. Havayolu stenozlarının değerlendirilmesi  

4. Bronkoskopi öncesi ve endoluminal girişimlerde planlama 

bronkoskopi öncesi hasta seçimi 

5. Doğumsal ya da edinsel hava yolu anomalileri (varyasyonlar, 

fistüller vb)  

6. Pediatrik olgularda hava yolunun değerlendirilmesi 

7. Tedavi sonrası kontrol  

8. Toraks içi anatomik yapıların anlaşılması ve bronkoskopi eğitimi 

 

3.4 SANAL BRONKOSKOPİ İLE FİBEROPTİK 

BRONKOSKOPİNİN KIYASLANMASI 

 

Sanal bronkoskopi fiberoptik ile karşılaştırıldığında çeşitli avantaj ve 

dezavantajlar içermektedir. 

Sanal bronkoskopinin avantajları şunlardır, 

1.Girişimsel olmayan bir işlem olması ve dolayısıyla komplikasyon 

riski olmaması 

2. Pek çok farklı açıdan görüntüleme olanağı sağlaması  

3.Tıkanmış lümenin distalinin de değerlendirilebilmesi 

4. Görüntülerin tekrar tekrar elde edilebilmesi 

5.Sadece lümen içi değil, lümen dışı yapıların da değerlendirilebilmesi 

6. Bronş çapı, lezyon boyutu, stenoz uzunluğu gibi sayısal ölçümler 

sağlaması  
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Sanal bronkoskopinin dezavantajları şöyle sıralanabilir, 

 

1. Mukozanın değerlendirilememesi  

2.Biyopsi işleminin yapılamaması 

3.Küçük lezyonların ( <5 mm ) saptanmasında duyarlılığın düşük 

olması  

4.Duyarlılığın yüksek olmasına karşın, özgüllüğün düşük olması 

(karsinom, mukus tıkacı, pıhtı, benign kitle ayrımında güçlük 

çekilmesi) 

5.Dinamik değerlendirme gerektiren olgularda kısıtlı kalması 

Sanal bronkoskopi ile Fiberoptik bronkoskopi şu şekilde 

karşılaştırılabilir, 

 

Sanal Bronkoskopi  Fiberoptik Bronkoskopi 

BT imajlarından elde edilen 3D 

görüntü 

In-vivo lümen içi görüntü 

Komplike görüntüleme cihazları 

   

Sadece video   

Birçok sayısal ölçüm imkanı Sınırlı sayısal ölçüm 

Görüntüleme planlarında sınır yok

  

Yalnızca frontal planda görüntü 

Solid yapıların hem içten hem de 

dıştan görüntüsü 

Sadece endoluminal görüntü 

Kontrol edilebilir görüntüleme 

geometrisi  

Sabit perspektif  

Çok sayıda simultane görüntüler 

mümkün 

Kullanıcı aynı anda tek görüntü 

görebilir 

Görüntüler kaydedilebilir  

                          

Video görüntüsü kaydedilebilir 

Mukozal yüzey ile ilgili bilgi 

yoktur        

Mukozal yüzey ile ilgili detaylı 

bilgi elde                                                                                                                                                                     

edilir      

Girişimsel işlem mümkün değil       Girişimsel işlem mümkün 
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3.5 ÇOCUKLARDA YABANCI CİSİM ASPİRASYONUNDA 

SANAL BRONKOSKOPİ KULLANIMI 

Yabanci cisim aspirasyonu (YCA) ile başvuran çocuk hastalarda sanal 

bronkoskopinin kullanımıyla alakalı çeşitli çalışmalar mevcuttur.  

Yapılan bir retrospektif çalışmada, bir üniversite hastanesinde, 2006-

2010 yılları arasında YCA şüphesi ile bronkoskopi yapılan olgular; 

yaş, cinsiyet, yakınmaları, muayene bulguları, YCA öyküsünün 

varlığı, akciğer grafisi bulgusu, sanal bronkoskopi bulgusu, yabancı 

cismin niteliği, çıkarıldığı yer ve komplikasyonları değerlendirilmiştir. 

YCA şüpheli 24’ü (% 56) erkek, 19’u (% 44) kız 43 çocuk 

değerlendirilmiştir. Ortalama yaş 29 ay (1-168 ay) olup, 36 olgu (% 

84) 3 yaşın altındadır. On dört hastada (% 33) radyolojik görünüm 

normaldi. Öyküsü negatif olan 4 YCA şüpheli olgu da dahil, SB 

yapılan 11 hastanın tamamında yabancı cisim belirlendi. Aspirasyon 

öyküsü pozitif olan 31 olgunun tamamında YCA saptanırken, öyküsü 

negatif olan 12 olgunun 10’unda (% 83) YCA saptanmıştır. Sonuç 

olarak aspirasyon öyküsü şüpheli ve radyolojik bulguları yeterli 

olmayan olgularda sanal bronkoskopinin, tanıya önemli katkılar 

sağlamakta olduğu ancak tanı şüphesi bulunmayan olgularda ise sanal 

bronkoskopinin , yüksek radyasyon nedeni ile yapılmaması gerektiği 

belirtilmiştir. 

Bir diğer çalışmada ise trakeobronşial ağaçta nonopak bitkisel yabancı 

cismleri olan çocuklarda sanal bronkoskopinin rolü incelenmiştir. 

Başlangıçta yabancı cisim aspirasyonu şüphesi olan 40 çocukta 

posteroanterior akciğer grafisi yapılmıştır. Bilgisayarlı tomografi sanal 
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bronkoskopi, akciğer grafisinin normal olarak izlendiği 20 hastada 

yapılmıştır ve ardından sanal bronkoskopik bulgular, rijit bronkoskopi 

sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Toplam 60 hasta; 1 ay ile 8 yaş 

arasında değişen tüm çocuklar dahil edilmiştir. Rijit bronkoskopi 59 

hastada multidetektör bilgisayarlı tomografi sanal bronkoskopi (yani 

yabancı cisim varlığı, yerleşim yeri ve boyut ve şekil) sonuçlarını 

doğrulamıştır. Kalan olguda, sanal bronkoskopi ile tanımlanan bitkisel 

bir yabancı cismin, sert bronkoskopi ile kalın bir mukus tıkacı olduğu 

görülmüştür. Böylece, sanal bronkoskopinin pozitif prediktif değeri 

%98.3 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak sanal bronkoskopi, 

trakeobronşiyal ağaçtaki radyolüsent bitkisel yabancı cisimleri 

tanımlamak için hassas ve spesifik bir tanı aracıdır. Ayrıca rijit 

bronkoskopi için yararlı bir ameliyat öncesi yol haritası 

sağlayabileceği ifade edilmiştir. Solunum yolu yabancı cismi veya 

kronik açıklanamayan solunum semptomları olduğundan şüphelenilen 

hastaların trakeobronşiyal ağaçtaki bitkisel yabancı cismi dışlamak ve 

genel anestezi ve invaziv rijit bronkoskopiden kaçınmak için 

multidetektör bilgisayarlı tomografi sanal bronkoskopiye tabi 

tutulması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Bu çalışmalar ve daha pek çok çalışmanın ışığında şu ifade edilebilir 

ki pozitif klinik tanı ve negatif akciğer grafisi varlığında, gereksiz 

girişimsel işlem uygulamaktan anestezi vermekten ve bronkoskopi 

gibi riskli bir işlemden kaçınmak için trakeobronşiyal yabancı cisim 

aspirasyonu şüphesi olan tüm vakalarda sanal bronkoskopi 

düşünülmesi gerektiği, sanal bronkoskopinin  yüksek hassasiyet, 
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özgüllük ve geçerliliğe sahip olduğu için gizli yabancı cisim 

aspirasyonu vakalarının taranmasında özellikle yararlı olduğu 

söylenebilir. Ayrıca bronkoskopi için hasta seçimi, işlem öncesi 

rehberlik etmesi, tedavi sonuçlarının takibi gibi pek çok durumda rutin 

kullanıma sokulabilir.  

 4-MIKNATIS CERRAHİSİ 

Minimal invaziv cerrahinin en güzel örneklerinden biri mıknatıs 

cerrahisi diğer adıyla manyetik cerrahidir. Manyetik cerrahide, bir 

erişim noktasından birden fazla ameliyat cihazı yerleştirilir ve daha 

sonra manyetik cihaz karın üzerindeki cilt üzerinde bir mıknatıs 

tarafından kontrol edilmektedir. Buna karşılık, geleneksel 

laparoskopik veya robotik cerrahide, her alet için bir kesi 

gerekmektedir ve laparoskopik cerrahide aletlerin hareket açıklığı 

sınırlıdır. Günümüzde özellikle ürolojik cerrahilerde mıknatıs 

cerrahisi seçili merkezlerde kullanıma girmeye başlamıştır. Bu 

gelecek vaadeden yöntemin en büyük avantajları tek kesi kullanılması 

ve dolayısıyla kozmetik sonuçların çok daha iyi olması, ağrının ve 

postoperatif iyileşmenin hızlı olması, kullanılan aletlerin hareket 

açıklığının geniş olmasıdır.  

4.1 MIKNATIS CERRAHİSİ/MANYETİK CERRAHİ 

NEDİR? 

Levita™ manyetik cerrahi sistemi (LMSS), mıknatıslar kullanılarak 

retraksiyon sağlayabilen ve laparoskopik ve robotik prosedür sırasında 

kullanılan port sayısını azaltabilen yeni bir cihazdır. Laparoskopik 
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kolesistektomi, bariatrik operasyon ve robotik radikal prostatektomi 

için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylıdır. Manyetik cerrahide, 

bir erişim noktasından birden fazla ameliyat cihazı yerleştirmekte ve 

daha sonra manyetik cihaz ameliyat bölgesi üzerindeki cilt üzerinde 

bir mıknatıs tarafından kontrol edilmektedir.Levita manyetik cerrahi 

sistemi, ameliyatın  izlerini en aza indirmek için tasarlanmış azaltılmış 

portlu laparoskopik cerrahi prosedürlere izin verir. Şaftsız çıkarılabilir 

bir kavrayıcıyı kontrol eden cilde yerleştirilmiş harici bir mıknatıstan 

oluşan sistem, aletlerin sabit konumlu bir pivot noktasının 

kısıtlamaları olmadan hareket etmesini sağlar (Şekil 3). Levita 

manyetik cerrahi sistemi, ABD'de laparoskopik kolesistektomi 

prosedürlerinde safra kesesinin gövdesini ve fundusunu kavramak ve 

geri çekmek için endikedir; bariatrik prosedürlerde karaciğer; 

prostatektomi prosedürlerinde prostat ve periprostatik doku; ve 

kolorektal prosedürlerde kolon, rektum ve peri-kolorektal doku, 

cerrahi alanın erişimini ve görselleştirilmesini kolaylaştırmak için 

kullanılmaktadır. Cihaz, 20 ila 60 kg/m2 vücut kitle indeksi (BMI) 

aralığında olan hastalarda kullanım için endikedir. 

 

Şekil 3: Manyetik Cerrahide Kullanılan Temel Aletler 

Değiştirilebilir Uç 

Eksternal Manyetik Kumanda 

Manyetik Grasper 

Cihazı 
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4.2 MIKNATIS CERRAHİSİNİN UYGULAMA ALANLARI 

Laparoskopik kolesistektomi, bariatrik cerrahi ve robotik radikal 

prostatektomi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı bir yöntem 

olan mıknatıs cerrahisinin ameliyat sonuçları ile alakalı çeşitli seriler 

literatürde mevcuttur. 

Yapılan bir çok merkezli, prospektif klinik araştırmada mıknatıs 

cerrahisi ile kolesistektomi yapılan 50 hastalık bir vaka serisi 

sunulmuştur. Bu çalışmada Manyetik alanlarla birleştirilen 

laparoskopik aletlerin mobiliteyi artırdığı ve dolayısıyle cerrahin 

performansını artırdığı ifade edilmektedir. Ayrıca en büyük artılardan 

biri olarak prosedürü gerçekleştirmek için trokar sayısını azalttığının 

altı çizilmiştir ve dolayısıyla diğerlerinin yanı sıra insizyonel ağrı, 

skar, enfeksiyon, bağırsak ve vasküler yaralanmalar dahil olmak üzere 

trokarların iyi bilinen ilişkili komplikasyonlarını azaltabileceği ifade 

edilmiştir. Bir manyetik cerrahi sistemin (Levita Magnetics'in cerrahi 

sistemi) güvenliğini ve performansını değerlendirmek için prospektif, 

çok merkezli, tek kollu, açık etiketli bir çalışma yapıldı. Araştırmada 

manyetik cerrahi cihazı (Levita Magnetics'in cerrahi sistemi)  3 portlu 

bir laparoskopik teknikle yapılan kolesistektomiler sırasında 

kullanılmıştır. Safra kesesini yeterince harekete geçirmek için cihazın 

güvenliği ve fizibilitesi değerlendirilmiştir. Hastalar postoperatif 

dönemde 30 gün boyunca takip edilmiştir. Ocak 2014 ile Mart 2015 

arasında benign safra kesesi hastalığı olan 50 hasta çalışmaya 

alınmıştır. Prosedürler 50 hastanın hepsinde başarıyla 

gerçekleştirilmiş ve cihazla ilgili ciddi advers olay bildirilmemiştir. 
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Cerrahlar, cerrahi alanın ekspozisyonunu "mükemmel" (%90) veya 

"yeterli" (%10) olarak değerlendirmiştir. Sonuç olarak bu klinik 

çalışmada yeni manyetik cerrahi sistemin azaltılmış port laparoskopik 

kolesistektomide güvenli ve etkili olduğunu ifade edilmektedir. 

Bir diğer klinik araştırmada ise LMSS kullanılarak on prosedür 

gerçekleştirilmiştir. Olgular çeşitli tekniklerin kullanıldığı nefrektomi 

olguları olarak raporlanmıştır. Tüm hastalar postoperatif 1.veya 2. 

günde eve taburcu edildi ve 30 gün içinde tekrar kabul edilmedi.Bu, 

böbrek prosedürü için LMSS kullanımı ile ilgili ilk rapordur. 

Laparoskopik ve robotik böbrek prosedürü için kullanımının güvenli 

ve uygulanabilir olduğu, diseksiyon sırasında renal hilusu ve 

üreteropelvik kavşağı açığa çıkarmak için özellikle yararlı olduğu 

ifade edilmektedir. LMSS kullanımını optimize etmek ve maliyet 

etkinliğini değerlendirmek için daha fazla çalışma gerekliliği 

vurgulanmıştır. 

Çocuk cerrahisi ile ilişkili kullanıma örnek olarak manyetik teknik 

Long gap özofagus atrezisinin düzeltilmesinde kullanılmıştır. Long 

gap özofagus atrezilerinde tedavide çocuklar çoklu açık göğüs 

ameliyatı geçirmektedir. Çalışmanın amacı bu büyük ameliyatlar 

yerine daha az invaziv bir yöntem kullanılması adına veri toplamaktır. 

Bu merkezde kullanılan teknikte özefageal poşu içeriden itmek için 

ucunda bir piston bulunan mıknatıs uçlu bir kateter kullanılmıştır. 

Çekici manyetik kuvvet, kateterin özofagus poşunu germesine 

yardımcı olurken, hidrolik piston mıknatısın çok büyük kuvvet 

uygulamasını önlemektedir. Piston ayrıca hidrolik basınç ölçümüne 
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dayanarak özofagus gerginliğinin tahmin edilmesini sağlamaktadır ve 

pistona uygulanan hidrolik dither sürtünmeyi ortalamak amaçlı 

kullanılmıştır. İşlemler bir özofagus maketi üzerinde tezgah düzeyinde 

yapılmış ve bir prototip oluşturmak amaçlanmıştır. Bu sistem yayında 

“Manyetik bougienage” olarak isimlendirilmektedir. Bu çalışma, 

gerçek hastalarda kullanılmak üzere bir sistem tasarımının bir sonraki 

adımı için bir temel oluşturmaktadır. 

Bu gibi pek çok çalışma ve uygulama ile mıknatıs cerrahisinin ileride 

rutin uygulamalarda yerini alacağı ön görülebilmektedir. 

5-CERRAHİDE YAPAY ZEKA KULLANIMI 

Gelişen teknoloji, internet çağının yükselişi,robotların üretilmesi ve 

hayatımıza girmesiyle yapay zeka teknolojisi ciddi atılım 

yapmaktadır. Geleceğin teknolojisi olarak isimlendirilen yapay zeka 

teknolojisindeki gelişmelerden elbetteki sağlık alanı da etkilenmiştir.  

Sağlık alanı içerisinde en çok cerrahi bilimlerin robotik cerrahi 

dalında umut vaadeden çalışmalar mevcuttur. Gelecekte problem 

analizi yapabilen, problemler için çözüm önerisi sunabilen hatta 

çözümü gerçekleştirebilen robotla entegre yapay zekanın geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. İnsan benzeri kognitif yeteneklerin robotlara 

entegrasyonu için çalışmalar yapılaktadır. Yapay zekanın cerrahi 

birimlere entegrasyonunda öncelikli amaçlanan tıbbi hayatı azaltmak 

ve zaman tasarrufu sağlamaktır. Yapay zeka kullanımının postoperatif 

dönemdeki iyileşme sürecini hızlandıracağı, komplikasyonları 

azaltacağı düşünülmektedir.  
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5.1 YAPAY ZEKA NEDİR? 

Yapay zeka, makinelere sorun çözme, sorunla ilişkili olarak akıl 

yürütme, kelime tanıma ve karar verme gibi kognitif yetenekleri 

yerine getirme yeteneği veren algoritmaların geliştirilmesi olarak  

tanımlanabilir.1 Bilim kurgu gibi gelen bu teknoloji yavaş yavaş 

günlük hayatımıza entegre olmaya başlamıştır ve akademik anlamda 

oldukça popüler bir konudur.  

Sanayi devrimi ile ortaya çıkan basit makinelerin üretime ve insan 

hayatına entegrasyonu makinelerin işlevlerinin geliştirilmesi için 

yapılan çalışmalarla devam etmiştir. Ancak günümüzde sadece daha 

iyi işlevler gösteren makineler değil, üretkenlik ve yaratıcı potansiyeli 

olan makineler üretimi hedeflenmektedir. 

Sağlık hizmetleri de bu teknolojik gelişmelerden nasibini almıştır. Bu 

nedenle hekimlerin güncel bilgiye hakim olması, teknolojiyle 

etkileşimlerinin devam etmesi ve yapay zeka hakkında bilgi sahibi 

olmaları önemlidir.  

Yapay zeka ilişkili 4 temel alan mevcuttur, 

1) Makine Öğrenimi, 2) Doğal dil işleme, 3) Yapay sinir ağları, 

4) Bilgisayarla görme 

 

5.2. YAPAY ZEKA VE CERRAHİ BİLİMLER 

Yirminci yüzyılın başından itibaren başlayan laparoskopik cerrahi 

uygulamaları ile birlikte cerrahi bilimler teknoloji ile entegre olmaya 

başlamıştır. 20 yıl içerisindeki hızlı gelişmeler sonucunda robotik 



 
 161 

cerrahi önem kazanmaya başlamıştır ve günümüzün en populer 

konularından biri haline gelmiştir. Laparoskopik cerrahinin eksikleri, 

sınırları,açık cerrahideki el hassasiyetinin makinelere aktarılması 

ihtiyacı robotik cerrahinin gelişmesine ön ayak olmuştur. Bir sonraki 

adım ise planlama yapabilen, kognitif fonksiyon sahibi, 

programlanabilen, çözüm üreten ve öğrenen, verimliliği artırırken hata 

oranlarını azaltan robotlar üretmek ve cerrahide kullanımlarını 

başlatmaktır.  Gelecekte robotik sistemlere entegre edilmiş yapay zeka 

uygulamalarını cerrahi görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır.  

5.3. CERRAHİDE ‘’ iKnife ve iKnife Proses’’ AKILLI BIÇAK 

Cerrahi ile eksize edilen dokuların malignite potansiyeli taşıyıp 

taşımadıklarını anlamak, dokunun alınması, taşınması, patoloji 

laboratuvarında işlemlerden geçirilmesi ve patologlar tarafından 

değerlendirilmesi gerekmektedir. iKnife teknolojisi ile kanserli 

dokuların tespit edilmesinde kullanılan bir teknolojidir. Bu teknoloji 

ile dokular saniyeler içerisinde değerlendirilebilmektedir. iKnife, 

dokuyu elektrik kullanarak kesen ve buharlaştıran bir elektrocerrahi 

sistemidir. Eksize edilen buharlaşmış doku hakkında bilgi toplar ve 

bunları analiz eder. Hızlı buharlaşmalı iyonizasyon kütle 

spektrometrisi kullanılarak birçok kanser türü ile ilişkili olan lipid 

metabolizmasındaki bozuklukların dokularda tespit edilmesi 

mekanizması ile çalışmaktadır. iKnife teknolojisi sayesinde tümör 

içeren beyin, meme, kolon overler gibi pek çok dokudaki kanserli 

dokular, normal dokulardan ayırt edilebilmektedir. Doğruluk payı da 

oldukça yüksektir. 
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iKnife proses yardımıyla alınan doku çok hızlı bir şekilde -70 °C’nin 

altına indirilerek dondurulmakta ve dondurma işlemi sırasında tespit 

edilen anormal hücreleri ortadan kaldırmaktadır. Dondurulma 

işleminden sonra dokuların sahip olduğu lipid profilindeki 

değişiklikler incelenmektedir. Diyatermi tedavisi sonucu ortaya çıkan 

gaz partikülleri bir emme pompasına takılı cam tüp aracılığıyla kütle 

spektrometresine iletilmektedir. Buradaki veriler depolanmakta ve 

sonra da işlenebilmektedir. Böylece kanserli doku tanısı saniyeler 

içinde gerçekleştirilebilmekte, hem zaman hem işgücü tasarrufu 

sağlanmakta ve tanı doğruluğu artırılmaktadır (Şekil 4.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4 :iKnife prosesin şematik mekanizması. İrrigasyon ve  aspirasyon özelliği 

eklenmiş bir bipolar diatermi kullanılarak alınan doku içerisindeki lipit profili 

değişiklikleri analiz edilerek malignite tespiti yapma mekanizmasına dayalı 

çalışmaktadır. 
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 5.4 CERRAHİDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARINA 

ÖRNEKLER 

Literatürde yer alan çalışmalardan birinde ürolojik malignitelerde 

yapay zekanın uygulamalarının bildirildiği 47 makale gözden 

geçirilmiştir. Derleme çalışmada “Üroloji”, “yapay zeka”, “makine 

öğrenimi”, “derin öğrenme”, “Yapay Sinir Ağları”, “bilgisayar 

vizyonu” ve “doğal dil işleme” anahtar kelimeleri kullanılarak 

ürolojide yapay zekanın uygulanmasına ilişkin literatürü tanımlamak 

ve gözden geçirmek için uyarlanmış ve kategorize edilmiştir. Benign 

olduğu düşünülen vakalarda yapay zekanın doku tanısını tahmin 

etmekteki doğruluğu araştırılmıştır. Ayrıca ürolithiazsizdeki taş 

kompozisyonunun tahmin edildiği ve pediatrik ürolojide ve prostatik 

adenomlardaki hastalık şiddetinin belirlenmesinde de yapay zeka 

uygulamaları kullanılmıştır. Malign tümörlerin tedavi sonrası yanıt, 

nüks oranları, sağkalım yapay zeka kullanılarak tahmin edilmeye 

çalışılmıştır ve sonuç olarak yapay zeka ile elde edilen verilerin klasik 

rutin yaklaşımlardan daha doğru sonuçlar verdiği istatistiksel olarak 

doğrulanmıştır. Kitle sınıflandırmaları, nükleer derecelendirmeler, 

sistoskopik malignite tanıları, radyomik uygulamaları, Gleason 

skorunun öngörülmesi yapay zekanın diğer kullanım alanları olarak 

sunulmuştur. Sonuç olarak yakın gelecekte yapay zeka 

uygulamalarının kılavuzlarda yerlerini bulacağı ve karar verme 

sürecinde devrim yaratacağı ve tüm tıpta radikal değişikliklere yol 

açacağı düşünülmektedir. 
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Yapılan bir diğer çalışmada ise çocuklarda akut apandisit tanısında ve 

sınıflandırmasında yapay zeka uygulamaları kullanılmıştır.  Akut 

apandisit tanısı halen non-spesifik klinik tablolar ve prezentasyon 

çeşitliliği nedeniyle zor olmaya devam etmektedir. Klinik muayene 

başta olmak üzere, inflamatuar proçesi işaret eden kan belirteçleri ve 

ultrasonografi ile tanı kesinleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada, 

apandisitin modern algoritmalarla teşhisi için bir yöntem sunmanın 

yanı sıra, apandisit şüphesi olan her hasta için rutin ve tarafsız bir 

şekilde elde edilen değerler/parametreler kullanılarak komplike ve 

komplike olmayan inflamasyon arasındaki farkın tespiti sağlanmaya 

çalışılmış. Berlin, Almanya'daki bir hastane popülasyonundan 0-17 

yaş arası çocuk ve ergenlere yapılan ultrason incelemelerindeki 

appendiks çapları, tam kan sayımları ve c-reaktif proteini (CRP) 

düzeyleri analiz edilmiştir. Toplam 590 hasta (histopatolojide 

apandisitli 473 hasta ve negatif histopatolojik bulguları olan 117 

hasta), makine öğrenimi ve yapay zeka modern algoritmalarıyla 

retrospektif olarak analiz edilmiş. . Hastaların kalan  %65'i validasyon 

için kullanılmıştır. Klinik olarak ilgili kesme noktalarında, apandisit 

tanısı için biyobelirteç imzasının doğruluğu %90 (%93 duyarlılık, 

%67 özgüllük) iken, komplike inflamasyonu doğru bir şekilde 

tanımlamak için doğruluk %51 (%95 duyarlılık, %33 özgüllük) olarak 

saptanmıştır. Modern algoritmaların kullanımının apandisiti olmayan 

üç hastadan ikisinin ve komplike olmayan apandisiti olan üç hastadan 

birinin gereksiz ameliyat olmasını önleyebileceği sonucuna 

varılmıştır. Bu yöntemler günümüzün apandisit için terapötik 

yaklaşımını değiştirme potansiyeline sahiptir ve yapay zeka 
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algoritmalarının rutin tanı parametrelerine dayanarak bile tanıyı 

önemli ölçüde iyileştirme yeteneği olduğu gösterilmektedir. 

Cerrahlar, bir hastalığın patofizyolojisi, operatif seyir veya 

postoperatif ilerleyiş gibi pek çok konuda araştırmacılara veri 

sağlayabilir ve yapılan çalışmaları klinik uygulamalara entegre 

edebilir. Mühendislik-preklinik alanlar ve-klinik alanlar arasında 

ilişkiler, hastalıkları uygun şekilde modellemek ve tahmin etmek için 

önemlidir ve yapay zeka uygulamalarının yorumlanabilirliğini 

geliştirmek için kritik öneme sahiptir. İnsan yeteneklerini geliştiren 

otomatik sistemlerin tanı ve tedavi algoritmalarına entegrasyonu 

kaçınılmaz olacak, dolayısıyla cerrahlardan olan klinik teknik beklenti 

de artacaktır.  Cerrahi bilimlerdeki profesyonellerin güncel kalması, 

uygulamalarını geleceğe taşıması cerrahi bilimlerin ilerlemesi ve hasta 

konforunun artırılması, yaşam beklentisinin uzatılması için elzemdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
166 GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA CERRAHİ BİLİMLER 

KAYNAKÇA 

Becmeur F, Jamali RR, Moog R, Keller L, Christmann D, Donato L, Kauffmann I, 

Schwaab C, Carrenard G, Sauvage P, Thoracoscopic treatment for delayed 

presentation of congenital diaphragmatic hernia in the infant. A report of 

three cases. Surg Endosc. 2001 Oct; 15(10):1163-6 

 Behera G.  , Tripathy N. , Maru Y.K. , Mundra R.K. , Gupta Y.,Lodha M. ,Role of 

virtual bronchoscopy in children with a vegetable foreign body in the 

tracheobronchial treeReview ,J Laryngol Otol,2014 Dec;128(12):1078-83. 

doi: 10.1017/S0022215114002837. Epub 2014 Nov 12. 

 Belloli G, Musi L, D'Agostino S  (1996) Laparoscopic surgery for adolescent 

varicocele: preliminary report on 80 patients. J Pediatr Surg 31:1488–1490. 

 Carnevale N, Baron N, Delany HM,Peritoneoscopy as an aid in the diagnosis of 

abdominal trauma: a preliminary report. 

Cave J., Clarke S., Paediatric robotic surgery, Ann R Coll Surg Engl. 2018 Sep; 

100(Suppl 7): 18–21 Published online 2018 Sep 4. doi: 

10.1308/rcsann.supp2.18 

 Cave J., Clarke S., Paediatric robotic surgery, Ann R Coll Surg Engl. 2018 Sep; 

100(Suppl 7): 18–21 Published online 2018 Sep 4. doi: 

10.1308/rcsann.supp2.18 

 Diamond DA, Price HM, McDougell EM,et al.  (1995) Retroperitoneal 

laparoscopic nephrectomy in children. J Urol 153:1966–1968. 

Ergün E. , Ateş U. ,  Bahadır K. ,  Serttürk F. ,  Mehdi B., Göllü G., Yağmurlu A., 

Özgün Araştırma / Research Article, Çocuklarda kasık fıtığı onarımında 

açık teknik ve perkütan internal ring sütürasyon tekniğinin 

karşılaştırılması,Çoc. Cer. Derg. 2020;34(3):101-6 

doi:10.5222/JTAPS.2020.04875 

 Erich Mühe and the rejection of laparoscopic cholecystectomy (1985): a surgeon 

ahead of his time. 

Erkan Y. 1 , Akkoçlu A., 2 , Osma E. , Sanal Bronkoskopi,Toraks Dergisi, 

2004;5(1):47-52 

 



 
 167 

 Esteves E, Clemente Neto E, Ottaiano Neto M, Devanir J Jr, Esteves Pereira R, 

Laparoscopic Kasai portoenterostomy for biliary atresia.Pediatr Surg Int. 

2002 Dec; 18(8):737-40. 

Farello GA, Cerofolini A, Rebonato M, Bergamaschi G, Ferrari C, Chiappetta A, 

Congenital choledochal cyst: video-guided laparoscopic treatment,Surg 

Laparosc Endosc. 1995 Oct; 5(5):354-8. 

 Firilas AM, Jackson RJ, Smith SD(1998) Minimally invasive surgery: the pediatric 

surgery experience. J Am Coll Surg 186:542–544. 

Fulla J., 1, Small A.,Magnetic-Assisted Robotic and Laparoscopic Renal Surgery: 

Initial Clinical Experience with the Levita Magnetic Surgical System,J 

Endourol,2020 Dec;34(12):1242-1246. doi: 10.1089/end.2020.0043. Epub 

2020 Jun 12. 

 Gans SL, Berci G,Advances in endoscopy of infants and children. J Pediatr Surg. 

1971 Apr; 6(2):199-233 

 Glick P.L., Boulanger SC. Inguinal Hernias and Hydroceles, in Coran AG, Adzick 

NS, Krummel TM. (eds):. Pediatric Surgery, Philadelphia: Mosby Elsevier; 

2012. pp:985-1001.http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-323-07255-7.00076-3 

Granovetter, M., Intelligent knife shown to be effective in surgery. The Lancet 

Oncology, 2013. 14(10): p. e392 

Hansen EN, Muensterer OJ, Georgeson KE, Harmon CM, Single-incision pediatric 

endosurgery: lessons learned from our first 224 laparoendoscopic single-

site procedures in children. Pediatr Surg Int. 2011 Jun; 27(6):643-8. 

Haponik EF, Aquino SL, Vining DJ. Virtual bronchoscopy. Clinics in Chest 

Medicine 1999; 20: 201-17 

Homero Rivas H., Robles I. ,Magnetic Surgery: Results From First Prospective 

Clinical Trial in 50 Patients Randomized Controlled Trial  Ann Surg,2018 

Jan;267(1):88-93. doi: 10.1097/SLA.0000000000002045.J Pediatr Surg. 

1976 Oct; 11(5):703-8.J Trauma. 1977Aug;  

 

http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-323-07255-7.00076-3


 
168 GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA CERRAHİ BİLİMLER 

Lobe T.E., Laparoscopic surgery in children,Current Problems in Surgery Volume 

35, Issue 10, October 1998, Pages 859, 861-948 doi.org/10.1016/S0011-

3840(98)80002-6 

 Lobe T.E., Rothenberg S., Waldschmidt J., Stroedter L. Thoracoscopic Repair of 

Esophageal Atresia in an Infant: A Surgical First. Pediatr. Endosurg. 

Innovat. Tech. 1999;3:141–148. doi: 10.1089/pei.1999.3.141 

 Mohiuddin K., Swanson S.J.,Maximizing the benefit of minimally invasive 

surgery,, DOI: 10.1002/jso.23398 

 Mouret, Dubois, Perissat,Profiles in laparoscopy  the laparoscopic breakthrough in 

Europe (1987-1988). Litynski GS JSLS. 1999 Apr-Jun; 3(2):163-7. 

 Muensterer OJ, Adibe OO, Harmon CM, Chong A, Hansen EN, Bartle D, 

Georgeson KESingle-incision laparoscopic pyloromyotomy: initial 

experience.,Surg Endosc. 2010 Jul; 24(7):1589-93. 

 Nuss D, Kelly RE Jr, Croitoru DP, Katz ME10-year review of a minimally invasive 

technique for the correction of pectus excavatum., J Pediatr Surg. 1998 

Apr; 33(4):545-52. 

Przadka P.,  Laparoscopic assisted percutaneous herniorrhapy in dogs using PIRS 

technique PLoS One. 2020; 15(7): e0235899. Published online 2020 Jul 10. 

doi: 10.1371 

 Pue CA, Pacht ER. Complications of fiberoptic bronchoscopy at a university 

hospital. Chest 1995;107:430-2. 

  Rao R., Smith S., Markel T.A, , Gray B.W: , Landman M.P. ,Modifed 

percutaneous internal ring suturing with peritoneal injury in children: 

matched comparison to open hernia repairSurg Endosc 2021 

Feb;35(2):854-859. doi: 10.1007/s00464-020-07457-z. Epub 2020 Feb 19. 

Reissman J.,  Diagnosis and classification of pediatric acute appendicitis by artificial 

intelligence methods: An investigator-independent approach PLoS One. 

2019; 14(9): e0222030., Published online 2019 Sep 25. doi: 

10.1371/journal.pone.0222030 



 
 169 

 Rivilla F, Casillas JG, Gallego J, et al. (1995) Percutaneous venography and 

embolization of the internal spermatic vein by spring coil for treatment of 

the left varicocele in children. J Pediatr Surg 30:523–527. 

Rodgers BM, Talbert JL , Thoracoscopy for diagnosis of intrathoracic lesions in 

children. 

 Rothenberg SS (1998) Thoracoscopy in infants and children. Semin Pediatr Surg 

7:194–201 

 Sackier JM  (1991) Laparoscopy in pediatric surgery. J Pediatr Surg 26:1145–1147. 

Semm K., Endoscopic appendectomy.  1983 Mar; 15(2):59-64. 

 Seo JM. Pediatric minimal invasive surgery. J Korean Assoc Pediatr Surg 

2012;17:111-124. 

Shah M., Artificial intelligence (AI) in urology-Current use and future directions: 

An iTRUE study,Turk J Urol. 2020 Nov; 46(Suppl 1): S27–S39.Published 

online 2020 May 27. doi: 10.5152/tud.2020.20117 

Tartar T. , Kazez A., Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonunda sanal bronkoskopi 

deneyimimiz, Çocuk Cerrahisi Dergisi 24(2):77-81, 2010 

 Tzafetas, M., et al., The intelligent knife (iKnife) and its intraoperative diagnostic 

advantage for the treatment of cervical disease. Proceedings of the National 

Academy of Sciences, 2020. 117(13): p. 7338- 7346. 

Vining DJ, Liu K, Choplin RH, et al. Virtual bronchoscopy: relationships of virtual 

reality endobronchial simulations to actual bronchoscopic findings. Chest 

1996;109:549-53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
170 GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA CERRAHİ BİLİMLER 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  BÖLÜM 10 

      PİLONOİDAL SİNÜS HASTALIĞI VE TEDAVİSİ                 

                          Op. Dr. ALİ KEMAL TAŞKIN1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Genel Cerrahi Bölümü, Bursa, Türkiye. alik8161@hotmail.com  



 
172 GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA CERRAHİ BİLİMLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 173 

GİRİŞ 

Perianal kistleri ve sinüsleri ilk 1833’de Mayo tanımlamıştır. 

Pilonoidali Hodges ekleyerek 1880’den sonra pilonoidal sinüs 

literatüre girmiştir. Pilo-nidal Latincede şaç yuvası demektir. İnsan 

vücudunda çeşitli sebeplere bağlı bu hastalık ortaya çıkabilmektedir. 

Daha çok genç yaş (ortalama 17-25) hastalığıdır. Ergenlikten önce ve 

yaşlılarda oldukça az görülür. Pilonoidal sinüs hastalığı olan 50.000 

hastada yapılan araştırmada insidans, erkeklerde %1.1, kadınlarda 

%0.1'olarak bulunmuştur (Dwight RW ve ark.1953).  

Pilonoidal sinüs hastalığı kronik ve inflamatuar bir hastalıktır. En sık 

yerleşim bölgesi sakrokoksigial bölgedir. Diğer sıklık yerleri 

umblikus, berber ve çifçilerin parmak araları, meme, aksilla, göğüs, 

kasık, penis gövdesi, klitöris de görülebilmektedir (Ҫiftci F ve ark. 

2015). Bu hastalık vücudu kıllı olanlarda, aile öyküsü olanlarda, çok 

oturanlarda, kılları çok dökülenlerde, sık sık terleyenlerde, iki kalça 

arası dar ve derin olanlarda, temizliğine dikkat etmeyenlerde ve 

vücud kitle indeksi (BMI) 30’  un üzerinde olanlarda daha yaygın 

görülmektedir. Kafkasyalılarda, Afrika ve Asya insanına nisbeten 

daha fazla görülmektedir (Berry DP 1992). 

Sakrokoksigial pilonoidal sinüs hastalığı, genelde asemtomatik 

seyreder. Sinüs enflamasyonu ile apselere, kronik akıntılı sinüslere 

hatta zamanla kompleks pilonoidal sinüslere neden olabilir. 
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1.ETYOLOJİ 

Pilonoidal sinüs hastalığının doğuştan olduğuna 20. yüzyılın başlarına 

kadar inanılırdı. Daha sonra edinsel olduğunu teorisiyle destekleyip 

anlatanlar ortaya çıktı. Günümüzde dahi etiyolojisi tartışılır 

durumdadır. Cerrahi ile pilonoidal sinüsün çıkarılması sonrası nüks 

etmesi ve küçük çocuklarda hemen hemen hiç görülmemesi edinsel 

teoriyi desteklemektedir. Ayrıca çocuklarda görülen pilonoidal sinüs 

içinde kıl yoktur ve kuboid epitelyum ile kaplıdır (Powell KR 1975). 

1.1.Konjenital Teoriler 

1.1.1.Embrioda nöralkrest kalıntılarının kaudal kısımları devam 

edebilir ve cilt veya ciltaltı dokuya yapışık kalabilir. Bu 

noroektodermal hücreler farklı hücrelere dönüşüm 

gösterebilmektedir. Zamanla enfekte oldukça pilonoidal sinüslere 

neden olabilirler (Tomeaux F ve ark. 1887). 

1.1.2.Kuşlarda bulunan preen bezlerine benzeyen embriolojik 

artığın subkutanöz bölgeye penetre olması ve dallanarak sinüsleri 

oluşturması (Davage ON 1954). 

1.1.3.Embrioda insan kuyruk tomurcuğunun oluşumu sırasında, 

derinin içeri fazla çekilmesi ile dermoid bezler sinüslere neden olur 

(Lawson-Tait 1877). 

1.1.4.Bazen epitel hücre kalıntıları subkutanoz bölgeye sekestre 

olur ve kistik değişim ile rüptüre olabilir. Zamanla enfekte olup 

dallanarak sinüs yollarına neden olabilir ( Bookman MR1924). 
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1.2.Edinsel Teoriler 

1.2.1-Bascom'un Teorisi 

Ergenlik başladıktan sonra zamanla pilosebase kistleri ve kıl 

folükülleri seks hormanları altında genişler. Kalçaların hareketi, 

zıplamak, devamlı oturmak sakrokoksigial bölgede emiş gücünü ile 

kreatin, gevşek tüyleri içine çekerek yabancı cisim reaksiyonu yapar. 

1.2.2. Karydakis'in Teorisi 

Bu teoriyi asıl oluşturan faktör, gevşek kıllardır. Bu durumda tüyler 

yuvalanma yaparak dallanma ve apselere neden olmaktadır. Gevşek 

kıl, uygulanan güç ve savunmasız cilt bu durumun oluşmasını 

hızlandıran faktörlerdir.  

2.PİLONOİDAL SİNÜSTE KLİNİK ÖZELLİKLER  

2.1. Asemptomatik Pilonoidal Sinüs 

 Hastalık genellikle sistemik muayene sırasında tespit edilir ve hasta 

genellikle sinüsün farkında değildir. Sakrokoksigial bölgede genelde 

orta hatta sinüs orifisi bulunur. 

2.2. Pilonoidal Sinüs Apsesi 

En sık ve ilk görülen şeklidir. Pilonoidal sinüs ağzının keratin, ölü 

doku hücreleri veya kirliliğe bağlı tıkanması sonrası gelişmektedir. 

Hastanın bölgesel ısı artışı, şişlik, akıntı, dayanılmayacak ağrısı 

bulunabilir. Kanda beyaz küre yüksekliği ve vücud ısı artışı 
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görülebilir. Kan kültüründe bakteriel mikroorganizma üreyebilir 

(wexner S ve ark. 1996). 

2.3. Kronik Pilonidal Sinüs 

Çoğu hastada ara ara veya devamlı ağrısız akıntı bulunmaktadır. 

Bazen tekrarlayan apseler görülebilmektedir. Klinik tanıda orta hatta 

bir veya birkaç adet sinüs orifisleri görülür. Kronik pilonoidal sinüsde 

az da olsa selülit, apse ve fistül, osteomiyelit, skuamöz cell karsinom 

ve verrüköz karsinom komplikasyonları gelişebilir (McCallum IJ ve 

ark. 2008). 

2.4-Kompleks Pilonoidal Sinüs 

Tekrarlayan apseler, başarısız cerrahi sonrası, atipik, tekrarlayan, 

yaygın dallanma gösteren ve birbirinden uzak sinüs ağızları görülen 

bir durumdur. Ayırıcı tanıda perianal fistül, aktinomikoz, tübörküloz, 

hidroadenitis süpürotiva düşünülmelidir. 

3.EVRELEME SİSTEMİ (Guner ve ark. 2016). 

        Evre I: Orta hatta tek orifis, lateral uzantı yok 

        Evre II: Orta hatta >1 orifis, lateral uzantı yok 

        Evre IIa: Orta hatta 2-3 orifis 

        Evre IIb: Orta hatta >3 orifis 

        Aşama III: Orta hat orifis /orifisler, lateral uzantı tek yönde var 

        Aşama IV: Orta hat orifis /orifisler, iki yönde lateral uzantı var 
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        Evre R:Nüks pilonidal sinüs hastalığını temsil eder. 

Pilonoidal sinüs hastalarında farklı heterojenite göstermesinden 

dolayı tek bir tedavi şekli uygun olmamıştır. Bu yüzden evreleme 

sistemi, yapılacak tedaviye yol gösterici olacaktır. 

4. AMELİYAT ÖNCESİ DEĞERLENDİRME 

Fizik muayene yapılır. Ayırıcı gereğinde ultrasonografi, tomografi 

veya manyetik rezonans görüntüleme tanı için kullanılabilir (Destek S 

ve ark. 2017). Enfeksiyon açısından kan sayımı ve kültür 

antibiogramı yapılabilir. 

5.TEDAVİ 

5.1.Ameliyatsız Tedavi  

5.1.1.Fibrin Glue 

Her bir sinüs içine küretajdan sonra fibrin glue uygulanılır. Hastaların 

işe başlama zamanı ve işlem süresi kısa olduğu ortaya koyulmuştur 

(Lund JN ve ark. 2005). Fibrin glue sinüs küretajından sonra, sinüs 

yatağının eksize edilip primer kapatılmasında kullanılabilmektedir. 

Mortalitesi çok düşük, rekürrens oranı çok azdır (Seleem MI ve 

ark.2005). 

5.1.2.Radyofrekans 

Radyofrekans cerrahisi, dokuları kesmek, çıkarmak veya 

pıhtılaştırmak için yüksek frekanslı (3,8 ila 4 MHz) radyo dalga 

enerjisi kullanma yöntemidir. Radyofrekans enerjisi uygulandığında, 
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dokuların sürtünmeyle ısınması, 60-100°C arasındaki sıcaklıklarda 

hücre ölümüyle sonuçlanır. Hasta sol yan pozisyonda, sinüsler bir 

işaretle işaretlenir. %10 ‘luk povidon iyot ile sakrokoksigial bölgeye 

sürülür. Önce sinüs açıklığında en az 1 cm lik açıklık oluşturulur. 

Sinüslerin içerisinden metilen mavisi ve hidrojen peroksit ile karışık 

solüsyon enjekte edilir. Sinüs yolları eğer kapalı ise hidrojen peroksit 

bu yolların açılmasına yardım eder. Sonra prob sinüs orifisinden 

sokulur. İnce iğne elektrot yardımı ile eksize edilir. Karşılaşılan 

herhangi bir kanamada elektrot ile koagüle edilir. Diseksiyon sinüs 

yolunun iç ucuna kadar devam edilir. Sinüsler birden fazla ise hepsi 

birlikte radyofrekans ile eksize edilmelidir. Postoperatif ağrı 

genellikle 12 saatten önce azalır (Hussain SA ve ark. 1988). 

5.1.3.Plateletten Zengin Plazma Uygulaması: 

Tam kan santrifüj edildikten sonra tüp içerisinde üst tarafta plateletten  

zengin sıvı içerir. Plateletler sitokinler ve büyüme faktörleri salgılar. 

Plateletten zengin sıvı alınarak kas, tendon,eklem içine enjekte 

edilebilir. Anjiogenezisi, hücre proliferasyonunu ve kollojen sentezini 

artıbilir.Tıpda ve diş hekimlikte kullanılmaktadır. Son zamanlarda 

pilonoidal sinüste kullanılmaya başlanmıştır (Karahan Ö. Ark. 2016). 
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5.2.Cerrahi Tedaviler 

5.2.1.Açık Yara ile Ameliyat 

5.2.1.1.Sinüs Eksizyonu ve Açık Bırakma 

İlk olarak stile ile pilonoidal sinüs orifislerinden sinüs lokalizasyonu 

belirlenir. Bu orifislerden 1-3 ml metilen mavisi enjekte edilebilir. 

Daha sonra eliptik kesi ile guluteal kasların fasyasına ve presakral 

fasyaya kadar içerisinde sinüs olacak şekilde tamamen eksize edilir, 

kanama kontrolü yapılır ve kalan kavite boşluğu sekonder iyileşmeye 

bırakılır. İyileşmesi için hastanın günlük ağrılı yara bakımı yaklaşık 1 

ay sürmektedir.Yara bakımı sırasında granülasyon dokusu bistürü ile 

traşlanması yaranın erken kapanmasını sağlar (Yoldas T ve ark 2013). 

Bu yöntem primer kapanmaya oranla hasta konforu, iş güçü kaybı 

açısından biraz daha sıkıntılı bir durumdur. Avantajı ise tedavi sonrası 

nüks daha azdır.                                       

5.2.1.2.İnsizyon ve Marsüpializasyon 

Bu yöntem de sinüs orta hatta açılır ve tüm sağlıksız granülasyon 

dokusu, döküntüler, gevşek saçlar çıkarılır ve kürete edilir. Fibröz 

doku sinüs tabanı korunur ve cilt kenarına kontünü veya tek tek 

sütüre edilir. Günlük pansumanda granülasyon dokusu traşlanarak 

temizlenir. Haftalar sonra epitelizasyonla cilt kapanır. Bu yöntem açık 

bırakılan yönteme göre, kavitasyonun küçükiüğü, daha kısa sürede 

iyileşmesi ve hasta konforu açısından daha avantajlıdır. Rekürrens 

oranı% 4-8 bildirilmiştir (Sondenaa K ve ark 1996).        
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5.2.2.Sinüs Eksizyonu ve Kapama Ameliyatları 

5.2.2.1.Sinüs Eksizyonu ve Primer Kapama 

Pilonoidal sinüsü içine alacak şekilde kesi genelde sinüs orifisinin 2 

cm yukarısından, 0.5 cm distalinden ve 2 cm laterallerinden eliptik 

olarak yapıldıktan sonra, presakral fasyaya kadar kesi yapılır ve sinüs 

dokusu eksize edilir. Kanama kontrolü yapılıp 1adet negatif dren 

kavite içine yerleştirilir veya yerleştirilmeyebilir. Kavite boşluğu 

poliglaktin sütür ile aralarda mesafe kalmayacak şekilde ciltaltı, 

presakral faysadan geçirilerek kapatılır. Kavite iyi yaklaştırılamazsa 

postoperatif açılma ve enfeksiyona yatkın olabilir. Cilt polipropilen 

sütür ile primer yada matriks olarak kapatılır. Dren miktarı 25 ml 

altına inince genelde çekilir. 10-15.Günlerde genelde cilt sütürleri 

alınır (Füzün M. ve ark. 1995). Bazı cerahlar, kısa operasyon süresi, 

yatış süresinin kısalığı, hızlı iyileşmesi, düşük komplikasyon oranları, 

nüks oranının düşük olması, pansuman sık olmaması nedeniyle tercih 

etmektedir (Al-Jaberi TMR (2001). Dezavantajı orta hat sütürünün 

açılabilmesidir. 

5.2.2.2.Karydakis Ameliyatı 

Sinüsün primer kapatmada 2 cm yanlarında olan eliptik kesinin bir 

tarafı karydakis ameliyatında 2 cm daha dış lateralden kesilir ve 

presakral fasyaya inilerek eksize edilir. Dikey uzunluğu yaklaşık 5 cm 

dir. Daha sonra uzak lateralde olan ciltaltına ilerleme flebi 

oluşturulur. Poliglaktin ile ciltaltı, presakral faysa ve tekrar ciltaltı 

geçirilerek kapatılır. 1 Adet emici dren yerleştirilir. Cilt poliprolen ile 
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kapatılır. Böylelikle dren çıkış deliği ve cilt sütürleri orta hattan 

uzakta tutulur. Primer kapamadan dezavantajı, diseksiyonun çok 

olması, avantajı ise orta hatta cilt sütürlerinin olmaması nüks oranını 

düşürmekte ve yara iyileşmesini hızlandırmaktadır. Nüks oranı %0-1 

arasıdır. Rekürrens pilonoidal sinüste karydakis yöntemini 

uygulayabiliriz (Karydakis GE 1992). Dren miktarı 25 ml altına 

inince genelde çekilir. 10-15. Günlerde genelde cilt sütürlerialınır 

(Füzün M. VE ark. 1995) . 

5.2.3.Fleb Tabanlı Yöntemler 

5.2.3.1.Limberg Rhomboid Flep 

Cerrahlar arasındaen  sık kullanılan yöntemdir. Tüm sinüs içine alan 

eşkenar dörtgen şeklinde, lateralde guluteus kas fasyasına, orta hatta 

presakral fasyaya kadar eksize edilir. Hastanın sağ kalçasına eşkenar 

dörtgenin köşesinden bir köşesi kadar uzunluğu laterale ve o 

uzunluğun köşesinden aynı uzunlukta eşkenar dörtgene paralel kesi 

ile rhomboid fleb oluşturulur. Kanama kontrolü yapılır. Kavite 

boşluğuna negatif dren yerleştirilir. Fleb kavitasyona yerleştirildikten 

sonra poliglaktin sütürler ile ciltaltından sütür presakral bölgeyede 

atılarak kavite boşluğu bırakılmamaya çalışılır. Cilt poliprolen ile 

sütüre edilir. Dren genelde 4-6 günde, cilt sütürleri 12-15 günde 

genelde alınır. Nüks oranı %0-5 arasındadır (Ağca B ve ark 2002). 

Orta hat skarı yoktur. Nüks olan pilonoidal sinüste tercih edilebilir. 
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5.2.3.2.Dufourmentel Rhomboid Flep 

Primer, nüks pilonoidal sinüste rahatlıkla kullanılabilir. Sonuçlar yüz 

güldürücüdür (Lietoe ve ark. 2010). Limberg rhomboid flebin kısmen 

modifiyehalidir. Limberg flebde olduğu gibi kavite eksize edilir. 

Farklı olan sağ lateral kalçaya yapılan düz eşkenar kesi 35 derece 

daha dar açıyla ve bunun ucundan yapılan eşkenar kesi dik olarak 

yapılmaktadır. Nüks oranı %0-5 arasındadır (Ağca B ve ark ve ark 

2002). 

5.2.3.3.Z-Plasti 

Z-Plasti Pilonoidal sinüs kavite içerinde kalacak şekilde dar bir eliptik 

kavitasyon eksizyonu yapılması, daha sonra her iki uç lateral bölgeye 

eşit uzunlukta birbirlerine paralel ve 45 derecelik aşağı bakan açı ile 

kesi yapılıp fleblerin birbirlerine sütüre edilmesidir. Fleblerin gergin 

olmamasına, fleb uçlarının dar olmamasına dikkat edilmelidir. Dren 

genelde 4-6 günde, cilt sütürleri 12-15 günde genelde alınır. Nüks 

oranı %0-1.6 arasındadır (Mansoory ve ark.1982). Z- Plastinin 

dezantajı  sütürlerinin bazıları orta hatta denk gelmesidir. 
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Resim1: Z-Plasty ( Mihmanlı. 2004) 

Rotasyon flebinde sinüsleri içine alacak şekilde yuvarlak eksizyon 

yapılır. Kavitenin üst tarafında kaviteye oblik bakan fleb oluşturulur. 

Fleb altında negatif dren yerleştirerek fleb kavite boşluğuna 

poliglaktin sütürler ile dikilir. Cilt poliprolen ile sütüre edilir. Dren 

genelde 4-6 günde, cilt sütürleri 12-15 günde genelde alınır. 

Komplike, lateral yerleşimli, tekrarlayan veya büyük pilonoidal 

sinüslerde tek taraflı veya çift taraflı rotasyon flebi uygulanabilir. Bu 

gibi durumlarda rotasyon flebi nüksleri azaltır. 

 

                                   Resim 2: Rotasyon Flebi ( Mihmanlı. 2004) 
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5.2.4.Minimal İnvaziv Yöntemler 

Bu yöntemler dokuya en az zarar vermeyiesas alınarak tasarlanmıştır. 

Minimal cilt insizyonu ile güvenli ve başarılı bir operasyon 

yapılabilir. Postoperatif skar dokusu az olmakla beraber, hastanede 

kalış, işe başlama süresini de kısaltır (Saber A 2011). 

5.2.4.1. Deri Altı Fistülektomi 

Rekürrens veya komplike pilonoidal sinüslerde genelde kullanılır. 

Eksizyon sadece hastalıklı alanda gerçekleştirilir. Amaç postoperatif 

hasta konforunu arttırmakla beraber, iş kaybını azaltmaktır (Gul VO 

ve ark. 2015). Ayrıca iyileşmesi rotasyon flebine göre daha kısa 

zamanda olmaktadır.                               

5.2.4.2. Endoskopik Minimal İnvaziv Yaklaşım 

Fistüloskop ile direkt sinüs içine girilerek içerdeki kıl, debrisleri 

temizler ve sinüs içini koterize edebilir. Büyük avantajı erkenden 

yaşamsal faaliyetlerine hasta dönebilir. Az skar dokusu ve az ağrı 

olması bu yöntemin popüler sonuçlarıdır.Teknik açısından 

floroskopik cihaza ulaşmak dezavantajıdır ( Mendes CRS ve ark. 

2015). 

5.2.4.3.Fenol Tedavisi 

Fenol kristalize form ya da sıvı formda kullanılabilmektedir. İlk 

olarak pilonoidal sinüs bölgesinin etrafına vazelin veya antibiyotikli 

merhem sürülür. Sinüs uzunluğu ve lokalizasyonu cerrahi alet ile 
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belirlenir. Daha sonra orta hat orifisini içeren hemen hemen 1 cm’lik 

yuvarlak kesi ile eksizyon yapılır. Sinüs içinde¬ki kıllar pens ile 

temizlendikten sonra sinüs iç duvarı kürete edilir. Daha sonra %80’lik 

kristalize veya sıvı fenol sinüs içine yerleştirilerek doldurulur. Fenol 

sinüste yaklaşık 3-5 dakika tutulur. Hastanede yatış bile olmasına 

gerek yoktur. 3-6 Haftada genelde iyileşme sağlar. İnsidansı (%9-27),   

basit eksizyon ve açık bırakma (pekinng open) ile aynıdır (Dag A ve 

ark 2012).  Aralıklı birkaç seans tedavi yapılabilir.   

5.2.4.4.Lazer Tedavi 

Son zamanların popüler tedavisi olmaya başlamıştır. Pilonidal sinüs 

içine stile ile kanule edilir. Sinüs iç duvarı ve içinde bulunan kıllar 

kürete edilir. Daha sonra iç kavite hidrojen peroksit ve % 0.9’luk 

izotonik sıvı ile yıkanır. Diyot lazer ile ortalama 100 joule enerji ile 

sinüsün proksimalinden distaline doğru, yaklaşık 10 Watt, her 1 cm 

için 10 saniye atış ile sinüs oblitere edilir.  

6.SONUÇ 

Primer ve rekürrens pilonoidal sinüste bir çok yöntem tanımlanmıştır. 

Hala prosedürlerde tek yol, altın standardize tedavisi yapılamamıştır. 

Tüm prosedürleryara enfeksiyonu, doku tahribatı, ameliyat sonrası 

ağrı, hastanede yatiş süresi ve rekürrens açısından değerlendirilir ve 

uygun cerrahi tedavinin seçilmesi hasta memnuniyetini de esas 

alınarak yapılır. Primer hastalıkta minimal invaziv yöntemler yada 

orta hat dışı primer cerrahi kapama uygun yöntem olduğu 

kanaatindeyim. Ayrıca rekürrens ve kompleks pilonoidal hastalıkta 
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daha az kapsamlı fleb (rhomboid fleb gibi) rekonstrüksiyon yöntemler 

yada sinüs eksizyonu sonrası açık bırakmanın uygun olduğu 

kanısındayım. 
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GİRİŞ 

 

Anterior omuz instabilitesi omuzdaki yumuşak doku veya kemik 

kaynaklı olarak gelişen humerus başının glenoid fossadan dışarıya 

doğru disloke veya sublukse olması demektir. Bir insanın hayatı 

boyunca anterior omuz instabilitesine maruz kalma riski %1 ila 2 

arasında olabilmektedir. Popülasyon içinde de sıklıkla genç, aktif, 

atletik kişilerde omuz instabilite gelişme oranı daha fazladır. Omuz 

instabilitelerinin %95’ i ön tarafa doğru olmaktadır (1,2,3). Son 

yıllarda omuz instabilitesine neden olan risk faktörleri, teşhis, cerrahi 

dışı ve cerrahi tedavi yöntemleri ve rehabilitasyon programları 

hakkındaki gelişme ve ilerlemeler hız kazanarak hastalık hakkında 

daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Detaylı hikaye alma, 

klinik muayene, görüntüleme yöntemleri ve özellikle her hastaya özgü 

instabilite karakterinin doğru ortaya konması ile klinisyenin her 

hastayı doğru ve düzgün olarak tedavisini yönetebilmesi mümkün 

olmaktadır. 

 

Etyoloji 

Tarihsel olarak klinisyenler omuz instabilitelerini TUBS ve AMBRI 

olmak üzere iki ana kısaltmayla sınıflamışlardır. 

• Travmatik, Unilateral, Bankart lezyon, Surgery (TUBS) 

• Atravmatik, Multidirectional, Bilateral, Rehabilitasyon, İnferior 

kapsüler plikasyon (AMBRI) 
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Bu tarihsel kısaltmalar her ne kadar klinisyenlere omuz 

instabilitelerini tanımlamaya yardım etsede, instabiliteyle yumuşak 

doku hiperlaksisitesini ayırt etmeye çok da yardımcı olamamaktadır. 

Omuz instabiliteleri son yıllarda, tekrarlayan instabiliteler, 

mikrotravmaya (sıklıkla düşük enerji) bağlı ve makrotravma (sıklıkla 

yüksek enerji) sonrası instabiliteler olarak ta anılmaktadır. O nedenle 

sınıflandırma aşağıdaki gibidir. 

 

• Tek yönlü ya da çok yönlü instabiliteler 

• Travmatik veya atravmatik 

*Travmatik vakalar, sıklıkla tek yönlü ve kapsülo-labral 

yaralanmaların eşlik ettiği vakalardır   

*Atravmatik vakalar sıklıkla çok yönlüdür ve hiperlaksisite 

eşlik etmektedir 

• Eşlik eden yumuşak doku hiperlaksisitesinin varlığı veya 

yokluğu 

*Yumuşak doku hiperlaksisitesi nedenleri; gevşek kapsül 

varlığı, tekrarlayan mikrotravmaya bağlı ya da konjenital olan 

kapsül gevşekliği, majör travma sonrası olan, birçok kez 

instabilite olayı, rekürrens, veya tüm bu faktörlerin birlikteliği 

sonucudur. 

 

Epidemiyoloji 

Genel popülasyonda omuz dislokasyonlarının tahmini insidans 

oranları hakkında literatürde kısıtlı sayıda rapor bulunmaktadır. Ancak 

literatürdeki sağlanmış olan konsensüs travmatik tek yönlü çıkıkların 
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genel popülasyondaki oranı %1-2 aralığındadır. 1980’li yıllarda, 10 

yılı kapsayan bir çalışma sonucunda, yıllık 100000 kişide 8.2 

travmatik omuz çıkığı raporlanmıştır ve bu oran erkeklerde kadınlara 

göre daha fazla olduğu belirtilmiştir (4). 1980’ lerde daha sonra 

Danimarkadan yapılan bir çalışmada yıllık 100000 kişide 17 omuz 

dislokasyonu saptanmıştır (5). 1995 de İsveçten yapılan başka bir 

çalışmada ise yıllık 100000 kişiden 24’ nde çıkık rapor edilmiştir (6). 

1995-2015 yılları arasında Birleşik Krallıktan 17000 hastayla yapılan 

kohort çalışmada; erkeklerde %72 omuz dislokasyonu saptanmış, 16-

20 yaş arası erkek hastalarda yıllık 100000 kişiden 80 hastada çıkık 

olmuş, kadın popülasyonda en fazla çıkık 61-70 yaş arasında 

saptanmış, erkek hastalarda insidans yıllık 100000 kişide 40 kişi 

olarak bulunmuştur (7). 2010 da Birleşik Devletlerde 2002-2006 

yılları arasında omuz dislokasyon oranının yıllık 100000 de 23 

hastadır ve erkeklerde kadınlara göre 2.6 kat fazladır (8). Çok 

merkezli Ortopedi sonuçlarının yayınlandığı 2018 yılındaki bir kohort 

çalışmada omuz stabilizasyonuna giden popülasyonda; erkek 

baskınlığı %82 (863 hastanın 709’ u) olarak bulunmuş, erkek ve 

bayan hastaların ¾’ ünü öne çıkıklar oluşturmuştur, futbol ve 

basketbol omuz çıkığına en fazla sebep olan sporsal faaliyetlerdendir, 

2/3 vakada anterior labral yırtık saptanmıştır ve bu hastaların %41’ 

nde preoperatif Manyetik rezonans görüntülemede Hill-Sachs lezyonu 

varmış (9). İkinci seviye prognostik kohort çalışmada acil servise 

başvuran ve omuz kapalı redüksiyonu gereken 2000 kişilik 10-16 yaş 

arası adolesan ve pediatrik hastadan; erkeklerde 16 yaş civarında çıkık 

insidansı en fazla olarak saptanmış (yıllık 100000 hastadan 164’ nde), 
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10-12 yaş arasında ise insidans en az olarak bulunmuştur. Tekrar çıkık 

olma riski 14-16 yaş gurubunda daha yüksek iken (%37-%42), 10-13 

yaş aralığında ise en düşük tekrar çıkma oranları bulunmuştur (%0-

%25) (10). 

Patofizyoloji 

Anatomi 

Glenohumeral eklem kompleksi, hareketli, multiaksiyel, top-yuva 

şeklinde sagittal, koronal ve transvers düzlemde harekete izin veren 

bir eklemdir. Yaklaşık 360 derecelik eklem hareketi mevcuttur ve sığ 

glenoid çukura karşılık gelen ondan daha büyük humerus başı 

olmasına rağmen geniş fizyolojik hareket açıklığı sağlanabilmektedir. 

Bunlara karşılık eklem kapsülü oldukça gevşektir. Omuz eklemi şu 

dört ayrı eklemin (sternoklaviküler, akromiyoklaviküler, 

glenohumeral ve skapulatorasik) dinamik ve koordineli çalışmasına 

sekonder olarak hareketlerini gerçekleştirebilmektedir. Omuz 

ekleminde statik ve dinamik stabilizatörler mevcuttur. Bunların 

koordineli çalışmasıyla eklem sorunsuz şekilde işlev görebilmektedir. 

Statik stabilizatörler; glenohumeral eklem, labrum, glenohumeral 

ligamanlar, rotator kaf interval yapıları ve negatif intra-artiküler 

basınç. Dinamik stabilizatörler ise; rotator kaf kasları, deltoid, 

skapular ve periskapular kaslardan oluşmaktadır.  
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Omuz İnstabilite Kaskadı 

Omuz instabilitesi patolojik bir durum olup, humerus başının glenoid 

yuvadan aşırı translasyonu ile gelişen ağrı, güçsüzlük ve omuz 

disfonksiyonu ile sonuçlanan bir durumdur. Omuz instabilitesine 

katkıda bulunan potansiyel anatomik risk faktörleri mevcuttur. 

Örneğin; glenoidin nötral ve inferiora olan doğal iklinasyonunun 

artması ile gelişen anterior omuz instabilitesi (11). 

Omuz instabilitesini doğru teşhis etmek ve sınıflandırmak için eklem 

laksisitesini gerçek instabiliteden ayırt etmek gerekmektedir. Patolojik 

yumuşak doku laksisitesi, tekrarlayıcı mikro-travmalar sonrası, yüksek 

enerjili akut travma sonrası (ör: travmatik dislokasyon) veya 

konjenital olarak gelişebilmektedir. Omuz instabilitesi glunehumeral 

eklemin statik ve/veya dinamik stabilizatörlerine etki ederek, kemik 

yapıları, kapsülü, labrumu ve glenohumeral ligamanları çeşitli 

derecelerde hasara uğratabilmektedir. Omuz stabilitesinin devamını 

sağlamada inferior glenohumeral ligamanın anterior ve posterior 

bandları önemli yere sahiptir. 

 

Tek Yönlü İnstabilite 

Tek yönlü instabilite akut travma veya düşük enerjili çoklu instabilite 

olayları sonrası oluşabilmektedir. Tek yönlü instabilite sıklıkla gevşek 

kapsüler doku varlığına ve bunun sonucunda da tekrarlayan instabilite 

olaylarına neden olmaktadır. Bunun yanında, aynı tek taraflı instabilite 

senaryosu, yumuşak doku hiperlaksisitesi olmayan hastada sıklıkla 

eşlik eden kapsülolabral yaralanma sonucu gerçekleşmektedir. 
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Travmatik omuz dislokasyonu sonrasında önemli sayıda hastada orta 

dereceli kondral veya osteokondral lezyonlar görülmektedir (12,13). 

Kemik defektleri humeral tarafta, glenoid tarafında veya heriki tarafta 

da olabilmektedir. Daha öncede bahsedildiği üzere, kemik defektleri 

her iki taraftada olduğunda tekrarlayan instabilite olaylarına önemli 

derecede katkı sağlamaktadır (14). 

Humerus Taraflı Defektler  

Hill-Sachs lezyonları anterior instabiliteye eşlik edebilen humerus başı 

postero-superolateralininin çarpması sonucu gelişmiş olan 

yaralanmadır. 1940 yılında Hill ve Sachs tarafından tarif edilmiştir ve 

otörler lezyonun en iyi iç rotasyon omuz grafisinde görüldüğünü 

belirtmişlerdir (15). Hill-Sachs lezyonları omuz başı antero-inferiora 

çıktığında glenoid kenarın humerus başı posterolateralini ezmesi 

sonucu başta kompresyon kırığı oluşturması sonucunda oluşmaktadır. 

Hill-Sachs lezyonlarının gerçek insidansı çok net olarak 

bilinmemektedir. En fazla oranının tekrarlayan anterior instabilitelerde 

olmasına rağmen, anterior instabilitesi olan diğer vakalarda da %40 ila 

%100 arasında bir orandan bahsedilmektedir (16,17). Tekrarlayan 

instabilitelerin etkisi sonucunda, anormal anterior yumuşak doku 

laksisitesi sonucunda Hill-Sachs lezyonu anterior glenoidin sert 

kemiğine tekrarlayıcı şekilde temas etmektedir ve Hill-Sachs 

lezyonunu daha problemli bir hale getirmektedir (18). Hill-Sachs 

lezyonları omuz hareketi sırasında, etkileşim içinde olabilir de 

olmayabilir de. Etkileşimde olan lezyonlar Palmer ve Widen (19) 

tarafından daha önce bahsedilmiştir ve daha sonrada Burkhart ve De 
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Beer konuyla ilgili bildirimlerde bulunmuşlardır (20). Etkileşim olayı, 

Hill-Sachs lezyonunun uzun aksı ile glenoid kenarın uzun aksının 

birbirine paralel olduğunda ve omuzun herhangi bir pozisyonunda 

baştaki defektin glenoid antero-inferiorundaki defekte temas etmesi 

sonucuyla gerçekleşmektedir. Otörler daha önceden omuzun atletik 

pozisyonunu 90 derece abdüksiyon sırasında 0-135 derece arası dış 

rotasyon pozisyonundan ibaret olduğunu vurgulamışlardır. 

Etkileşimde olmayan lezyon, omuz abduksiyon ve dış rotasyon 

pozisyonunda iken anterior glenoid kenarla etkileşimde olmayan 

lezyon olarak adlandırılır. Posterior omuz instabilitesiyle birlikte olan 

benzer lezyon ise humerus başı antero-superomedialinde 

gözlenmektedir ve ters Hill-Sachs lezyonu olarak adlandırılmaktadır.  

Glenoid Taraflı Defektler 

Glenoid kemik kayıplarının prevelansı literatürde sürekli 

belirtilmemektedir, ancak çoğu otör tekrarlayan instabilite olaylarında 

kaçınılmaz şekilde bir miktar kemik kaybı olduğunu belirtmektedirler 

(21). Bazı çalışmalar, ilk dislokasyondan sonra hastaların %22’ nin 

değişik derecelerde glenoid yetmezliğiyle başvurduklarını göstermiştir 

(22), bu oran tekrarlayan instabilitelerde %25-90 aralığına kadar 

ilerlemektedir (23,24,25). Glenoid defektlerinin gerçek doğası 3 

boyutlu Bilgisayarlı Tomografilerde (BT) en iyi 

değerlendirilmektedir. Bu sayede gerçek kemik bankart lezyonu ile 

eroziv kemik kayıpları net olarak ayırt edilebilmektedir. Akut glenoid 

kemik lezyonları daha keskin kenarlı görünürken, kronik vakalar daha 

yuvarlak kenarlı ve künt görünmektedir. Glenoid defektlerinin 
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lokasyonunu belirlemek için glenoid etrafında saat yönünde çember 

çizilerek belirleme yapılır. Saito ve ark. anterior instabilitede glenoid 

defektlerinin en sık lokasyonunu saat 2:30 ila 4:20 arasında olduğunu 

belirtmişlerdir (26). Glenoid defektlerinin mekanizması 

multifaktöriyeldir. Genellikle; akut olanlar düşük enerjili, kompresyon 

kırıkları sonucu oluşur. Kronik/rekürrenler ise düşük enerjili, 

aşındırıcı yetmezlikle ve zamanla eroziv değişikliklerin oluştuğu 

şekilde meydana gelmektedir (27). 

Glenoid kenar kırıkları ve akut avülziyon yaralanmaları sıklıkla 

yüksek enerjili çarpışmalar sonucu ortaya çıkmaktadır. Burkhart ve 

De Beer, akut glenoid kenar kırıklarının dislokasyon sırasında önemli 

bir aksiyel kuvvetle glenoid kenara çarpması sonrası oluştuğundan 

bahsetmişlerdir. Otörler omuz çıkığı olaylarını Güney Afrika rugby 

oyuncuları ile Amerikan futbolu oyuncuları arasında kıyaslamışlardır. 

Rugby oyuncularında %10 eşlik eden glenoid kenar kırığı 

görülmüşken, Amerikan futbolu oyuncularında %0 eşlik eden glenoid 

kenar kırığı saptanmıştır (20). Otörler, rugby oyunu sırasında büyük 

bir aksiyel kuvvetin humerus tarafından glenoid kenara doğru 

yönlendiğini ve böylelikle glenoid kenar kırığı olduğunu belirtirken, 

futbol oyunu sırasındaki omuz çıkığı mekanizmasının ise, geleneksel 

olarak inferior glenohumeral ligamanın çekmesi ile glenoid kenardan 

avulsiyon (kopma) şeklinde yaralanma oluşturduğunu 

vurgulamaktadırlar (25).  
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Çok yönlü instabilite 

Çok yönlü instabiliteler (ÇYİ) üzerindeki tartışmalar halen devam 

etmektedir. Klinik olarak belirsizliğin nedeni ise, çok yönlü 

instabilitenin kesin tanımının olmamasıdır. İlk olarak Neer ve Foster 

ÇYİ’ i anterior ve posterior instabiliteye eşlik eden istemsiz inferior 

subluksasyon ve dislokasyon olarak tanımlamışlardır (28). Diğer 

otörler ise, en az iki veya üç yöne doğru instabilite olarak 

tanımlamışlardır (29,30). ÇYİ’ nin tahmini prevelansı bu belirsizlikler 

yüzünden çokta güvenilir değildir. Yumuşak doku hiperlaksisitesinin 

olmadığı ÇYİ’ e anterior ve posterior kapsülolabral yaralanmalar eşlik 

etmektedir. Yumuşak doku hiperlaksisitesi olan ÇYİ hastaları sıklıkla 

2 veya daha fazla yöne instabilite göstermekle beraber fizik 

muayenede de jeneralize hiperlaksisite bulguları göstermektedirler. Bu 

tip hastalar nispeten sıklıkla tekrarlayan düşük enerjili subluksasyon 

olayları tariflerler. 

Uzun dönem etkiler 

Uzun dönemde omuz kuşağı biyomekaniği değişmektedir. 

Glenoiddeki kemik kaybı eklem arkını daraltır ve glenohumeral 

uyumsuzluğa neden olur. Azalan eklem arkına birde humerus başının 

aksiyel kuvvetleri etki edince, cerrahi sırasında tamir edilmeyen 

kemik defektlerine kapsülolabral tamir yapılmış olsa bile makaslama 

kuvvetleri etki eder (20). Glenohumeral instabiliteyle beraber statik ve 

dinamik skapular hareketlerde değişiklikler oluşmaktadır. İnstabilite 

hastalarının %80’ nde skapular diskinezi rapor edilmektedir (31). 

Biyomekanik analizler skapular postürdeki değişikliklerin, anterior 
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yönelime, iç rotasyona ve protraksiyona neden olduğu ortaya 

konmuştur. Anterior omuz instabilitesine yatkınlık oluşturan skapular 

diskinezi de skapulatorasik hareket sırasında skapulanın azalmış 

yukarı rotasyon hareketi oluşmaktadır. Skapula postürünün değişmesi 

sonucunda inferior glenohumeral ligamanın anterior (IGHL) bandına 

aşırı gerilme ve makaslama kuvvetleri etki etmektedir. Tekrarlayan 

instabiliteler ise bir başka uzun dönem sonucudur. Bu duruma yukarda 

bahsedilen birçok faktör etki edebilmektedir. Bununla beraber, 

tekrarlayan instabiliteler konservatif veya cerrahi tedaviden sonrada 

ortaya çıkabilmektedir. Birkaç çalışma, önemli derecede glenoid 

kemik kaybı olan kontakt atletlerin %90’ı ile non-kontakt atletlerin 

yaklaşık 2/3’ ünün eşlik eden bankart lezyonları ve anormal glenoid 

morfolojisi olmasına rağmen cerrahi stabilizasyonlarında başarısızlık 

bildirmiştir (20). Dislokasyon artropatisi bir başka uzun dönem 

etkisidir. 1982’ de Neer ilk olarak, omuz instabilitesi olan ve/veya 

bundan dolayı cerrahi işlem geçirmiş olan hastaların uzun dönem 

takiplerinde glenohumeral artrit geliştiğini vurgulamıştır (32). Daha 

sonra bu durum resmi olarak dislokasyon artropatisi olarak 

adlandırılmıştır ve 1983 de Samilson ve Prieto bu artritik 

değişikliklerin tek dislokasyon olayından sonra bile oluşabildiğini 

belirtmişlerdir (33). Dislokasyon olayı ile birlikte aslında dejeneratif 

süreç başlamaktadır. Zamanla glenohumeral eklem biyomekaniği 

değişir ve aşındırıcı, ilerleyici kemik değişikliklerin ortaya çıktığı bir 

durum gelişir. Hovelius ve Rahme, 255 hastanın 257 primer omuz 

dislokasyonunu içeren prospektif bir çalışmada, 25 yıllık takip 
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sonucunda %27 hastada hafif derecede, %34 hastada ise orta-ileri 

derecede glenohumeral artroz geliştiğini belirtmişlerdir (34).  

Histopatoloji 

Birçok histolojik çalışma glenohumeral eklemin yumuşak doku 

elemanlarının propiyoseptif özelliklerini incelemişlerdir. Rufini ve 

Pacini cisimcikleri kapsüloligamantöz kompleks içinde yayılmışlardır 

(35). Getirici (affarent) uçlar instabilite olayında yaralanmaya 

duyarlıdırlar ve bu durum proprioseptif sinyalin doğmasında 

gecikmelere sebebiyet vermektedir. Sonrasında kas cevaplarında 

bozulmalar ortaya çıkmaktadır. Bunların sonucu olarakta 

glenohumeral eklemin destekleyicileri olan tüm statik ve dinamik 

yumuşak doku stabilizatörleri etkilenmektedir (36). Yapılan bir 

histopatolojik çalışmada, artroskopi sırasında statik stabilizatör 

elemanlardan alınan biyopsi cerrahi sırasında yaralanma makroskopik 

derecesiyle ve evrelendirmesi ile karşılaştırılmıştır. Otörler, hücre 

dansitesinde sınırlı değişikliğin olduğunu, kollojen fiber yapılarının 

bozulduğunu ve matriksin şiştiğini bildirmişlerdir (37).  

Hikaye alma ve Fizik Muayene 

Klinisyenlerin akut veya kronik omuz instabilite hastalarını 

değerlendirirken kapsamlı hikaye almaları gerekmektedir. Akut omuz 

çıkığı olaylarını değerlendirirken şunları gözönünde bulundurmak 

gerekir. Omuzun ilk olarak ne zaman ve ne şekilde çıktığı net olarak 

belirlenmelidir. Omuzda çıkık mı? yoksa instabilite mi? olduğunun 

ortaya konması gerekmektedir. Omuzun basit günlük iş sırasında 
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gerçekleştirilen basit manevralarla mı? yoksa yüksek enerjili çarpışma 

olayının da eşlik ettiği olaylardan sonra mı? çıktığı ya/yada çıkma 

eğiliminde (subluksasyon) olduğu ortaya konmalıdır. Gerçek 

dislokasyonla subluksasyon olayının ayırt edilmesi gerekmektedir. 

Hastanın çıkık geliştiğinde sahada mı müdahale edildiği yoksa acil 

servise gelerek redüksiyon işleminin hastane şartlarında mı 

gerçekleştirildiğinin ve bu sırada işlem için anestezi gerekip 

gerekmediğinin de mutlaka öğrenilmesi gerekmektedir (38). Kronik 

vakalarda ise; hastalar genellikle gecikmiş şekilde, günlük 

aktivitelerini etkileyen durumlar ortaya çıktığında başvurmaktadırlar. 

Kronik vaka hastalarında, ilk yaralanma atlanabilir ve sonrasında 

kronik instabilite ve rekürrens halinde ortaya çıkabilir. Nöbet geçirme 

ve elektrik şoka maruz kalma yine kronik vakalarda gözönünde 

bulundurulması gereken durumlardandır. Politravma hastalarında eğer 

omuz yaralanması var ise bu da ilk değerlendirmede gözden 

kaçabilmektedir. Düşük enerjili, tekrarlayan subluksasyon olaylarında 

örneğin uyku sırasında tekrarlayan instabilite epizodları hastalarda 

önemli kemik kayıpları ile kendini gösterebilmektedir. Klinisyenler, 

eşlik eden herhangi bir medikal komorbidite, bağ dokusu 

hastalıklarının olduğu veya jeneralize hiperlaksisitenin olduğu aile 

hikayesi varlığını da meydana çıkarmalıdırlar (39). Detaylı hikayede 

spor müsabakalarının sorgulanması, yaptığı işin sorgulanması, 

dominant ekstremite sorgulanması, omuz ve/veya boyun bölgesine 

almış olduğu travmalar ve ilgili olabilecek cerrahi geçmişin 

sorgulaması olarak sıralanabilir. 
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Fizik Muayene  

Servikal radikülopati boyun ve/veya omuz patolojisi düşünülen her 

olguda mutlaka ekarte edilmelidir. Boyunun postürü, kas simetrisi, 

dokunmakla hassasiyet, aktif/pasif hareket açıklığı mutlaka 

değerlendirilmelidir. Spesifik testlerden olan Spurling testi, 

myelopatik testler ve kapsamlı nöromusküler testler de yapılmalıdır. 

Muayeneyi yapan kişi, omuz muayenesinde mutlaka her iki omuzu 

beraber değerlendirmelidir. Omuz asimetrisi, skapula postürleri, 

atrofik değişiklikler not edilmelidir. Cilt, önceki cerrahi kesiler için, 

laserasyonlar açısından, skar dokusu açısından, eritem veya 

endürasyon açısından değerlendirilmelidir. Kronik instabilite hastaları 

çoğu zaman en azından hafif dereceli asimetri gösterirler. Kronik çıkık 

hastalarında sıklıkla deltoid kasında atrofi mevcuttur. Ayrıca kronik 

anterior instabilite hastalarında omuz ön kısmında palpe edilebilir bir 

doluluk mevcuttur. Kronik anterior ve posterior instabilite hastalarında 

sırasıyla posterior ve anterior akromial çıkıntı görülebilmektedir. 

Hastanın aktif ve pasif hareketi sırasında skapulotorasik hareket ve 

skapular kanatlanma mutlaka değerlendirilmelidir. Aktif ve pasif 

omuz hareket açıklığı dökümante edilmelidir. Hastaların ilk omuz 

instabilite olayı esnasında ya da kompleks instabilite olayının ve 

glenoid kemik kaybının eşlik ettiği durumlarda hareket açıklıklarını 

saptayıp kayıt altına almak çokta mümkün olmayabilir. Her ne kadar 

kronik çıkık hikayesi olan hastalar mükemmel deltoid, iç ve dış rotator 

kuvveti gösterselerde mutlaka klinisyen aksiller sinir değerlendirme-

sini yapmalı ve dokümante etmelidir. Pasif hareket açıklığının kısıtlı 
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olduğu durumlarda supraspinatus kasının spesifik testlerini yapmak 

zor olabilmektedir. Gözlemlenen önemli musküler güçsüzlükler eşlik 

eden nörolojik defisitlerin ipucu olabilmektedir. Klinisyen tüm akut ve 

kronik instabilite hastalarında ayrıntılı duyu muayenesi yapmalıdır. 

Aksiller sinir fonksiyonuna ek olarak dislokasyon sırasında olası 

brakiyel pleksus yaralanmalarını dışlamak için dirseğin, el bileğinin 

ve elin motor fonksiyonları kontrol edilmelidir. El bileğinden distal 

nabızlarıda mutlaka kontrol edilmelidirler. Yaşlı hastalarda eşlik 

edebilecek olan rotator kaf ve biseps tendon patolojileri için de 

spesifik testlere ayrıca bakılmalıdır. 

Provakatif testler/ manevralar (40) 

Omuz instabilitesi düşündürecek durumlar; 

Eğer mümkünse tüm vücudu ilgilendirebilen yumuşak doku 

laksisitesi, başta glenohumeral eklem olmak üzere vücudun diğer 

eklemlerinde de değerlendirilmelidir. Diğer eklemlerde, örneğin 

dirsek ve/veya dizin hiperekstansiyonunda altta yatan çok yönlü 

instabilite veya bağdoku hastalıkları klinik teşhiste yol gösterici 

olabilir. 

Öne Endişe testi 

Hasta muayene masasında düz pozisyonda yatar. Hekim hastanın 

etkilenen kolunu 90 derece abduksiyon ve dış rotasyon pozisyonuna 

zorlarken humerus başına öne doğru bir kuvvet uygular. Bu esnada 

hastada huzursuzluk olması, ağrı olup güvensizlik içinde olması 
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durumunda test pozitiftir. İlaveten bu manevra esnasında hekim omuz 

başını arkaya doğru ittirdiğinde hastada bir rahatlama olması yine 

testin pozitif olduğunu bize gösterir. Hastadaki endişe durumunun 

daha düşük dereceli abduksiyon sırasında ortaya çıkıyor olması bize 

glenoid kemik kaybı açısından yol gösterici olabilmektedir.  

Yükleme ve kaydırma testi 

Hekim hastanın omuzuna 0, 45 ve 90 derecelerde abduksiyon 

pozisyonunda anterior ve posteriora doğru kuvvet uygular. Artan 

abduksiyon derecelerinde artan translasyon IGHL’ nın (inferior 

glenohumeral ligaman) etkilendiğini gösterir. 

Derecelendirme ise şu şekildedir; 

1. Derece: Diğer omuza kıyasla artmış translasyon olması 

2. Derece: Humerus başının glenoid kenara kadar yer 

değiştirmesi 

3. Derece: Humerus başının glenoid kenarın ilerisine geçmesi 

Yükleme-kaydırma testi %98 spesifiktir ancak tek taraflı yada çok 

yönlü instabiliteyi teşhis etmekte zayıf duyarlılığı mevcuttur.   

Diğer değerlendirme yöntemleri 

Omuz aynı zamanda eşlik edebilecek olan posterior instabilite ve çok 

yönlü instabilite açısından da değerlendirilmelidir. Cerrahiye gidecek 

tüm hastalar anestezi altında muayene edilmeli ve mutlaka karşı 

omuzla karşılaştırılmalıdır. Klinisyen hastanın yaşını da gözönünde 
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bulundurmalıdır. Örneğin; akut omuz instabilitesiyle başvuran yaşlı 

hastalar eşlik eden rotator kaf yaralanmalarına duyarlıdırlar. Dirençli 

abduksiyon ya da dış rotasyona karşı güçsüzlükle beraber ağrı olması 

eşlik eden rotator kaf yaralanmalarının habercisidir. Kol yanda iken, 

pasif dış rotasyonda artış olması eşlik eden subskapularis yırtığını 

göstermektedir. Bunun yanında 90 derece abduksiyonda dış rotasyon 

azalmasıda medial kenarda iyileşmiş Bankart lezyonunu işaret 

etmektedir.  

Değerlendirme 

Radyografi 

Tavsiye edilen görüntüleme komplet travma serisini kapsamaktadır. 

Bunlar; gerçek ön-arka omuz grafisi (Grashey görüntüsü). Gerçek ön-

arka görüntüde koronal planda hasta kasetten 30-45 derece arasında 

ayrılarak görüntü alınır. Aksiller görüntü diğer bir görüntüdür. Akut 

olaylarda aksiller görüntü almak kolay değildir. Hastalara tüm travma 

serisi radyografileri yapılmalıdır çünkü hiçte azımsanmayacak 

derecede omuz çıkıklarının gözden kaçması durumu söz konusudur. 

Özellikle posterior çıkıklar oldukça atlanabilir durumlardandır.   

İlgili bulgular 

Aksiller lateral grafi glenoide göre humerus başının pozisyonu 

hakkında temel bilgiler vermektedir. Anterior yada posterior glenoid 

displazileri, glenoid erozyonları, humerus başı defektleri bu 

görüntülemede ortaya çıkmaktadır. Glenohumeral ligamanın humeral 
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taraf avulsiyon (HAGL) eşliğinde glenoid medial boyun tarafında 

katlantı olması da ön-arka grafilerde görülebilmektedir (41).  

İleri Görüntüleme Modaliteleri 

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) eşlik eden labral 

yaralanmaların varlığını göstermede tercih edilen görüntüleme 

yöntemidir. İntra-artiküler kontrast madde eklenmesi ile elde edilen 

MR-artrografi duyarlılık ve özgüllüğü artrırmaktadır. Bilgisayarlı 

tomografi (BT) kemik kayıplarını göstermede etkilidir. Üç boyutlu BT 

ile daha detaylı bilgiler elde edilmektedir. Humerus başının 

görüntüden çıkarılmasıyla elde edilen glenoidin üç boyutlu karşıdan 

görünen şekli glenoid kemik defektlerini hesaplamakta oldukça sık 

kullanılmaktadır (42). 

Tedavi/Yönetim 

Omuz insitabilitelerinin yönetimi birçok faktöre bağlıdır. Akut tedavi, 

çıkık olayı doğrulandığında herzaman redüksiyon gerektirmektedir. 

Sonrasındaki immobilizasyon süresi ise halen tartışma konusudur. 

Akut tedavide istirahat için kol askısı kullanılabilir. Travmatik 

anterior omuz instabilitesinin göreceli konservatif tedavi 

endikasyonları şunları içermektedir; İlk çıkıklar, %25 den az glenoid 

kemik defekti, humerus başının %25 den az defektli olması ve angaje 

olmayan lezyonlar. Atletlerde ise; bir sezon içinde spora dönmeyi 

hedefleyenler, non-kontakt sporcular, başüstü ve fırlatıcı olmayan 

atletler, müsabakalarda yardımcı breys kullanmaya cevap verebilecek 

ve bu esnada instabilite yaşamadan yarışmaları tamamlayacak olan 
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atletlerdir. Bunun zıttı olarak, eğer aşağıda sıralanan durumlar mevcut 

ise cerrahi tedavi önerilmektedir; rotator kaf yırtıkları (ör: %50 den 

fazla), geniş glenoid kemik defektli hastalar (%25 den fazla), humerus 

başı defekti olan hastalar (ör: angaje olan %25 den fazla Hill-Sachs 

defekti), cerrahi gerektiren proksimal humerus kırıkları, redükte 

edilemeyen dislokasyonlar. 

Ameliyat dışı tedavi (43) 

Fizik tedavi ve breysleme 

Akut instabilite olayı sonrasında kısa süreli immobilizasyon ve 

kriyoterapi ilk 1-2 hafta içinde akut ağrıyı kontrol altına almak için 

yapılmalıdır. Daha sonraki süreçte düzenli fizik tedavi protokolü 

uygulanır. Genelde ilk immobilizasyondan sonra hastalar kol askısı 

kullanmayı yavaş yavaş keserek tam aktif/pasif hareket açıklığını 

sağlamaya yönelik, dinamik glenohumeral ve periskapular 

stabilizatörleri güçlendirici fizik tedavi egzersizlerine başlamalıdırlar. 

Hareket açıklığı ve güç sağlandığı zaman ve bu karşı omuzla eş 

seviyeye ulaştığında hastaların spora başlayabilmesi mümkün 

olabilmektedir.   

Cerrahi tedavi 

Anterior omuz instabilitelerine yaklaşım ve teknik halen tartışmalıdır. 

Geleneksel olarak açık bankart tamirleri, minimal kemik problemi 

olan, daha çok primer yumuşak doku sorunlu instabilite vakalarında 

minimal redislokasyon riski ile (yaklaşık %2) iyi-çok iyi aralığında 
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sonuçları vardır (44). Artroskopik yaklaşımın avantajları ise; daha az 

hareket kaybı oluşması, azalmış morbidite, subskapular tenotominin 

yapılmamış olması ve artroskopi sırasında eşlik eden tüm intra-

artiküler patolojileri saptama şansıdır. İlaveten çalışmalar artroskopi 

sonrası ameliyat öncesi kas kuvvetine çok hızlı dönüş olduğunu da 

göstermiştir (45). 2017 de yapılan bir çalışma, 2008 ile 2012 arasında 

artroskopik anterior stabilizasyon prosedürlerinin oranının yıllık %90 

olduğunu ve bununda zamanla artacağını göstermiştir (46). 

Artroskopik Bankart Tamiri 

Bu cerrahi tekniğin amacı glenoid kenardan ayrılmış olan kapsülo-

labral kompleksin anatomik yerine yerleştirilip tamir edilmesidir. 

Cerrah bu sayede inferior glenohumeral ligamanın anterior bandının 

statik gerilimini sağlamış olmaktadır. Birçok ankor çeşidi ile gevşek 

olan kapsüler yapıların plikasyonu amaçlanmaktadır. 

Kemik kaybı durumları 

Glenoid kemik kaybındaki değişik oranlar cerrahi seçiminde halen 

tartışma konusudur ve glenoid kemik kaybının %25’ i aştığı 

durumlarda agresif glenoid agümentasyonu gündeme gelmektedir. 

Agümentasyon prosedürleri; otojen korakoid transferi (Laterjet 

tekniği), tri-kortikal iliak kemik, ve birçok allogreft agümantasyon 

tekniklerini kapsamaktadır. Distal tibia allogrefti ise ileri glenoid 

kemik kayıplarında veya revizyon cerrahide sıklıkla kullanılmaktadır 

(47). Orta-büyük orandaki Hill-Sachs lezyonları varlığında ve bu 

lezyonlar angaje olduğunda remplissage prosedürü gündeme 
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gelmektedir. Artroskopi esnasında kol maksimum abduksiyon ve dış 

rotasyon pozisyonuna getirilerek postoperatif dönemde rekürrense 

neden olabilecek potansiyel angajman olup olmadığı da 

incelenmelidir. 

Burkhart ve ark. 2014 de bir algoritm yayınlamışlardır. Omuz 

instabilitelerini cerrahiye yardımcı olması açısından 4 guruba 

ayırmışlardır (48).  

Gurup 1 hastalar; Glenoidde %25 den az defekt, eğer Hill-Sachs 

mevcut ise; on-track lezyon veya angaje olmayan lezyon var ise 

artroskopik bankart tamiri yeterli 

Gurup 2 hastalar; Glenoidde %25 den az defekt, off-track lezyon veya 

angaje lezyon var ise artroskopi bankart tamiri ve remplissage 

prosedürünü beraber uygulamak 

Gurup 3 hastalar; Glenoidde %25 den fazla defekt, On-track lezyon 

veya angaje olmayan lezyon var ise laterjet prosedürü uygulamak 

Gurup 4 hastalar; Glenoidde %25 den fazla defekt, Hill-sachs off-

track lezyon veya angaje lezyon var ise Laterjet prosedürü ve 

beraberinde humerus başına greft kullanmak veya remplissage 

prosedürünü uygulamak 

Prognoz 

Hastalığın prognozu birçok faktöre bağlıdır. 2007 yılında İnstabilite 

Şiddeti İndeks Skorlaması (İŞİS) (Instability Severity Index Score- 
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ISIS) ortopedik cerrahlara omuz instabilite cerrahi prosedürlerini açık 

veya artroskopik olarak tedavi etme açısından bir kılavuz olması 

niyetiyle tanımlanmıştır (49). 2019 yılında ise İŞİS’ in artroskopik 

bankart tamirinden sonra tekrar çıkık gelişmesi riskini değerlendirme 

açısından iyi bir araç olduğu vurgulanmıştır (50). Tekrar çıkık 

oluşmasıyla ilgili risk faktörleri şunları içermektedir; genç yaş 

(özellikle 20 yaş altı), erkek cinsiyet, eklemlerde hiperlaksisite olması, 

spor etkinliğinin tipi ve seviyesi, kontakt veya başüstü sporlarla 

ilgilenen (ör; futbol, rugby) yüksek seviyeli atletlerin konservatif veya 

cerrahi müdahale sonrası yüksek oranda rekürrens riski 

bulunmaktadır, omuz instabilite hikayesi olması, kemik lezyon varlığı 

(glenoid, humeral veya bipolar lezyonlar). İŞİS bu parametreleri 

gözönünde bulunduran10 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulan 

bir skorlama sistemidir (48). 5 yıllık sürede 1 ya da 2 risk faktörü olan 

(İŞİS 3 veya daha altında) kişilerde %94 başarı, İŞİS’ ı 4-6 arasında 

olanlarda %85, İŞİS’ ı 6 puandan fazla olanlarda ise %55 başarı 

bildirilmiştir (50). Komplikasyonlardan en sık karşılaşılan tekrar çıkık 

gelişmesidir. Diğer komplikasyonlar ise; enfeksiyon, implant 

kırılmaları ve sinir yaralanmalarıdır.  

SONUÇ 

Anterior omuz instabiliteleri omuz hastalıkları içinde önemli bir yere 

sahiptir. Bu hastalıkta erken teşhis ve uygun tedavi ile günümüz 

teknoloji imkanlarının da sayesinde iyi sonuçlar almak mümkündür. 

Ortopedist, fizik tedavi doktoru ve fizyoterapist beraberliğinde 
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eşgüdümlü çalışmalar ile anterior omuz instabilitelerinin tedavisi daha 

güvenli ve doğru şekilde yapılmaktadır. 
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GİRİŞ  

Genel bir bakış açısıyla “Ürün veya hizmet oluşturma süreçlerini 

israflardan arındırarak sadeleştiren ve sunulan değeri 

mükemmelleştirmeyi hedefleyen, kavram, sistem ve metotların 

bütünü” (Danışman, 2017; Tovim vd., 2007: 2) olarak 

tanımlanabilecek olan “yalın” terimi ilk kez John Krafcik tarafından 

1988’de ifade edilmiştir. Krafcik bu terimi MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) Sloan School of Management’ta yaptığı 

yüksek lisans tezinin başlığında ve “Yalın Üretim Sisteminin Büyük 

Zaferi” adlı makalesinde kullanılmıştır (Bhasin, 2015; Graban, 2013; 

Önder vd., 2015;35). Daha sonra James Womack ve Daniel Jones’un 

(1996) “Lean Thinking” isimli kitabı ile tüm dünyaya yayılmıştır 

(Baykoç vd., 2002; Yükselen, 2018). Yalın düşüncenin temel amacı, 

israftan arındırılmış mükemmel süreçlerin etkinlik ve verimlilik 

analizlerini yaparak, maliyetleri azaltmak ve sonuçta müşteriye 

mükemmel değerler sunmaktır. Toyota şirketinin öncülüğünü yaptığı 

bu yeni yaklaşıma giderek daha az ile daha çok yapmayı 

hedeflediğinden dolayı “Yalın Üretim” adını vermiştir. Daha az 

ekipman, daha az zaman ve daha az alan, daha az insan çabası ile 

giderek daha fazlayı elde etmektir. Git gide daha az ile üretmek ve 

müşterinin istediklerine tam olarak odaklanarak vermek 

yalınlaşmaktır. Müşteri için değeri olmayan ve kaynakları tüketen her 

şey israftır. İsraf Japonca “Muda” demektir. Değer yaratmayan ama 

kaynak harcayan her şey israftır. İsraf Japon inancına göre günah 

olarak görülmektedir. Japon Mottainai anlayışına göre insanın sahip 
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olduğu her şey kutsaldır, emanettir ve israf edilmemelidir (Özçelikel, 

1994: 85; Bushell vd.2010: 2).  

Mudaya karşı en güçlü panzehir yalın düşünce sistemidir. Yalın 

düşünce, değeri müşteri bakış acısıyla tanımlar, değer yaratan 

eylemleri en iyi sonucu verecek şekilde dizayn eder, müşteri talep 

ettiğinde faaliyetleri kesintisiz uygulanarak, tüm süreçleri daha etkili 

biçimde yapmak için yol gösterir. Yalın felsefe en az kaynak 

kullanarak, mümkün olan en çoğu üretmektir. Yalın düşünce, 

verimlilik adına işleri budamak, basit bir iyileştirme faaliyeti yapmak, 

maliyetleri azaltmak için işletmeyi küçülmek değildir.  Aksine 

çalışana değer katarak çalışanla süreçleri iyileştirmektir. İnsana değer 

vermektir (Womack ve Jones, 2015). Yalın yönetimde insana değer 

vermek iki yönden ele alınmalıdır. İlki hizmet ya da ürünün son 

alıcısının beklentilerini karşılamak için israflar yok edilmeye 

çalışılırken iş süreçlerindeki akışın daha fazla değer içermesi için 

çalışanın iş dizaynına katkıda bulunmasına izin vermek fikrinin 

alınmasıdır. Yalın, her süreçte israf olduğunu kabul ederek, 

geçiştirmelere ve yangın söndürmeye değil, sürekli iyileştirmeye ve 

sorunların kök nedenlerinin çözümüne odaklanır. Çalışanlar ve 

bireyler israf ve sorunlar yüzünden suçlanmaz. Yalın yönetim, tepkisel 

davranmak yerine sorunların çözülmesinde ve israfın azaltılmasında 

proaktif bir tutum sergiler. Çalışanlar sorunları saklamak ve işleri iyi 

göstermek yerine, israfı bulmaya ve sistemde iyileştirmeler yapmaya 

teşvik edilirler. 
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“Yalın yönetim”, “yalın düşünce”, “yalın üretim”, “yalın 

organizasyon” ve “yalın girişim gibi değişik isimler alsa da temelde 

yatan yalın düşünce, tüm yönetim, iyileştirme ve üretim sistemlerini 

içinde barındıran ve bunu sadece imalat ve üretim teknolojileri ile 

kısıtlamayıp birçok sektörde başarıyla uygulamış olan bütünsel bir 

metodolojidir (Bushell, vd., 2010: 2; Şimşir vd., 2013: 9; Tovim, 

2007: 2). Yalın tek tip uygulanması gereken süreçler topluluğu 

değildir. Bir akışa yapılan kaizen yani iyileştirme uygulamalarındaki 

kazanımları aynı işletmede farklı iş akışına uyguladığınızda dahi aynı 

performansı alamazsınız. Öncelikle yalın felsefeyi anlamak daha sonra 

yalın düşüncenin ilkelerini uygulamak gerekir.   

1. YALIN DÜŞÜNCENİN İLKELERİ 

Yalın düşüncenin uygulanmasında beş aşamalı düşünce süreci 

bulunmaktadır. Bu süreçlerin hatırlanması kolaydır, ancak elde 

edilmesi her zaman kolay değildir. Çünkü bir işletmenin yalın 

iyileştirmeler ile elde ettiği kazanımları, kopya edilerek 

uygulandığında başarı sağlanamaz. İsrafı önlemeyi hedefleyen yalın 

üretim sisteminin ilkelerini kısaca beş basamak altında toplayabiliriz. 

Belirli bir ürün için değeri kesin olarak belirlemek, her ürünün değer 

akımını saptamak, değerin, kesintisiz akışını sağlamak, müşterinin 

değeri üreticiden çekmesini sağlamak ve mükemmellik peşinde 

koşmaktır (Womack ve Jones, 2015: 21; Poksinska, 2010: 327; Byrne, 

2015: 60). 

Her işletme, kendine özgüdür ve sorunları da yine kendine özgüdür. 

Sorunların giderilmesinde de her işletmeye özgü yollar ile olmalıdır. 
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Yalın düşünce uygulamalarında her işletmenin hatta işletme içindeki 

her birimin kendine özgü olarak sırasıyla yapması gerekenler süreçler 

mevcuttur. Birbirini takip eden bu süreçler aşağıda sırası ile 

belirtilmiştir. Bunlar; (Tovim, 2007: 3; Womack ve Jones, 2015: 21; 

Poksinska. 2010: 327; Byrne, 2015: 60). 

1.1. Değer 

Yalın düşüncenin başlangıç noktası “değer” dir. Değeri üretici yaratır 

fakat değer, ancak nihai müşteri tarafından tanımlanabilir. Değeri 

yaratan üreticiler çoğu zaman değeri doğru tanımlayamazlar. Değer 

müşterinin para ödemeyi kabul ettiği her şeydir. Bir hastane ortamında 

nihai müşteri hastadır ve önceliği hasta almalıdır (Womack ve Jones, 

2015: 24; Bushell vd., 2010:2). Sağlık sisteminde hastanede hastanın 

ailesi, hekimler, hastane çalışanları ve ödeyici kurumlarda değeri 

belirleyen müşteriler içerisinde sayılabilir ve tüm bu kişiler değeri 

farklı tanımlayabilir (Graban, 2011: 70-71). Örneğin poliklinikte 

muayene olmak hasta birey için değerken, yoğun bakımda yatan 

hastanın yakınları için değer, istenildiğinde hastasının durumu 

hakkında bilgi alabilmektir. Diğer yandan, iç müşteriler için değer 

değişebilir. Bir cerrahın ameliyat öncesi hastasının test sonuçlarını 

laboratuvardan istediği anda ve doğru olduğundan emin olarak 

çekebilmesi değerdir. 

1.2. Değer Akışı 

“Akış” değer yaratan bir adımdan diğerine kesinti, bekleme ve geri 

dönüş olmaksızın geçebilmektir. Yalının ikinci ilkesi değer akışının 

tanımlanmasıdır. Değerin ne olduğu tanımlandıktan akışın sürekli 
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durmadan akması beklenir. Değer akışı, bir işletmede ham maddenin 

ürünün son şekline dönüşme sürecindeki ilk üreticiden son kullanıcıya 

kadar olan tüm aşamaları içeren toplam süreçlerdir. Sağlık 

hizmetlerinde ise birbirine geçmiş olan süreçlerde elde edilmek 

istenen durumdur. Bu bazen laboratuvarlarda tahlil sonucuna ulaşmak 

iken bazen de muayene olunarak hastanın tanılamasının yapılması 

olabilirken bazen de sağlık çalışanının iş süreçlerinin devamını 

sağlanmasındaki yapması gereken alt süreçlerdeki malzeme temini 

olabilir. 

Çalışanlar çalıştıkları ünite içinde rutin hale gelmiş aktivitelerini 

yaparken değer yaratıp yaratmadığına odaklanmazlar. Süregelen 

akışların olmasını düşünürler. Oysa süreçler büyük ölçüde israf 

barındırır. 

Akışı görebilmek için “Gembaya” yani işin yapıldığı alana gitmek ve 

uzun süreli tekrar gözlemleri yapmak gerekir. Akışın masada işin 

yapıldığı mutfaktan uzakta yapılması asla doğru olmaz. Japonca’da 

Genchi Gembutsu (Git – Gör) denilen işin yapıldığı yere giderek 

akışları ve bu akışları etkileyen tüm süreçleri görmek hatta çizmek 

gerekir. Yöneticilerin odalarında masa başlarında akışı görmeleri ve 

çizmeleri mümkün olmaz. Gerçek akış üretimin/hizmetin sunulduğu, 

yapıldığı yer gembadır.  

Toyota’nın başmühendisi Ohno, yere tebeşirle çapı sadece birkaç 

santimetre olan bir” Ohno dairesi” çizerek kursiyere dairenin içinde 

durması ve saatlerce süreci izleyerek israf araması yaptırma 

eğitmeleriyle ünlüdür (May, 2007: 72; Graban, 2011: 95). Gembada 
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tüm süreçler gözlenmelidir. Hiçbir faaliyet atlanmamalıdır. Hastaneler 

matriks yapıda organizasyonlar olduğu için süreçlerin çoğu birbirinin 

içinden geçmesi gerekir. Örneğin bir ameliyat sürecinin akışının 

sorunsuz gitmesi için anestezi işlem akışının, malzeme ve 

sterilizasyon işlem akışının hatta ekibin iş akış süreçlerinin kusursuz 

akması gerekmektedir. Birbirine bağlı bu iş akışların her birinin tam 

olarak gözlemlenerek çizilmesi ve değer akış haritalarının çıkarılarak 

kâğıt üzerinde israflar tespit edilmelidir. 

Genel olarak değer akışını takip ettikten sonra akışı çizerek 

somutlaştırmak israfı görmek için kullanılan etkili yöntemdir. 

Süreçlerdeki israfı görmek içinde kullanılabilen bu etkili işlev 

yapıldıktan sonra farkındalıklar oluşmaya başlar. Çünkü gerçekleşen 

akış, olması gereken akış ve daha iyi olabilecek akışlar hep vardır.    

Hastaneler de dahil, herhangi bir kurumda üç tür süreç vardır (Graban, 

2011: 95): 

• Gerçekte olan süreç, 

• Bizim düşündüğümüz süreç, 

• Olması gereken süreç. 

 

1.3. Sürekli Akış 

Sürekli akış, bir kurumun her biriminde değerin kesintiye uğramadan, 

hızla, beklemeden akmasının sağlanmasıdır. Akış ilkesinin üreticiye 

sağlayacağı karı ilk algılayanlar Henry Ford ve ortakları olmuştur. 

Henry Ford 1913 yılında T model isimli arabanın üretimindeki son 

montaj hattında sürekli akış ilkesini uygulanarak işçilikte %90 
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oranında tasarruf sağlamıştır. Fakat günümüz dünyasında kitle 

üretiminin yerini müşterinin daha az miktarlarda, sadece onlarca veya 

yüzlerce talep edilen ufak parti üretim ortamında, tüm ürün çeşitleri 

için sürekli akışı gerçekleştirmek ve bunu müşteri talebindeki 

dalgalanmalarına uydurmak gerekmektedir (Kulaç, 2014; Womack ve 

Jones, 2015: 32; Tovim vd., 2007: 2). 

Sağlık kuruluşlarında, montaj hatlarının tersine, hasta değil bakım 

ekibinde yer alan hekim, hemşire ve diğer bakım verenler hareket 

halindedir. Sağlık sektöründe değer, her bir hastanın kendine özgü 

ihtiyaçları çerçevesinde şekillenmektedir. Bu nedenle hastanelerde 

değer akışı, hastanın hastane içerisindeki yolculuğu referans alınarak 

şekillenmelidir. Bu nedenle hastalar için değer sağlık çalışanları 

tarafında en kısa zamanda en az müdahale ile doğru teşhis, doğru 

tedavi ve güler yüzlü hizmet geldiğinden eldeki kaynakların en 

verimli kullanımı israfları yok etmektir. Sağlık alanında yetersiz iş 

gücünü daha etkili kullanmak ve çalışanların gereksiz hareketlerini 

ortadan kaldırarak çakışanın daha az yorularak, hastalara güler yüzlü 

olarak daha fazla zaman ayırarak dikkatli hizmet vermelerini 

sağlayacaktır. 

1.4. Çekme 

Yalın Düşüncenin çekme ilkesi, “değerin müşteri tarafından 

kaynağından talep edilmesi ve müşteri istemeden hiçbir şekilde ürün 

ya da hizmet üretilmemesi anlamına gelir”. Hizmet ya da ürün talep 

edilmeden işlemler başlamaz (Womack ve Jones, 2015:87; Kulaç, 
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2014). Çekme sisteminde ürün çekilmeden işlem olmayacağından 

silolarda birikme olmaz, depolara gerek kalmaz.  

Hastanelerde ise hasta için ilaç yazılmadıkça eczaneden çekilmez ve 

birikme olmaz. Hasta için eczaneden ilaç çekilmediği zaman eczane 

ilaç firmasından ilaç satın almaz. Burada çekme işlemini hastanın 

durumuna göre doktor başlatır. Ama hastanın durumu çekmeye neden 

olur. Burada değer bir an önce tedaviye başlamak ve belirtileri yok 

etmektir. Başka bir örnekle, hastanın muayene olmna isteğini 

belirterek randevu talebinde bulunması da bir çekme işlemidir. Fakat 

çekme ile triyajın başlama zamanı muayene doluluk oranına ya da 

randevu saatinin verilmesine göre değişir. Bu durumda hasta için 

öncelikli değer beklememek bir an önce muayene olabilmektir, israf 

ise hasta için değeri olmayan süreç yani beklemektir. Hasta çekme 

işleminin en kısa zamanda gerçekleşmesini ister. 

Yalında önemli olan müşteri/hasta için değeri doğru tanımlayarak, 

değer akışının geneline odaklanıp israfı elimine ederek, değer yaratan 

aşamaların sürekli akmasını sağlamaktır. Müşterilerin değeri çektikçe 

akışlar devam ederken kaizen çalışmalarıyla maliyet ve hataları 

azalmasının sonu olmadığını görülür (Womack ve Jones, 2015: -24; 

Bushell vd., 2010: 2). İyileştirme faaliyeti ne kadar tekrarlanırsa 

tekrarlansın çalışanlar her defasında israfı daha da azaltacak yeni 

yollar bulabilirler. Bu yalın düşüncenin son ilkesi mükemmelliğin 

hayal olmadığını gösterir. 
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1.5.  Mükemmellik 

Organizasyonlar değeri doğru biçimde tanımlar, tüm değer akışını 

belirler, belli ürünler için değer yaratan adımların kesintisiz akışını 

başarır ve müşterilerin işletmeden değer çekmesini sağlar hale 

geldikçe müşterilerin hayalindeki ürüne veya hizmete zamanla 

ulaşırlar. Çünkü çalışanlar süreçleri alıcılar tarafından görmeyi 

öğrenirler (Womak ve Jones, 2015: 37). Görmeyi öğrenen gözler 

sürekli israfları elemine ederler. Bu işleyiş sonsuzu aramak gibidir. 

Yalın bir yolculuktur, bir hedef değildir. Belli programların aksine 

yalının bitiş çizgisi yoktur. Yalın kültürü oluşturmak, doymak 

bilmeyen bir gelişme için bir iştah yaratmaktır; geri dönüş yoktur 

(Toussaint ve Berry, 2013: 74). 

Mükemmellik ilkesi hemen görünmez. Çünkü yalının ilk dört ilkesi 

birbirleriyle mükemmel daire içinde etkileşimdedir. Değerin daha hızlı 

akmasının sağlanması daima değer akşında gizli olan mudayı ortaya 

çıkartır ve yok edilmesini sağlar. Müşteri ile doğrudan temasta 

bulunan ekipler daima değeri daha doğru tanımlamak için çeşitli 

yollar bulurlar ve akış ile çekmeyi geliştirme yollarını öğrenerek 

devam eder (Poksinska, 2010: 10). Çünkü hizmet ya da ürün alıcısının 

ne zaman neye ihtiyaç duyacağını bilircesine süreçleri düzenler. 

Böylece israflar yok olurken giderek değer daha belirginleşir. 

Yalın düşünce mükemmelliğe ulaşmada PUKÖ döngüsü (Planla-

Uygula-Kontrol et-Önlem al) çevrimini etkin olarak kullanır. PUKO 

toplam kalite sistemlerinde mevcuttur. Fakat yalının farkı problemin 

tekrarının önlemesidir. Çünkü sistem sürekli akış halindedir, hata ve 
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problem oluştuğu anda fark edilebilir, nedenleri kolaylıkla izlenebilir 

ve hemen çözüm yolları oluşturulur. Bu döngü kesintisiz devam eder 

(Toussaint ve Berry, 2013: 75).  

Sürekli iyileştirme yapabilmek için temel ilkeler vardır. Bunlar; önce 

işin yapıldığı yer olan gembaya gitmek, kaizen çalışmalarına 

odaklanmak ve asla mükemmelliğe ulaşmaktan vazgeçmemektir. 

İkinci ana unsurun temellerinde ise; saygı ve takım çalışması ilkeleri 

vardır. Toyata’nın yolu, bu unsurların olduğu güzergâhlardan geçtiği 

için kopyalamayla değil özgün tasarımlarla hedefe varır (Liker ve 

Convis, 2013: 49). Çünkü her organizasyon hatta her organizasyonun 

içinde her süreç kendine özeldir ve kendine ait sorunlar barındırır. 

Tamda bu nedenden dolayı sürecin yaşandığı gembaya gitmek 

süreçteki çalışanlarla bir ekip oluşturularak önce israfları görmeyi 

öğrenip somut hale getirdikten sonra eldeki imkanlarla süreçlerdeki 

israfları ortadan kaldırarak değeri ortaya çıkarmak gerekir.  

Süreçlerin iyileştirilmesini istediğimiz kurumların belki de en başında 

hastanalar gelir.  Tüm dünyada gün geçtikçe sıkıntıların arttığı görülen 

sağlık sektöründe yaşanan sorunların giderilmesi için ülkeler arayış 

içindedir.  Yalın yönetim felsefesi ile öncelikle hasta, çalışan ve 

hastane acısından süreçlerin daha etkili verimli hale getirilebileceğinin 

mümkün olduğunu göstermek amacıyla ilk olarak yoğun bakım 

servisinde çalışanlar ile yalın ekip oluşturulmuş ve yalın ile ilgili bilgi 

paylaşımları yapılmıştır. Daha sonra seçilen bir hasta üzerinden 

çalışanın süreçlerini takip edilerek israfları kolayca görmemizi 

sağlayan değer akışı haritalandırması yapılmıştır. Akış içindeki 
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darboğazlar ve israf kaynakları belirlenerek sadece konsültasyon ve 

tomografi istemindeki akışın tespit edilen israfları ortadan 

kaldırabilecek kaizen uygulaması için önerir. 

2. YÖNTEM 

 2.1. Araştırmanın Amacı ve Türü: Bu çalışmanın amacı, yalın 

yönetim felsefesinin bir hizmet sektörü olan ve sorunların yaşandığı 

sağlık sektöründe saha çalışanları ile yalın araçlar kullanılarak 

yapılacak iyileştirmeler ile israfı yok ederek elde edeceği kazanımları 

göstermektir. Bu nedenle nitel araştırma türü olarak araştırma yerine 

gidilerek süreçler bizzat gözlenerek tespitler yapılmıştır. 

  2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Araştırmanın evrenini 

hastanelerin yoğun bakım üniteleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda 

uygulama yeri (örneklem) olarak X Özel Hastanesinin Yoğun Bakım 

Ünitesi (YBÜ) seçilmiştir. Bu hastanenin seçilme sebebi kolayda 

örneklem yaklaşımı ile araştırmacının uygulama yapmaya imkânı 

bulduğu en yakın ve uygun birim (hastane) olmasıdır. Bahse konu 

hastane uygulama yapılmasında tamamen istekli olmuştur. Gerekli 

izinler alınmıştır. 

Şekil 1’de görüldüğü gibi yoğun bakım ünitesinde bir izole oda ve 

içinde bir yatak vardır. Ünitelerde altı hasta yatağı bulunmaktadır. 

Yoğun bakım ünitelerinde birer depo alanı, bir kirli oda ve birer de 

sürgü yıkama odaları vardır. Ünitede üç lavabo, alt ve üst dolaplar, 

pansuman arabası, bir acil arabası, ilaçlar için buzdolabı, tekstil 

malzemeler için tekstil dolabı, evraklar için kırtasiye dolabı, içinde 
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ilaçların bulunduğu tedavi hazırlama dolabı bulunmaktadır. Ayrıca 

diyaliz makinası, kan gazı okuma bulunmaktadır. 

TEMİZ 
ODA

KİRLİ 
ODA

DEPO

TEZGAH

ACİL
ARABASI

PANSUMAN 
ARABASI

TROMEL

TEKSTİL 

DOLABI

İZOLE ODASI

DEPO MALZEME ODASI

TEDAVİ DOLABI

BUZDOLABI

HEMŞİRE 
DESKİ

KIRTASİYE 

DOLABI

MALZEME 
DOLABI

DOLABI

MALZEME

DİYALİZ 
MAKİNASI

KAN GAZ 
ÖLÇÜM 

MAKİNASI

Şekil 1: Yoğun Bakım Ünitesinin Yerleşim Planı 

 

2.3. Veri Toplama Aracı: Süreçlerdeki israfları belirlemek için 

Gemba (değerin yaratıldığı yer), Genchi Gembutsu (Git tüm işleyişi 

yerinde gör) ve Değer Akış Haritalama (DAH) tekniği (iş süreçlerini 

çizimlemek) kullanılmıştır. 

Bu çalışmada yoğun bakım ünitelerindeki hastaların bilinçleri yarı 

kapalı ya da tam kapalı olması sebebiyle değer akış şekillerinden biri 

olan çalışan faaliyeti üzerinden (Kahveci, 2017; Graban, 2011: 101) 

süreçler takip edilerek veriler toplanmış ve haritalar çizilmiştir. 
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Bu çalışmada da dört ay boyunca haftada bir gün gembada 

bulunulmuş, eğitimler verilmiş genchi gembutsu yapılmıştır. Ayrıca 

doğası gereği gemba, genchi gembutsu esnasında röportaj tekniği ve 

doküman analizi tekniği de kullanılarak süreçler takip edilmiş veriler 

toplanmıştır. Toplanan veriler, oluşturulan yalın ekiple şekil 2’deki 

semboller kullanılarak Değer Akış Haritalaması (DAH) çizilmiştir. 

 2.4. Verilerin Analizi: Değer akış haritalaması (DAH) yapılarak 

mevcut durum analizi ortaya çıkarılması ile israflar belirlenerek 

kaizen noktaları oluşturuldu. Kaizen çalışmalarının nasıl olacağı ekip 

tarafından belirlendi. Şekil 3’de görüldüğü gibi mevcut durum analizi 

yapılmış ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) işlemi ile konsültasyon işlem 

süreci içindeki israflar tespit edilmiştir. 

Şekil 2: Değer Akış Haritası Sembolleri 

 
1-Doktor - Hemşire 

 

 

 
2- Kaizen Noktaları 

 

 
3- Hastane Bilgi 

Sistemi 

 

 
4- Bekleme 

 
5- Elektonik Bilgi Girişi 

 

 
6- Hemşire Gözlemi 

 

 

7- Dr ve Telefon 

Hareketleri 

 
8.-Hemşire Hareketleri, 

Elle Evrak Verme 
 

9- Çekme İsteme 

 
10- İşlem Kutusu 

 
11- Cep Telefonu 

 

 
12- Hasta Tableti 
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Şekil 3: Mevcut Durum Analizi 

3. BULGULAR 

Değer akışları izlenip mevcut durum haritalaması ortaya çıkarılınca 

israfların ortaya çıkışı daha kolay hale gelmektedir. Şekil 3’deki 

mevcut durum haritasında görülebileceği gibi çalışanların çok fazla 

hareket ettiğini gösteren düz çizgilerin simgelediği süreçlerin 

yoğunluğu dikkatleri çekmektedir. Hastane bilişim sisteminin 

çalıştığını simgeleyen şimşek çizgilerin azlığı bu sistemin yeterince 

kullanılmadığını göstermektedir.  Gembalar esnasında konsültasyon 

ve bilgisayarlı tomografi (BT) işlem süreçlerindeki israflar aşağıdaki 

kaizen çalışmasında belirtilmiştir.  
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3.1.Kaizen Çalışmasının Adı: Konsültasyon ve BT Sürecindeki 

İsrafların Tespit Edilmesi 

Kullanılan Yalın Araç: Mevcut Durum Haritası, Beyin Fırtınası 

3.1.1. Konsültasyon İş Akışı: Konsültasyon, farklı uzmanlık 

alandan bir hekimin hastayı muayene etme işlemidir. Sabah saat 

08:30’da yoğun bakım doktoru yaptığı vizitte hastanın kardiyolog 

tarafından muayene edilmesi için konsültasyon istendi. Yoğun bakım 

doktorunun ordere yazdıktan sonra hemşirenin konsültasyon ve BT 

(Bilgisayarlı Tomografi) formunu kırtasiye dolabından gidip aldığı, 

bilgileri doldurduktan sonra doktora imzalattığı gözlemlendi. 

Ünitedeki konsültasyon iş akışının farklı hastalardaki işlem süreleri ve 

ortalaması Tablo 1’de verilmiştir.  

Vizit bitiminden hemen sonra hemşire, kardiyoloji polikliniğe telefon 

ederek konsültasyon istendiğini haber verdi ve daha sonra 

konsültasyon formunu ilgili polikliniğe götürdüğü gözlendi. 

Kardiyoloji doktoru hastayı konsülte etmek için saat 13:20’de yoğun 

bakım ünitesine geldiği tespit edildi. Muayene esnasında 

ultrasonografi (USG) ile daha derin muayene edilmesi gerektiğinde 

doktorun hasta hakkında genel bir bilgisi olmadığından USG 

getirilmediğinden polikliniğe tekrar telefon edilerek USG istendi. 10 

dakika sonra USG getirildi. Hasta tekrar muayene edildi. USG raporu 

ve reçete verilerek işlem sona erdirildi. Konsültasyon iş akışındaki 

bekleme sürelerinin farklı hastalardaki bekleme süreleri ve ortalaması 

Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 1: Hemşirelerin Konsültasyon İşlemini Çekmek İçin İsraf Ettikleri Zaman 

Ölçümleri 
 1.  

Hemşire  

2.  

Hemşire  

3.  

Hemşire  

Ortalama 

(sn) 

Konsültasyon için 

Formun ve Doldurma 

Süresi (sn)  

22 25 31 26 

Polikliniğe Gidilerek 

Formu Verme Süresi 

(sn) 

240 248 254 247 

Hatırlatmak İçin 

Telefon Konuşma 

Süresi (sn) 

43 45 60 49 

                                                        

Toplam 
                      322 

Hemşirelerin konsültasyon işlemini çekmek için israf ettikleri zaman 

ortalama olarak 322 saniye (5 dakika 22 saniye) olarak tespit 

edilmiştir. 
 
Tablo2: Konsültasyon İçin Bekleme Süreleri İçin Farklı Hasta ve Zamanlarda 

Yapılan Ölçümler 

 
1. 

Konsültasy

on İşlemi 

2. 

Konsültasy

on 

İşlemi 

3. 

Konsültasy

on 

İşlemi 

Ortalam

a (sn) 

Konsültasyon İşlemi 

İçin Hastanın 

Bekleme Süresi 

(dakika)                                     

300 354 390 300 

 

YBÜ’de yatan hastaların konsültasyon işlemi için bekleme zaman 

ortalamaları 300 dakika yani beş saat olarak tespit edilmiştir. 

Konsültasyon için bekleme süresi: DAH yapılan hasta bu iş 

sürecinde 290 dakika ve USG bekleme süresi 10 dakika ile bu süreç 

toplam bekleme zamanı (W/T): 300 dakika olarak gözlenmiştir. 

Buradaki değer konsültasyondaki hastanın muayene olmasıdır. İşlem 

süresi (C/S): 20 dakika olarak tespit edilmiştir. Konsültasyon 
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sürecinde bekleme (zaman israfı), kağıt form kullanımı (malzeme 

israfı), hareket ve yürüme gibi çok fazla israf olduğu gözlenmiştir. 

Bunun üzerine farklı hastalardaki bu süreç, kronometre ile 

ölçümlenerek iyileştirilmesi gereken süreçlerden biri olarak tespit 

edilmiştir. 

3.1.2. Bilgisayarlı Tomografi (BT) İş Akışı: Tomografi, 

dokuların kesitsel olarak görüntüleme işlemidir. Bu işlem için sabah 

vizitinde doktor bilgisayarlı tomografi (BT) istediğinde form 

dolduruldu.  Görüntüleme merkezine yoğun bakım hastasının yatağı 

ile transport edildiğinden görüntüleme merkezinde başka hastaların 

olmadığı bir boşlukta YB hastalarının aldığından dolayı hemşire 

görüntüleme merkezini BT için arayarak bilgilendirme yaptı. Bu 

nedenle görüntüleme merkezinin hastayı çekmesi beklendi. Merkezin 

hastayı çekmesi gecikince hemşireler unutulma endişesi ile 

görüntüleme merkezini iki kez telefonla aradıkları gözlendi. Hasta BT 

için çağrıldığında, hemşire hasta ile beraber tetkik istem formunu 

götürdü. Bu istemleri hemşirelerin vizitten sonra HBS ye girerek 

işledikleri ve ayrıca form düzenleterek ikinci bir bildirim yaptıkları 

tespit edilmiştir. Böylece bir istem için üç ayrı işlem yapıldığı ve 

gecikmeler olduğunda hatırlatma amaçlı telefonların tekrar edildiği ve 

hareket ve kâğıt israfının olduğu tespit edilmiştir. Aslında istemin 

HBS üzerinden yapıldıktan sonra tekrar form doldurma ve telefon 

etme işlemine lüzum olmaması gerekir. Bunların yapılıyor olması 

israf yaratmaktadır. Sabah vizitindeki istem için görüntüleme merkezi 

hastayı saat 11:45’de çekti ve hasta tekrar üniteye saat 12:00 gibi 

getirildi. BT için bekleme süresi (W/T): 180 dakikadır. İşlem süresi. 
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(C/T): 10 dakika olduğu tespiti yapıldı. Ünitedeki BT iş akışının farklı 

hastalardaki işlem süreleri ve ortalaması Tablo 3’de verilmiştir. 

 Tablo:3 Hemşirelerin BT İşlemini Çekmek İçin İsraf Ettikleri Zaman Ortalama 

 1.  

Hemşire  

2.  

Hemşire  

3.  

Hemşire  

Ortalama 

(sn) 

BT için Formun 

Alınması ve 

Doldurma Süresi 

(sn)               

40 35 29 35 

Polikliniğe 

Gidilerek Formu 

Verme Süresi (sn) 

120 125 144 130 

Hatırlatmak İçin 

Telefon Konuşma 

Süresi (sn) 

45 60 63 56 

                                                        

Toplam 
   221 

Hemşirelerin BT işlemini çekmek için israf ettikleri zaman ortalama 

olarak 221 saniye (3 dakika 41 saniye) olarak tespit edilmiştir. 

Hastaların hazırlık sürelerinin dışında çekim için bekleme sürelerde 

farklı zamanlarda yapılan ölçümler Tablo 4’de yer almaktadır.  

 

Tablo 4: YBÜ’de Yatan Hastaların BT İşlemi İçin Bekleme Zaman Ortalamaları 

 1.BT 

İşlemi 

2.BT 

İşlemi 

3.BT 

İşlemi 

Ortalama 

(sn) 

BT İşlemi İçin Hastanın 

Bekleme Süresi (dakika)                               180 177 150 169 

YBÜ’de yatan hastaların BT işlemi için bekleme zaman ortalamaları 

169 dakika yani iki saat 49 dakika olarak tespit edilmiştir.  

Öneri: Toplamda sekiz saate yakın olan zaman israfı yoğun bakım 

gibi hassas bir dönem içinde bulunan hastaların tanılama ve tedavi 

süreçlerinde gizlenen bir virüs gibi durarak hayati birtakım 
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faaliyetlerin uygulanmasına engel teşkil etmektedir. Süreçleri çekmek 

için yapılan zaman israfı, hasta gözleminden alınan zaman olmasının 

yanında, çalışanın gereksiz yürüme ve hareket israfı neticesinde 

yorgunluğa da neden olmaktadır.  

Tespit edilen israfların elimine edilmesi için beyin fırtınası tekniği ile 

önerilen çözüm; HBS nin daha iyi bir yazılımla bilgi akışının 

sağlanarak, sabah vizitte konsültasyona gelmesini istediği hekime 

sinyal ile uyarı düşmesi ve hasta verilerine ulaşmasını sağlamaktır. 

Böylece hasta hakkında bilgi sahibi olan hekimin mümkün olan en 

kısa sürede gelerek muayenesini yapmasıdır. Muayene sonrasında 

tavsiye edilen ilaç ve uygulamalar sistemde anında görülebilecek ve 

yoğun bakım doktoru inceleyerek yeni order düzenleyebilecektir. 

Böylece düzenlenmiş orderi ünitede çalışan hemşireler hastane bilişim 

sisteminden görerek gerekli bakım ve tedavileri zaman kaybetmeden 

ve israflara yer vermeden yapabileceklerdir. Bu sayede çalışanlar, 

üniteden ayrılmak zorunda kalmayarak, gereksiz yürüme ve tekrar 

hareket israfının yarattığı yorgunluktan kurtulmuş olabileceklerdir. 

Hastaların gözlemlenmesi kesintiye uğramayacaktır. Önerinin 

uygulanması durumunda gelecek durum haritası şekil 4’de görüldüğü 

gibi olması beklenmektedir. 



 
242 GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA CERRAHİ BİLİMLER 

 

Şekil 4: Gelecek Durum Haritası 

 

Tüm bu açıklama ve Hastane bilgi sisteminin çalışanlar tarafından 

etkin kullanılması gerekiyorsa yenilenmesi vurgulanmıştır. Önerinin 

uygulanması sonucunda elde edilecek kazanımlar aşağıdaki gibi 

olması varsayılmaktadır: 

 

Kazanımlar:  

 

• Yedi saat 53 dakikalık zaman, 

• Her işlem için kullanılan form (Kâğıt) 

• Hemşirenin üniteden ayrılmaması, 

• Hızlı ve doğru teşhis ve bakım, 

• Daha nitelikli bakım, gözlem ve tedavi yapma imkânı,  

• Çalışan hareketi ve kâğıt israfının ve hata yapma olasılığının 

engellenmesidir. 
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4. SONUÇ 

Hastanelerdeki hasta bakım ve tedavi süreçlerindeki israfların saha 

çalışanları ile yalın araçlar kullanılarak tespit edilip yapılacak 

iyileştirmeler ile israfı yok edilebileceğini göstermeyi amaçlayan bu 

çalışma ile saha çalışanlarının rutinleştirerek yaptıkları ve farkında 

olmadıkları israfları görmeleri sağlanmıştır. Bu çalışmada Yedi saat 

53 dakikalık zaman, her işlem için form ve hareket israfının olduğu ve 

bunların sadece hastane içinde kullanılan hastane bilgi sistemi ile 

giderebileceği gömülmüştür.  Farklı iş akışlarına gizlenmiş olan 

israfları tespit ederek toplanıldığında çalışanların hayretle bakışlarını 

görmek ve yorgunluk nedenlerini anlamaları yalın yönetim 

uygulamasının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Sağlık 

hizmetlerinde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için yeni 

yollardan biri olan yalın düşünce çare olarak uygulanmaya 

başlanmasıyla israfın ortadan kaldırılmasının getirdiği kazanımlar 

sadece maddi olmayıp, çalışan memnuniyetini arttırıp hastayı merkeze 

alarak hasta odaklı bakım vermeye olanak tanımasının yanı sıra 

kalitenin artmasına ve malpraktislerin engellenmesini sağlayacaktır. 
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GİRİŞ 

İnsanların güzellik anlayışında, teknolojide ve modada kaydedilen 

gelişmeler, güzellik kavramında da değişikliklere neden olmaktadır. 

Kültürler arasındaki farklılıklar da bu konuda oldukça önemli rol 

oynamaktadır. Bu sebepler dış genital organların normal görünümü 

hakkında net bir standart belirlenmesini veya sınır çizilmesini 

engellemektedir. Bununla birlikte, bazı araştırmacılar anatomik 

varyasyonları dikkate alarak kadın dış genital organlarının ideal 

estetik fotoğrafını belirlemişlerdir. Buna göre iç dudaklar (dudak 

kelimesi, Latincesi olan labium kelimesinin Türkçe karşılığıdır), dış 

dudaklardan daha küçük yapıda olmalıdır. Motakef ve Banwell 

sınıflandırmaları gibi iç ve dış dudakların yapısını esas alan başka 

sınıflandırmalar da mevcuttur. Ancak bunlar konunun uzmanlarının 

oluşturduğu meslek kuruluşları tarafından değerlendirmeye 

alınmamakta ve nadiren kullanılmaktadır (Hodgkinson ve Hait, 1984; 

Banwell, 2017) 

Labioplasti operasyonlarının tıbbi endikasyonları arasında labial 

hipertrofi ve konjenital adrenal hiperplazi gibi durumlar yer 

almaktadır. Bunun dışında en sık neden kendisi ve partneri için cinsel 

tatmini artırmaktır. Operasyon büyük çoğunluğu; vajinada genişleme 

ve gevşeklik hissi, cinsel fonksiyonu iyileştirme isteği, kıyafet 

giyerken veya spor yaparken rahatsızlık hissedilmesi gibi nedenlerle 

hastaların talepleri üzerine yapılmaktadır. Dış genital organların 

görünümüyle ilgili estetik kaygıyla ilgili ameliyat nedenleri arasında 

iç dudakların büyük boyutu veya asimetrisi ile iç dudakların koyu 
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renkli görünümü yer almaktadır. İdeal estetik genital bölgeyi 

tanımlamak mümkün olmasa da hastanın anatomisine göre seçilen ve 

gerçekçi bir yaklaşımla uygulanan hastaya özel teknikler hasta 

memnuniyetini artırmakta ve komplikasyonları azaltmaktadır 

(Goodman vd., 2010; Miklos JR, Moore, 2011). 

Kozmetik jinekoloji uygulamaları ilk olarak ABD'de yapılmıştır. Daha 

sonra hızla Avrupa'ya yayılmıştır. Son zamanlarda ülkemizde de 

yayılmaya başlayan kozmetik jinekoloji işlemlerini yapan hekim 

sayısı hızla artmaktadır. 

1. TARİHSEL GELİŞİM 

Kozmetik jinekoloji uygulamaları ile ilgili ilk makale 1971 yılında 

yayınlanmıştır. Bu makalelerde Konunun uzmanları genel olarak, 

kadınların labialarının boyutuyla ilgili endişelerinden dolayı 

kendilerine başvurduklarını kaydetmektedir. Amerikalı jinekolog 

Capraro, 1971 tarihli makalesinde, kendisine başvuran kadınlarda iç 

dudak hipertrofisi gördüğüni belirtmektedir. Kadınların başvuru 

nedenleri ise kendilerinin veya yakınlarının bunu bir anormallik olarak 

nitelemesi veya bu konuda çevreden gelen yönlendirmeler olarak ifade 

edilmiştir (Capraro, 1971). 

Fransız jinekolog Rouzierve’da Capraro’ya benzer şekilde küçük 

labiaların (labia minora) büyük labiaların (labia majora) sınırlarını 

aştığını, bu durumun ergen ve yetişkin kadınlar arasında sıklıkla bir 

endişe kaynağı olduğunu belirtmiştir (Rouzier vd., 2000).  
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Bununla birlikte bazı klinisyenler tarafından, labialarının boyutu veya 

şeklinden endişe duyan bir hastayla karşılaştıklarında, kadın cinsel 

organlarının boyut ve şekil açısından çeşitliliği konusunda danışanlara 

güven vermenin genellikle yeterli olduğu savunulmuştur. Bu görüşe 

göre danışanların veya hastaların, labialarının boyutu veya şeklindeki 

anormalliğin büyük kulaklar veya büyük ayaklar gibi normalin bir 

varyasyonu olduğuna dair güvenceye ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu 

görüşün savunucularından ABD’li jinekologlar Gowen ve Martin’in 

1988 tarihinde kaleme alınana makalelerine göre genellikle ihtiyaç 

duyulan tek şey: kadınları boyut veya şekildeki varyasyonunun normal 

olduğuna dair ikna etmektir (Honoré ve O’Hara, 1978).  

Benzer şekilde Avustralyalı, Hollandalı, Japon ve Yeni Zelandalı 

jinekologlar konuya ilişkin görüşlerini: “kadınların iç dudak 

hipertrofisinin normalin bir varyasyonu olduğu konusunda ikna 

edilmeleri gerekmektedir” şeklinde belirtmişlerdir. Labioplasti 

hakkında ilk bilimsel eserin kaleme alındığı 1971'den sonra uzmanlar 

her ne kadar kadınlara anatomik varyasyon hususunu sık sık 

vurgulamış olsalar da bunun istisnaları olduğunu da belirtmişlerdir. 

Capraro bunu hasta için utanç verici durumlarda eksizyon ve plastik 

onarım yapılabileceğini ifade ederek yapmıştır. Amerikalı jinekolog 

Radman 1976'da anatomik varyasyonlar, konfor ve kişisel hijyenle 

bağdaşmayan semptomlarla sonuçlanıyorsa düzeltici cerrahi 

prosedürlerin devreye alınması gerektiğini kaydetmiştir (Radman, 

1976; Rodriguez, 2019).  



 
252 GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA CERRAHİ BİLİMLER 

İlerleyen yıllarla birlikte, labioplasti hakkında kaleme alınan 

makalelerde “normalin bir varyasyonu” savından uzaklaşıldığı 

görülmüştür. Bazı doktorlar kadın cinsel organlarının normalliğin çok 

değişkenlik gösterdiğini belirtmeye devam etseler de uzmanlar genel 

olarak genişlemiş labianın kadın vulvalarının anatomik çeşitliliğinin 

bir parçası olmadığını öne sürmeye başlamıştır (Triana ve Robledo, 

2012). 

Örneğin, 2010'da Amerikalı jinekologlar Reddy ve Laufer, genişlemiş 

labiaların normal anatominin bir çeşidi olmadığını öne sürdüler. Bunu 

Çinli uzmanların “eskiden labia minör hipertrofisinin normal 

anatominin bir çeşidi olduğuna inanılıyordu” şekline yayınladıkları 

görüşleri takip etti. Kanadalı doktorlar Lista ve meslektaşları da bu 

bakış açısını destekler nitelikte yayınlar yapmıştır (Reddy ve Laufer, 

2019; Cao vd., 2012). 

Kozmetik jinekolojideki bu paradigma değişikliği konunun “normalin 

bir varyasyonundan” “kadınların takdirine bağlı olarak 

değerlendirilmesi gerektiğine” evirilmiştir. Kadınların artık kendilerini 

karşılaştırabildikleri, başkalarının nasıl göründüğünü görebildikleri ve 

genital görünümlerinin kabul edilebilir olup olmadığına karar 

verebildikleri kabul edilmiş ve varyasyonların olduğu gibi kabul 

edilmesi fikrinden vaz geçilmiştir. Dönemin uzmanları labia minora 

hipertrofisinin tanımı üzerinde çok az fikir birliği olduğunu belirterek, 

kadınların cinsel organlarının ameliyat gerekip gerekmediğine 

kendilerinin karar verebilecekleri iddiasını desteklemişlerdir. 

Uzmanlar kadınların özerk karar verme süreçlerine saygılı olmayı 
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benimsemişlerdir. Uzmanların cerrahi redüksiyon için endikasyonları 

aşağıdaki şekilde de değerlendirmesi gerekir: 

Estetik kaygılar hastanın psikolojik ve sosyal refahını etkiler ve 

cerrahi için neden oluşturur, 

 

İç dudak hipertrofisi patolojik bir durum değilken hastanın estetik 

veya işlevsel kaygıları olduğunda, iç dudak küçültmesi önerilmelidir 

gibi endikasyonları eklemeleri değişimi tarif eden önemli noktalardır 

(Clerico vd., 2017; Mirzabeigi vd., 2012). 

 

Son on yılda kozmetik genital prosedürlere ilgi çok artmıştır. Örneğin 

ABD’de labioplasti sayıları karşılaştırıldığında 2014 ve 2018 yılları 

arasında %50'den fazla artış olduğu anlaşılmaktadır (ASAPS, 2018). 

2. KOZMETİK JİNEKOLOJİYE KARŞI ARTAN İLGİNİN 

NEDENLERİ 

Kasık kıllarının tıraş, ağda ve lazer gibi yöntemle alınması hem 

kadınlar hem de eşleri tarafından dış genital organların daha iyi 

görülmesi gerekçesiyle tercih edilmektedir. ABD’de yaşayan 18-68 

yaşları arasındaki 2.400'den fazla kadın üzerinde yürütülen kesitsel bir 

çalışmada, katılımcıların %79'nun kasık kıllarını kısmen veya 

tamamen aldırdığı belirlenmiştir. Bu uygulamaların sonucu olarak dış 

genital bölgedeki asimetriler, farklılıklar daha fazla dikkat 

çekmektedir. Potansiyel olarak cerrahi değişiklik isteği artmaktadır 

(Grossman ve Annunziato, 2018; Herbenick vd., 2010). 

Estetik cerrahiyi araştıran kadınlar genellikle internet aramalarına 

yönelmektedir. Bu özellikle önemlidir çünkü internet onların 



 
254 GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA CERRAHİ BİLİMLER 

genellikle tek bilgi kaynağıdır. İnternet ve çevrimiçi diğer medya 

kaynaklarıyla desteklenen, estetik açıdan daha iyi görünen dış genital 

organlara sahip olma algısı, kadınları cerrahi değişiklik aramaya 

itmektedir (Crouch vd., 2011; Mowat vd., 2015).  

Yaşlı kadınların (45-72 yaş) genç kadınlardan (18-44 yaş) oluşan bir 

gruba göre estetik genital cerrahiyi düşünme olasılığı daha yüksektir. 

Bu husus 395 katılımcının yer aldığı bir bilimsel bir çalışma ile 

desteklenmiştir. Normal yaşlanmanın etkilerini tersine çevirmeye 

yönelik toplumsal algı göz önüne alındığında bunun şaşırtıcı olmadığı 

değerlendirilmektedir. Londra'daki bir jinekoloji kliniğinde dudak 

küçültme ameliyatı arayan 33 kadın üzerinde yapılan prospektif bir 

çalışmada, en yaygın olarak görünümden memnuniyetsizlik rapor 

edilmiştir (Crouch vd., 2011; Mowat vd., 2015).  

Genital estetik cerrahi kozmetik ve fonksiyonel sorunları tedavi 

etmektedir. Cinsel tatmini arttırmaktadır. Vulvovajinal işlemlerin 

sağladığı bu kişisel tatminlerin tıbbi olmayan endikasyonlarda görülen 

artışın nedeni olduğunu söylemek mümkündür (Wilkie ve Bartz, 

2018; 26). 

3. KOZMETİK JİNEKOLOJİ UYGULAMALARI 

3.1. Kozmetik jinekoloji: 

Lazer uygulamaları (vajina daraltma, stres inkontinans ve sarkma 

tedavisi), 

Cerrahi rekonstrüksiyonlar (labioplasti, perineoplasti vb.), 
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Dolgu malzemelerinin kullanımı (kimyasal dolgu maddeleri, yağ 

transferi vb.), 

Botulinum toksini ( vajinismus, stres inkontinans; diğer estetik 

işlemler), 

Karın germe ve liposuction (karın, pubis vb.) gibi uygulamaları 

kapsamaktadır 

 

3.2. Kozmetik Jinekoloji İşlemleri 

Vajinal gençleştirme 

Genital cilt gençleştirme 

Genital Leke ve Siğil Tedavileri 

Genital Deri Hastalıkları 

Genital Ağrı (Vulvodini) 

Cilt Beyazlatma 

Labioplasti 

Dolgular 

Yukarıda bahsedilen uygulamalara ek olarak vajinoplasti, 

perineoplasti, puboplasti, hudoplasti ve frenuloplasti, vulvoplasti ve 

labioplasti gibi cerrahi işlemler de yapılmaktadır. 

4. KOZMETİK JİNEKOLOJİ CERRAHİ TEKNİKLERİ 

Vajinal daraltma veya vajinoplasti, vajinal giriş kısmında yapılan 

operasyondur. Vajinoplasti daha derin kanal ve epitel anlamına 

gelmektedir. Bu prosedür pelvik taban onarımından farklıdır. Pelvik 

taban defekti varsa vajinoplasti, ürojinekolojik değerlendirmenin bir 

parçası olmalıdır. Sıklıkla standart posterior onarımın bir 
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modifikasyonu olarak kabul edilir ancak lateral vajinal mukozanın 

eksizyonunu veya yüksek posterior onarımı da içerebilir (Iglesia vd., 

2013; Goodman, 2009) 

Hastaların geniş veya gevşek vajinaya sahip olma endişelerini 

gidermek için genellikle ön kolporafi ile perineoplasti ve paravajinal 

onarım ile birlikte gerçekleştirilir. Bu uygulama bazen ön kolporafi 

olmadan da yapılabilir. Estetik jinekoloji açısından cerrah, planlanan 

vajinal çap küçültmesinin sınırlarını hasta ile önceden konuşarak 

belirlemelidir. Cerrah, hastanın beklentisinin gerçekçi 

olmayabileceğini dikkate alarak süreci yönetmelidir. Aşırı çap 

küçültmesinin riskleri açıklanmalıdır. Perineoplasti, vajinal girişin ve 

vajinal ve anal açıklıklar arasındaki boşluğun özel bir onarımıdır. 

Sarkma cerrahisinin tamamlayıcı bir işlemdir. Perineoplastide cerrahi 

hedef: daha fazla cinsel tatmindir. Bu hedefe, perine gövdesinin 

yeniden şekillendirilmesi yoluyla ağlanan kozmetik başarıyı takiben 

perinenin kaldırılması ve penil penetrasyonla artan sürtünme yoluyla 

ulaşılır. Ancak perineoplasti cinsel işlev bozukluğunu düzeltmek için 

tek başına uygulandığında başarılı uygulamayı gösteren kesin sonuçlar 

eksiktir (Goodman vd., 2010). 

Labioplasti, en sık uygulanan genital estetik cerrahidir. Bu prosedür 

dış genital organların görünümünü iyileştirmeyi ve ilişki sırasında 

tıkayıcı dokuları azaltmayı amaçlamaktadır. Labia minoranın cerrahi 

olarak redüksiyonu plastik cerrahi literatüründe ilk kez Hodgkinson ve 

Hait tarafından estetik bir motivasyon olarak tanımlanmıştır 

(Hodgkinson ve Hait, 1984). 
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Literatüre baktığımızda labioplasti için pek çok teknik tarif edilmiştir: 

Deepitelize redüksiyon, 

Lineer insizyon, 

Kompozit redüksiyon, 

Wedge redüksiyon, 

W-plasti eksizyon veya Z-plasti (Motakef vd., 2015). 

 

Lineer eksizyon tekniği, jinekologlar arasında en çok tercih edilen 

yöntemdir. Bunun sebebi tekniğin sağladığı basit ve minimal invaziv 

yaklaşımdır. Labial küçültmeler için labia majörün, labium minör 

altında veya aynı seviyede olmasına göre kullanılan terimler şunlardır: 

Rim görünümü, 

Barbie görünümü 

Hibrit görünüm (Alinsod, 2017). 

 

Bu teknikle daha düzgün kontürler elde edilebilir. Miklos ve 

Moore'un, 550 kadın üzerinde yürüttükleri konuya ilişkin çalışmaya 

göre kadınların %97'si koyu renk kenarların giderilmesini istemiştir 

(Miklos ve Moore, 2011). 

Hasta labium minör karanlık kenarlarını korumak istiyorsa kama 

tekniği uygulanabilir. Bu kama tekniklerinden herhangi biri yapılırsa, 

yara açılmasını ve fistül oluşumunu önlemek için mükemmel 

hemostaz çok önemlidir. Kama tekniği çoğunlukla plastik cerrahlar 

tarafından uygulanmaktadır. Bu tekniğin modifikasyonları 

bulunmaktadır: 
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Merkezi V-plasti 

90 derecelik Z-plasti (Şekil 1) (Alter, 1998; Gungor vd., 2011). 

 

Şekil 1: 90 derecelik Z-plasti (Goldstein ve Romanzi, 2007) 

 

Kama rezeksiyon tekniği daha doğal bir kenar görünümünü korusa da 

çoğu kadın daha pürüzsüz bir görünüm için bu düzensiz dudak 

kenarının çıkarılmasını talep etmektedir. Minimal miktarda labium 

eksize edilmesi gerekiyorsa deepitalize redüksiyon tekniği tercih 

edilebilir. Deepitalize alan büyükse, operasyon artan labiyal kalınlık 

ve görünür bir sütür hattı ile sonuçlanabilmektedir (Şekil 2) 

(Dobbeleir vd., 2011).  
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Şekil 2: Düz ve eğrisel kama rezeksiyon sınırları (Triana, 2020). 

 

Labia majora küçültme veya labia majoraplasti, sarkık ve hiperplastik 

görünen labia majora boyutunu küçültmeye yöneliktir. Burada fazla 

deri ve gerekirse yağ yastığı çıkarılmaktadır. Vakaların %90'ından 

fazlasında, labia majora derisinin sadece segmentleri çıkarılmaktadır. 

Uyluk-vulva kıvrımı arasına skar yerleştirme ile longitudinal 

rezeksiyon veya labium majora ile minör arasına skar yerleştirme ile 

rezeksiyon yapılabilir. Birinci teknik, yüksek gerilimli bir alanda skar 

oluşumu nedeniyle yüksek yara ayrılması riski taşımaktadır (Triana ve 

Robledo, 2020). 

Labia majoroplasti prosedürü, konjenital adrenal hiperplazi, konjenital 

lenfödem ve kronik steroid kullanımından kaynaklanan durumlarda 

sarkma gibi tıbbi sorunları ifade etmek için kullanılmaktadır. Temelde 

ayrı prosedürler olsa da estetik kaygılar için yapıldığında, labia 

minöroplasti ve labia majoroplasti birlikte yapılabilmektedir (Şekil 3). 
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Şekil 3: Labia majoroplasti (Sawan, 2021) 

 

Klitoral kaput küçültme (hoodoplasti), her zaman olmasa da sıklıkla 

labia minoraplasty ile birlikte yapılmaktadır. Tekniklerden biri, lateral 

konumda skinning deepitelizasyon tekniğini kullanarak klitoris 

üzerindeki klitoral kaput derisini azaltmaktır. Geniş davlumbazlar ve 

birden fazla cilt kıvrımına sahip gereksiz başlıklar için dikey bir 

klitoral başlık küçültme tekniği uygulanmaktadır. Kompozit 

redüksiyon tekniği bir tür minöroplastidir ve aynı zamanda klitoral 

çıkıntının düzeltilmesini de sağlamaktadır. Vakaların büyük 

çoğunluğunda klitoris açık değildir ve prosedür daha iyi simetri elde 

etmek ve labia minöroplasti sonrası klitorisin daha fazlasını açığa 

çıkararak cinsel uyarılmayı iyileştirmek olarak tanımlanmaktadır 

(Şekil 4) (Goodman, 2009; Gress, 2013). 
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Şekil 4: Klitoral kaput küçültme (hoodoplasti) 

(www.pinkappleaesthetics.com) 

Labia majörün büyütülmesi prosedürü, cerrahi bir teknik olarak kabul 

edilmemektedir. Amacı hipoplastik veya gevşek bir görünüme sahip 

labia majörü estetik olarak iyileştirmektir. Bu amaçla çoğunlukla 

otolog yağ grefti veya hyaluronik asit gibi dolgu maddeleri 

kullanılmaktadır. Otolog yağ grefti için seçilen bölge yağ dokusunun 

bol olduğu herhangi bir bölge olabilse de en sık kullanılan bölgeler 

uyluk ve diz iç kısmıdır. Otolog yağ grefti için enjeksiyon yeniden 

emilimi hesaba katılmalıdır, aksi takdirde istenen sonucu elde etmek 

için ikinci bir müdahale gerekebilir. Hyaluronik asidin dolgu maddesi 

olarak kullanılması da ameliyatsız gençleştirmede sıklıkla kullanılan 

bir tekniktir. ABD'de kullanılan baskın ürün yağ iken maliyetler 

nedeniyle Avrupa'da hyaluronik asit baskındır. ABD'de labia majörün 

doldurulması Avrupa'daki kadar popüler değildir. Amerikalı 

kadınların tercihi, labia majoraplasty veya radyofrekans küçültme ile 

elde edilen zarif ve küçük bir görünümdür. Avrupa'da, özellikle 

hyaluronik asit olmak üzere doldurma teknikleri daha fazla 
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kullanılmaktadır. Sonuç cerrahın anatomik bilgisi ve operasyon 

becerileri ile belirlenmektedir. Ancak hyaluronik asit, dikkatle 

kullanılmalıdır (Coleman, 2001). 

Himenoplasti birçok etik sorunu içermektedir. Batı ülkelerinde 

yeniden bakirelik olarak bilinmektedir, özellikle Müslüman ülkelerde 

sosyo-kültürel bir öneme sahiptir. Operasyonun kendisi en az çalışılan 

kadın genital prosedürüdür. Himenoplastiyi rekonstrüktif bir prosedür 

olarak sınıflandırmak ve onu estetik prosedürler setinden çıkarmak 

daha doğru olacaktır. Pek çok derneğin etik kurulları bunu genital 

estetik cerrahi olarak görmemektedir. Bu ameliyat kadınlar için hayat 

kurtarıcı olabilir. Basit bir işlemdir ve hastanın mahremiyetinin 

korunması için “vajinal onarım” olarak tanımlanabilir (RCG, 2009; 

ACOG, 2007). 

5. KOZMETİK JİNEKOLOJİDE AMELİYATSIZ TEKNİKLER 

5.1. Vajinal Gevşeklik İçin Lazer Tedavisi 

Vajinal gevşekliğin invazif olmayan tedavisi için birkaç fraksiyonel 

lazer kullanılmıştır. Fraksiyonel karbon dioksit lazerler doku sıvısı 

tarafından kuvvetle emilmekte ve 10.600 nm dalga boyunda ışık 

yaymaktadır. Penetrasyon derinliği, melanin ve hemoglobinden 

bağımsız olarak su içeriğine bağlıdır. Kollajen liflerinin yenilenmesini 

uyarır ve teşvik ederek vajinal mukozaya hidrasyon ve elastikiyetini 

geri kazandırmaktadır (Karcher ve Sadick, 2016). 

Fraksiyonel erbium lazer, vajinal mukozaya uygulanan ve 

postmenopozal vulvar-vajinal atrofi, stres üriner inkontinans ve 
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vajinal daraltmada kullanılan minimal invaziv bir termo-ablatif 

fraksiyonel lazer tekniğidir. Dalga boyu 2940 nm’dir ve suyun 

absorpsiyon zirvesine yakındır. Bu lazer fraksiyonel karbon dioksit 

lazere kıyasla, su absorpsiyonu açısından 10 ila 15 kat daha fazla 

afiniteye sahiptir. Lazer ışınının fototermal etkisi, seçilen mukozal 

dokudaki kolajeni ısıtarak kolajen liflerinin büzülmesine ve sonunda 

dokunun büzülmesine neden olmaktadır. Çevreleyen dokuya 

minimum termal hasar vermekte, bu nedenle daha hafif postoperatif 

rahatsızlık gerektirmekte ve daha az ödem şikayetine neden 

olmaktadır (Şekil 5) (Tadir vd., 2017). 

 

Şekil 5: Vajinal gevşeklik için lazer tedavisi (www.kelliwoodfp.com) 

 

5.2. Radyo Frekans (RF) Vajinal Gençleştirme 

Bu enerji bazlı cilt gençleştirme teknolojisi, yaş veya doğumla ilgili 

nedenlerden kaynaklanan vulvovajinal gevşekliği tedavi etmek için 

vajinal dokunun gençleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 

Çalışmalar, vulvovajinal gevşeklik için RF kullanımının kollajen ve 
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elastin oluşumunun artmasıyla sonuçlandığını göstermiştir. Lazer 

bazlı tedavilerin aksine cilt tipine bağlı değildir ve doğal olarak nemli 

dokuda daha etkilidir. Bu tekniğin, sıcaklık kontrollü RF 

kullanıldığında özellikle iyi tolere edildiği gösterilmiştir (Dunbar ve 

Goldberg, 2015) (Şekil 6). 

Hedef doku sıcaklığı 40-45 santigrat derecedir ve termistörler 

sıcaklığın izlenmesini ve termostatlanmasını sağlamaktadır. Bu teknik, 

kolajen denatürasyonunu ve iyileşme sürecini tetiklemekte, 

sıkılaşmayı sağlayan mekanizma olan sağlıklı doku oluşumunu 

desteklemektedir. Kolajen lifler ısıtıldığında büzülmektedir. Büzülme 

ile üçlü sarmal yapının katlanması gerçekleşmekte ve daha kalın ve 

daha kısa kolajen lifleri oluşmaktadır. Bu işlemlerden sonra görülen 

ani doku sıkılaşması işlemin etki mekanizmasıdır (Alexiades-

Armenakas vd., 2013) 

Yeni elastinin oluşması vajinal gevşekliğin tedavisinde etkin rol 

oynayabilir. Ek olarak bu teknoloji ile artan lokal kan akışının, 

vulvovajinal atrofiye bağlı olarak kuruluğun azalmasına yol açtığı ve 

bu yolla cinsel performansın ve tatminin iyileşmesine neden olduğu 

bulunmuştur. Araştırmacılar ayrıca puboservikal fasyanın gerilmesi ile 

stres üriner inkontinansın gerilediğini göstermiştir (Lalji ve Lozanova, 

2017). 
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Şekil 6: Radyo frekans (RF) vajinal gençleştirme. 

(www.vivadayspa.com) 

 

5.3. Vulvar Beyazlatma 

Bu teknik, kimyasal maddeler ya da karbon dioksit fraksiyonel lazer 

yöntemi ile hiperpigmente vulvanın beyazlatılması işlemidir. Birincil 

hedef rebound hipo-hiperpigmentasyondan kaçınmak olmalıdır. Hiper 

ve hipopigmentasyon karbon dioksit tabanlı enerji cihazlarının 

kullanımı ile gerçekleşebilmektedir. RF'nin ablatif bir şekilde 

kullanılması hem hipo hem de hiperpigmentasyona neden olabilmekte, 

ablatif olmayan RF, bu pigment sorunlarını önlemektedir (Santos ve 

Alinsod, 2017). 

5.4. Trombositten Zengin Plazma (PRP) 

Otolog PRP ilk olarak 1987'de açık kalp cerrahisi için rapor edilmiştir. 

Yara bakımı, ortopedi, diş cerrahisi, omurga literatürü ve çeşitli 

kozmetik cerrahi prosedürlerinde 20 yılı aşkın bir süredir 

incelenmektedir. PRP, trombosit kaynaklı büyüme faktörü, 

dönüştürücü büyüme faktörü beta ve epidermal büyüme faktörü gibi 
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yüksek düzeyde büyüme faktörlerini içermaktadir. Otolog olduğu için 

antijenik değildir ve herhangi bir yan etki tespit edilmemiştir. PRP 

enjeksiyonlarının kadın cinsel işlev bozukluğu, yağlanma eksikliği ve 

stres üriner inkontinans için cerrahi olmayan seçenekler olduğu 

bulunmuştur. Bazı pilot çalışmalar da PRP'nin liken skleroz 

tedavisinde etkili olduğunu göstermiştir (Goldstein vd., 2017; Ferrari 

vd., 1987) 

Liken skleroz için PRP'nin RF ile kombinasyonu, uzun vadeli 

semptomların giderilmesi için muazzam bir gelişme olarak kabul 

edilmiştir. Alman jinekolog Grafenberg 1950'de üretranın seyri 

boyunca vajinanın ön duvarında bir erotik bölge tanımlamıştır. O 

zamandan beri, bu zonun varlığını gösteren birçok makale 

yayınlanmış ve 1981'de Addiego ve arkadaşları tarafından bu alan, 

Grafenberg'i onurlandırmak için “G noktası” olarak adlandırılmıştır. 

Birçok yazar bu bölgeyi vajinal olarak aktive olan orgazmdan sorumlu 

bölge olarak kabul etmektedir. Kesin anatomi tam olarak 

anlaşılamamıştır ancak nörovasküler bir kompleks olarak 

tanımlanabilir. Kollajen veya otolog yağ nakli gibi dolgu maddeleri ile 

G noktası büyütülebilmektedir. Bu bölgenin vajina lümenine 

kabarması çok daha nitelikli cinsel ilişki sağlamaktadır (Ostrzenski 

vd., 2014; Grafenberg, 1950) 

5.5. Vajinismus Tedavisinde Botulinum Toksini Uygulaması 

Günümüzde vajinismus, vajinanın dış üçte birini çevreleyen pelvik 

taban kaslarının ve perineal kasların, ilişkiyi rahatsız edici veya 

imkânsız hale getiren istemsiz spazmı olarak tanımlanmıştır. Bu 
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istemsiz spastik kasılma, vajinal penetrasyon girişimleriyle uyarılan 

refleks bir yanıttır. Hayal etmekle veya gerçek ilişki sırasında 

görülebilir. Şiddetli vajinismus vakalarında uyluk, rektus abdominis 

ve gluteus kaslarının abdüktörleri de tutulabilir. Vajinismus global 

olabilir, bu durumda kadın vajinasına herhangi bir şey 

koyamamaktadır. Durumsal vajinismusda ise kadın tampon 

kullanabilmekte ve pelvik muayeneyi tolere edebilmekte ancak cinsel 

ilişkiye girememektedir (Pacik ve Geletta, 2017). 

Botulinum toksini tip A, spor oluşturan anaerobik bir Bacillus olan 

Clostridium Botulinum tarafından üretilmektedir. İnsanlarda sadece 

sinir-kas kavşağının presinaptik zarını etkilemekte ve burada 

kalsiyuma bağlı asetilkolin salınımını önlemektedir. Sonuçta bir 

denervasyon durumu gerçekleşmektedir. Denervasyon kas kütlesine 

göre maruz kalınan toksin miktarına bağlıdır. Kas inaktivasyonu, 

sinirden yeni fibriller büyüyene ve kas hücresi duvarlarının yeni 

alanlarında bağlantı plakaları oluşturana kadar devam etmektedir 

(Moga vd., 2018).  

Botulinum toksini tadavisinin kontrendikasyonları arasında botulinum 

toksini herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık, enjeksiyon 

yerinde enfeksiyon, gebelik; nöromüsküler iletim hastalıkları ve 

koagülopati yer almaktadır (Ghazizadeh ve Nikzad, 2004). 

Botulinum toksini 150-400 U şeklinde uygulanabilir. Musculus 

Levator Ani kasına (puborektal kaslar) her iki tarafta üç noktadan eşit 

olarak enjekte edilerek uygulanabilir. Şiddetli vajinismus yaşayan 
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hastalara sedasyon uygulanması gerekebilmektedir (Ghazizadeh ve 

Nikzad, 2004).  

Geleneksel tedavilere yanıt vermeyen vajinismus hastalarında 

botulinum toksini uygun bir tedavi olabilir.  

5.6. Vulvodini Tedavisinde Botulinum Toksini Uygulaması 

Vulvodini, cinsel yaşamı zorlaştıran vulvar ağrı ve orgazm güçlükleri 

ile kendini gösteren bir cinsel işlev bozukluğudur. Etiyolojisi kapsamlı 

bir şekilde araştırılmış olmasına rağmen tam olarak bilinmemektedir. 

Bu patolojiden etkilenen kadınlara sadece semptomatik tedavi, 

antiinflamatuar ve analjezik ilaçlar verilip, ağrı korkusunu tedavi 

etmede psikoterapi kullanılmaktadır. Günümüzde botulinum toksini, 

diğer tedaviler başarısız olduğunda bu patolojiyi tedavi etmek için 

kullanılabilir (Yoon vd., 2007).  

Uygulama genellikle 20-40 U botulinum toksini Musculus 

Bulbospongiosus’a enjekte edilerek gerçekleştirilmektedir. Hastalar 

genel olarak enjeksiyonlardan sonra ağrının azaldığını ve nüks 

olmadığını bildirmektedir. Botulinum toksini bilinen bir organik 

substratı olmayan bu patolojinin tedavisinde fayda sağlamış 

görünmektedir (Moga vd., 2018; Petersen vd., 2009). 

5.7. Doku Dolguları 

Doku dolguları sadece yüzde estetik amaçlı değil kasık bölgesi de 

dahil olmak üzere diğer alanlarda da kullanılmaktadır. Estetik 

jinekolojide hyaluronik asit bazlı iki tip dolgu maddesi 

kullanılmaktadır. Bunlar, enjekte edilen jelin hiyalüronidaz ve serbest 
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radikallere karşı daha dirençli olması sayesinde özel teknolojiyle 

geliştirilmiş tek fazlı dolgu maddeleridir. Bu maddeler uygulama 

sırasında hasta için artan bir konfor sunmaktadır (Galęba vd., 2015). 

Bunlardan biri esas olarak üreme çağındaki veya vulvada kuruluk, 

hassasiyet ve tahrişten şikâyet eden premenopozal kadınlarda 

kullanılmakta, dokuların uygun hidrasyonu ve beslenmesinin geri 

kazanılması için büyük iç ve dış dudaklara intradermal olarak 

uygulanmaktadır. İkinci madde çoğunlukla, labia majora 

hipotrofisinden (daha az veya daha fazla) yakınan menopoz öncesi 

veya menopoz dönemindeki hastalara labia majora ve pubisin normal 

hacmini eski haline getirmek amacıyla önerilmektedir. Bu durumlarda 

çapraz bağlı hyaluronik asit deri altına uygulanmaktadır. Hyaluronik 

asit öncelikle labiamajora ve pubisin uygun hacmini geri kazandırır. 

İkinci olarak fibroblastların aktivasyonuna, zamanla bu bölgedeki 

cilde doğru gerginliğini ve nemini geri kazandıran kolajen, elastin ve 

hyaluronik asit üretimine yol açmaktadır (Galęba vd., 2015).  

6. GENİTAL SİĞİLLER 

Condylomata acuminata olarak da bilinen dış genital siğiller genel 

popülasyonu etkileyen cinsel yolla bulaşan hastalıkların en yaygın 

biçimlerinden biridir. Yalnızca ABD’de her yıl 500.000 ila bir milyon 

arasında yeni vakanın teşhis edildiği ve cinsel olarak aktif nüfusun 

yaklaşık yüzde birinde klinik olarak belirgin siğiller olduğu tahmin 

edilmektedir. Çoğu hasta için doktora başvurma nedeni kanserojen 

potansiyeli değil, etkilenen bölgenin kozmetik bozukluğudur (Şekil 7). 

Genital siğiller uzun bir süre devam edebilir, ancak spontan iyileşme 
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de mümkündür. Genital siğil tedavisinde kullanılan yöntemeler 

aşağıda sıralanmıştır (Yanofsky vd., 2012; Clanner-Engelshofen, 

2020). 

Podofillotoksin %0.05 solüsyon veya jel ve %0.15 krem 

Imiquimod %5 krem  

Imiquimod %3.75 krem  

Sinekateşinler %15 merhem  

Trikloroasetik asit %80–90 solüsyon 

Kriyoterapi  

Elektrocerrahi  

Cerrahi makasla eksizyon  

Karbondioksit (CO2) lazer tedavisi  

 

Şekil 7: Genital Siğiller (Condylomata acuminata) 

(www.nycdermatologist.com) 

http://www.nycdermatologist.com/
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7. SONUÇ 

İdeal kadın dış cinsel organı veya ideal dudak görünümü standardı 

ülkeler ve kültürler arasında farklılık göstermektedir. Ülkelere göre 

standart haline gelen görünümler cerrahların tekniklerini 

etkilemektedir. Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Derneği kayıtları 

dikkate alındığında labioplasti sayıları 2015 – 2016 döneminde bir 

yıllık sürede yaklaşık %25 artmıştır. Hipertrofinin durumuna, renk 

taleplerine ve diğer önceliklere göre labia minöroplastide çeşitli 

teknikler uygulanabilir. Lineer eksizyonlar ile dudaklarda istenilen bir 

düzeltme yapılabilir ancak hastanın doğal görünümü veya renginin 

korunması sağlanamaz. Wedge rezeksiyon ve modifikasyonları daha 

doğal kenarlar isteyen hastalar için daha uygun olabilir. Bu konuda 

yetkin, eğitimli ve tecrübeli cerrahlar tarafından uygulandığında bu 

prosedürlerin, güvenilirliği ve estetik görünümü iyileştirdiği kabul 

edilmektedir (Alinsod, 2017; Koster ve Price, 2008; CSNDBS, 2017). 

Deri altı sıcaklık kontrolü ve lazer uygulamaları gibi cerrahi olmayan 

teknikler, özellikle vulvovajinal gevşeklik şikayetlerinde estetik 

genital müdahaleler için seçenektir. Araştırmalar bu tekniklerin ayrıca 

vulvovajinal atrofi ve stres üriner inkontinansta da faydalı 

olabileceğini göstermiştir. Pelvik organ prolapsusu şikâyeti olan 

hastalar hastalıklarının şiddeti arttıkça ameliyatsız estetik tekniklere 

aday olmaktan uzaklaşmaktadır. Bu sebeple pelvik organ 

prolapsusunu incelemek ve değerlendirmek amacıyla dikkatli bir 

muayene yapılmalı ve hastanın yakınmalarının derecesini belirlemek 

için hastaya anketler uygulanabilir. Hangi enerji tabanlı cihazın (lazer 
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veya RF) daha etkin olduğu veya hangi lazer cihazının kullanılması 

gerektiği hususunda bazı tartışmalar mevcuttur. Cerrahi tekniklerin 

aksine cerrahi olmayan uygulamalar idame tedavileri 

gerektirmektedir, tedavi protokolü de cihazlar arasında farklılık 

göstermektedir. Tedavi modalitelerinin standardizasyonu ve etkililik 

süresinin net olarak ortaya konması için daha fazla araştırmaya 

ihtiyacımız olduğu değerlendirilmektedir (Qureshi vd., 2018; Magon, 

2016). 

Dünyanın önde gelen jinekoloji kurum ve kuruluşlarının konuyu nasıl 

incelediğine bakıldığında aşağıda yer alan sonuçlara ulaşılmıştır: 

American Collages of Obstetricians and Gynecologist (ACOG) 

2007 yılında bu konuda ilk kez açıklama yapmıştır. Açıklamada; 

vajinal gençleştirme ve kızlık zarı onarımı gibi prosedürlerin 

şimdiye kadar yeterince araştırma yapılmamış, estetik olmayan 

tıbbi endikasyonlara sahip prosedürlerden ayrı olduğu 

vurgulanmıştır. Ancak bu komitenin açıklamasından sonra 

Ostrzenski 2011 yılında bu prosedürlerin etkinliği ve 

güvenilirliği hakkında kanıta dayalı ve detaylı bir araştırmanın 

sonuçlarını yayınlamış, ACOG'un 2007 tavsiyelerinin bilimsel 

gerçeklere dayanmadığını ve gereğince şeffaf olmadığını iddia 

etmiştir. Iglesia 2012 yılında, “mükemmel vajina” tanımının 

kadın güzelliğinde önemli bir sahayı temsil ettiğini ifade etmiş, 

uzmanların hastalarını gelişmesi muhtemel komplikasyonlar ve 

bütün diğer ayrıntılar hakkında bilgilendirmesi gerektiğini 

belirtmiştir (ACOG, 2007; Ostrzenski, 2011; Iglesia, 2012). 
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Kanada Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Derneği 2013 

yılında politika beyanı yayınlamıştır. Bayana göre genital 

kozmetik cerrahi talep eden hastaların tıbbi, cinsel ve jinekolojik 

geçmişlerinin gözden geçirilmesini tavsiye edilmelidir. Ayrıca 

hastanın genital görünümdeki normal varyasyonlar, yaşlanma ile 

gelişen fizyolojik değişiklikler, hamilelik ve menopoz sırasında 

meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirilmesini 

tavsiye edilmiştir (SOGC, 2012). 

 

Royal College of Obstetricians and Gynecologists 2013 yılında, 

kadın genital alanına yönelik kozmetik cerrahi ile ilgili etik 

değerlendirmeleri yayınlamıştır. Değerlendirmede kadın genital 

estetik ameliyatlarında 18 yaş sınırının temel alınması gerektiği, 

bu yaştan önce işlem yapılmaması gerektiğini tavsiye edilmiştir 

(RCOG, 2013). 

 

Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonuna bağlı İnsan 

Üreme Etiği Komitesi 2015 yılında yayınladığı raporda; 

kozmetik jinekolojik prosedürler talep eden hastaların ve 

cerrahların, terapötik cerrahi prosedürler ile tıbbi endikasyonsuz 

cerrahi prosedürler arasındaki farklar konusunda bilgilendirilme-

si gerektiğini kaydetmiştir. Kozmetik jinekolojik işlem talep 

edenlere; normal anatominin ve varyasyonların açıklanması, 

hastaların özellikle ruhsal sorunlar açısından değerlendirilmesi 

ve ameliyatı yapan cerrahların bu alanda yetkin becerilere sahip 

olması gerektiği vurgulanmıştır (FIGO, 2015). 
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ACOG 2017 yılında konuya ilişkin yeni bir komite bildirisi 

yayınlamıştır. Bildiride mamoplasti ve labioplasti talepleri 

olması durumunda adolesanlar başta olmak üzere hastaların ve 

ailelerinin normal varyasyonlar ve fiziksel değişiklikler 

hakkında bilgilendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Hastanın 

fiziksel ve duygusal gelişiminin değerlendirilmesi ve cerrahi 

olmayan teknikler hakkında konsültasyon sağlanması gerektiği 

ifade edilmiştir (ACOG, 2017). 

 

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kadın sünneti tanımı, dış genital 

organların kısmen veya tamamen çıkarılmasını içeren tüm 

prosedürleri ifade etmektedir. Sağlığa faydasının olmadığı ve bir 

insan hakkı ihlali olduğu değerlendirilmektedir. Ancak bu tarif 

genital tahribat ve mutilasyonda hastanın rızasının olmaması ile 

ilgili olarak kadın genital estetik cerrahisinden tamamen 

farklıdır (WHO, 2008). 

 

Sonuç olarak, vajinal/pelvik rekonstrüktif cerrahi gibi tıbbi olarak 

gerekli ameliyatlar ile vajinoplasti ve labioplasti gibi elektif 

ameliyatlar arasındaki sınırlar belirginliğini kaybetmektedir ve bu 

işlemler artık aynı anda yapılabilmektedir. Günümüzün bakış açısında 

işlev ve güzellik birlikte ele alınmaktadır. Yetkin, tecrübe sahibi 

hekimlerle minimum komplikasyon ve maksimum hasta memnuniyeti 

yakalanabilmektedir. 

Cerrahlar işlevsellik ve kozmetik görünüm açısından en iyi sonuçları 

elde etmek için hastaları normal varyasyonlar hakkında 

bilgilendirmelidir. Hastaların psikolojik profilleri değerlendirmeye 
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alınmalı ve sadece gerçekçi beklentilerinin karşılanabileceği 

bildirilmelidir. Uygulanacak cerrahi teknik, hastanın beklentileri ve 

tıbbi normlar ışığında belirlenmeli ve kişiye özel olmalıdır. 

Jinekolojinin bu branşında daha çok akademik eğitimin verilmesi 

hedeflenmelidir. Özellikle hastanede yatışı gerektirmeyen ve ofis 

ortamında uygulanabilen ameliyatsız tekniklerin uzun vadeli 

etkinliğinin, güvenliğinin ve güvenilirliğinin ileri düzey kanıta dayalı 

çalışmalarla incelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 
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