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ÖNSÖZ
Dahili ve cerrahi tıp bilimleri alanında güncel yaklaşımlara
değinen bu kitap 8 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde oldukça sık
görülen durumların yanında nadir görülen konulara da değinilmiş ve
güncel yaklaşımlar değerlendirilmiştir.
Dahili tıp bilimleri içinde her zaman karşılaşılan durumlar
detaylı olarak anlatılmış (Romatoid Artrit, bası yaraları, yenidoğanda
elektrolit- sıvı dengesi vb) bunun yanında teknolojinin ilerlemesiyle
ortaya çıkan durumlara da değinilmiştir.
Bu kitabın sağlık alanında çalışan bütün meslektaşlarımıza
yararlı olmasını umarız. Kitabın oluşmasında emeği geçen, değerli
zamanlarını bu amaç için ayıran değerli yazarlara ve yayınlanmasını
sağlayan İKSAD Yayın ailesine teşekkür ederiz.
Doç. Dr. Bayram KELLE1
2022
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GĠRĠġ
Günümüzde yoğunbakım ünitelerinde ve kronik dönemde
fonksiyonel kısıtlılığı olan hastaların bakım ve rehabilitasyonu alanında
yüz güldürücü gelişmeler yaşanmaktadır. Fonksiyonel kısıtlılığı
bulunan hasta populasyonunda artış gözlenmesi, sekonder
komplikasyonlarda artışı da beraberinde getirmektedir. Basınç yarası,
ülkelerin sağlık sistemi üzerinde ciddi yük oluşturmaktadır. Dünya
çapında bu maliyetlerin sınırlandırılması açısından, basınç yaralarının
önlenmesi, erken tanınması ve tedavisine yönelik stratejilerin iyi
bilinmesi önemlidir.
1.TANIMLAMA
1987’de Amerika Birleşik Devletlerinde kurulmuş olan Ulusal
Basınç Ülserleri Danışma Paneli (NPUAP), basınç yarasını; “genellikle
kemik çıkıntılar üzerinde veya tıbbi ya da diğer cihazlarla ilişkili cilt
ve/veya alttaki yumuşak dokuda basınca bağlı oluşan bölgesel yaralar”
olarak tanımlamıştır (Edsberg vd., 2016).
Basınç yaraları; yarayı hem objektif olarak tanımlamak hem de
uygun tedavi yöntemlerini belirlemek için evrelendirilmiştir. NPUAP
dört basamaklı evreleme sistemini tanımlamıştır (NPUAP, 1989). Bu
sistem 2007 yılında güncellenmiş olup “evrelendirilemeyen evre” ve
“şüpheli derin doku hasarı” olarak adlandırılan iki sınıf daha
eklenmiştir (Black vd., 2007). Son olarak 2016’da gözden geçirilen
evreleme sistemi Tablo 1’de verilmiştir (1).
2.EPĠDEMĠYOLOJĠ
Basınç yaraları, yüksek morbidite ve mortaliteye neden olan bir
komplikasyondur. Merkezi bir bildirim sistemi bulunmadığından,
bilinen verilerden daha yüksek oranda basınç yarası olabileceği tahmin
edilmektedir. 1999-2005 yılları arasında akut bakım, uzun süreli akut
bakım ve ve kronik bakım ünitelerinde toplam 85.838 hastayı kapsayan
Ulusal Basınç Ülseri Prevalans Araştırması’nda basınç yarası
prevalansı %15 oranında saptandı. Basınç ülserleri görülme oranı en
çok uzun süreli akut bakım ünitelerinde (%23-27) gözlenirken, akut ve
uzun süreli bakım ünitelerinde %13 ile %15 arasında değişmektedir
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(Vangilder, Macfarlane, ve Meyer, 2008). Basınç yaraları, sadece
Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda yaklaşık 3 milyon yetişkini
etkilemektedir ve ciddi bir morbidite/mortalite nedeni olarak
günümüzde önemini korumaktadır (Mervis ve Phillips, 2019).
Tablo 1: NPUAP Basınç Yarası Evreleme Sistemi
Evre
1

Tanım
Bütünlüğü
bozulmamış
deride
basmakla
solmayan
kızarıklık

Diğer Açıklamalar
Bu alan, normal
dokuya göre ağrılı, sert
veya yumuşak, daha
sıcak ya da daha soğuk
olabilir

2

Bütünlüğü
bozulmuş
dermis ile
birlikte kısmi
kalınlıklı deri
kaybı

Yağ dokusu ve derin
dokular görülmez.
Granülasyon dokusu ve
nekrotik doku mevcut
değildir

3

Tam kat deri
kaybı

Yağ dokusu görünür.
Kas, tendon, ligament,
kıkırdak ve / veya
kemik doku sağlamdır.

4

Tam kat deri
ve doku kaybı

Fasya, kas, tendon,
ligament, kıkırdak ya
da kemik ile birlikte
tam kat deri ve doku
kaybı vardır. Siyah
kabuk veya eskar
görülebilir.

Evrelendirileme
yen Bası Yarası

Örtü ile kaplı
tam kat cilt ve
doku kaybı

Tam kalınlıkta doku
kaybı mevcuttur. Doku
hasarının derecesi,
siyah kabuk veya eskar
doku ile örtülü
olduğundan
belirlenemez.

Derin Doku Basınç
Hasarı

Kalıcı,
basmakla
solmayan derin
kırmızı,
kahverengi
veya mor renk
değişikliği

Sağlam veya bütünlüğü
bozulmuş deride
gözlenebilir.
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3.SIK GÖRÜLEN YERLER
Basınç yaraları çoğunlukla kemik çıkıntılar üzerinde oluşur. En
sık görülen yerler; sakrum , topuklar, iskium, trokanter, dış malleol,
tibia kristası, spina iliaka anterior süperior ve kosta kenarlarıdır. Yatağa
bağımlı geriatrik ve pediatrik hasta populasyonunda, uzun süreli sırt
üstü yatmaya bağlı olarak bası yarası en sık oksiput,sakrum ve
topuklarda gözlenmektedir (Sivrioğlu ve Özcan,2004).
4.NEDENLERĠ
Basınç yarasının görülmesinin temelde 4 ana nedeni vardır.
Bunlar basınç, sürtünme, makaslama ve nem olarak sıralanabilir.
Ayrıca immobilite, ileri yaş, düşük vücut ağırlığı, malnütrisyon, duyu
bozuklukları, paraliziler, eklem kontraktürleri, enfeksiyon, fekal ve
üriner inkontinans gibi risk faktörleri de basınç yarası oluşumuna
yatkınlık oluşturmaktadır (Allman, 1997).
4.1.Basınç
Basınç, bir yüzeye uygulanan dik kuvvet olarak tanımlanır.
Yumuşak doku yüzeylerine fizyolojik sınırın üstünde ve uzun süreli
basınç uygulanması; dokudaki kapillerlerin tıkanması, doku hipoksisi
ve hücre ölümüne neden olmaktadır.Doku hasarının şiddeti; basının
miktarı, süresi ve maruziyet sıklığı ile ilişkilendirilmiştir. Dindale’nin
yaptığı çalışmada; en az 2 saat olmak üzere bir dokuya kapiller
kapanma basıncını aşan bası uygulanmış ve sonucunda dokuda iskemi
bulguları gözlenmiştir (Collier ve Moore, 2006; Dinsdale, 1974;
Yarkony, 1994).
4.2.Makaslama
Makaslama, ilgili nesne düzlemine paralel ve zıt yönde oluşan
mekanik bir gerilim kuvvetidir. Hasta yatak yarı dik pozisyondayken
sırt üstü hareketsiz yattığında, sakral dokulara uygulanan vertikal ile
anguler kuvvetler, yatak düz pozisyondayken oluşan kuvvete göre çok
daha büyüktür. Bu makaslama kuvvetleri, deri ve derialtı
kapillerlerinde basıya bağlı tıkanma, yırtılma ile birlikte doku
beslenmesinin bozulmasına neden olmaktadır (Dinsdale, 1974;
Yarkony, 1994).
7

4.3.Sürtünme
Sürtünme, hareketli iki yüzeyin birbirine zıt yönde oluşturduğu
kuvvet olarak tanımlanmaktadır. Örneğin; bir hastanın yataktan
tekerlekli sandalyeye kayarak transferi sırasında sürtünme kuvveti
oluşur. Sürtünmenin oluşturduğu mekanik kuvvet, epidermisin
hasarlanmasına, enflamasyonun başlamasına ve ilerleyen süreçte basınç
yarasına neden olabilir (Collier ve Moore, 2006; Dinsdale, 1974;
Yarkony, 1994).
4.4.Nem
İnkontinans ve terleme kaynaklı ciltte nem artışının uzun süreli
olması, epidermisin yumuşamasına neden olur. Bu durum sürtünme
veya bası ile dokunun daha kolay hasarlanmasına zemin hazırlar
(Dinsdale, 1974; Yarkony, 1994).
5.RĠSK FAKTÖRLERĠ
Basınç yarası oluşumunda etkili risk faktörlerini, intrinsik ve
ekstrinsik faktörler olarak ikiye ayırabiliriz. İleri yaş, düşük vücut
ağırlığı, paraliziler, immobilite, fekal ve üriner inkontinans, eklem
kontraktürleri, enfeksiyon, malnütrisyon, eşlik eden morbiditeler ve
psikolojik faktörler intrinsik risk faktörlerini oluşturur. Ortez gibi
destek cihazları, kateter uygulamaları, uygun olmayan yatak yüzeyleri
ekstrinsik faktörler olarak sayılabilir (Allman, 1997; Dinsdale, 1974;
Yarkony, 1994).
6. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖLÇEKLERĠ
Basınç yaralarının oluşmasına yatkınlık oluşturan risk
faktörlerini tespit etme ve ortadan kaldırma gereksinimi, çeşitli risk
değerlendirme ölçeklerinin oluşturulmasını gerektirmiştir. Bunların en
bilinenleri Braden, Norton, Knoll, Gosnell ve Waterlow ölçekleridir.
Braden Risk Değerlendirme Ölçeği, en yaygın kullanılan ölçek olup,
güvenirliliği ve geçerliliği yüksektir. Duyusal algı, nem, aktivite,
mobilite, beslenme durumu, sürtünme ve yırtılma olmak üzere 6
kategoriden oluşur ve sayısal olarak derecelendirilir. Total skorun
düşük olması, riskin artmış olduğunu göstermektedir (Ayello ve
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Braden, 2002; Hajhosseini, Longaker ve Gurtner, 2020; Magnan ve
Maklebust, 2009).
7.KOMPLĠKASYONLARI
Basınç
yaralarında
enfeksiyon
sık
gözlenen
bir
komplikasyondur. Özellikle StaphilococcusAureus, D grubu
Streptokoklar ve gram negatif basiller (PseudomonasAeruginosa,
Enterobacteriaceae ve AcinetobacterBaumannii vb.) en sık karşılaşılan
mikroorganizmalardır. Komorbiditeleri olan, yaşlı, immünsuprese
kişilerde, bası yarası enfeksiyonları sistemik sepsis ve bakteriyemiye
nadir de olsa ilerleyebilmektedir (Braga, Ribas, Gontijo ve Diogo,
2013; Landis, 2008). Hastanede uzun kalış süreleri ile iyileşmeyen ileri
evre bası yaralarının osteomyelite neden olduğu da bilinmektedir
(Rennert vd., 2009).
8.ÖNLENMESĠ
Basınç yaralarının tedavisi multidisipliner ve oldukça
maliyetlidir. Hem hastanın yaşam kalitesini azaltıp prognozunu kötü
yönde etkilemekte, hem de sağlık personeli ile hasta yakınının bakım
konusunda uzun uğraşlar vermesine neden olmaktadır. Bu nedenle
basınç yaralarının oluşmasını engellemeye yönelik yöntemler, büyük
önem arz etmektedir.
8.1.Eğitim
Hastaya, ailesine ve hastaya bakım veren tüm personellere
basınç yarası oluşumunu engelleyecek yöntemler hakkında eğitim
verilmelidir.
8.2.Hastanın Çevrilmesi ve Pozisyonlanması
Basınç yarası oluşumu açısından risk altında olan kişileri
aralıklı repozisyonlama, yara oluşumunu önlemede en temel ve pratik
yöntemlerden biridir. Pozisyon sık değiştikçe basınç noktaları değişir,
bası altında kalan dokuların oksijensiz kalma süresi kısalır ve basınç
yarası oluşma riski azalır. Yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar
bulunmakla birlikte genel olarak, yatakta yatan hastalar için 2 saat ara
ile yön değiştirilmesi gerektiği önerilmektedir (Tayyib ve Coyer, 2016).
9

Hastanın yatış yönü değiştirilirken, sürtünme ve makaslama kuvvetinin
oluşmamasına özen gösterilmelidir. Makaslama ve sürtünme kuvvetinin
oluşmasını engellemek için, yatak başı 30⁰ den fazla
yükseltilmemelidir. Sırtüstü yatış ve semi-Fowler pozisyonunda basınç
ülseri riski en düşüktür. Semi-Fowler pozisyonu için başucu ve ayak
ucu yaklaşık 30⁰ kaldırılır. Sırtüstü yatışta, topuklar ve sakral bölge
basınç noktalarını oluşturmaktadır. Baldırlara yastık desteği konularak
topuklardaki basıncın azaltılması sağlanmalıdır. Yan yatışta, altta kalan
kalça ve diz 20⁰fleksiyonda, üstte kalan kalça ekstansiyondayken diz
35⁰fleksiyonda olacak şekilde konumlandırılmalıdır (17-20).
8.3.Cilt Bakımı
Hastanın pozisyonlanması sırasında, özellikle kemik çıkıntıların
üzerindeki deri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Eritem oluşan
bölgenin basınç altında kalmamasına dikkat edilmelidir. Cildin
hijyenine dikkat edilmeli, cilt temizliğinden sonra cilt kıvrımlarının
kurumasına özen gösterilmelidir. Kuru ciltler için nemlendirici
kullanılarak cildin nem dengesinin korunması önerilir. Terleme veya
inkontinans durumlarında hastanın cildi aşırı neme maruz kalabilir.
Hastaya özel kontinans programı belirlenerek, cildin neme maruziyeti
azaltılabilir (Çiftkaya, 2016; Langemo, Haesler, Naylor, Tippett ve
Young, 2015; Mervis ve Phillips, 2019; Tayyib ve Coyer, 2016).
8.4.Beslenme
Basınç
yarası
riski
taşıyan
hastalarda
beslenme
değerlendirilmesi yapılmalı, yetersiz beslenme riski olanlarda kapsamlı
beslenme programı hazırlanmalıdır. Yetişkinlerde kilogram başına
1,25-1,5 gram/gün protein ve 30-35 kkal/gün alınması önerilmektedir.
Yeterli sıvı alımı ile hidrasyon sağlanmalıdır. Basınç yarası olan
hastalarda yüksek kalorili, yüksek proteinli beslenme ile arginin, çinko,
A ve C vitamini, oral antioksidan besin takviyeleri önerilir. Oral alımı
yetersiz olan yenidoğan veya çocuklarda uygun besin destekleri, enteral
veya parenteral beslenme gözönünde bulundurulmalıdır (Munoz,
Posthauer, Cereda, Schols ve Haesler, 2020).
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8.5.Destek Yüzeyleri
Destek yüzeyleri; vücudun basınç yarası açısından risk altında
bulunan bölgelerinde optimum bası dağılımını sağlar. Destek yüzeyine
karar verirken hastanın fiziksel durumu, transferi, konforu, günlük
yaşam aktiviteleri gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Uygun
destek yüzeyine karar verirken arayüz basıncı ölçümü kullanılabilir.
Hasta ile destek yüzeyi arasına konan basınç algılayıcı minder, arayüz
basıncı haritalamasını yapar. Bu harita yüksek basınç noktaları
hakkında bilgi verir. Uygun arayüz basıncı, hastanın arteriyal kapanma
basıncından düşük olmalıdır (Çiftkaya, 2016; Keast, Parslow,
Houghton, Norton ve Fraser; 2007).
Basınç yarası açısından risk altında bulunan hastalarda basınç
azaltıcı destek yüzeyleri kullanılır. Hastanın basınç yarası mevcut olup
yara üzerine yük vermeyecek şekilde kendisi pozisyon alabiliyorsa,
statik destek yüzeyleri tercih edilir. Eğer hasta yara üzerine yük vererek
pozisyon alabiliyorsa dinamik destek yüzeyleri düşünülmelidir. Simit
oturma minderlerinin kullanımı, bölgesel kan akışını engelledikleri için
önerilmemektedir (Bowers ve Franco; 2020; Çiftkaya, 2016; Keast vd.,
2007).
9.TEDAVĠ
Tedavi yöntemleri, konservatif ve cerrahi tedavi olmak üzere
ikiye ayrılır. Basınç yarasının erken evrelerinde (evre 1 ve 2) genellikle
konservatif yöntemler ön plana çıkarken, konservatif tedaviyle
iyileşemeyen, evre 3 veya 4 basınç yaralarında cerrahi yöntemler tercih
edilir.
9.1.Konservatif Tedavi Yöntemleri
Nekrotik doku oluşmuş basınç yaralarında, enfeksiyon görülme
olasılığı artar. Bu nedenle debridman yöntemi ile ölü dokunun
ortamdan uzaklaştırılması gerekmektedir. Kronik yarası bulunan
154.664 hasta ile yapılan bir çalışmada, sık aralıklı debridmanın yara
iyileşmesini hızlandırdığı ve genel iyileşme oranının %70.8 olduğu
bildirilmiştir (Wilcox, Carter ve Covington, 2013). Cerrahi debridman;
skar ve ölü dokunun cerrahi yöntemlerle uzaklaştırılmasıdır. Mekanik
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debridman; girdap banyosu, ıslak-kuru pansuman, kuvvetli lavaj gibi
yöntemlerle nekrotik dokunun basınç ve sürtünme yoluyla
uzaklaştırılmasıdır. Islak-kuru pansuman yöntemi ağrılı ve kanamaya
neden olabilir. Otolitikdebridman; nekrotik dokunun yara sıvısındaki
endojen enzimlerce yıkımına verilen isimdir. Enfekte yaralar için
uygun seçenek değildir. Enzimatik (kimyasal) debridman; kollajenaz ve
papain-üre gibi kimyasal ajanların kullanıldığı ve nekrotik dokunun
eriterek uzaklaştırıldığı başka bir debridman yöntemidir.
Biyocerrahidebridman ise, steril hale getirilmiş sinek larvalarının
(Luciliasericata) canlı dokuya zarar vermeden nekrotik dokuyu
temizlemesine verilen addır (Bowers ve Franco, 2020; Çiftkaya, 2016;
Han ve Ceilley, 2017; Taradaj, 2017; Wilcox vd., 2013).
Evre 2 ve üzerindeki basınç yaralarında, enfeksiyon gelişme
riskini arttıran bakteri kolonizasyonu görülür. Düzenli temizleme ve
yara pansumanı ile yara yeri nemli tutulmalı, lokal enfeksiyon gelişimi
önlenmelidir. Yara yeri temizliği için genellikle povidon-iyodin, serum
fizyolojik, klorheksidin, hipokloridler ve hidrojen peroksit kullanılır.
Yara ile uzun süreli temas sağlayabilen krem ve merhemlerde; fusidik
asit, neomisin-basitrasin, gümüş sülfadiazin, kadeksomeriyodin içeren
ajanlar tercih edilir. Ancak yara yerinde eritem, koku, akıntı, ısı artışı
gibi belirtiler geliştiyse enfeksiyondan şüphelenilmeli ve yara yeri
kültürü alınmalıdır. Sistemik enfeksiyon belirtileri mevcutsa oral
antibiyotikler düşünülebilir (Bowers, 2020; Han ve Ceilley, 2017;
Norman vd., 2016).
Basınç yarasının nem dengesini sağlamak, konservatif tedavinin
temel prensiplerindendir. Yaranın hava ile temasını keserek nemli
ortam sağlayan yara örtücü materyaller ile enflamatuar faz desteklenir,
yaranın reepitelizasyonu hızlanır. Polimer film, kalsiyum alginat,
kollajen, hidrokolloid ve köpük yara örtücü materyaller olarak
kullanılır. Yarı geçirgen polimer filmler, sıvı ve mikrobiyal geçişe izin
vermez. Sadece hava ve su buharı geçişine izin verir. Böylelikle yara
yerinin nemli kalmasını sağlar. Genellikle evre 2 basınç yaralarında
tercih edilir. Hidrokolloid ve hidrojeller, minimal veya orta yoğunlukta
eksüdası olan yaralarda kullanılır. Eksüdanın emilimini ve yüzeyin
nemli kalmasını sağlarlar. Yüksek yoğunlukta eksüdatif yaralar için ise,
12
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deniz yosunundan elde edilen alginatlar tercih edilir (Bowers, 2020;
Han ve Ceilley, 2017; Taradaj, 2017).
9.2.Yardımcı Tedavi Yöntemleri
Hidroterapi: Büyük tanklar içinde veya girdap banyosu
şeklinde, suyun dönme hızı ve basıncından yararlanarak, nekrotik
dokunun yara yerinden uzaklaştırılmasını amaçlar (Burke, Ho,Saucier
ve Stewart, 1998; Hess, Howard ve Attinger, 2003; Norman vd., 2016).
Ultrason: Kollajen sentezi ve anjiogenezi arttırıp, fibroblast ve
makrofajstimülasyonunu sağlar. Bu sayede yara iyileşmesinin
enflamatuar ve proliferatif fazını hızlandırır (Norman vd., 2016;
Young, ve Dyson, 1990).
Negatif Basınç Tedavisi: Yara üzerine pompa aracılığıyla
kontrollü negatif basınç uygulamasıdır. İnterstisyel sıvı ve ödemi
azaltır, hücreler arası difüzyonu ve oksijenizasyonu arttırır. Bakteriyel
kolonizasyonu azaltıp, sağlıklı doku oluşumunu hızlandırır (Norman
vd., 2016; Venturi, Attinger, Mesbahi, Hess, ve Graw, 2005).
Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Yara üzerine lokal uygulanır.
Fibroblastproliferasyonunu ve anjiogenezistimüle eder. Yara yeri
oksijenizasyonunu arttırır ve epitelizasyonu hızlandırır (Norman vd.,
2016; Tejada vd., 2019).
Elektrostimülasyon: Düşük yoğunluklu doğru akım ve yüksek
voltajlı galvanik akımın, yara iyileşmesinde etkili olduğunu gösteren
çalışmalar bulunmaktadır (Gentzkow, 1993; Norman vd., 2016).
Büyüme Faktörleri: Trombosit ve makrofaj kaynaklı,
kemotaktik, mitojenik özellik taşıyan büyüme faktörlerinin, yara
iyileşmesini hızlandırdığı düşünülmektedir (Norman vd., 2016;
Robson, Phillips, L. Robson, Thomason, ve Pierce, 1992).
Lazer: Düşük yoğunluklu lazer tedavisinin, fibroblast,
makrofaj, lenfosit ve endotelyal hücrelerin çoğalmasını sağladığı,
anjiogenezisi
uyardığı
ve
yara
iyileşmesini
hızlandırdığı
bildirilmektedir (Jan ve Brienza, 2006).
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9.3.Cerrahi Tedavi Yöntemleri
Cerrahi tedavi, yara yerinin eksizyonel debridmanı ile başlar.
Ülser ve nedbeli alan, bası yarasına neden olabilecek kemik çıkıntılar
ile enfekte kemikler çıkarıldıktan sonra doku kültürü ve kemik biyopsi
sonucu değerlendirilir. Sonuca göre uygun antibiyoterapi tedavisi ile
temiz yara yatağı oluşturulduktan sonra yara kapatılır. Basınç yarasının
kapatılmasında kullanılan seçenekler; primer kapatma, deri greftleri,
lokal deri flepleri, kas ve kas-deri flepleri, fasyo-kutan flepler ve
nörosensoriyelfleplerdir. Cerrahi sonrası yara yerinde tam kapanma
olana kadar, yaklaşık 6 hafta yara yerine yüklenilmemelidir. Operasyon
sonrası erken dönemde yara yeri enfeksiyonu, süturlarda açılma,
hematom ve flep nekrozu; geç dönemde ise basınç yarası rekürrensi
gibi komplikasyonlar görülebilir (Bin MasudNiazi ve Salzberg, 1997;
Sorensen, Jorgensen, ve Gottrup, 2004).
SONUÇ
Basınç yaraları; fonksiyonel kısıtlılığı olan ve rehabilitasyona
ihtiyaç duyan hastalar için hala büyük bir sorun olmaya devam
etmektedir. Basınç yaralarını önleme ve tedavi yöntemleri hakkında
edindiğimiz bilgiler, hastaların rehabilitasyon sürecini olumlu yönde
etkilemekte ve ülkelerin sağlık ekonomisine katkıda bulunmaktadır.
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GİRİŞ
Romatoid Artrit (RA) toplumdaki erişkinlerin yaklaşık % 0,5-1
ini etkileyen, kadın erkek oranı 2,5/1 olan kronik, enflamatuar,genetik
ve otoimmun karakteri olan ikinci en sık görülen kronik artrit
şeklidir(15). Tüm yaş gruplarında görülmekle beraber 40-65 yaş arası
en sık görülmektedir. Karakteristik olarak persistant simetrik poliartrit,
sinovit,sistemik inflamasyon ve otoantibodylerle ilerleyen;tenosinovit
sonrasında kartilaj hasarı ve geri dönüşümsüz kemik hasarı ile ilerleyip
kalıcı sakatlıklara neden olan kronik bir hastalıktır(13).
1. ETYOLOJİ-PATOGENEZ
Romatoid Artrit etyolojisinde hem genetik hem de çevresel
faktörler rol oynamaktadır. RA mevcut hastaların akrabalarının
%10’unda tek yumurta ikiz kardeşlerde de ise %20 konkordans
görülmesi genetik geçişin göstergesidir. Aynı zamanda HLA DR-4
alelini bulunduran kişilerde RA gelişme riskinin daha yüksek olduğu
görülmüştür. Çevresel faktörlerde ise sigara ve enfeksiyonlar başta
olmak üzere bakteriyel ya da viral patolojiler süperantijen moleküler
taklit etme yolağı ile RA mekanizmasını tetikleyebildiği ortaya
konmuştur. Bunun yanında perimenopozal ve postpartum kadınlarda
genel popülasyona göre 3 kat daha sık görülmesi dolayısıyla, cinsiyet
ve hormonal etkilerin de RA gelişiminde rol oynadığını söyleyebiliriz
(6,10).
2. KLİNİK BULGULAR
Genelde kronik simetrik poliartrit şeklinde görülen RA
kliniğinde genel olarak üst ekstremite eklemlerinde simetrik tutulum,
ağrı hassasiyet tutukluk şişlik kızarıklık başta olmak üzere
dejenerasyona kadar giden bir klinik tablo sergilemektedirler. Nadiren
mono-oligoartrit şeklinde de başlayabilmektedir. Eklemlerde daha çok
palpasyonla hassasiyet, efüzyon, kızarıklık ve eklem hareket
açıklıklarında azalmayla başlayan ilerleyen dönemlerde subluksasyon
ve ankiloza kadar giden bir tabloya neden olur.
Eklem tutulumları genellikle simetrik, distal eklemleri daha sık
tutmakta ve en sık olarakta el bileği sonra metokarpofalengeal,
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proksimal interfalengeal, ayak bileği, metatorsafalengeal, diz ve dirsek
eklemlerini
tutmaktadır.
Bunların
yanında
kalça,
omuz,
temporomandibular ve atlantoaksiyel eklem tutulumlarını da
görebilmekteyiz (3-9,18,22). Tedavi edilmeyen eklem tutulumlu
hastalarda kronik deformiteler ortaya çıkabilmektedir örneğin; kuğu
boynu deformitesi, Butonier deformitesi.
Eklem dışı bulgular çoğunlukla yorgunluk, halsizlik, kilo kaybı
ve ateş çoğunlukla görülmekle beraber subkutan noduller ve pulmoner
ve kardiyak efüzyonlar görülmektedir. Ekokardiyografi yapılan
hastalarda %50 'nin üzerinde perikardiyal efüzyon görülmektedir. Göz
bulguları arasında sklerit görülmektedir. Seropozitif ve ağır seyirli
hastalarda RA, splenomegali ve nötropeni ile seyredebilen Felty
sendromu görülebilmektedir.
3. LABORATUVAR
Inflamasyon markerları olan ESH, CRP, lökositoz, trombositoz,
ferritinde yükselme RA aktif döneminde serumda yüksek saptamayı
düşünürüz. Bunlar hastalığın seyri ve prognozu hakkında bizi
yönlendirebilir (9). Bunun yanında romatoid artrite spesifik olan
otoantikorlardan Romatoid Faktör (RF) ve anti-CCP de tanıda yol
göstericidir. Bunların negatif olduğu seronegatif Romatoid artrit
vakaları da oldukça sık görmekteyiz.
4. RADYOLOJİK BULGULAR
4.1. Direk Grafi
Erken dönemde tanı koyduruculuğu oldukça düşük olsa da
klinik seyri ve eklem tutulumunun takibinde önemli yeri vardır.
Özellikle el ve ayak eklemlerinde periartiküler osteopeni ilk radyolojik
bulgudur. Eklem aralığında daralma, eklem yüzeyinde erozyonlar,
psodokistler, ankiloz, subluksasyon, osteoporoz da eklem tutulumunun
şiddetine göre gözlemlenebilmektedir (13).
4.2. Ultrasonografi
Tanı ve hastalığın progresyonunda kullanılabilecek olup erken
dönem sinovit bulgusunu power doppler ile gösterebildiğinden oldukça
yararlı bir görüntüleme yöntemidir. Ultrrason ile eklem içi spesifik
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enjeksiyonlar, tendon ya da yumuşak dokudaki inflamatuar olaylar da
değerlendirilebilir (16).
4.3. Manyetik Rezonans Görüntüleme
Erken inflamatuar değişiklikleri gözlemleyebildiğimiz oldukça
spesifik ve ileri görüntüleme yöntemidir. Tenosinovit ve kemik iliği
ödemini erken evrede T2 yağ baskılı sekanslarda gösterebilmektedir.
Ayrıca kontrast madde tutulumu ile hipervasküler yapıları
gösterebildiği gibi kıkırdak doku kalınlığı ve tendon hasarları hakkında
da bilgi sağlar (20).
5. TANI
Romatoid artrit tanısı klinik, radyografik ve laboratuvar
değerlerininin incelenmesi sonucu konulabilmektedir. Amerikan
Romatizma Derneği (American College of Rheumatology (ACR))
1958’de ilk sınıflama kriterlerini oluşturmuşlardır. Daha sonrasında bu
kriterler 1987 ve 2010 da revize edilmiştir (2, 21).
Tablo 1. 2010 ACR/EULAR RA Sınıflama Kriterleri
1.En az bir eklemde sinovit,
2. Sinovitin başka bir hastalıkla açıklanamaması
EKLEM TUTULUMU
1 büyük eklem
2-10 büyük eklem
1-3 küçük eklem
4-10 küçük eklem
10 dan fazla eklem (en az 1 küçük)
SEROLOJİ
RF: - ve anti-CCP:RF veya anti-CCP zayıf pozitif
RF veya anti-CCP yüksek pozitif
AKUT FAZ REAKTANLARI
CRP ve ESH normal
CRP ve ESH yüksek
BELİRTİLERİN SÜRESİ
<6 hafta
>6 hafta
Kesin RA tanısı için 6 ve üzeri puan alınması gerekmektedir.

SKOR

0
1
2
3
5
0
2
3
0
1
0
1
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6. AYIRICI TANI
Romatoid artrit ayırıcı tanısında kronik simetrik poliartiküler
tutulum yapabilen hastalıklardan SLE, psoriatik artrit, Sjogren
sendromu,
Behçet, gut,
polimiyaljia
romatika,
sarkoidoz
düşünülmelidir. Bunun yanında paraneoplastik sendromun bir parçası
olarak da poliartrit görülebilmektedir. Ateş, terleme, kilo kaybı
sorgulanması gerekmektedir.
7. TEDAVİ
Romatoid artritte tedavi hedefi eklem deformitesinin
ilerlemesini engelleyip hastalık aktivitesini kontrol altına almaktır.
Kullanılacak ilaçlardan ilk planda düşünülmesi gerekenler DMARDs
(Disease Modifying Anti Rheumatological Drugs) adı verilen hastalık
aktivitesi düzenleyici ajanlardır. Bunun yanında tedaviye yardımcı
olarak geçiş aşamasında prednizolon ve NSAI (Non Streoid Anti
İnflamatuar) olarak bilinen ağrı kesiciler de kısa süreli olarak
kullanılabilir (17-19).
DMARD’lar sentetik ve biyolojik olmak üzere ikiye ayrılırlar.
Konvansiyonel sentetik DMARD’lar olarak da bilinen metotreksat,
sülfasalazin, hidroksiklorakin ve leflunomid’dir. Sentetik DMARDs
lara yanıt vermeyen hastalarda alternatif olarak biyolojik DMARD’lar
kullanılabilir. Bunlar TNF inhibitörleri, IL blokörleri, Jak-stat yolu
blokörleri vb. olmak üzere çeşitlenmektedirler. DMARD’lar genel
olarak hastalık aktivitesini kontrol altına alır, eklem hasar ilerlemesini
yavaşlatır, sistemik inflamatuar yanıtı düşürür. Bunun sonucu olarak
hastaların yaşam kalitesi artar, deformite oluşumu yavaşlatılmış veya
engellenmiş olur (3-5).
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1. GİRİŞ
Yenidoğan bebeklerde sıvı ve elektrolit dengesi çok sayıda
faktörden etkilenmektedir. Bunlar kısaca şu şekilde sıralanabilir:
•
•
•
•
•

Gebelik yaşı,
Böbrek fonksiyonunda doğum sonrası gerçekleşen
fizyolojik değişiklikler,
Hormonlara verilen yanıtın değişmesi,
Toplam vücut sıvısının yeniden dağılımı
Çevresel faktörlere bağlı olarak sıvı kaybı (Lindower,
2017).

Yenidoğanların, özellikle de preterm bebeklerin bakımları
sırasında bu faktörlerin ve klinik ortamın hesaba katılması
gerektiğinden, yenidoğan sıvı ve elektrolit tedavisinin yönetimi oldukça
zordur.
Yenidoğanlarda sıvı ve elektrolit homeostazının temel ilkeleri
aşağıda sıralanmıştır:
•
•
•

Sıvı ve elektrolit gereksinimlerinin belirlenmesi,
Bakım ortamının etkisi (örn. radyan ısıtıcılar, nem)
Elektrolit ve sıvı anormalliklerinin yönetimi dahil olmak
üzere sıvı ve elektrolit tedavisi (O’Brien & Walker, 2014).

1.1. Sıvı ve Elektrolit Dengesi
Sıvı ve elektrolit dengesi esas olarak böbrek fonksiyonuna ve
sıvı kayıplarına bağlıdır. Bunun yanında yenidoğanda normal doğum
sonrası vücut sıvı bileşenlerindeki değişikliklere, sıvı ve elektrolit
homeostazındaki düzensizliklere daha duyarlıdır. Bunun nedenleri:
•
•
•

Yenidoğan böbreğinin fonksiyonel olgunlaşmaması,
Yetişkinlere kıyasla hissedilemeyen sıvı kayıplarının daha
yüksek olması,
Bağımsız olarak sıvıya erişememe şeklinde sıralanabilir.
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Doğum sonrası artmış diürez, olgunlaşmamış böbrek
fonksiyonları ve hissedilmeyen sıvı kayıpları erken gebelik yaşlarında
daha yüksektir. Bu nedenle yenidoğanla özellikle de çok erken doğmuş
bebeklerle ilgilenen klinisyenlerin, sıvı ve elektrolit dengesini
düzenleyen ve koruyan temel fizyolojik mekanizmaları anlaması
önemlidir (Segar, 2020; Tutay et al., 2013).
1.2. Toplam Vücut Sıvısındaki Değişiklikler
İntravasküler ve interstisyel sıvıyı içeren hücre dışı sıvı ve hücre
içi sıvının toplamı Toplam Vücut Sıvısını oluşturur. Vücut ağırlığının
yüzdesi olarak toplam vücut sıvı miktarı ve çeşitli sıvı
kompartımanlarındaki dağılımı gebelik yaşı ile değişmektedir.
Yenidoğan döneminde toplam vücut ıvısı, vücut ağırlığının yüzde 75'i
iken 27 haftalık gebelikte doğan bir bebekte yüzde 80'dir; hücre dışı
sıvı hacimleri sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 70'tir (Toro-Ramos et al.,
2015).
Doğumdan sonra, yaşamın ilk haftasında kilo kaybına neden
olan fizyolojik bir hücre dışı sıvı diürezi vardır. Artan gebelik yaşı ile
diürez ve nispi kilo kaybının büyüklüğü azalır. Normal kilo kaybı,
yaşamın ilk gününde prematüre bebeklerde yaklaşık yüzde 10 ila 15 ve
zamanında anne sütü ile beslenen bebeklerde yüzde 5'tir (Toro-Ramos
et al., 2015).
Sıvı kaybı öncelikle hücre dışı sıvıdaki izotonik azalmadan
kaynaklanmaktadır. Bu işlemin mekanizması belirsizdir. Doğum
sonrası diürez, zamanında doğan bebeklerde saatte yaklaşık 1 ila 3
mL/kg'dır. Bu miktar erken doğmuş bebeklerde daha fazladır. Bu
bebeklerde sıvı verilmesi tamamen dışarıdan düzenlendiğinden, normal
fizyolojik sıvı kaybının tanınması sıvı yönetimi için önemli bir
belirleyicidir. Eşlik eden diğer sıvı kayıpları klinik duruma bağlı olarak
değişmektedir (Toro-Ramos et al., 2015).
2. PRETERM İNFANTLARDA SIVI VE ELEKTROLİT
HOMEOSTAZI
Çok düşük doğum ağırlıklı (very low birth weight) (≤1500 g) ve
aşırı düşük doğum ağırlıklı (extremely low birth weight) (≤1000 g)
32
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bebekleri kapsayan çalışmalar, yaşamın ilk beş ila yedi günü boyunca
değişen sodyum ve sıvı alımlarına rağmen tutarlı bir sıvı ve sodyum
homeostazı modeli göstermiştir. Sonuçlar, bu erken doğmuş
yenidoğanlarda sıvı ve sodyum değişikliklerinin tutarlı üç fazı
olduğunu ortaya koymaktadır:
•

•

•

Pre-Diüretik Faz: Yaşamın ilk günü oligüri ile yani düşük
glomerüler filtrasyon hızı ve düşük fraksiyonel sodyum
atılımı ile karakterizedir. Doğumla ilişkili renal sinir
stimülasyonunun renal vasküler direnci arttırdığı,
dolayısıyla glomerüler filtrasyon hızı ve renal akımın
baskılandığı tahmin edilmektedir.
Diüretik ve Natriüretik Faz: Yaşamın ikinci ve üçüncü
günleri hem artan idrar çıkışı hem de artan glomerüler
filtrasyon hızı ve yüksek fraksiyonel sodyum atılımının
neden olduğu sodyum kayıpları ile karakterizedir. Bu ikinci
aşamada, akciğer sıvısının emildiği ve bunun da hücre dışı
hacmin artmasına neden olduğu düşünülmektedir. Bu, renal
vasküler direncin azalmasıyla birlikte sempatik aktivitenin
inhibisyonuna yol açmaktadır. İnhibisyonu takiben
glomerüler filtrasyon hızı, fraksiyonel sodyum atılımı ve
idrar çıkışında artış olmaktadır.
Diüretik Sonrası Faz: Dört ile beşinci günler, sıvı
alımındaki değişikliklere bağlı olarak değişen idrar çıkışı ile
karakterizedir ve ikinci ile üçüncü günlere kıyasla
glomerüler filtrasyon hızı ve fraksiyonel sodyum atılımında
azalma kaydedilmektedir (Wada et al., 2008).

3. BÖBREK FONKSİYONU
Yenidoğanın böbrek fonksiyonu
değişiklik gösterir:
•

aşağıdakilerden

dolayı

Gelişimsel inmatürite. Böbrek fonksiyonu gebelik yaşının
artmasıyla birlikte iyileşir.
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•

•

•
•
•

Böbrek
fonksiyonunu
etkileyen
doğum
sonrası
hemodinamik değişiklikler. Değişikliklerin büyüklüğü ve
oranı gebelik yaşı ile değişmektedir.
Gelişimsel matürite özellikle erken doğmuş bebekte, sıvı ve
elektrolit dengesizliğine neden olabilen aşağıdaki böbrek
fonksiyonlarını etkiler:
Glomerüler filtrasyon,
İdrarı konsantre etme yeteneği,
Sodyum ve bikarbonatın boru şeklinde yeniden emilmesi ve
potasyum ve hidrojenin salgılanması (Baum, 2016).

3.1. Glomerüler filtrasyon
Embriyogenez
yaklaşık
35.
gebelik
haftasında
tamamlanmaktadır ve bu sırada her böbrekte 0,6 ila 1,2 milyon nefron
bulunmaktadır. Gebelik yaşı 35 haftanın altında olan erken doğmuş
bebeklerde glomerüler filtrasyon hızı daha düşüktür. Bu nedenle,
zamanında doğmuş bir bebeğin glomerüler filtrasyon hızı 1.73 m2'de
yaklaşık 26 mL/dk iken, 27. gebelik haftasında erken doğmuş bir
bebeğin glomerüler filtrasyon hızı 1.73 m2'de 13.4 mL/dk’dır.
Glomerüler filtrasyon hızı tüm bebeklerde doğumda artar.
Bunun nedeni yüzeysel nefronların toplanması, renal vasküler direncin
azalması ve sistemik kandaki artış nedeniyle renal kan akımının önemli
ölçüde artmasıdır. Ancak zamanında doğan bebeklerde değişim hızı,
erken doğmuş bebeklere, göre daha fazladır. Bu nedenle term bebekler
için glomerüler filtrasyon hızı, iki haftalıkken iki katına çıkarak 1.73
m'de 54 mL/dk'ya ulaşır (Wilhelm-Bals et al., 2020).
-Serum kreatinin
Klinik olarak serum kreatinin değerleri glomerüler filtrasyon
hızını tahmin etmek için en uygun yöntemdir. Glomerüler filtrasyon
hızına benzer şekilde, serum kreatinin de gebelik yaşı ve doğum sonrası
yaşa göre değişmektedir. Doğumda, serum kreatinin konsantrasyonu
annedeki konsantrasyonla aynıdır (genellikle 1 mg/dL'den daha azdır)
ve zamanla düşmesi beklenir. Zamanında doğan bebekler için, yaşamın
ilk veya ikinci haftasında düşüş hızlı bir şekilde en düşük değerlere
(0,2-0,4 mg/dL) ulaşmaktadır. Prematüre yenidoğanlarda düşüş daha
34
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yavaştır ve normal başlangıç düzeyine ulaşması iki ayı bulabilmektedir.
Akut böbrek hasarı veya kronik böbrek hastalığı tanısının
konulmasında, gebelik yaşı ve doğum sonrası yaş için anormal
derecede yüksek veya önceki bir başlangıca göre artmış serum kreatinin
önemli bir göstergedir (Bateman et al., 2015).
-Kan üre nitrojeni: Erken doğmuş bebeklerde kan üre nitrojeni,
böbrek fonksiyonu veya protein intoleransı için güvenilir bir belirteç
değildir.
Tablo 1. Çok erken doğmuş bebekler için serum kreatinin değerleri (gebelik yaşı 33
haftadan küçük) (Weintraub et al., 2015).
%50 persantil mg/dL
%95 persantil mg/dL
Bebek Yaşı
(mikromol/L)
(mikromol/L)
7 Günlük
25-27 haftalık gebelik

0,87 (76,9)

1,23 (108,7)

28-29 haftalık gebelik

0,84 (74,3)

1,18 (103,9)

30-33 haftalık gebelik

0,66 (58,3)

0,95 (83,9)

25-27 haftalık gebelik

0,75 (66,3)

1,10 (97,3)

28-29 haftalık gebelik

0,69 (61)

1,02 (90,3)

30-33 haftalık gebelik

0,57 (50,4)

0,84 (74,1)

25-27 haftalık gebelik

0,48 (42,4)

0,72 (63,6)

28-29 haftalık gebelik

0,41 (36,2)

0,64 (57)

30-33 haftalık gebelik

0,35 (30,9)

0,57 (50,2)

25-27 haftalık gebelik

0,31 (27,4)

0,51 (44,9)

28-29 haftalık gebelik

0,33 (28,8)

0,58 (51,6)

30-33 haftalık gebelik

0,25 (22,2)

Veri Yok

10-14 Gün

1 Aylık

2 Aylık

3.2. İdrar konsantrasyonu
Daha büyük bebekler ve çocuklarla karşılaştırıldığında
yenidoğanda idrar konsantrasyon yeteneği sınırlıdır. Ulaşılabilecek
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maksimum idrar konsantrasyonu, doğumdan sonraki ilk birkaç gün
içinde 400 mosmol/kg'dan bir yaşında 1200 mosmol/kg'a
yükselmektedir. Yenidoğanda idrarı maksimum düzeyde konsantre
edememesi ve yaşlı bireylere göre artan hissedilmeyen sıvı kaybı
nedeniyle hacim kaybı riski yüksektir. Sıvı takviyesinin yetersiz olması
durumunda bu kayıplar hipovolemi ve hipernatremi ile
sonuçlanmaktadır.
Yeni doğan bebeklerde sınırlı konsantrasyon yeteneği
aşağıdakilerden kaynaklanmaktadır:
•

•

Medüller
ozmotik
gradyanın
sınırlı
tonisitesi.
Yenidoğanlarda bu sınırlılık, kortikomedüller bileşkeden iç
medullaya ozmotik gradyanı oluşturan ters akımın
artmasını
kısıtlayan
kısa
Henle
döngüsünden
kaynaklanmaktadır. Ek olarak, insan sütünden diyetle
düşük sodyum ve protein alımına ve yenidoğanın tipik
anabolik durumuna bağlı olarak azalan üre sentezi de sınırlı
tonisitenin sebebidir.
Antidiüretik hormona (ADH) yanıtın azalması. ADH,
reseptörlerini aktive ederek toplayıcı tübülün sıvı
geçirgenliğini arttırır. Yenidoğanda, toplayıcı tübül,
ADH'deki değişikliklere nispeten yanıtsızdır. Bu yanıtsızlık
gebelik yaşının azalmasıyla doğru orantılıdır (Chaudhari et
al., 2016).

3.3. Tübüler İşlev
Sodyum: Yenidoğanda tübüler inmatürite ve tübüloglomerüler
dengesizlik nedeniyle maksimum sodyum yeniden emilimi sınırlıdır.
Sınırlı sodyum geri emilimi, kısmen aldosterona karşı azalan yanıttan
kaynaklanmaktadır. Böbrek boyunca sodyum taşınması, tübülün çeşitli
bölümlerinde bulunan Na-K-ATPase pompasına da bağlıdır.
Yenidoğanda, özellikle çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde (gebelik
yaşı <32 hafta), Na-K-ATPase pompasının ve membran taşıyıcılarının
inmatüritesi sodyum geri emiliminin azalmasına neden olmaktadır.
Sonuç olarak, atılan filtrelenmiş sodyumun oranı, 30 haftadan küçük
36
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erken doğmuş bebeklerde yüzde beş civarındayken, daha büyük
bebeklerde ve çocuklarda % 2'den azdır (Gattineni & Baum, 2015).
Bikarbonat: Na-K-ATPase pompasının, karbonik anhidrazın ve
sodyum-hidrojen taşıma sisteminin aktivitelerinin azalması nedeniyle
proksimal tübüldeki bikarbonat emilimi azalır. Bu, zamanında ve erken
doğmuş bebeklerde bikarbonat için daha düşük bir emilim eşiğine yol
açmaktadır. Sırasıyla 19-21 mmol/L ve 16-20 mmol/L (Gattineni &
Baum, 2015).
Potasyum: Potasyum atılımı esas olarak gastrointestinal
sistemde meydana gelir. İdrarla atılan kısım yalnızca yüzde 10-15'dir.
Yenidoğanda bu atılım büyük ölçüde Na-K-ATPase pompasına
bağlıdır. Düşük böbrek atılımı; bu pompanın azalmış ekspresyon ve
aktivitesinden, yenidoğan böbreğinin düşük aldosteron duyarlılığından
ve düşük glomerüler filtrasyon hızından kaynaklanmaktadır. Bu durum
özellikle hasta prematüre bebeklerde daha yüksek normal potasyum
değerlerine ve hiperkalemi riskine yol açmaktadır (Gattineni & Baum,
2015) (Tablo 2).
Tablo 2. Çocuklarda Normal Potasyum Seviyeleri (University Hospitals Leicester,
2019)

Yaş

Potasyum Miktarı (mEq/L or
mmol/L)

Premature

4 - 6,5

Yenidoğan

3,7 - 5,9

İnfant

4,1 - 5,3

Çocuk>1 yaş

3,5 - 5

4. SIVI KAYBININ KAYNAKLARI
Sıvı kaybı, hissedilen ve hissedilmeyen kayıplar şeklinde
sınıflandırılmaktadır. Böbrek yoluyla hissedilir; deri ve akciğer yoluyla
hissedilmeyen kayıplar yaşanmaktadır. Bu yollardan geçen sıvı
kaybının mutlak ve nispi miktarları gebelik yaşı ile değişmektedir.
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Diğer sıvı kayıpları; dışkı, gastrik drenaj, ileostomi drenajı veya
torakostomi çıktılarını içermektedir (Popkin et al., 2010; Smith, 2007).
Böbrek: Çoğu yenidoğanın yaşamın ilk gününde idrar hacmi
düşüktür <1 mL/kg/saat. İlk 24 saatlik yaşamdan sonra idrar çıkışı
artmakta ve günde yaklaşık 45 mL/kg veya saatte 2 mL/kg'a
çıkmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi, yenidoğanın idrarlarını
konsantre etme yetenekleri sınırlıdır (Popkin et al., 2010; Smith, 2007).
Deri: Deri yoluyla buharlaşma yenidoğanlarda, büyük ve
hissedilmeyen sıvı kayıplarına neden olabilir. Çok düşük doğum
ağırlıklı (<1000 g) ve çok ince ciltli (artan cilt geçirgenliği) bebekler bu
kayıplara özellikle meyillidir. Ek olarak vücut ağırlığına bağlı olarak
yüzey alanı/hacim oranı gebelik yaşının azalmasıyla artmakta, bu da
sıvı kaybını arttırmaktadır (Popkin et al., 2010; Smith, 2007).
Artan gebelik yaşı ve doğum sonrası yaşla birlikte cilt
olgunlaştıkça yüzey alanı/hacim oranı azalması buharlaşma kaybının
azalması ile sonuçlanmaktadır. Bu faktörler, 28 haftadan sonra doğan
bebekler için daha az önemlidir. Daha olgunlaşmamış bebekler için bu
kayıplar doğumdan bir hafta sonra daha az önemli hale gelmektedir.
Örnek olarak, 24. gebelik haftasında doğan bir bebekte hissedilmeyen
sıvı kaybı, zamanında doğan bir bebekle karşılaştırıldığında günde 200
mL/kg kadar daha fazla olabilir. Deri bütünlüğünün bozulduğu
durumlarda da (örn. epidermolizis bülloza, karın duvarı defekti) sıvı
kaybı artabilir.
Cilt kayıplarını artırabilecek diğer faktörler şunlardır:
•
•

Buharlaşan sıvı kaybını yaklaşık %50 artıran radyan
ısıtıcılar.
Transepidermal sıvı kaybını artıran ısı yayan fototerapi
cihazları

Solunum: Zamanında doğan bebeklerde hissedilmeyen
kayıpların yaklaşık yarısı, solunum sistemi yoluyla sıvı kaybından
kaynaklanmaktadır. Solunum hızı arttıkça solunum kaybı artmaktadır.
Entübe ve mekanik olarak ventile edilenler de dahil olmak üzere
nemlendirilmiş hava alan bebeklerde bu kayıp azalır. Gebelik yaşı
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düştükçe solunum sıvı kaybı artsa da transepidermal kayıptaki artış
daha fazladır. Bu nedenle prematüre bebeklerde ciltten kaybedilen sıvı
miktarı solunumla kaybedilenden fazladır (Popkin et al., 2010; Smith,
2007).
5. DOĞUM
ÖNCESİ
GLUKOKORTİKOİDLERİN
ETKİSİ
Erken doğmuş bebeklerde akciğer olgunlaşmasını teşvik etmek
için doğum öncesi uygulanan glukokortikoid ile cilt ve böbreklerin
olgunlaşması da desteklenmektedir. Konuya ilişkin bir çalışmada,
doğumdan sonraki ilk haftada antenatal glukokortikoidlere maruz kalan
çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde maruz kalmayan bebeklere göre
daha düşük hissedilmeyen sıvı kaybı, daha az hipernatremi ve daha
erken diürez ve natriürez görülmüştür. Bu değişikliklerin, cildin bariyer
fonksiyonunu iyileştiren gelişmiş epitel hücre olgunlaşmasından
kaynaklandığı düşünülmüştür. Deneysel çalışmalarda glukokortikoid
maruziyeti, proksimal renal tübüler epitelyumdaki iyon kanallarının
olgunlaşması ile sonuçlanmıştır.
Başka bir raporda, doğum öncesi glukokortikoid tedavisi çok
düşük doğum ağırlıklı bebeklerde sıklıkla meydana gelen oligürik
olmayan hiperkalemiyi önlediği bildirilmiştir. Mekanizma belirsizdir,
ancak hücre zarlarının artan stabilizasyonu ve Na-K-ATPase
aktivitesinin yukarı regülasyonu ile ilgili olabileceği düşünülmektedir
(August & Kandasamy, 2017; Jahnukainen et al., 2001; Pofi &
Tomlinson, 2020).
6. MONİTÖRİZASYON
Genel Bakış: Yenidoğanda sıvı ve elektrolit yönetimi, gebelik
yaşı, doğum sonrası klinik ortamı, çevresel faktörler ve hastalığın
şiddeti gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Yenidoğan sıvı ve
elektrolit yönetiminde farklı gebelik yaşlarında laboratuvar
değerlerinde görülen varyasyonların dikkate alınması önemlidir.
Yenidoğanlarda sıvı ve elektrolitlerin optimal dengesini düzeltmek ve
sürdürmek için eşlik eden ve değişen faktörlerin izlenmesi ve
yönetilmesi esastır. Söz konusu faktörlerin yönetimi:
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•
•
•

Vücut ağırlığının ölçülmesi,
Alım ve çıkışın izlenmesi,
Serum sodyumunun sık seri ölçümleri de dahil olmak üzere
seri fiziksel muayenelerin yapılmasını gerektirmektedir.

Fizik muayene: Fizik muayene gebelik yaşı ve doğum sonrası
yaşın belirlenmesi de dahil olmak üzere hastanın genel bir
değerlendirmesiyle başlamalıdır. Bu faktörler, ciltten kaybedilen başta
olmak üzere sıvı kaybının derecesini etkilemektedir. Sıvı kayıplarını
etkileyecek ve dikkate alınması gereken diğer faktörler arasında
• Cilt bütünlüğünün kaybı,
• Nemlendirilmiş hava veya radyan ısıtıcı kullanımı yer
almaktadır.
Fizik muayene günlük kilo kontrolünü, kardiyovasküler stabilite
belirtilerini (kalp hızı, kan basıncı, kılcal dolum), hidrasyon durumunu
(cilt turgoru, mukus zarı durumu, ön bıngıldak doluluğu) ve ödem
incelemesini içermelidir.
Vücut ağırlığı: Vücut ağırlığı en az günlük olarak ve bazı
durumlarda daha sık ölçülmelidir. Yaşamın ilk birkaç gününde
beklenen fizyolojik kilo kaybı zamanında doğan bebeklerde %5-10
arasında iken erken doğmuş bebeklerde %15'e kadar çıkabilmektedir.
Uygun beslenme ve sıvı alımı ile bebeğin ağırlığı yaklaşık üç ila
dört günde en düşük seviyeye ulaşır ve yedi gün içinde doğuma yakın
kiloya ulaşır. Bununla birlikte, aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerde
(<1000 g) vücut ağırlığı ölçümlerinin güvenilmez olabileceğini veya
teknik hatalara sık rastlanacağını unutmamak önemlidir.
Ağırlık ölçümlerindeki değişiklikler yeterli beslenmeye ve
hidrasyon durumuna bağlıdır. Serum sodyum konsantrasyonu ile
birlikte vücut ağırlığı değişiklikleri, sıvı durumunun en iyi ölçüsüdür.
Sıvı ve elektrolit dengesizliği olduğunda seri elektrolit ölçümlerinin
sıklığı artmalıdır. Sıvı ve elektrolit dengesizliğinde aşağıdaki
durumlarla karşılaşılması olasıdır:
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•

•

•

Sıvı yükleme genellikle düşük serum sodyum
konsantrasyonu ile birlikte kilo alımı durumunda
önerilmektedir. Azalmış böbrek fonksiyonu olan
bebeklerde, aşırı hacim yüklenmesi, kan basıncındaki artış
ve genel ödemin bulguları ile tanımlanabilir.
Yetersiz sıvı alımı (hipovolemi) aşırı kilo kaybı, yüksek
sodyum konsantrasyonu, taşikardi ve zayıf kapiller dolum
ile kendini göstermektedir. En şiddetli vakalarda,
yenidoğan şokunun başlangıcı olarak hipotansiyon
gözlenmektedir.
Sepsis veya ileus gibi üçüncü boşluk meydana geldiğinde
etkili dolaşımda azalma, meydana gelebilmektedir. Bu
durumda vücut ağırlığı, ödem veya asit ve azalan sodyum
konsantrasyonu ile artabilir (Santillanes & Rose, 2018;
Young et al., 2021).

7. ALIM VE ÇIKIŞ (INTAKE AND OUTPUT)
Doğumdan sonraki ilk birkaç gün için sıvı alımı ve idrar ve
dışkı çıkışı ölçülmeli ve akut hastalığı olan erken doğan veya
zamanında doğan bebekler için fark kaydedilmelidir. Sıvı alımı çıktıları
aşmalıdır.
Sıvı alımı:
•
•
•

Cilt geçirgenliği ve yüzey alanına,
Bebeğin kliniğine,
Gebelik yaşına dayalı olarak bebeğin
hissedilmeyen
sıvı
ihtiyaçlarına
bağlı
değişmektedir.

tahmini
olarak

Tahmini hissedilmeyen sıvı kaybı, normal aralığın dışındaki
vücut ağırlığı değişikliklerine ve anormal sodyum seviyelerine göre
ayarlanmaktadır. Örnek olarak çok düşük doğum ağırlıklı bir bebekte
aşırı kilo kaybı ve buna eşlik eden serum sodyumunda bir artış varsa,
100 mL/kg'lık hissedilmeyen bir kayıp tahmini yetersiz kalabilir. Bu
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durumda, tahmini hissedilmeyen sıvı kaybı, alım ve çıktı arasındaki net
farka karşılık gelen miktardır.
Serum sodyum: İleri derece preterm bebekler (<28 hafta) dahil
olmak üzere hasta yenidoğanların sıvı ve elektrolit dengesini izlemek
için seri serum veya plazma sodyum tayinleri gereklidir. Vücut
ağırlıkları serum sodyum tayinleri ile birlikte kullanıldığında, herhangi
bir sodyum düzensizliğinin etiyolojisi ve tedavi planı daha kolay
belirlenebilir. Yaşamın ilk günlerinde sodyum konsantrasyonundaki
değişiklikler, sodyum dengesindeki değişiklikleri değil, esas olarak sıvı
alımı ve kaybındaki değişiklikleri yansıtmaktadır
• Hiponatremi, serbest sıvı fazlalığını (hipervolemi)
düşündürken,
• Hipernatremi, serbest sıvının azlığını veya dehidratasyonu
(hipovolemi) düşündürmektedir.
Sıvı elektrolit dengesizliği riski arttığında serum sodyum
miktarı daha sık izlenmelidir. Spesifik izleme sıklığı, gebelik yaşına,
doğum sonrası yaşa ve ayrıca bebeğin klinik durumuna bağlı olarak
ayarlanmalıdır. Genel olarak, hissedilmez sıvı kayıpları çok yüksek
olan ileri derece preterm bebeklerinin doğumdan sonraki ilk iki ila üç
gün boyunca her altı ila sekiz saatte bir izlenmesi gerekirken, daha
büyük erken doğmuş ve zamanında doğan bebekler günlük sıklıkla
izlenebilir. Sabit vücut ağırlıklarında normal bir serum sodyumu
oluşturulduğunda ve sıvı uygulama hızı veya türü önemli ölçüde
değişmediğinde, izleme sıklığı azaltılabilir (Selewski et al., 2020;
Young et al., 2021).
8. SIVI GEREKSİNİMLERİ
Sıvı ve elektrolit gereksinimlerinin hesaplanmasında, sıvı
anormalliklerinin (eksiklik veya fazlalık) ve devam eden
gereksinimlerin düzeltilmesini hesaba katılmalıdır. Bakım sıvısı
gereksinimleri; zorunlu kayıplar (örn. idrar ve dışkı) ve hissedilmeyen
kayıplar (örn. deri ve akciğerler) hesaba katıldıktan sonra nötr sıvı
dengesi için ihtiyaç duyulan miktardır (tablo 3).
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Tablo 3. Yenidoğanlarda sıvı gereksinimleri (mL/kg/gün)
Doğum Ağırlığı

1. ve 2. Gün

3. Gün

>3 Gün

<1000

90 - 120

140

150

1000-1250

80 - 100

120

150

1250-1500

80

100

150

1500-2000

60 - 80

100

140 - 160

>2000

60 - 80

100

140 - 160

Gereksinimler; gebelik yaşı, doğum sonrası yaş, çevresel
sıcaklık ve nem, böbrek fonksiyonu ve ventilatöre bağımlılık gibi
faktörlerden etkilenecektir. İleostomi veya gastrik drenaj, torakostomi
çıkışı, ozmotik diürezden kaynaklanan poliüri, diüretik kullanımı veya
beyin omurilik sıvısının tekrar tekrar çıkarılması gibi diğer sıvıların
aşırı kaybı da ölçülmeli ve yerine konulmalıdır.
İlk birkaç gün boyunca, zamanında doğan bebeklerde günlük
vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 2 ila 3'ü ve erken doğmuş bebeklerde
yüzde 3 ila 5'i kadar fizyolojik sıvı kaybı beklenmelidir:
•

•

Normalden daha büyük kayıpların tespit edildiği
durumlarda, idrar çıkışı ve hissedilmeyen sıvı kayıpları
dikkate alınarak aşırı kayıplar ve/veya yetersiz alım için bir
değerlendirmeye gidilmelidir. Normal idrar çıkışı yaklaşık
1 ila 3 mL/kg/saattir. Vücut ağırlığı ve sodyum
konsantrasyonu ile belirlenen sıvı dengesi sağlanana kadar
sıvı alımı arttırılır. Kardiyovasküler değişikliklerle ilişkili
eksiklikler (taşikardi ve zayıf kapiller dolum), normal
salinin (10 ila 20 mL/kg) bolus infüzyonu ile hızlı düzeltme
gerektirmektedir. Ağır vakalarda bunun tekrarlanması
gerekebilir. Hemodinamik stabilite geri kazanıldığında,
kalan eksiklik bir ila iki gün içinde daha yavaş bir şekilde
düzeltilmelidir.
Anormal kilo artışı birlikte aşağıdakiler görülebilir:
o Azalan idrar çıkışı. Bu durum böbrek fonksiyon
bozukluğunun yanı sıra uygunsuz ADH sekresyonunu
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veya şiddetli inflamatuar yanıt sendromu gibi önemli bir
inflamatuar yanıtı akla getirmeli, bu yönde
değerlendirme yapılmalıdır.
o Belirgin derecede artan idrar çıkışı. Bu da aşırı alım,
altta yatan bir konjenital tübüler defekt nedeniyle
bozulmuş renal konsantrasyon yeteneği veya diyabet
insipidusu göstermektedir. Sıvı alımı, alım ve çıktı,
vücut ağırlığı ve sodyum konsantrasyonu sıvı dengesi
sağlanana kadar izlenmelidir (Goyal & Banerjee, 2021;
Segar, 2020).
9. ELEKTROLİT GEREKSİNİMLERİ
Yenidoğanda ideal idrar çıkışı 2-4 ml/kg/saat'tir. Tam dönem
yenidoğanın elektrolit gereksinimleri: sodyum 2-3 meq/kg/gün,
potasyum l-2meq/kg/gün, klorür 3-5 meq/kg/gün’dür. Bunlar 10 kg
ağırlık için 100ml/kg/24 saat sıvı hızında verilmelidir. Bu elektrolitler
intravenöz sıvı alan bebeklerde genellikle doğumdan sonraki ilk 48 saat
içinde verilmez. Bunun nedeni nispeten hacim genişlemesi durumu ve
yaşamın ilk günlerinde normal izotonik kayıplardır. Potasyum
eklenmeden önce idrar akışının yeterli olduğundan emin olunmalıdır.
Bakım gereksinimlerine ek olarak, elektrolit eksiklikleri de
giderilmelidir. Genellikle yarı normal veya normal salin içeren dekstroz
solüsyonları yeterli olacaktır. Sıvı çıkış hacmine bağlı olarak, aşağıda
elektrolit bileşimi gösterilen gastrik veya ileostomi drenajlarından
kaynaklanan elektrolit kayıpları büyük olabilir.
•
•

Gastrik drenaj 20 ila 80 mEq/L sodyum, 5 ila 20 mEq/L
potasyum ve 100 ila 150 mEq/L klorürden oluşmaktadır.
İleostomi drenajı 100 ila 140 mEq/L sodyum, 5 ila 15
mEq/L potasyum, 90 ila 130 mEq/L klorür ve 40 ila 75
mEq/L bikarbonattan oluşmaktadır (Ringer, 2019).

10. SODYUM DENGESİ BOZUKLUKLARI
Yaşamın ilk haftasında, sodyum dengesi bozuklukları esas
olarak sıvı dengesindeki anormalliklerden kaynaklanmaktadır.
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10.1. Hiponatremi
Erken yenidoğan döneminde 128 mEq/L veya daha düşük bir
serum sodyum konsantrasyonu olarak tanımlanan hiponatremi, çoğu
zaman normal toplam vücut sodyumu ile aşırı toplam vücut sıvısını
yansıtmaktadır. Bu muhtemelen aşırı sıvı alımından veya nadiren
uygunsuz antidiüretik hormon salgılanması sendromuna bağlı sıvı
tutulmasından kaynaklanmaktadır. Uygunsuz antidiüretik hormon
salgılanması, pnömoni veya menenjit, pnömotoraks veya ciddi
intraventriküler kanamaya eşlik edebilir. Bu nedenlere bağlı
hiponatremi, genellikle normal seviyelere yavaş dönüşle sonuçlanan
sıvı kısıtlaması ile tedavi edilmelidir. Sıvı alımının ayarlanması vücut
ağırlığı, sodyum konsantrasyonu ve net sıvı alımındaki değişikliklere
dayandırılmalıdır.
Geç yenidoğan döneminden sonra hiponatremi genellikle
negatif sodyum dengesinden kaynaklanmaktadır. En sık olarak,
olgunlaşmamış tübüler fonksiyon nedeniyle aşırı erken doğan
bebeklerde (gebelik yaşı ≤28 hafta) veya diüretik tedavisi alan
bebeklerde büyük renal sodyum kayıplarının yetersiz yerine
konulmasının bir sonucu olarak görülmektedir. Bu hastalarda
hiponatreminin düzeltilmesi sodyum eksikliğinin giderilmesine
dayanmaktadır. Bu aşağıdaki formülle hesaplanabilir:

Sodyumun dağılım hacmi, hücre dışı ve hücre içi sıvı arasındaki
hızlı ozmotik denge nedeniyle toplam vücut sıvısıdır. Normal term
bebeklerde toplam vücut sıvısı %75 olmasına ve büyüme ile birlikte
artmasına rağmen, çoğu klinisyen aşırı hızlı düzeltme olasılığını en aza
indirmek için dağılım hacmini %60 olarak kabul etmektedir.
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Hiponatremiye nadiren 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı
konjenital adrenal hiperplazi neden olabilir. Konjenital adrenal
hiperplazi yenidoğanda hiponatremi, hiperkalemi, metabolik asidoz ve
şok ile karakterizedir. Bu bozukluk en yaygın olarak standart
yenidoğan taramasının bir parçası olarak teşhis edilmektedir. Bu
hastalar için tedavi, normal salin ile hipovoleminin düzeltilmesini ve
ardından uygun replasman steroidleri ile birlikte sodyum eksikliğinin
tamamlanmasını içermektedir.
Yapay hiponatremi, hiponatreminin artan serum glikoz seviyesi
nedeniyle bazen yapay olması durumudur. Hiperglisemi, gerçek
sodyum konsantrasyonunu seyrelterek intravasküler boşluğa ozmotik
bir sıvı kaymasına neden olur. Glikoz seviyesindeki her 100 mg/dL
artış için ölçülen seviye 1,6 mEq/L azalır.
Düşük sodyum düzeyi hatalı olarak numune toplama hatasından
da kaynaklanabilmektedir (örneğin, yeterince temizlenmemiş bir
merkezi hattan kan alınması veya bir intravenöz infüzyondan yukarı
akış) (Sterns, 2014; Suarez-Rivera & Bonilla-Felix, 2014).
10.2. Hipernatremi
Yenidoğan hipernatremi, aşırı sıvı kaybı veya aşırı sodyum
alımı nedeniyle serum sodyum konsantrasyonu 150 mEq/L'den büyük
olması durumudur.
• Yenidoğanda hipernatremi en yaygın olarak aşırı sıvı
kaybına bağlıdır ve doğumdan sonraki ilk birkaç gün içinde
anormal derecede yüksek kilo kaybı olarak ortaya
çıkmaktadır. Hipovolemi ve hipernatremi sıvı kaybının
yetersiz sıvı replasmanından kaynaklanabildiği gibi deri ve
solunum yoluyla kayıp gibi hissedilmeyen sıvı kayıpları ve
maksimal idrar konsantrasyonunun sağlanamaması nedeniyle
idrar yoluyla sıvı kaybı gibi nedenlerden de
kaynaklanabilmektedir. Zamanında doğan bebeklerde buna
en sık sıvı replasmanı sağlanamayan yetersiz emzirme neden
olmaktadır. Etkilenen bebeklerde genellikle doğumdan sonra
diürez nedeniyle normal olarak gözlenen kilo kaybını aşan
%10’dan fazla kilo kaybı olmaktadır. Yenidoğanlarda
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hipernatreminin alışılmadık bir nedeni, bazen hipoksikiskemik ensefalopati veya merkezi sinir sistemi
malformasyonları ile ilişkili olan diyabetes insipitus’dur.
Etkilenen hastalar tipik olarak yetersiz sıvı replasmanı
nedeniyle poliüri ve hipernatremi sonuçları göstermektedir.
Aşırı sıvı kaybına bağlı hipernatremisi olan hastalarda tedavi,
serbest sıvı uygulamasının arttırılmasından ibarettir. Serebral
ödem ve nöbetlere neden olabileceğinden hipernatreminin
hızlı düzeltilmesinden (genellikle saatte 0,5 mEq/L'den fazla
olarak tanımlanır) kaçınılmalıdır. Tedavinin yeterliliği, seri
sodyum ölçümleri ile anlaşılabilir.
• Aşırı sodyum alımı. Önemli kilo kaybı olmaksızın
hipernatremi, yanlışlıkla yüksek sodyum uygulamasından
kaynaklanmış olabilir. Yenidoğan hipernatremisi, parenteral
sıvılar, ilaçlar veya kan ürünleri yoluyla verilen aşırı
sodyumdan kaynaklanabilir. Hipernatremiye aşırı sodyum
alımı neden oluyorsa, sodyum uygulaması azaltılmalı ve
gerekirse sıvı alımı artırılmalıdır (Sterns, 2014; SuarezRivera & Bonilla-Felix, 2014).
11. POTASYUM DENGESİ BOZUKLUKLARI
11.1. Hipokalemi
Serum potasyum konsantrasyonun 3 mEq/L’dan düşük olması
olarak tanımlanan hipokalemi, genellikle aşırı potasyum kayıplarından
kaynaklanmaktadır. Katkıda bulunan faktörler arasında kronik diüretik
kullanımı, renal tübüler defektler veya nazogastrik tüp veya
ileostomiden kaynaklanan kayıplar yer almaktadır.
Hipokalemi genellikle asemptomatiktir. Ancak elektrokardiyogramda tespit edilen güçsüzlük ve felç, ileus, idrar retansiyonu ve iletim
bozukluklarına (örn. ST segment çökmesi, düşük voltajlı T dalgaları, U
dalgaları) neden olabilir.
Çoğu durumda tedavi, günlük potasyum alımını 1 ila 2 mEq/kg
artırmaktan ibarettir. Şiddetli veya semptomatik hipokalemide,
potasyum klorür (KCl) (0,5 ila 1 mEq/kg) aritmileri saptamak için
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sürekli EKG izlemesi ile bir saat boyunca intravenöz (IV) olarak
verilmelidir (Bonilla-Félix, 2017).
11.2. Hiperkalemi
Hiperkalemi, serum potasyum konsantrasyonunun 6 mEq/L’dan
yüksek olması şeklinde tanımlanmaktadır. Bununla birlikte,
yenidoğanlar daha yüksek normal potasyum aralığına sahiptir. Bunun
nedeni ise mineralokortikoid reseptörlerinin düşük ekspresyonu ve
azalmış glomerüler filtrasyon hızı nedeniyle göreceli olarak artan
aldosteron duyarsızlığından kaynaklanan azalmış idrar potasyum
atılımıdır. Bu faktörlerin her ikisi de erken doğmuş bebeklerde
belirgindir ve term bebeklerden daha yüksek serum potasyum
seviyeleri ile sonuçlanmaktadır. Patolojik hiperkalemi
•
•

•

Potasyum klirensinin azalması (örn., böbrek yetmezliği,
belirli konjenital adrenal hiperplazi türleri),
Kanama veya doku yıkımının neden olduğu artan potasyum
salınımı (örn., intraventriküler kanama, sefalohematom,
hemoliz, bağırsak enfarktüsü)
Yanlışlıkla aşırı potasyum uygulaması (örneğin, diüretik
tedavisi ile ilişkili hipokalemi için takviye) gibi birçok
nedenden kaynaklanabilir..

Hiperkalemi çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde daha sık
görülmektedir. Doğumdan sonra hücre içi potasyumdan hücre dışı
potasyuma abartılı bir kayma, bunun mekanizması olabilir. Yukarıda
belirtildiği gibi doğum öncesi glukokortikoidler bu duruma karşı
koruyucu olabilir.
Şiddetine ve başlangıç hızına bağlı olarak, hiperkalemi
asemptomatik veya tıbbi bir acil durum oluşturacak kadar şiddetli
olabilir. Belirtiler arasında aritmiler ve kardiyovasküler instabilite
bulunur. Hiperkalemi ile ilişkili EKG bulguları:
• Sivri T dalgaları,
• Düzleştirilmiş P dalgaları,
• Artmış PR aralığı
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•
•
•
•

QRS kompleksinin genişlemesi
Bradikardi,
Supraventriküler veya ventriküler taşikardi,
Ventriküler fibrilasyon.

Hiperkalemi tanısı konulduğunda potasyum içeren herhangi bir
sıvının verilmesi derhal kesilmelidir. Tedavi üç faktöre yöneliktir:
• Beş dakikada yüzde 10 kalsiyum glukonat (0,5 mL/kg) veya
kalsiyum klorür (20 mg/kg veya 0,2 mL/kg doz) infüzyonu
ile hücre zarı üzerindeki hiperkaleminin etkisinin tersine
çevrilmesi.
• İntravenöz glukoz ve insülin (2 mL/kg suda%10 dekstroz ile
0,05 ünite/kg insan regüler insülini) ve ardından sürekli bir
insülin infüzyonu (suda %10 dekstroz 4 mL/kg ile saatte 0.1
ünite/kg [günde 100 mL/kg]) uygulanarak hücre dışı sıvı
bölmesinden hücrelere potasyum hareketinin teşvik edilmesi.
Glikoz seviyeleri izlenmeli ve gerektiğinde glikoz infüzyon
hızı ayarlanmalıdır. Glikoz ve insülin uygulamasından sonra
da kullanılabilen potasyumun hücre içi hareketini
destekleyen diğer tedavi yöntemleri şunları içerir:
o IV sodyum bikarbonat uygulaması (30 ila 60 dakika
boyunca 1 ila 2 mEq/kg'lık bir dozda).
o Nebulizasyon yoluyla albuterol gibi beta agonistlerinin
uygulanması.
• Yeterli böbrek fonksiyonu olan bebeklerde IV furosemid
uygulaması (doz başına 1 mg/kg) ile idrarla atılımın
arttırılması (Bonilla-Félix, 2017).
12. ASİT-BAZ DENGESİ
Asit-baz dengesi, vücut sıvılarındaki hidrojen iyonu
konsantrasyonunun dağılımıdır. Vücut sıvılarındaki hidrojen iyonu
konsantrasyonundaki değişiklikler çok sayıda mekanizmayı
etkilemektedir. Bunlar arasında elektrolit düzeyleri, enzim aktiviteleri,
organ fonksiyonları ve vücut gelişimi sayılabilir. Yetişkinlere benzer
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şekilde, yenidoğanlarda da hücre dışı sıvının pH düzeyi hassas şekilde
ayarlanmaktadır. Asidoz serum pH'ının 7,35'in altında, alkaloz ise
7,45'in üstünde olması olarak tanımlanmaktadır. Vücudun tampon
sistemleri, solunum sistemi ve böbrekler pH'ın belli sınırlar dahilinde
tutulmasında görevli başlıca sistemlerdir. Yaşamın ilk 24-48 saatinde
pH’ı ortam sıcaklığı ve beslenme durumunun yanında perinatal olaylar
ve gebelik haftası gibi faktörler etkilemektedir. Doğumdan kısa süre
sonra görülen metabolik asidoz fizyolojiktir (Dell, 2015; Oh, 2018).
Metabolik asidoz: Yenidoğanlarda yaygındır. Sıklıkla
yenidoğanın başka hastalıklarına sekonderdir. Pek çok etiyolojik etken
nedeniyle gelişebilir. Altta yatan sıklıkla üç ana mekanizma vardır:
•
•
•

Diare veya proksimal renal tübüler asidoz gibi
mekanizmalara bağlı HCO3- kaybı,
Distal renal tübüler asidoz veya benzeri mekanizmalar
sonucunda H+ iyonlarının böbreklerde birikimi (örneğin,);
Dış kaynaklı veya doğumsal metabolik hastalıklar, laktik
asidoz, salisilat intoksikasyonu gibi nedenlerden
kaynaklanan vücutta üretilen asitlerde artış.

Anyon açığının hesaplanması, salisilat gibi dış kaynaklı asitlerle
laktik asit gibi vücutta üretilen metabolik asitlerin ayrımına yardımcı
olur. Cl ve HCO3 iyonlarının toplamının, serum Na miktarından
çıkarılmasıyla hesaplanabilir. Anyon açığı normalde 8-16 mEq/L
seviyesindedir. Ancak 1000g dan daha düşük ağırlıktaki erken doğmuş
bebeklerde 18mEq/L sınırına kadar normal olarak kabul edilebilir.
Yenidoğanlarda anyon açığının en sık sebebi doku hipoksisine ikincil
gelişen laktik asidozdur (Greenbaum et al., 2004).
Asideminin akut etkileri:
•
•
•
•
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Protein kaybı,
ATP üretiminin düşmesi,
İnsülin direnci,
Hiperkalemidir.
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Gelişen asideminin kompanse edilebilmesi amacıyla solunum
hızı artar, takipne görülebilir. Serum pH'ının a 7,20’nin altına düzmesi
durumunda kardiyak patolojiler gelişebilir. Bunu takiben pulmoner
hipertansiyon ve vazokonstriksiyon görülebilmekte bunları da letarji ve
koma izleyebilmektedir (Greenbaum et al., 2004).
Metabolik asidozun tedavi edilmesinde temel yaklaşım altta
yatan sebebin düzeltilmesi olmalıdır. NaHCO3 yalnızca gastrointestinal
yolla ya da böbrek yoluyla gerçekleşen kayıpların yerine
kullanılmalıdır. Ventilasyon ve hidrasyon seviyeleri yeterli, anyon açığı
normal olan bebeklerde intravenöz NaHCO3 uygulaması aşağıdaki
koşullar mevcutsa yapılabilir:
• Serum pH <7,10
• Plazma HCO3 <10 mEq/L veya baz açığı >-10 mEq/L.
Uygulanacak bikarbonat miktarının hesaplanması aşağıdaki
formüllere göre yapılabilir (Yıldızdaş et al., 2018):

Asidozun şiddeti dikkate alınarak yukarıda verilen formüle göre
hesaplanan açığın yarısı 1-4 saatte yavaş infüzyon şeklinde verilir. Geri
kalan miktar takip eden 8-24 saat içinde kan gazı ölçümleri
rehberliğinde verilerek asidoz tedavisi tamamlanır. Tedavi ile
hedeflenen pH seviyesinin 7,20'nin üzerine çıkarılmasıdır. Asidozun
şiddetli olduğu durumlarda yukarıda terif edilene ilave olarak 1-2
mEq/kg NaHC03 damar içine yavaş infüzyon şeklinde verilebilir
(Gleason & Juul, 2017).
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GİRİŞ
Birçok işyerinde, titreşime maruz kalmak hala ciddi bir sorun
olarak kabul edilmemektedir ve birçok iş sağlığı ve güvenliği
hizmetinin, iş kazalarının önlenmesi konusunda deneyim eksikliği
vardır. Titreşim için alınacak önlemler; titreşimin kaynağında ortadan
kaldırılması veya azaltılmasını amaçlayan önleme, organizasyonel
değişiklikler iş, kişisel koruma ve tıbbi önleme şeklindedir. Çoğu
durumda sadece bir kombinasyon önleyici faaliyetler, titreşime maruz
kalmada başarılı bir azalmaya yol açacaktır. Ergonomik yerleşimin
iyileştirilmesi gibi teknik önlemlere ek olarak, özellikle zorunlu çalışma
duruşu ve çevresel faktörler, titreşime maruz kalma süresi ve tıbbi
rehberlik, önleme için önemli araçlardır İşverenlere ve çalışanlara
uygun bilgi ve tavsiyeler, güvenli talimat ve doğru çalışma
uygulamaları, özellikle optimal çalışma duruşu, sürüş hızının tarzı ve
sınırlaması verilmelidir. Kişisel koruyucu ekipman olarak titreşime
karşı mevcut olmayan bilgi, bilgi ve araçların risk faktörleri ile başa
çıkmak ve erken etkiler, sağlığın korunmasında iş yerinde güvenlik
esaslarındandır. Bu kitaptaki amaç tüm vücut titreşimi ile ilgili sağlık
gözetiminin amaçları, iş sağlığı ve güvenliğini değerlendirmektir.
Çalışanları bu konuda bilgilendirmek için titreşim kaynaklı
bozuklukları erken bir aşamada teşhis etmek, işverenlere önleyici
tavsiyelerde bulunmak için titreşime maruz kalmayla ilişkili potansiyel
risk ve alınan önleyici tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol
etmek amaçlanmaktadır.
İşverenler, tüm işçiler için bir sağlık izleme programı
sağlamalıdır ve mevzuata göre mesleki olarak tüm vücut titreşimine
maruz kalmak ve titreşime maruz kalan işçilerin sağlık gözetimi için
uygun tesisler, işverenler tarafından sağlanmalıdır.
Tüm vücut vibrasyonuna maruz kalan çalışanlar bir doktor
gözetiminde olmalıdır. Mesleki tıpta uzmanlığa sahip veya en azından
mesleki alanda sertifikalı eğitime sahip sağlık çalışanınca gözetim
yapılmalıdır. Sağlık gözetiminin uygulanması için pratik rutin
prosedürler ile deneyime sahip yardımcı sağlık profesyonelleri
tarafından yürütülebilir. Sağlık çalışanları tarafından işçiler
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bilgilendirilmelidir ve kişisel sağlık verilerinin gizli tutulacağını ve
korunacağını bilinmelidir. .[(Yönetmelik,2013)]
Yerleştirme öncesi sağlık değerlendirmesi ve periyodik iş
sağlığı muayeneleri iş yerinde titreşime tüm vücudu maruz kalan her
işçi için düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Ayrıca iş sağlığı hekimi ile
konsültasyon, semptomları veya rahatsızlıkları olan başka bir şekilde
endişe duyan maruz kalan işçilerin sağlıkları hakkında tavsiyelerde
bulunulacaktır.
1.TİTREŞİM
Bir cisim üzerine kuvvet etki etmesi sonucu cisim denge
pozisyonundaki değişimlere bağlı olarak çekici bir hareket olacaktır.
Bu kuvvet sonucunda denge noktasına da mekanik bir salınım oluşur.
Bu salınımlar sonucunda titreşim meydana gelir. Birçok aletlerin
çalışmasında titreşim istenilen bir durum olmakla birlikte bazı
durumlarda titreşim istenmeyen bir durum haline gelmektedir çünkü
boşa enerji harcar ve gürültü, ses olarak karşımıza çıkmaktadır.
Mekanik bir aracın ya da motorların çalışması esnasında oluşan titreşim
istenmeyen bir durum olmakla birlikte insan sağlığına da zararı vardır.
Dikkatli ve kurallara uygun şekilde çalışmak, güzel dizayn edilmiş
sistemlerin çalışması sonucu bu durum minimize edilmeye çalışılmıştır.

Figür 1:Hooke Kanunu

1.1.Titreşimin Büyüklüğü
Sistemin salınımlı şekilde yer değiştirmesi sonucu bir hareketi
ve belli bir yönde hız içermektedir. Bu hız değişikliği sonucunda nesne
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ilk yönde ve ters yönde hareket etmeye başlar. Hareket ettiği andan
itibaren azalan veya artan hıza nesnenin ivmesi denmektedir. Kolay
olması açısından titreşimin büyüklüğü ivme şeklinde tanımlanmaktadır
ve ölçülmesi için ivmeölçer kullanılmaktadır ve birimi ise m/s²’dir.
Dünya üzerinde yer çekimine bağlı olarak ivme değeri 9,81 m/s²’dir.
[(Vibration of whole body,2011)]

Figür 2: Tam bir Salınım Hareketi

Salınım yapan bir cismin hareketiyle ulaştığı uç noktalar
arasındaki mesafe ya da denge pozisyonunda olan en fazla mesafe
olarak ifade edilebilir. Maksimum yer değiştirmesi veya hızı cinsinden
salınım hareketinin büyülüğü ölçülebilir, fakat normalde ivmesi ve
zaman ortalaması(kök ortalama kare(r,m,s))büyüklüğü cinsinden ifade
edilir.
1.2.Titreşim Türleri
Serbest titreşim harekete neden olan bir dış kuvvet olmadığında
meydana gelir ve sistemin titreşimi, sistemin denge konumundan ilk
yer değiştirmesinden kaynaklanır. Koparılmış bir gitar teli, serbest
titreşime bir örnektir. İp üzerine önce bir kuvvet uygulanıp daha sonra
kaldırıldığında, tel üzerinde devam eden titreşime serbest titreşim denir.
Sistemin titreştiği frekansa doğal frekans denir.
Serbest titreşim iki tiptir: sönümlü titreşim ve sönümsüz
titreşim. Sistemin hareketi boyunca enerji kaybı yoksa buna serbest
sönümsüz titreşim denir. Titreşim sırasında enerji kaybı olduğunda bu
serbest sönümlü titreşimdir.
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Zorlanmış titreşim, bir cismin doğal frekansı dışında, dış
periyodik kuvvetin frekansına eşit bir frekansta titreştiği bir dış
periyodik kuvvetin etkisi altındaki titreşimlere denir.Rezonans, frekansı
tahrik edilen cismin doğal frekansına eşit olan ve böylece genliğe
maksimum olan hariç bir periyodik kuvvetin etkisi altında cismin
titreştiği fenomendir. Rezonans, zorlanmış titreşimlerin özel bir
durumudur.[(Executive safety and Health,2005)]
Şekil 3, zorlamalı titreşimin sisteme dışarıdan uygulanan bir F
kuvveti veya önceden sabit bir montajın X hareketi gösterilmektedir.
Pratikte bu titreşim kaynakları çok karmaşık olabilir, ancak burada
sinüzoidal olarak düşünmek yeterlidir. Bu tür hareket genellikle
zorlanmış harmonik titreşim olarak adlandırılır.

Figür 3:Serbest titreşim ve Zorlamalı Titreşim Örneği

1.3.Titreşimin Ekseni
Hız, yer değiştirme ve ivme hepsi vektörel bir birimdir. Tam
manasıyla bunları anlamak için eksenler ininde büyüklükleri gibi
bilinmesi gerekmektedir. Elektrikle çalışan el aletlerinde ölçüm
eksenlerinin katkılar içerdiği bilinmektedir. Bu eksenlere bakıldığında
titreşimin eksenlere dağılır ve zararı aynı olduğu varsayılır bu nedenle
de gerekli bazı ölçümlerin yapılması gerekmektedir. Eksenler z,y,x
olarak adlandırılmaktadır. Bazı durumlarda bu üç eksende ölçü alma
imkanı doğmamaktadır.
Ölçüm alınamadığı durumlarda eğer ölçümler eksen olarak 1
veya 2 olduğu taktirde en fazla değere sahip olan eksen hesaplama
yapılırken dikkate alınmalıdır. Buna ek olarak toplam titreşim değerinin
hesaplanmasında,
62

DAHİLİ VE CERRAHİ TIP BİLİMLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Ölçüm alınan değerler bir katsayı kullanılması sonucunda ortaya
çıkar.Bu katsayılar şu şekildedir; x için kx=1,4, y içinky=1,4, ziçinkz=1
şeklindedir.

Figür 4:Tüm Vücut İçin Titreşim Eksenleri

2. TİTREŞİM SONUCU OLUŞABİLECEK RİSKLERİN
DEGERLENDİRİLMESİ
2.1.Risklerin Değerlendirilmesi
Günümüzde gelişen ve büyüyen sanayi adımları birlikte
çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği konusunda önem arz etmektedir.
Çalışanların hem işin devamlılığımda kendi hayatları için önemli hale
gelen iş sağlığı ve güvenliği dikkate alınmadığı taktirde oluşabilecek
maruziyetinden hem çalışan hem de işveren bundan etkilenmektedir.
Bu etkilenme sonucunda ortaya bazı riskler çıkmaktadır ve bu risklerin
göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekir. Titreşimle çalışan
insanlarda da bazı riskler bulunmaktadır. Bu riskler risk analizi ve risk
değerlendirmesi yapılarak titreşim maruziyet düzeyleri belirlenmelidir.
Böylece titreşim maruziyetine kalan kişi hakkında sağlık riskleri bütün
vücut için değerlendirilerek bu riskleri yok etmek veya azaltmak için
alınması gereken tedbirler belirlenir. [(Öztürk,2014)]
Titreşime maruziyette yapılabilecek olan risk değerlendirmesi
şu şekilde olmalıdır;
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•
•
•
•

Tüm vücut için titreşimden kaynaklı bir riskin olup olmadığı
tespit edilmelidir.
İşçilerin maruz kaldığı titreşim değerleri tahmin edilmeli
marufiyet üst ve alt sınırına göre değerlendirilmelidir.
Riskleri kontrol seçenekleri sunmalıdır.
Bütün vücutta olan maruziyet değerlerini izlemeli ve kontrol
altına alınmaları için gerekli çalışmaları yapmalıdır.

2.2.Titreşimin Büyüklüğünün Belirlenmesi
Titreşim değerlendirilmek istendiği zaman vücuda giriş
noktaları çok önemlidir çünkü titreşim değeri vücuda giriş
noktalarından değerlendirilmektedir. Bir araç kullanıldığı yada bir iş
üzerinde çalışıldığı
anda
titreşimin büyüklüğü değişiklik
gösterebilmektedir. Herhangi bir araç kullanıldığı anda kullanıldığı
zeminden başlayarak kullanılan aracın durumu, kullanan kişinin
çalışma tekniği bu vb. gibi faktörler titreşim değerini etkilemektedir.
Titreşimle çalışanların Korunmasına Dair Yönetmelikte, çalışan
kişilerin maruziyet değerlerinin belirlenmesi ve önlemlerin alınması
konusunda işverenleri yükümlü tutmaktadır. Maruz kalınan titreşimin
sınır değeri aşıldığı durumlarda koruyucu veya önleyici tedbirler alınır.
Titreşim büyüklüğünün ölçülmesi 3 şekilde belirlenebilir:
•
•
•

Titreşim emisyon verileri
Diğer veri kaynaklarının kullanılması
Titreşim ölçümleri yapılarak

2.2.1.Titreşim Emisyon Verileri
Araç ve Endüstriyel makine üreticileri titreşim konusunda
önemli bir bilgi kaynağı olabilmektedir. Çoğu üretici firmalar
kullanılacak olan ürünlerin titreşim anında oluşan emisyon değerlerini
vermektedirler. Ayrıca makinelerin üzerinde titreşimle ilgili gerekli
sağlık ve güvenlik şartlarını bulunduran uyarıcı önlemler yer
almaktadır.
Yönetmeliğe göre, hareketli makinelerde tüm vücut titreşiminde
oluşan emisyon değerleri için ve titreşim sonucunda oluşan risklerle
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ilgili bilgileri, makine üreticileri, tedarikçileri ve ithalatçılardan temin
edilmesi gerektiğini ifade eder.
2.2.2.Veri Kaynaklarının Kullanımı
Titreşimle Çalışan İnsanlarda maruz kaldığı süredeki eylem
değeri veya titreşime maruz kaldığı sürede oluşan sınır değerinin
üzerinde olup olmadığına karar verilmesine olanak sağlayan titreşim
büyüklüğü ile ilgili bazı bilgi kaynakları da bulunmaktadır. Bazı
kuruluşlar ve kullanılan cihazlardan kaynaklı yayılan titreşim değerleri
hakkında bize bilgi vermektedir. Bu kuruluşlar cihazların yaydığı
titreşim değerleri ile ilgili bize ek kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bunlar haricinde, internette bulunan uluslararası kaynaklarda titreşimle
alakalı bazı bilgilerde yer almaktadır. Bu kaynakları kullanırken
üzerinde çalışılan ekipman veya araçların modeli, yapıldığı tarih gibi
önemli bilgiler çok faydalı olmaktadır. Veri kaynaklarından alınan
bilgilerde titreşim bilgileri alınırken ekipmanlar ve araçların çalışma
şekilleri hakkında dikkat edilmesi gerekenler;
•
•
•
•
•
•

Üzerinde çalışılan aracın veya ekipmanın tipi
Kullanılan ekipmanın sınıfı (gücü veya büyüklüğü)
Kullanılan güç kaynağı
Anti titreşim özelliği
Kullanılan aracın çalışma anındaki hızı
Çalıştırıldığı zemin tipi.

2.2.3. Titreşimin Ölçülmesi
Kullanılmakta olan ekipmanlardan veya araçlardan kaynaklanan
titreşim hakkında diğer veri kaynaklarından yeterli bilgi alınmadığında
ekipman veya aracın yaydığı titreşimi ölçmek için çalışıldığı alanda
değerleri hesaplayarak bunlar hakkında yeterli bilgiler almak
gerekecektir. İşverenler tarafından değerlendirmek amaçlı, titreşimle
ilgili ölçümleri yapmak için kendileri bu işlevi yapacağı gibi dışardan
da danışmanlık hizmeti alabilmektedir.
Titreşim ölçümü belirli bir metot belirlenerek yapılacak
karmaşık bir işlem olduğundan dolayı ölçümü yapacak kişinin yeterli
bilgi ve yetkinliğe sahip olması gerekmektedir.[5].
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3. TİTREŞİM SONUCU OLUŞABİLECEK
MARUZİYETLERİN AZALTILMASINA YÖNELİK
ÖNLEMLER
3.1. İş Sürecine / İş Ekipmanına Yönelik Uygulamalar
Titreşimden oluşan etkiyi en aza indirmenin en faydalı
yollarından bir tanesi çalışan kişilerin kullandığı araçların titreşime
maruz kalmayacakları şekilde ergonomik olarak kişiye uygun zarar
vermeyecek şekilde seçilmesi ve tasarlanması önemlidir. Kişinin maruz
kaldığı sınır değerinin üzerindeki titreşim değerlerinin azaltılması için
yapılan çalışmalarda, iş ekipmanları üzerinde değişiklikler yapmak,
çalışma ve iş süreçlerini yeniden tasarlamak, titreşim maruz değerinin
en etkili ve en güçlü tek yolu olup azaltmanın yanı sıra iş verimliliği de
artırmaktadır. Endüstride alternatif olarak kullanılan çalışma
yöntemlerinin ve işyerinde kullanılan ekipmanların, araçların uygun
olanının tercih edilmesi ve kullanılması etkili çözümler konusunda çok
faydalı olacaktır. Uygulanacak olan eylem planı, titreşime maruz kalan
işçilere ve kullanılmakta olan aracın ergonomik açıdan tasarımı
geliştirmeye yönelik olmalıdır.[(Topçu,2016)]
Titreşimden kaynaklanan maruziyeti durdurmak için alınacak
önlemler ve iş sürecinde yapılacak değişiklikler şu şekildedir;
•

Kullanılan araçlarla ilgili seyahat sürelerini kısıtlamak

•

Kullanılan araçların veya aletlerin titreşimi engelleyici yan
kollarının olması
Titreşimi azaltıcı gerekli kişisel koruyucu donanımların
kullanılması
Kullanılan alet veya araçların gerekli olan bakımlarının
yapılması
Gerekli ergonomik tasarımla yapılan uygun araçların
seçilmesi
Maruziyet sınır değerinin azaltılması için kullanılan
sürelerin kısıtlanması.

•
•
•
•

66

DAHİLİ VE CERRAHİ TIP BİLİMLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

3.2. Satın alma Politikası
Herhangi bir işyerinde kullanılmak üzere iş ekipmanı alırken
dikkat edilmesi gerekenler arasında titreşim, ergonomik faktörler,
çalışma gereksinimleri, güvenlik ve sağlık konuları gibi çeşitli faktörler
göz önünde bulundurulmalıdır.
Ekipman satın alınırken dikkat edilmesi gereken kurallardan
bazıları ise şöyledir;
•

Belirli bir çalışma koşulları altında ekipmanın bütün vücut
titreşime maruz kaldığında
Kullanılacak olan iş ekipmanının hangi koşullar altında ve ne
şartlarda çalışacağı belirtilmelidir.
Titreşimi önlemek ve azaltmak için yapılacak işlemlerden bir
tanesi de gerekli bakım ve onarımları zamanında yapmaktır.
Ekipmanda bulunan bileşenlerde, titreşimin insan vücuduna
etki eden yerleri belirlenip oluşan durumdan nasıl korunacağı
ve titreşimi en aza indirmek için alınması gereken önlemlerin
belirtilmesi gerekmektedir.

•
•
•

Tedarik edilen firmalardan alınacak tavsiyeler şu şekildedir:
•
•
•
•
•

Tüm vücut titreşimini azaltacak çalışma şekilleri,
Ekipmanı kullanan kişin nasıl kullanacağı ve kullanırken
gerekli duruş pozisyonlarının eğitimi,
Tüm vücudu korumak için titreşimi nasıl kontrol altına
alacağı ve bunların eğitimi,
Kullanılacak ekipmanı amacı dışında kullandığı anda nasıl
kullanacağı,
Kullanılacak ekipmanın iyi durumda olması için yapılacak
işlemler.

3.3. Maruziyet Süresinin Azaltılması
Titreşim kaynaklanan zararı azaltmak amaçlandığı zaman
alınacak tedbirlerin tümü uygulandıktan sonra oluşan titreşime maruz
kalınan değerin de daha fazla azalma olduğu görmek için, titreşime
maruz kalınan sürenin daha fazla sınırlandırılması gerekmektedir. İş
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planlaması yapmak ise çalışanların titreşime maruz kaldığı süreyi
mümkün olduğunca daha azalmasında yardımcı olacaktır.
Titreşimi yüksek olarak yayan ekipmanlarda sürekli olarak
çalışmak gerekiyorsa çalışanlar arasında değişim işlemi yapmak,
titreşime maruz kalınan süreyi kısıtlamada kullanılan diğer
yöntemlerden bir tanesidir. Çalışan kişilere çalıştığı 1-2 saatlik süre
içim dinlenme molaları (10-15dk) verilmesi kullanılan bir yöntemdir.
3.4. Çalışanlara Danışılması ve Çalışanların Katılımı
Etkili ve kontrollü çözümlerden bir tanesi ise çalışanların
fikrinin alınmasıdır. Çalışan kişilerde ve temsilcileri arasında ortak bir
bağ kurularak risklerin yönetilmesi gerekmektedir. Etkili bir katılım
aşağıdaki hususlara dayanmaktadır;
•
•
•

Ekipmanları kullanan kişiler hakkında gerekli sağlık ve
güvenlik bilgilerinin paylaşılması
Çalışan kişilerin görüşlerini almak, sağlık ve güvenlik
konusuna katkıda bulunması için fırsat vermek
Alınan görüş ve fikirleri değerlendirmek için hesaba
katmaktır.

3.5. Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi
Bazı kontrol önlemleri ile birlikte titreşim yayan ekipman veya
kullanılan araçların operatörleriyle kontrol edilebilen etkin bir program
uygulanmalı, çalışan kişilerin temsilcilerine danışılmalıdır.
Kontrol programlarında etkin olan unsurlardan birisi çalışan
kişilerin eğitimine dikkat edilmeli ve bu husus üzerinde özen
gösterilmelidir.
Eğitim programı hazırlanırken yasal mevzuattan yararlanılmalı,
araçları kullanan çalışan ve temsilcilerinden görüşler alınmalı, araçları
üreten firmalardan gerekli tavsiyeler alınmalıdır.
SONUÇ
Sağlık gözetimi sonucunda çalışan bir kişinin mekanik titreşime
maruz kalmasının sonucu bir rahatsızlık tespit edildiği ve sağlığının
olumsuz etkilendiği durumlarda çalışan kişi doktor veya yetkili bir kişi
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tarafından bilgilendirilmelidir. İşveren kişi, çalışanın sağlık gözetimi
hakkında bilgi sahibi olmalıdır. İşveren olumsuz bir sağlık sonucu
durumunda bütün vücudun titreşime maruz kalması sonucu risk
değerlendirmesini gözden geçirmelidir ve oluşabilecek riskleri
azaltmak veya ortadan kaldırmak zorundadır. Bu riskleri azaltmak ve
ortadan kaldırmak için yetkili bir kişi veya işyeri hekiminden tavsiyeler
almalıdır. Ayrıca işveren kişi benzer işleri yapan ve titreşime maruz
kalan kişilerinde sağlık durumunu değerlendirip gerekli önlemleri
almalıdır.
Yapılan çalışmalar sonucunda uzun süreli titreşime maruz kalan
insanlarda başta omurgalarda, boyunda ve omuz kısmında salgı için
çok riskli durumların ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Hatta bunlara ek
olarakta sindirim siteminde, üreme organlarında ve vücudumuzda
bulunan bazı damarlar üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu
saptanmıştır. Düşük frekansa sahip titreşimlerde vücutta mide
bulantısına neden olabileceği gözlemlenmiştir.
Titreşime maruz kalan insan vücudu üzerinde etkileri karmaşıktır.
Titreşime maruz kalan insanlarda görülen etkiler şunlardır:
•
•
•
•
•

Bazı olumsuz rahatsızlıklara neden olur.
Sırt ve kas ağrılarına neden olur.
Çalışma performansını olumsuz etkiler.
Bazı sağlık ve güvenlik riskleri oluşturur.
Bel fıtığı, bel ağrısı, omurgalarda oluşan rahatsızlıklar gibi
birçok etkileri vardır.

Çoğu gelişmekte olan ülkelerde belirli koşullar altında çalışan
kişilerin bütün vücut titreşimine maruz kalındığında ortaya çıkan
rahatsızlıklar meslek hastalıkları olarak kabul edilmektedir ve bunu en
aza indirmek için gerekli önlemler ve tedbirler alınarak maruziyet
giderilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda insana etki eden
titreşimin sindirim sistemine veya dolaşım sistemi bozukluklularına
neden olup olmadığı tartışılmaya devam edilmektedir.
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GİRİŞ
Tolosa-Hunt Sendromu (THS) kavernöz sinüsün granülomatöz
inflamasyon ile seyreden ve ağrılı oftalmopleji ataklarına sebep olan bir
durumdur. İlk olarak 1954 yılında Eduardo Tolosa tarafından bildirilen
vakaya ek olarak 1961 yılında William E. Hunt tarafından altı vaka
daha tarif edilmiş olması nedeniyle bu isimle anılmaktadır (Hunt vd.,
1961; Tolosa, 1954).
Takip eden yıllarda bildirilen birçok vaka ile birlikte THS
hakkındaki bilgilerimiz giderek artış göstermektedir. Tarif edildiği ilk
yıllarda patolojik inceleme ile doğrulanabilen THS tanısı radyolojik
görüntüleme, özellikle de manyetik rezonans inceleme (MR),
yöntemlerindeki gelişme ile birlikte klinik ve laboratuvar tetkikleri ile
mümkün olabilmektedir.
THS için en önemli klinik özelliklerden birisinin, semptomların
steroid tedavisine çok yüksek oranda olumlu yanıt vermesi olduğu
bilinmektedir. Fakat THS’nin ayırıcı tanısında yer alan bazı diğer
durumların da steroid tedavisine olumlu yanıt vermesi tanı için çoğu
zaman soru işaretleri doğurmaktadır. Bu nedenle steroid cevaplılığının
tanıda kullanılması son zamanlarda önerilmemektedir.
THS’yi taklit edebilecek ve kavernöz sinüsü ve etrafındaki
meningeal yapıları infiltre edebilecek birçok farklı patolojinin olması
nedeniyle tanı sırasında klinik ve radyolojik özellikler ile birlikte
laboratuvar bulgularına azami dikkat gösterilmesi hastaların
yönetimindeki ilk ve en önemli basamaktır.
Biz de bu bölüm ile THS’nin klinik ve radyolojik özelliklerini,
ayırıcı tanıda yer alan diğer durumları belirtmeyi amaçladık.
1. ETİYOLOJİ
THS kavernöz sinüsün ve/veya süperiyor orbital fissürün
bilinmeyen bir etiyolojide gelişen non-spesifik inflamasyonu ile
karakterizedir. Her ne kadar etiyolojide yer alan net bir faktör olmasa
da travmatik hasarın, anevrizmanın veya tümörün inflamasyonu
tetikleyebileceği bildirilmiştir (Amrutkar & Burton, 2022).
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2. EPİDEMİYOLOJİ
THS oldukça nadir bir durumdur. Tüm toplumda sıklığının 12/1.000.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir (Iaconetta vd.,
2005). Irk veya cinsiyet yatkınlığı bulunmamaktadır. İlk dekadlarda
daha nadir olmakla birlikte 8. dekada kadar görülebilir. “Ulusal Nadir
Hastalıklar Organizasyonu” ortalama başlangıç yaşını ise 41 olarak
bildirilmiştir (“Tolosa Hunt Syndrome”, t.y.).
Sağ ve sol taraf eşit olarak tutulmakta fakat nadiren eşzamanlı,
iki taraflı tutulum bildirilmiştir (Świątkowska-Stodulska vd., 2017).
3. PATOFİZYOLOJİ
Daha önce de belirttiğimiz gibi THS bilinmeyen bir etiyoloji
sonucunda gelişen non-spesifik inflamasyon sonucunda gelişmektedir.
THS’nin patolojisi konusundaki bilgilerimizin büyük çoğunluğu tarif
edilen ilk vakalara dayanmaktadır. Dr. Tolosa tarafından bildirilen ilk
olguda, kavernöz sinüsün septa ve duvarında non-spesifik kronik bir
inflamasyon olduğu tarif edilmiştir. İnflamasyon bulguları arasında
fibroblast proliferasyonu ve lenfosit/plazma hücresi infiltrasyonu
olduğu saptanmıştır (Tolosa, 1954).
Daha sonra Dr. Hunt tarafından bildirilen diğer vakalarda ise ek
olarak tarif edilen inflamasyon bulgularının kavernöz sinüs duvarında
ve içerisinde seyreden kraniyal sinirler üzerinde baskı oluşturabileceği
belirtilmiştir (Hunt vd., 1961). Kavernöz sinüsün duvarında seyreden
okülomotor, troklear ve frontal/maksiller sinir ile birlikte kavernöz
sinüsün içinde seyreden abdusens siniri tarif edilen inflamasyona maruz
kalarak etkilenen sinirler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Takip eden zamanlarda bildirilen olguların bazılarında ise
epiteloid hücrelerle birlikte olan granülomatöz inflamasyon ve nadiren
dev hücre oluşumu saptanmıştır. Nekroz çok nadir olarak bildirilmiştir
(L. B. Kline, 1982).
Tarif edilen inflamasyon bulguları kavernöz sinüs etrafındaki
duraya veya nadiren süperiyor orbital fissüre doğru uzanım gösterebilir.
Daha nadiren ise orbital apekse doğru uzanım gösterebilir. Bu
koşullarda, THS ile benzer histopatolojik bulguları olan, orbital apeksin
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idiyopatik inflamasyonu, psödotümör orbit isimli duruma neden
olabilir.
4. KLİNİK VE RADYOLOJİK BULGULAR
4.1. Öykü ve Klinik Bulgular
Dr. Hunt patolojik olarak tariflediği altı olgu ile birlikte THS
için (o dönemki isimlendirme ile ağrılı oftalmopleji) bazı tanı kriterleri
geliştirmiştir (Hunt vd., 1961):
•

•

•
•
•
•

Ağrı oftalmoplejiden birkaç gün önce veya bir süre sonra
ortaya çıkar. Ağrı hemikrania kontinua’da olduğu gibi
zonklayıcı ve paroksizmal değil, gözün arkasında sabit
olarak devam eden kemirici, delici karakterdedir.
Nörolojik tutulum sadece üçüncü değil, dördüncü, altıncı
kraniyal sinir ve oftalmik sinir ile birlikte olabilir.
Periarteryal sempatik lifler veya optik sinir tutulabilir.
Semptomlar günler veya haftalar sürebilir.
Spontan remisyonlar olur fakat bazen nörolojik defisitler
kalır
Ataklar aylar veya yıllar içerisinde tekrarlayabilir.
Kavernöz sinüs dışında nörolojik veya sistemik tutulum
bulunmaz

Aradan geçen yarım asır içerisinde THS için bazı bilgilerimiz
değişmekle birlikte temel klinik özelliklerde belirgin değişiklikler
olmamıştır.
Baş ağrısı, hastaların tümünde kaçınılmaz olarak bulunan ve ilk
olarak ortaya çıkan semptomdur. Ağrı tipik olarak inflamasyonun
olduğu taraftadır ve şiddetli karakterdedir. Genellikle orbital, retroorbital, frontal veya temporal lokalizasyondadır. Saplanıcı, zonklayıcı,
baskı hissi gibi farklı şekillerde olabilir (Förderreuther & Straube,
1999). Oftalmopleji, ağrı ile birlikte veya ağrıyı takip eden iki hafta
içerisinde ortaya çıkar.
Oküler motor tutulum, kavernöz sinüs içerisinde ve duvarında
seyreden üç kraniyal sinirin farklı kombinasyonları şeklinde olabilir. En
sık tutulumu olan kraniyal sinir ise %80 ile okülomotor sinirdir.
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Okülomotor siniri yaklaşık %70 ile abdusens siniri, %30 ile trigeminal
sinirin oftalmik dalı ve %29 ile troklear sinir takip etmektedir
(Iaconetta vd., 2005). Okülomotor sinirin parasempatik liflerinin
tutulumuna bağlı olarak midriyazis ve pitozis veya sempatik liflerin
tutulumuna bağlı olarak (üçüncü sıra nöron Horner sendromu) miyozis
görülebilir.
Optik sinir tutulumu, inflamasyonun kavernöz sinüste olması
nedeniyle beklenen bir bulgu olmamakla nadiren bildirilmiştir
(Andersson, 1980; Zafrulla vd., 1977). Bu durumlarda optik diskte
solukluk, ödem saptanabilir. Optik sinir tutulumu olasılıkla patolojik
sürecin orbital apekse ilerlemesi ile ilişkilidir. THS hastalarında
görülen görme kaybı öngörülemeyecek bir şekilde gelişebilir ve kalıcı
şekilde olabilir (Kaye vd., 1984).
THS ile birlikte sistemik veya diğer nörolojik alanların
tutulumuna dair bulgu saptanmamıştır. İstisnai olarak hastaların
bazılarında bulantı ve kusma görülmüştür. Bu durum ağrı şiddetinin
fazlalığı ile ilişkilendirilebilir. Nitekim ağrının azalmasını takiben bu
semptomların da gerilediği görülmüştür.
4.2. Radyolojik Bulgular
THS tanısında duyarlılığı yüksek olan nöro-görüntüleme
yöntemi kontrastlı beyin MR’ıdır. Beyin bilgisayarlı tomografisi (BT)
de kavernöz sinüs etrafında yumuşak doku dansitesi saptayabilir fakat
duyarlılığı MR’a göre oldukça düşüktür. Kontrastlı beyin MR’ında en
önemli seriler kavernöz sinüs duvarının daha net bir açı ile görülmesi
nedeniyle koronal serilerdir. Yine koronal serilerde yumuşak doku
oluşumuna ait sinyal değişikliklerinin süperiyor orbital fissür veya
orbital apekse uzanımı da incelenebilir. Kavernöz sinüs duvarında
inflamasyona bağlı olarak kalınlık artışı görülmesi tipiktir. Anormal
yumuşak doku beyin MR’ında T1 serilerde izointens, T2 serilerde ise
hipo veya izointens olarak görülür. Post-kontrast serilerde ise belirgin
kontrast tutulumu saptanır (L. Kline & Hoyt, 2001). Kontrastlı beyin
MR’ının THS tanısında duyarlılığı yüksek olmakla birlikte
özgüllüğünün düşük olduğu akılda tutulmalıdır (Yousem vd., 1989).
Kavernöz sinüsü infiltre edebileceği bilinen birçok hastalığın da
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(lenfoma, sarkoidoz) benzer görüntüleme bulguları olduğu
bilinmektedir.
Kavernöz sinüste oluşan inflamasyona bağlı olarak internal
karotis arterin intrakavernöz segmentinde segmental daralma veya
düzensizlikler de saptanabilir. İnternal karotis arterin bu anormallikleri
için en uygun yöntem dijital substraksiyon anjiyografidir (Adams &
Warner, 1975). MR anjiyografi veya BT anjiyografi metotları ile de bu
bulgular saptanabilir.
MR’ın THS tanısındaki düşük özgüllüğü nedeniyle steroid
tedavisi sonrasında kontrol görüntülemenin yapılması ve kontrol
görüntülemede lezyonun boyutlarında ve kontrastlanmadaki azalmanın
THS tanısı için destekleyici olabileceği öne sürülmüştür (de Arcaya
vd., 1999). Fakat ayırıcı tanıda yer alan bazı diğer hastalıkların
(özellikle lenfoma ve sarkoidoz) da steroid tedavisine olumlu yanıt
veriyor olması bu bulgunun da THS için spesifik olmaktan uzak
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle radyolojik bulguların tanıda tek
başına kullanılması THS için tanısal sorunlar barındırmaktadır.
4.3 THS Tanısı
THS esas olarak dışlama tanısıdır. Kavernöz sinüste
inflamasyona neden olabilecek diğer hastalıkların uygun metotlar ile
dışlanmasını gerektirmektedir. Bunun yanında uluslararası baş ağrısı
topluluğu sınıflamasına göre tanı kriterleri de bulunmaktadır
(“Headache Classification Committee of the International Headache
Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders,
3rd Edition”, 2018). Bu kriterler Tablo 1’de ayrıntılı olarak
belirtilmiştir. Bu kriterlerin THS tanısı için yüksek duyarlılığa (>%95)
fakat düşük özgüllüğe (%50) sahip olduğu akılda tutulmalıdır
(Amrutkar & Burton, 2022).
Tablo 1: Tolosa-Hunt sendromu tanı kriterleri

A.
Tek taraflı, orbital veya periorbital baş ağrısı (C kriterini
karşılayan)
B.
Aşağıdakilerin her ikisi
•
Kavernöz sinüs, süperiyor orbital fissür veya orbitin
granülomatöz inflamasyonunun MR veya biyopsi ile gösterilmesi
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•
Ağrı ile ipsilateral üçüncü, dördüncü veya altıncı kraniyal
sinirlerin bir veya daha fazlasının parezisi
C.
Ağrının sebebinin inflamasyon olduğunun aşağıdakiler
yolu ile desteklenmesi
•
Baş ağrısı granülomatöz inflamasyon ile aynı taraftadır
•
Ağrı, kraniyal sinir parezilerinden en fazla 2 hafta önce
veya pareziler ile eş zamanlı başlamıştır
D.
Başka bir tanı ile açıklanamaması

THS tanısında destekleyici radyolojik bulgular az önce ayrıntılı
açıkladığımız gibi beyin MR’ında saptanmaktadır. Fakat diğer taraftan
klinik tanı kriterlerinin karşılanmasına rağmen radyolojik olarak
kavernöz sinüste inflamasyon saptanmayan hastalar bildirilmiştir. 1990
yılında bildirilen 11 THS vakasının ikisinde beyin MR’ında bir patoloji
saptanmamıştır (Yousem vd., 1990). Bu durum literatürde kendine
benign THS olarak yer bulmuştur (La Mantia vd., 2006). Her ne kadar
benign ismi konulsa da bu benzetme hastalar için değil tamamen
radyolojik olarak belirgin inflamasyon saptanmamasını işaret
etmektedir. Nitekim bu hastalarda atakların tekrarlama oranı %75
olarak görülmüştür. Beyin MR’ında inflamatuvar bulgular saptanan
hastalarda atakların tekrarlama oranı ise %52 olarak görülmüştür (La
Mantia vd., 2006). Güncel bir çalışmada ise klinik olarak THS tanısı
alan hastaların yaklaşık yarısının beyin MR’ında anlamlı patoloji
saptanmamıştır (Zhang vd., 2014). Bu durum tanı kriterlerinin
geçerliliği için soru işaretleri doğurmaktadır. Diğer taraftan bu
hastaların THS tanısı alması için klinik bulgulara dayalı değerlendirme
ile birlikte sekonder sebeplerin ekartasyonunu gerekli kılmaktadır.
Uluslararası baş ağrısı topluluğunun 2004 tarihli tanı
kriterlerinde THS için steroid tedavisine yanıtlılık olması gereken
klinik özelliklerden biriydi (Preface to the Second Edition - Jes Olesen,
2004, t.y.). Fakat takip eden zamanlarda bildirilen farklı etiyolojilerde
ve steroid tedavisine olumlu yanıt veren hastalardan sonra son
sınıflamada bu kriter kaldırılmıştır. Bu nedenle THS tanısı konurken
steroid tedavisine yanıtlılık tek başına bir kriter olarak
kullanılmamalıdır. Diğer taraftan steroid tedavisine yanıtlılığın THS
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için tipik bir özellik olduğu ve cevapsız kalan hastalarda farklı
etiyolojilerin araştırılması gerektiği de belirtilmektedir (Zhang vd.,
2014).
Tanı kriterlerinin geçerliliğinin tartışıldığı çalışmalarda ağrı
başlangıcı ve oftalmoplejinin başlaması arasındaki sürenin 2 haftayı
geçebileceği belirtilmektedir (Hao vd., 2015; Zhang vd., 2014). Beyin
MR’ının normal olarak sonuçlanabilmesi ve ağrı başlangıcı ile
oftalmopleji arasındaki sürenin 2 haftadan daha uzun olabilmesi
nedeniyle de tanı kriterlerinin THS tanısını tam olarak karşılayamadığı
belirtilmektedir.
Konvansiyonel MRI serilerinde inflamasyonun saptanmayabilmesi nedeniyle THS tanısı için ileri MRI teknikleri de kullanılmıştır.
Konvansiyonel MRI serilerinde saptanmayan fakat “constructive
interference steady state (CISS)” ve “ three-dimensional fast-imaging
employing steady-state acquisition (3D-FIESTA)” yöntemleri ile
kavernöz sinüs lezyonun saptandığı hastalar bildirilmiştir (Okawa vd.,
2012; Wani vd., 2017). Bu nedenle konvansiyonel serilerde lezyonun
saptanamadığı, tanı konulmakta güçlük bulunan hastalarda bu serilerin
de kullanılabileceği akılda tutulmalıdır.
THS tanısı için tanıda kullanılan beyin MR’ı için bir diğer konu
da zamanlamasıdır. Oftalmoplejinin başlangıcından birkaç ay sonra
dahi çekilen Kranial MR’da inflamasyon saptanmayan fakat 4-6 ay
kadar sonra çekilen kontrol beyin MR’ında kavernöz sinüste
inflamasyonun saptandığı hastalar bildirilmiştir (Mikhail vd., 2020). Bu
nedenle ilk görüntülemenin normal olması durumunda aylar içerisinde
kontrol incelemenin yapılması THS tanısı için destekleyici bulgular
barındırabilir.
THS tanısı için graülomatoz inflamasyonun gösterilmesi tanı
kriterlerinde olmakla birlikte operasyon ilişkili risklerin yüksek olması
nedeniyle direkt histolojik inceleme artık önerilmemektedir.
THS tanısı için spesifik bulgular içermese de farklı etiyolojilerin
araştırılması ve dışlanması amacıyla beyin omurilik sıvısı (BOS)
incelemesi önerilmektedir. THS hastalarında ılımlı düzeyde bir
pleositoz ve protein artışı görülebilir. Fakat tedavi sonrasında bu
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bulguların saptanmaya devam etmesi durumunda farklı etiyolojilerin
araştırılması gerekmektedir (L. Kline & Hoyt, 2001).
5. THS AYIRICI TANISI
Temel olarak dışlama tanısı olan THS’nin klinik bulgularını
taklit edebilecek birçok ağrılı oftalmopleji durumu bulunmaktadır.
Bunlar vasküler, tümöral, otoimmün ve enfektif süreçler olabilir.
Ayrıntılı öykü ile birlikte radyolojik görüntüleme ve beyin omurilik
sıvısı incelemesi ile birlikte ayırıcı tanıda yer alan birçok durum
dışlanabilmektedir. Fakat klinik şüphenin devam ettiği, steroid tedavisi
ile beklenen faydanın görülmediği hastalarda ayırıcı tanının
derinleştirilmesi gerekmektedir.
Ayırıcı tanıda yer alan birçok nadir hastalığın araştırılması ve
tetkik edilmesi de zaman aldığından dolayı ciddi ağrı olan bir durumda
hastayı steroid tedavisi vermeden takip etmek klinisyenler için bazen
zorlayıcı olabilmektedir. Bu durumda tetkiklerin ne kadar
ayrıntılandırılması gerektiği halen aydınlanmamış bir konudur. Fakat
akılda tutulması gereken bir durum steroid tedavisinin ayırıcı tanıda yer
alan bazı diğer hastalıkları da baskılayabileceği (sarkoidoz, lenfoma,
vaskülitik durumlar) ve bu hastalıklara yönelik yapılan testlerin yanlış
negatif sonuçlanmasına ve nihayetinde THS’yi taklit eden patolojilerin
tanı almasında gecikmesine neden olabileceğidir. Diğer taraftan
enfeksiyöz etiyolojilerin dışlanmasından önce uygulanan steroid
tedavisinin bu durumları kötüleştirebileceği de akılda tutulmalıdır
(Mullen vd., 2020). THS’nin ayırıcı tanısında yer alan ağrılı
oftalmopleji sebepleri Tablo 2’de belirtilmiştir.
Tablo 2: Ağrılı oftalmopleji ayırıcı tanısı (L. Kline & Hoyt, 2001)
1. Travma
2. Vasküler
• Kavernöz internal karotis arter anevrizması
• Posterior serebral arter anevrizması
•
3.
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Karotiko-kavernöz fistül

• Karotiko-kavernöz tromboz
Tümörler
• Primer intrakranial tümörler
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4.

5.

o Hipofiz adenomu
o Menenjiyom
o Kraniofaringioma
o Epidermoid tümör
• Primer kraniyal tümörler (Kordoma, Kondroma, Dev hücreli
tümör)
• Lokal metastazlar (Nazofarenks tümörü, silindroma, skuamoz
hücreli karsinom)
• Uzak metastazlar (Lenfoma, multiple miyelom, karsinomatoz
metastazlar)
Enfeksiyonlar
• Bakteriyel (Sinüzit, mukosel, periostit)
• Viral (Herpes zoster)
•
•

Fungal (Mukormikoz)
Spiroket (Treponema pallidum)

•

Mikobakterium tuberculosis

Diğer sebepler
• Diyabetik kraniyal sinir felci
•
•

Sarkoidoz
Wegener granülomatozu

•
•

Eozinofilik granülom
Tolosa-Hunt Sendromu

6. THS TEDAVİSİ VE PROGNOZU
Dr. Hunt’un ilk tarif ettiği vaka serilerinden itibaren THS’nin
steroid tedavisine olan dramatik yanıtı bilinmektedir (Hunt vd., 1961).
Steroidin en dramatik olduğu semptom ise baş ağrısıdır. Ağrı çoğu
hastada ilk 72 saat içerisinde sonlanır. Oftalmoplejinin düzelmesi ise
daha fazla zaman almaktadır (genellikle haftalar, bazen aylar). THS’nin
tanımlanmasından geçen yarım asıra rağmen steroid tedavisinin
oftalmoplejinin düzelmesini erkene aldığı veya defisit oranını
azalttığına yönelik bir veri bulunmamaktadır.
THS’nin oldukça nadir olması nedeniyle plasebo-kontrollü
çalışmalar bulunmamaktadır ve buna bağlı olarak da steroid tedavi
rejimi konusunda da ortak bir görüş yoktur. Fakat genel kabul gören
görüş 1 mg/kg/gün olarak başlanan oral steroid tedavisinin aylar
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içerisinde azaltılarak kesilmesidir (Hung vd., 2013). Steroid tedavisinin
ardından hastaların yaklaşık %95’inde oftalmoplejinin sekelsiz olarak
düzeldiği bildirilmiştir (Hung vd., 2013). Steroid tedavisinin etkinliği
üzerinde beyin MR’ında kavernöz sinüste inflamasyon bulguları
olmayan hastalarda da inflamasyon bulguları olan hastalar ile benzer
düzeyde olduğu bildirilmiştir (Hung vd., 2013).
THS hastalarının yaklaşık %30-50’sinde steroid tedavisi ile
veya spontan gelişen remisyonların ardından relapslar görülmektedir
(Hung vd., 2013; Hunt vd., 1961). Fakat relapsların ne zaman ortaya
çıkacağı öngörülemediği için relapsların engellemesi adına steroid
kullanımı önerilmemektedir. Bunun ötesinde steroid kullanımının
relapsları engellediğine dair kanıt bulunmamaktadır. Relapslar
ipsilateral, kontralateral veya bilateral olarak gelişebilir (Hunt vd.,
1961).
SONUÇ
Kavernöz sinüsün idiyopatik inflamasyonu ile karakterize olan
THS’nin tanısında ve tedavisinde açıklığa kavuşturulması gereken
birçok nokta bulunmaktadır. Diğer taraftan ayırıcı tanıda yer alan farklı
birçok ağrılı oftalmopleji nedeni olması nedeniyle tanıda azami dikkat
gerekmektedir. Hastaların yaklaşık yarısının takibinde relapsların
ortaya çıkabilmesi nedeniyle tanı ve tedavi sonrasında düzenli takip
önerilmesi önem arz etmektedir.
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GİRİŞ
Ulnar sinirin tuzak nöropatileri; dirsekte, el bileğinde, ön kolda,
kolda ve aksiller bölgede meydana gelebilmektedir. Ulnar sinir,
anatomik seyri nedeniyle, değişik nedenlerle ve değişik bölgelerde,
hasara ve tuzaklanmaya uğrayabilmektedir. En sık olarak dirsek
seviyesinde tuzaklanma görülmektedir. Tüm tuzak nöropatileri içinde
karpal tünel tuzak nöropatisinden sonra ikinci sıklıkta görülür. İlk kez
1878’de tanımlanmıştır. Kübital tünel sendromu terimi ise ilk kez
1958’de kullanılmıştır. UInar tuzak nöropatisi dirsek bölgesinde; ulnar
nöropati, tardy ulnar palsi, travmatik ulnar nöritis, ulnar sinirin
kompresyon nöritisi, Feindel Osbom sendromu ve kübital tünel
sendromu gibi değişik isimlerle de tanımlanmaktadır (Artico vd, 2000.
Bartels, 2001. Feindel ve Stratford,1958). Sinirin Guyon kanalı
düzeyinde tuzaklanması ise dirsek düzeyinden sonra ikinci en sık ulnar
nöropatidir (Descatha vd, 2004. Feindel ve Stratford,1958. Posner,
2000) (Şekil 1).

Şekil 1. Ulnar sinirin en sık tuzaklandığı yerler

1.ANATOMİ
Ulnar sinir tuzak nöropatisi olan hastalarda görülen semptomları
anlamak için ulnar sinirin anatomik seyrini anlamak gerekir. Ulnar
sinir, plexus brachialis’in terminal dallarından olup, brakiyal pleksusun
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C7-C8-T1’den oluşan alt trunkus medial kord liflerinden köken alır
(Şekil 2).

Şekil 2. Ulnar sinirin anatomik seyri
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Fossa axillaris’de A.axillaris’in medialinde bulunur. Sulkus
bisipitaliste seyrederek medial epikondilin yaklaşık 10 cm
proksimalinden medial intermusküler septumu delerek, ekstansör tarafa
doğru geçer. Medial epikondilin 8 cm proksimalinde, triseps kasının
medial başını intermusküler septuma bağlayan Struthers bandının
altından geçer. Dirsek seviyesine geldiğinde medial epikondilin
posteriorundan geçer ve lateralde Osborne bağı (humeroulnar bant) ve
posteromedialinde fleksör karpi ulnaris (FKU) kasının başı tarafından
sarılır. Altta kondiller-retroepikondiller oluk (ulnar oluk) diye
adlandırılan kemik olukta seyreder. Bu yapıya kübital tünel denir
(Davis ve Kane, 2021. Degeorges ve Masquelet, 2002. Maroukis vd,
2007. Polatsch vd, 2007).
Sinir kübital tünelden çıktıktan sonra FKU’nun iki başı arasında
seyrederek, önkolun anterior kompartmanına girer. Kolda ki seyri
sırasında dal vermeyen n. ulnaris dirsek ekleminin alt bölümünde, Rr.
Articulares dalını verir. Bu dal duyusal bir daldır. N. ulnaris, kübital
tünelden çıkınca FKU’ya, medial epikondilin yaklaşık 5 cm distalinde
de m. fleksör dijitorum profundusun ulnar tarafına dallar verir. El
bileğine gelmeden önce, dorsal ve palmar kutanöz dallarını verir. R.
cutaneus palmaris, n.ulnaris’den önkolun ortalarında ayrılır ve
a.ulnaris’in üzerinde seyrederek el avucuna kadar uzanır. Üzerinde
eşlik ettiği damara dallar verir. R. dorsalis nevri ulnaris ise, önkolun
distal 1/3’ünde n.ulnaris’den ayrılır. M. flexor carpi ulnaris’in
derininden ulnar tarafa geçtikten sonra derin fasyayı deler ve
yüzeyelleşir. Elin dorsalinde elin ulnar tarafında ilerleyerek 5. parmağa
ve 4. parmağın 5. parmağa bakan yüzüne duyusal dallar verir. R.
Cutaneus palmaris ve R. dorsalis nevri ulnaris, Guyon kanalından
geçmez (Davis ve Kane, 2021. Degeorges ve Masquelet, 2002.
Maroukis vd, 2007. Polatsch vd, 2007).
Ulnar sinir, el bileği seviyesinde Guyon kanalında ulnar arter ile
birlikte seyreder. Guyon kanalının uzunluğu yaklaşık 4 cm olup,
transvers karpal ligamentin proksimal kenarı ile başlar, hipotenar arkın
fibröz kısmıyla sonlanır. Medialini hamat kemiğin çengeli, lateralini
pisiform kemik, tabanını transvers karpal ligament, tavanını önkolun
derin fasyasının devamı volar karpal ligament oluşturur (Şekil 3)
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(Davis ve Kane, 2021. Degeorges ve Masquelet, 2002. Maroukis vd,
2007. Polatsch vd, 2007).
Ulnar sinir, el bileği düzeyinde Guyon kanalı’ndan geçerek a.
ulnaris ile birlikte avuç içine girer. Burada retinaculum flexorum’un
yüzeyinde ve os pisiforme’nin lateralinde ilerleyerek; r. superficialis ve
r. profundus olarak iki dala ayrılır. R. superficialis, m. palmaris brevis’e
somatomotor, hipotenar bölge derisine duyusal dal verir. Bu dalları
verdikten sonra 5. parmağın ulnar tarafına giden n. digitalis palmaris
communis dallarına ayrılır. N. digitalis palmaris communis proprius
parmak kökünde n. digitalis palmaris proprius denilen iki dala ayrılarak
5. parmak ile 4. parmağının birbirine bakan komşu yüzlerinde uzanır
(Davis ve Kane, 2021. Degeorges ve Masquelet, 2002. Maroukis vd,
2007. Polatsch vd, 2007).
R. profundus dalı el bölgesinde, eşlik eden a. ulnaris’in derin dalı
ile başparmağa uzanır. R. Profundus bu seyri sırasında m. abductor
digiti minimi,
m. flexor digiti minimi brevis, m. opponens digiti minimi kaslarına da
somotomotor dallar verir. Bu dal ayrıca 3. ve 4. lumbrikal kaslar ile
tüm interosseal kasları, m. adductor pollicis ile m. flexor pollicis
brevis’in derin başını innerve eden somatomotor lifler de verir (Davis
ve Kane, 2021. Degeorges ve Masquelet, 2002. Maroukis vd, 2007.
Polatsch vd, 2007).
2. TUZAKLANMA BÖLGELERİ
Ulnar sinirin anatomik seyri esnasında, lokal basıya ve travmaya
en açık olduğu bölge dirsek bölgesidir. Sinir dirsek bölgesinde en sık
basıya uğrar. Dirsek bölgesinde de beş potansiyel bası alanı vardır:
Struthers bandı, medial intermusküler septum,
kondillerretroepikondiller oluk, kübital tünel ve fleksör pronator aponöroz.
Tuzaklanma bu beş bölgede olabilmesine rağmen yanlış bir alışkanlık
olarak, dirsek düzeyindeki her tuzaklanma, Freindel ve Stratford
tarafından tanımlanmış olan kübital tünel sendromu olarak ifade
edilmektedir (Descatha vd, 2004. Feindel ve Stratford,1958. Posner,
2000).
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Ulnar sinir en sık, kübital tünel ve retroepikondiller olukta
tuzaklandığı görülmektedir. Guyon kanalı düzeyinde tuzaklanma,
dirsek düzeyinden sonra ikinci en sık ulnar nöropatidir. Ulnar sinirin,
Guyon kanalının proksimalinde veya distalinde basıya uğrayabildiği
gibi, kanaldan çıktıktan hemen sonra avuç içinde de basıya uğrayabilir
(Descatha vd, 2004. Feindel ve Stratford,1958. Posner, 2000).
3. ETİYOLOJİ
Ulnar sinir tuzak nöropatisinde öne sürülen birçok etiyolojik
neden bulunmaktadır. Bunlar:
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Ekstrensik-intrensik nedenler; künt travma, sinirin kink
yapması, suprakondiller humerus kırıkları, kondiller
kırıklara bağlı valgus deformitesi, sinirin yineleyen
subluksasyonu,
Tümörler; myeloma ve nörofibromatozis,
Yer kaplayan lezyonlar; ganglion, lipom, fibrom,
Konjenital nedenler; persitan median arter, karpal tünel
içinde aberran adaleler (Ankoneus epitroklearis kası, ilk
defa Schafer ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır.
Medial epikondil ve olekranon arasında uzanan aksesuvar
bir kas olduğu bulunmuştur. Bu kas ulnar siniri kübital
tünelde yüzeyel olarak çaprazladığı için, basıya neden
olabilmektedir), dirsekte kemik malformasyonlar,
Sistemik hastalıklar; servikal spinal ve bileğin dejeneratif
artritleri, romatoid artrit, tiroid hastalıkları, diyabet, lokal
tenosinovit, omuz artritleri, gut, diğer nörolojik hastaliklar,
hematolojik hastaliklar,
Diğer durumlar; skleroderma, SLE, alkolizm, akromegali,
hemofili, amiloidozis, hemodiyaliz, sigara ve obesite,
Hormonal değişiklikler: gebelik, obesite, menstruasyon
bozuklukları, menapoz, malnütrisyon,
Meslek hastalıkları; tekrarlayıcı ve zorlu eklem hareketleri,
vibrasyon, dirsek dayama alışkanlığı, tekrarlayan dirsek
fleksiyonu,
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9. Termal yaralanmalar,
10. Pisiform veya hamat kemik kırıkları ve spor yaralanmaları,
11. Sebebi bilinemeyen nedenler olarak sıralanabilir (Bozentka,
1998. Depukat vd, 2015. Ombregt, 2013. Posner, 2000.
Schafer vd, 1923. Spies vd, 2017. Tang vd, 2015).
4. EPİDEMİYOLOJİ
Ulnar sinir tuzak nöropatisinin erkeklerde mi yoksa kadınlarda
mı daha sık görüldüğü konusunda farklı görüşler olmakla birlikte,
dirsek düzeyinde ulnar nöropati, erkeklerde 2-3 kat daha fazla görülür.
Bununla birlikte Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 22 ve altında olan
kadınlarda, dirsek düzeyi ulnar nöropatinin daha fazla görüldüğü
saptanmıştır. Bunun nedeninin de ulnar sinir çevresindeki subkutanöz
yağ dokusunun, kadınlarda akut ulnar nöropati için koruyucu olduğu
belirtilmiştir (Contreras vd, 1998. Mondetli vd, 2005. Richardson vd,
2001).
5. PATOFİZYOLOJİ
Periferik sinirler tuzak noropatilerinde, akut ve kronik şekilde
tuzaklanmaktadır.
Akut sinir tuzaklanması: Sinirin kesilmesi, ezilmesi ve iskemisi
gibi akut akson hasarı olduğunda, periferik sinir yaralanmasında oluşan
patolojinin anlaşılması birkaç gün sürebilir. Yaralanma tipi nöropraksi,
aksonotmezis ve nörotmezis şeklinde olabilir.
Geçici iskemi sonrasi gelişen tuzak nöropatilerde, klinik tablo
genellikle hafif seyirlidir. Ekstremitenin “uykuya dalması” şeklinde
tanımlanır. Sinirde meydana gelen defisit geri dönüşümlüdür.
Mikroskopik patoloji oluşmamıştır. Lokal olarak mekanik baskı
olmuştur. Tuzak nöropatilerinde nöropraksiye bağlı patogenez iyonik,
vasküler (iskemi) ve mekanik olaylar zemininde gelişmektedir.
Noropraksik tuzak noropatilere örnek cumartesi gecesi sendromu ve
turnike paralizisidir (Bozentka, 1998).
Kronik sinir tuzaklanması: Kronik sinir tuzaklanmalarında
lezyon şiddeti ve süreye bağlı olarak dejenerasyon ve demyelinizasyon
gerçekleşir. Fokal demyelinizasyon sinir iletisinde fokal yavaşlamaya
yol açmaktadir (Bozentka, 1998).
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6. KLİNİK
Ulnar sinir tuzaklanması hangi anatomik seviyede olursa olsun
oluşan klinik semptomlar birbirlerine benzer. Sıklıkla 5. parmakta ve 4.
parmağın yarısında uyuşma ve parestezi şikayeti vardır. El sıkma
gücünde azalma ve el becerilerinde kayıp şeklinde bulgular eşlik
edebilir.
Dirsek düzeyindeki tuzaklanmalarda, dirsek fleksiyonu ile
semptomlarda artma olabilir. Dirsek düzeyinde, kolun proksimaline ve
önkolun distaline doğru yayılabilen ağrı ve hassasiyet olabilir. Gece
ortaya çıkan yakınmalar, ciddi derecede rahatsız edici olabilir.
Semptomları şiddetli ve kronik olan olgularda, intrensek
kaslarda güçsüzlüğe bağlı olarak pençe el deformitesi gelişebilir. Pençe
el deformitesi; interosseöz kasların paralizisi ile uzun parmaklar
metakarpofalangeal eklemlerden hiperekstansiyona gelir, interfalangeal
eklemler hafif fleksiyon pozisyonunda kalır. Bunlarla beraber
başparmakta adduktor pollisis kasının paralizisi sonucu, başparmak
adduksiyonu yapılamaz.
7. FİZİK MUAYENE
Her ne kadar tanıda EMG değerli olsa da lezyon yeri, dikkatli
bir fizik muayene ile lokalize edilebilir. Dirsek düzeyi tuzaklanmalarda,
provokasyon testleri ile tanı konulabilir.
Dirsek fleksiyon testi en tanısal olandır. Dirsekte fleksiyon
90º’nin üzerinde, önkola supinasyon ve el bileğine ekstansiyon
yaptırılır. 60 saniye de parestezinin ortaya çıkması veya artması
durumunda, test pozitif kabul edilir. Omuz abduksiyonu da yapılırsa,
testin tanısal kapasitesi artar (Hoffmann ve Shiemionow, 2005).
Tinnel testi, dirsek bölgesine ulnar sinir trasesi boyunca
vurulduğunda hassasiyet ve duyarlılık olmasıdır.
Ulnar sinir kompresyon testi, dirsek üzerine 10 saniye süre ile
kompresyon uygulanması ile yapılır. Uyuşma ve parestezi gelişmesi
halinde, test pozitif kabul edilir.
Froment'in testi, tenar eminensin tek kası olan addüktör pollisisi
izole etmek için bir hastadan başparmak ve işaret parmağının arasında
bir kağıt ve benzeri bir objeyi tutmasının istendiğinde tutmada
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güçsüzlük olmasıdır. Başparmağın, adduktör pollisis yerine fleksör
pollicis longus (FPL) kullandığı için eklemde fleksiyonu olur
(Richardson vd, 2001).
Wartenberg'in işareti, bir hastadan parmaklarını tam
ekstansiyonda metakarpofalangeal eklem, proksimal interfalangeal ve
distal interfalangeal eklemler ile tamamen adduksiyonlu tutmasının
istendiği, ulnar sinir motor zayıflığı için yapılan bir testtir. Bunu
yaparken küçük parmağın diğerlerinden uzaklaşmaya başladığı tespit
edilirse, bu pozitif Wartenberg işareti olarak bilinir. Bu bulgu, ulnar
sinir tarafından innerve edilen ve parmakları addükte etme işlevi gören
palmar interossei'nin bir eksikliğini temsil eder. Küçük parmağın
kaçırılmış bir kayması, ekstansör dijit minimi (EDM) ve ekstansör
digitorum communis (EDC) kaslarından posterior interosseus siniri
(PIN) tarafından innerve edilen küçük parmağa karşı olmayan
hareketten kaynaklanır (Posner, 2000).
Dirsek düzeyi ulnar sinir tuzak nöropatileri, fizik muayene
bulguları göz önünde bulundurularak yapılan McGowan Sınıflaması ile
değerlendirilir. Bu sınıflamaya göre; hafif, orta ve şiddetli olarak 3
evrede değerlendirilir (Tablo 1).
Tablo 1. McGowan sınıflaması

Evre 1 (Hafif): Ulnar sinir alanında parastezi, hipoestezi. Kaslarda güç
kaybı yok.
Evre 2 (Orta): Ulnar sinir innervasyonlu kaslarda ılımlı güç kaybı olması.
Minimal atrofi bulgusu var.
Evre 3 (Şiddetli): Ulnar innervasyonlu kaslarda belirgin atrofi. El intrensek
kaslarda belirgin atrofi mevcut. Pençe el olabilir/olmayabilir.

El bileği düzeyinde ki ulnar sinir tuzaklanmalarında, ulnar sinir
derin ve yüzeyel dallara ayrıldığı için, semptomlar; sadece motor (derin
dal), sadece duyusal (yüzeyel dal) veya karışık şekilde olabilir. Parmak
dorsallerindeki duyu kayıpları olmayabilir. Çünkü dorsal duyu dalı el
bileğinin daha proksimalinden ayrılmaktadır.
El bileği düzeyinde ki ulnar sinir sıkışmaları dört farklı
lokalizasyonda olabilir (Şekil 3):
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Zon 1’de tuzaklanma: Guyon kanalının proksimalinde, psiform
kemikte olur. Bu seviyede ki tuzaklanmada, yüzeyel ve derin dalın
etkilenmesiyle, hem motor hem de duyusal defisit ortaya çıkar.
Hipotenar ve elin intrensek kasları etkilenir.
Zon 2’de tuzaklanma: Bu zonda ki tuzaklanmalarda, Guyon
kanalının içinden geçen derin motor dal sıkışır. Sadece hipotenar ve
elin intrensek kasları etkilenebilir. Duyu defisiti yoktur.
Zon 3’de tuzaklanma: Palmaris brevis kası içinde, Guyon kanalı
distalinde olur. Bu zonda ki tuzaklanmalarda yüzeyel duyusal dal
etkilenir. Bu nedenle sadece duyu defisiti oluşur.
4. tuzaklanma: Guyon kanalının distalinde, hamat kemiğin
çengeli hizasında olur. Derin motor dal etkilenir ve bu nedenlede elin
intrensek kaslarında güçsüzlük olur (Ochiai vd, 2000).

Şekil 3. Guyon kanalının yapısı ve muhtemel tuzaklanma zonları

97

8. ELEKTRODİYAGNOSTİK TANI
Tanıda klinik bulgu ve belirtilerin yanında, özellikle kompresyon
bölgesinin lokalize edilmesinde, Elektromyelografi (EMG) önemlidir.
EMG ile, ulnar sinir hasarı olup olmadığının belirlenmesi, lezyonun
yerinin belirlenmesi, şiddetinin ortaya konması ve ayırıcı tanı
yapılabilir. Kompresyon bölgesine göre tedavinin planlanmasında,
EMG yol göstericidir.
Ulnar nöropati dirsek bölgesinde olduğunda elektrodiyagnostik
olarak en bilinen bulgu, ulnar sinir motor iletiminin dirsek segmentinde
yavaşlamasıdır. EMG incelemesi sırasında, segment iletiminin doğru
tesbit edilmesinde, dirsek pozisyonu önemlidir. Önerilen dirsek
pozisyonu, 70–90º fleksiyonda incelemenin yapılmasıdır. Çünkü dirsek
ekstansiyondayken, ulnar sinir gevşemiş ve ölçülen yüzeyel mesafe
gerçek sinir uzunluğundan kısadır. Bu nedenlede, sinir iletim hızı daha
yavaş bulunacağından, yalancı pozitif sonuç elde edilebilir. Aşırı
fleksiyonda ise, ulnar sinirde dislokasyon oluşabileceği için iletim daha
hızlı olacağından, yalancı negatif sonuç olabilir (Contreras vd, 1998.
Degeorges ve Masquelet, 2002. Froment, 1972).
Amerikan
Nöroloji
Derneği’nin
ortaya
koyduğu
elektrodiyagnostik kriterler, dirsek bölgesindeki ulnar nöropatinin
tanısında kullanılmaktadır (Tablo 2). İki kriterin varlığı ‘muhtemel’
tanı, üç kriterin varlığı ise ‘kesin’ tanı koydurucu olarak kabul
edilmektedir (Artico vd, 2000).
Tablo 2. Elektrodiyagnostik kriterler

1. Dirsek segmentinde ulnar sinir motor iletim hızının 50 m/sn’den daha
düşük olması,
2. Dirsek segmentinde ulnar sinir motor iletim hızının önkol segmentine
göre 15 m/sn daha düşük olması,
3. Dirsek üzerinden uyarımla elde edilen birleşik kas aksiyon potansiyeli
amplitüdünün, dirsek altından uyarıma göre %20’den fazla düşmesi.
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9. DİĞER TANI YÖNTEMLERİ
Dirseğin radyografisi, doğuştan anormallikleri, travma sonrası
değişiklikleri veya dirsekte nöropraksi ile sonuçlanabilecek dirseğin
valgus deformitesini ortaya çıkarabilir. Eldeki hamat kırıklarını
değerlendirmek için bilek röntgeni çekilebilir. Hamat kemiğinin kanca
kırığı için klinik şüphe varsa, röntgen bu tür kırıkları saptamak zor
olduğundan, bilgisayarlı tomografi (BT) taraması patolojiyi daha iyi
değerlendirebilir. Yine dirsek bölgesinin BT ile taranması patolojiyi
doğru olarak anlamada önemlidir (Maroukis vd, 2014).
Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), boyundaki servikal
radikülopati veya bilekte ganglion veya diğer yer kaplayan lezyonların
klinik şüphelerini doğrulamak için ayrıca kullanılabilir.
Dirsek ve bilekteki sinirin ultrasonografisi, ulnar sinirin boyutunu
ölçmek ve ayrıca Guyon kanalından kaynaklanan ulnar sinir
semptomlarına yol açabilecek ulnar arter trombozunu belirlemek için
kullanılabilir (American Association of Electrodiagnostic Medicina,
1999).
10. AYIRICI TANI
Ulnar sinir nöropatisi düşünülen hastalarda; brakiyal pleksus alt
trunkus lezyonları, torasik çıkış sendromu, siringomiyeli, C8-T1
diskopati ve amiyotrofik lateral skleroz gibi hastalıklar ayırıcı tanıda
düşünülmelidir. Servikal radikülopati gibi, sinirin proksimalden bası
altında kaldığı durumlar, sinirin distal segmentlerini kompresyon ve
travmaya duyarlı hale getirir. Bu durum ‘double crush’ sendromu
olarak adlandırılır. Ulnar sinir nöropatisi olan hastalarda servikal
vertebra incelemesi yapılmalıdır.
11. TEDAVİ
11.1. Konservatif tedavi
Ulnar sinir tuzak nöropatilerinin tedavisinde hasta eğitimi,
semptomları arttırıcı hareketlerin tekrarından kaçınılması açısından
oldukça önemlidir. Erken dönemde amaç, ağrı, yüklenme ve
inflamasyonun azaltılmasıdır.
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Dirseği istirahate almak, inflamasyonu azaltıp semptomlarda
azalma sağlar. Bununla birlikte hastaların, splint kullanmasının, dirsek
bölgesine lokal steroid enjeksiyonu uygulanmasının tedaviye ek yarar
sağlamadığı belirtilmektedir.
Altı ila 12 haftalık konservatif tedaviye yanıt yoksa progresif
paralizi, uzun süreli lezyon varlığını gösteren klinik kanıtlar eşlik
ediyorsa (kas atrofisi, pençe el) cerrahi tedavi düşünülmelidir (Schafer
vd,1923).
11.2. Cerrahi tedavi
Konservatif tedaviden fayda görmeyen ve nörolojik defisiti
devam eden veya artan hastalarda cerrahi tedavi planlanmalıdır. Başlıca
cerrahi teknikler: Basit dekompresyon, anterior subkutanöz
transpozisyon, intermüsküler transpozisyon, medial epikondilektomi,
endoskopik ulnar sinirin dekompresyonudur. Cerrahi tedavi, lezyon
yerine göre planlanır. Hangi cerrahi tedavi yöntemi uygulanırsa
uygulansın, kübital tünel sendromu cerrahisinin fonksiyonel sonuçları,
eğer tutulum çok ileri düzeyde değilse, genellikle olumludur (Dellon,
2000).
1. Basit dekompresyon: Ulnar sinirin stabil olduğu, kübital oluk
tabanının osteofit veya fraktüre bağlı anormal olmadığı olgularda, bu
cerrahi yöntemi tercih edilmektedir. Hastaya; supin pozisyonda, dirsek
fleksiyonda, kol abduksiyon ve dışa rotasyonda olacak şekilde pozisyon
verilir. Lokal ya da genel anestezi ile, medial epikondil ortalanacak
şekilde kol distalinden başlayan, önkolda FKU’nun mediyal sınırına
uzanan, yaklaşık 7–8 cm’lik insizyon yapılır. Ulnar sinir, önce
proksimalden bulunarak seyri boyunca kübital olukta bası altında
kaldığı bant ve bağlar açılarak, FKU kasına girdiği yere kadar
dekomprese edilir (Şekil 4). Basit dekompresyon sınırlarını iyi
belirlemek ve tuzaklanma ortadan kalktıktan sonra, dekompresyonu
distal ve proksimale doğru gereksiz yere ilerletmemek gereklidir. Bu
ulnar sinirde instabiliteye yol açabilir.
Basit dekompresyon cerrahi tekniği, ulnar tuzak nöropatilerinde
en çok kullanılan tekniktir. Bu yöntemin, nöropatinin hafif, kemik
anatomisinin normal ve arkuat bağın sıkışmaya neden olduğu olgularda
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kullanılması daha uygundur. Basit dekompresyonun dezavantajı, ulnar
sinir tuzaklanmasının tekrar etmesidir. Ayrıca, tekrarlayan ulnar sinir
dislokasyonu da basit dekompresyonun en önemli dezavantajıdır
(Kuschner vd, 2006 Polatsch vd, 2007).

Şekil 4. Dirsek bölgesi ulnar sinir lezyonlarında yapılan insizyon ve anatomik yapılar

2. Anterior subkutan transpozisyon: Gerilme veya sürtünmenin
sorumlu tutulduğu (valgus deformitesi), ulnar oluk tabanının anatomik
yapısının bozulduğu (dirseğin osteoartriti) olgularda, daha önce basit
dekompresyon uygulanmış olgularda bu yöntem tercih edilir. VKİ’si
düşük olan zayıf ve cilt altı yağ dokusu çok az olan kişilerde transpoze
edilen sinir daha hassas hale geleceğinden, bu yöntem önerilmez. Hasta
pozisyonu ve cilt insizyonu, basit dekompresyon tekniğinde anlatıldığı
şekilde yapılır. Ulnar oluk aponevrozu kesilerek, FKU kasına kadar
ulnar sinir ortaya konulur. Sinir distalden başlayarak proksimale doğru
mobilize edilir. Struthers kemeri proksimalden serbestlenerek, medial
intermusküler septumun distal 2–3 cm’lik kısmı eksize edilir. Dirseğin
distalinde kalan sinir bölümü, FKU kasına doğru takip edilerek, fasyal
bant ve yapışıklıklardan temizlenerek dekompreses edilir. Sinirin FKU
kası içindeki proksimal 1,5–2 cm ilk kısmı eksize edilir. Daha sonra
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sinir, subkutan alana transpoze edilerek, subkutan tabaka direkt olarak
transpoze edilen sinirin mediyalinde, derin fasyaya sütüre edilir
(Feindel ve Stratford, 1958. Kuschner vd, 2006).
3. İntermusküler transpozisyon: Ulnar sinirde instabilite gelişen
durumlarda bu yöntem uygulanabilir. Anterior intermusküler
transpozisyon yöntemini uygulayarak, pronator teres ve FKU kaslarını
kullanıp, sinirin önkol fleksiyon ve ekstansiyonu sırasında stabilitesini
sağlamak mümkün olabilir (Feindel ve Stratford, 1958. Kuschner vd,
2006).
Ulnar sinirin, antekübital fossa içine, cilt altına, kasın içine veya
kasın altına anterior transpozisyonu da yaygın kullanılan cerrahi
yöntemlerdir. Ancak, hangi hastaya hangi yöntemin seçileceği
konusunda, literatürde tam bir fikir birliği yoktur (Bradshaw ve
Shefner, 1999. Feindel ve Stratford, 1958).
Literatürde, kübital tünel sendromu cerrahisi ile ilgili verilen
fonksiyonel sonuçlar, genellikle iyi ve mükemmeldir. Ancak,
dekompresyon veya transpozisyon işlemi sırasında, ulnar siniri
besleyen kan akımının bozulabilir, sinirde atrofi gelişebilir. Cilt kesisi
etrafında duyu kusuru ve nörinom olabileceği de unutulmamalıdır
(Bradshaw ve Shefner, 1999. Feindel ve Stratford, 1958. Kuschner vd,
2006. Polatsch vd, 2007).
4. Medial epikondilektomi: Kübital tünelin cerrahi tedavisinde
başarı ile uygulanan bir yöntemdir. Literatürde yapılan bazı
çalışmalarda, medial epikondilektominin anterior transpozisyondan
daha başarılı sonuç verdiği bildirilse de, genel olarak tüm cerrahi
yöntemlerin, kabul edilebilir iyi sonuçlar verdiği çoğunlukla kabul
görmektedir. medial epikondilden bir parça eksize edilerek, ulnar
sinirdeki gerginlik ve bası ortadan kaldırılır. Ulnar sinirin
kanlanmasının bozulmaması, önemli bir avantajdır (Feindel ve
Stratford, 1958. Ombregt, 2013).
5. Endoskopik ulnar sinir dekompresyonu minimal invazif bir
tekniktir. Yara yeri iyileşmesinin hızlı olması, az skar dokusu gelişimi
avantajlarıdır. Bununla birlikte maliyetinin yüksek olması, yeterli klinik
veri bulunmaması, sinir tuzaklanmasının ileri derecede olduğu
olgularda ve obez hastalarda ulnar sinirin dekompresyonun yeterince
102

DAHİLİ VE CERRAHİ TIP BİLİMLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

sağlanamaması gibi dezavantajları bulunmaktadır
(Bulut ve
Taşkapılıoğlu, 2021. Shah vd, 2013).
Ulnar tünel sendromunun cerrahi tedavisinde ise, el bileği
hizasından FKU ve fleksör tendonlar arasından eğimli bir insizyonla,
psiform ve hamat kemiğin arasından, el bileği çizgisi oblik şekilde
geçilerek girilir. Ulnar sinir ortaya konularak proksimalden distale
doğru takip edilir. Volar karpal bağ kesilerek sinir gevşetilir. Ulnar
arter, anevrizma veya trombüs açısından izlenir. Hipotenar kasların
fibröz bantı açılır. Kitle, fibröz bant veya anormal bir kas varsa tesbit
edilerek tedavisi yapılır. Eldeki sinir sıkışmaları için, derin motor dal
takip edilir. Cilt kesisi, motor dalın adduktor pollisis kasına girdiği yere
kadar genişletilir. Patolojiye neden olan sorun giderildiğinde, hastaların
büyük çoğunda klinik düzelme sağlamaktadır. Komplikasyonlar
arasında ise, en çok ulnar sinir ve sinire eşlik eden arter dallarının
yaralanması görülebilir.
12. KOMPLİKASYONLAR
Ameliyattan sonra semptom nüksü tipik olarak ya sinirin eksik
dekompresyonunun ya da perinöral skarlaşmanın sonucudur. Kübital
tünele cerrahi yaklaşım da birçok yapıyı riske sokar. Medial
antebrakiyal kutanöz sinire verilen hasar, medial önkolda hiperestezi ve
hiperaljezi ile sonuçlanabilir. Dirseğin medial kollateral ligamanında
hasar raporları da kronik dirsek instabilitesine yol açabilen
transpozisyonun bilinen bir komplikasyonudur. Cerrahlar da benzer
şekilde ulnar tünelin cerrahi olarak gevşetilmesi sırasında büyük özen
göstermelidir. Ulnar sinirin önünde ve radyalinde yer alan ulnar artere
veya karpal ligamentlere zarar vererek el bileğinde instabiliteye yol
açması mümkündür (Bacle vd, 2014. Contreras vd, 1998.
Ombregt,2013). Yine bazı çalışmalarda ulnar sinir transpozisyonu
yapılan olgularda, daha fazla narkotik tüketimi olduğu tesbit edilmiştir
(Rogers vd, 1991).
13. PROGNOZ
Ulnar sinir kompresyonu ile ilgili yayınlanmış 50 raporun gözden
geçirilmesi, minimal derecede kompresyona sahip hastaların, anti-
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inflamatuarlar, harici dolgu ve pozisyon değişikliği gibi ameliyatsız
tekniklerle zamanın %50'sinde mükemmel sonuçlara sahip
olabileceğini düşündürmektedir. Cerrahi müdahale, sinir sıkışmasının
yerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve uygun olan yerde sinirin
anterior transpozisyonu ile serbest bırakılması şartıyla, semptomların
neredeyse %100 rahatlamasıyla sonuçlanır (Contreras vd, 1998.
Ombregt,2013. Schafer vd, 1923).
14. AMELİYAT SONRASI VE REHABİLİTASYON
BAKIMI
Dirsekteki yapışıklıkları ve sertliği önlemek için dirsekte ulnar
sinirin serbest bırakılmasından sonra erken mobilizasyon önerilir.
Ameliyat sonrası ilk bir kaç gün ağrı nedeniyle egzersiz tolere
edilemeyebilir. Akut dönemde başlangıç egzersizleri hastanın
durumuna göre dikkatli bir şekilde belirlenmelidir. Var olan kas
gücünün korunmasına öncelik verilmeli, sonra da geliştirilmesine
çalışılmalıdır (Contreras vd, 1998. Ombregt,2013).
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GİRİŞ
Blefaroptoz kliniklerde sık görülen bir semptomdur. Üst göz
kapağında sarkma ve gözün asimetrik görünümü ile kendini gösterir. Pitozun
karakteristiği olan üst göz kapağının tek veya çift taraflı sarkması, görünümü
etkileyebilir ve görme fonksiyonunu bozabilir, her ikisi de yaĢam kalitesini
olumsuz etkileyebilir(Baik et al., 2014). Pitoz, üst göz kapağı normal
anatomik konumundan daha aĢağıda olduğunda, tipik olarak superior
korneoskleral limbusun 1-2 mm altında olduğunda mevcuttur (Bernardini et
al.,2013). Pitozun nedenleri mekanik, aponörotik, miyojenik ve nörojenik
olarak sınıflandırılır (Chang et al.,2012). Pitozis tek taraflı veya iki taraflı
olarak ve baĢlangıç yaĢına bağlı olarak edinsel veya doğuĢtan olarak
sınıflandırılabilir. Tanı ve tedavi için yapısal bir pitoz değerlendirmesi
gereklidir.
Pitozlu bir hastanın değerlendirilmesi, eksiksiz bir klinik öykü ve
muayeneyi içerir. Öykü, baĢlangıç yaĢı, aile öyküsü, iliĢkili nörolojik veya
oftalmolojik semptomlar ve oküler travma veya cerrahi öyküsünü
kapsamalıdır(Nuhoglu et al.,2013:29). Muayene, hastanın görsel muayenesi,
baĢ pozisyonunun analiz edilmesi ve frontal kasın kasılması ile baĢlamalıdır.
Ayrıca levator palpebra kasının fonksiyonu, yukarı ve aĢağı bakarken üst göz
kapağının pozisyonu, oküler hareketler ve ĢaĢılık varlığı incelenmelidir.
Hastadan gözlerini sıkıca kapatmasını isteyerek kontrol edilen orbiküler kas
zayıflığı, genellikle miyojenik ve nöromüsküler kavĢak bozuklukları ile
iliĢkilidir. Hastadan 1 dakika boyunca yukarıya bakmasını isteyen yorgunluk
manevraları, nöromüsküler kavĢak bozukluklarını ekarte etmeye yardımcı
olur. Diğer kraniyal sinirlerin iĢlevini ve kas zayıflığının ve duyu
bozukluklarının varlığını değerlendirmek için tam bir nörolojik muayene
yapılmalıdır(Chang et al.,2012).
1.PİTOZİS'İN MEKANİK NEDENLERİ
Mekanik blefaroptoz genellikle göz kapağı travması, tümör veya
ameliyattan kaynaklanır, bu da göz kapağı üzerinde kalın bir yara izi ile
sonuçlanır ve bu nedenle levator palpebra superiorun iĢlevsel bozulmasına
neden olur. Kapak veya orbita tümörleri, selülit veya arpacık gibi
enfeksiyonlar, kapak hematomları ve hemanjiyomlar mekanik pitozisin
nedenleri arasında bulunur. Muhtemelen altta yatan bir kitle veya infiltratif
lezyonun neden olduğu pitozu olan hastalar, örneğin yağ baskılamalı
manyetik rezonans ve gadolinyum kontrastı gibi yörünge görüntülemesine
tabi tutulmalıdır(McClelland et al.,2016). Travmatik ve cerrahi sonrası pitozis
111

genellikle bu grupta sınıflandırılır ve bildirilen tüm retrospektif serilerde en
sık görülen pitoz nedenlerinden biridir (Chung et al.,2015).

2.APONÖROTİK PTOZİS
Levator aponevrozunun ayrılması
aponörotik blefaroptoza yol
açabilir. Levator palpebra kasının aponevrozunun incelmesi veya ayrılması,
edinsel pitozun en yaygın nedenidir (Lim et al.,2013). En çok, involüsyonel
blefaroptosis gibi yaĢlılar arasında bazı spontan veya retrogresif hastalıklarda
görülür. Burada, levator palpebra kasının iĢlevi normaldir, aĢağı bakıĢ
sırasında pitoz daha Ģiddetlidir. Oküler hareketler ve orbiküler kas fonksiyonu
da normaldir, ancak ciltte ve/veya üst kapaktaki yağda atrofi yaygın olarak
bulunur. Kapağın ektropion veya entropion üreten anormal konumu da
gözlemlenebilir. YaĢlı hastalarda, aponeurotik pitoz en sık görülen pitoz
Ģeklidir. Diğer nedenler arasında travma, intraoküler cerrahi ve kornea kontakt
lensler yer alır(Gomez et al,2015). Genellikle ameliyat gerektiren orta ila
Ģiddetli bilateral pitoza neden olur. Aile öyküsü yanı sıra travma veya oküler
cerrahi öyküsü mevcut olabilir. Aponeurotik pitoz, lens tarafından levator
palpebra kası aponevrozu veya Müller kasının sürekli travması ve/veya göz
kapağının tekrarlanan manipülasyonu nedeniyle sert veya yumuĢak kontakt
lens
kullanımına
sekonder
olabilir(Kitazawa,2013).
Aponeurotik
blefaroptoziste levator fonksiyonu genellikle >8 mm'dir ve buna superior
rektus kasının normal fonksiyonu eĢlik eder. Bu arada, tekrarlayan ağrısız
kapak ödemi epizodları ile karakterize nadir bir durum olan (lokal matriks
metalloproteinaz fonksiyonunun düzensizliği ile ilgili) BlefaroĢalazis,
aponörotik pitozun baĢka bir nedenidir(Guo&Wang,2001). BlefaroĢalazis aynı
zamanda dudak ve üst göz kapağında ödem (Park et al.,2014) veya aynı
zamanda kornea kafes distrofisi ve bilateral yüz felci ile iliĢkili olan gelsolin
gen mutasyonları tarafından üretilen amiloidoz da gösteren Ascher sendromu
gibi diğer bozuklukların klinik spektrumunun bir parçasıdır. (Donato et
al.,2017). Ayrıca nadir olmakla birlikte, aponeurotik pitoz da konjenital
pitozun bir nedeni olabilir.

3.MİYOJENİK NEDENLER
Miyojenik nedenler, iki taraflı veya tek taraflı pitoza yol açan levator
palpebranın zayıflığına neden olur. Bu nedenler konjenital veya edinsel olarak
sınıflandırılabilir.
Konjenital blefaroptoz genellikle levator palpebra superiorisin
disgenezisi ile levator palpebra superioris'i innerve eden santral ve periferik
sinirlerdeki bozukluklardan kaynaklanır(Ikeda et al., 2016). Patolojik
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bulgulara göre çizgili kas sayısında azalma veya kayıp vardır. Kas liflerinin
yerini fibröz doku ve yağ alır. Bu kayıp, blefaroptozun ciddiyet derecesi ile
pozitif korelasyon gösterir. EdinilmiĢ blefaroptoz genellikle miyotonik
sendrom, ilerleyici kas distrofisi ve miyastenia gravis gibi lokal veya
genelleĢtirilmiĢ kas hastalıklarına bağlanır(Sansone,2016).
1.Konjenital Olmayan
2.Konjenital

3.1.Konjenital Olmayan Miyojenik Pitozis
Nedenleri değiĢkendir. Eksternal progresif oftalmopleji (PEO), her
yaĢta ortaya çıkan, sabit göz pozisyonuna yol açan ekstraoküler kasların
(EOM) ilerleyici zayıflığı ile iliĢkili simetrik ve bilateral pitozu kapsayan bir
mitokondriyal bozukluktur (Choi et al.,2016). Sağırlık, retinopati veya optik
nöropati, disfaji ve dizartri veya uzuv kuĢağı kas güçsüzlüğü gibi diğer
nörolojik veya sistemik semptomlar mevcut olduğunda, hastalık PEO-plus
(McClelland et al.,2016) olarak bilinir. Ġskelet kası biyopsileri, düzensiz
kırmızı lifler ve sitokrom oksidaz negatif lifler gösterir. Hastalar tamamen
oküler semptomlarla baĢvurduğunda, pitoz cerrahisi sırasında alınan levator
palpebra kas biyopsisi, uzuvlardan alınan biyopsiden daha anlamlı olabilir.
Orbital kas MRG'si, EOM'nin atrofisini, T1 kas hiperintensitelerini ve göz
hareketlerinin aralığıyla iliĢkili uzamıĢ T2 sinyalini gösterir(Pitceathly et al.,
2016). Fibroblast büyüme faktörü ve büyüme ve farklılaĢma faktörü ,
mitokondriyal bozuklukların ayırt edici serum biyobelirteçleri olarak öne
sürülmüĢtür(Motegi et al., 2014). Mitokondriyal DNA'nın (mtDNA) tek bir
silinmesi, PEO hastalarında en yaygın genetik bulgudur ve bunu mtDNA'nın
tek mutasyonları veya nükleer genlerdeki mutasyonlar takip eder(Lehtonen et
al., 2016; Mete et al., 2017).
Okülofaringeal kas distrofisi, PABPN1 geni içinde anormal GCN
triplet geniĢlemesi ve PABPN1 proteininin N-terminalinde RNA
metabolizması ile iliĢkili ek alanin kalıntıları eklenmesiyle üretilen otozomal
dominant bir bozukluktur (Richard et al.,2017). Klinik baĢlangıç, yaĢamın 46. dekatında ortaya çıkar ve baĢlangıçtaki ilk semptom bilateral simetrik
pitozdur. EOM iĢlevi genellikle normaldir, ancak homozigot mutasyonlu
olgularda eksik oftalmoparezi bulunabilir. Daha sonra hastalığın
progresyonunda hastalarda disfaji ve ciddi yeti yitimine yol açabilen
ekstremite kuĢak kas güçsüzlüğü geliĢir(Davis et al., 2018).
Miyotonik distrofi tip I veya Steinert hastalığı da iki taraflı veya tek
taraflı hafif ila orta derecede pitozun yaygın bir nedenidir(Liu et al.,2015). Bu,
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DPMK genindeki anormal bir GTG üçlü geniĢlemesi tarafından üretilen ve
distal kas güçsüzlüğü ve miyotoni, dizartri ve disfaji, yüz zayıflığı ve kalp
veya solunum tutulumu dahil olmak üzere çeĢitli semptomlar üretebilen
baskın bir bozukluktur(McClelland ert al.,2016). Bu durumun teĢhisi esas
olarak kliniktir ve genetik çalıĢmalarla doğrulanır.
Pitoz, sentronükleer, santral çekirdek veya nemalin miyopati gibi
çeĢitli konjenital miyopatilerde de mevcut olabilir(Davis et al,2018). Bu
bozukluklar doğuĢtan kas güçsüzlüğü, hipotoni ve sık görülen
kardiyorespiratuar komplikasyonlar ile karakterizedir. Bu vakalarda tanı hala
kas biyopsisine dayanmaktadır ve genetik çalıĢmalarla doğrulanmıĢtır(Davis
et al., 2018; Dawson et al., 2003). Genetik miyopatilerin yanı sıra pitoz,
hipotiroid miyopati gibi edinilmiĢ genetik olmayan miyopatilerin bir özelliği
de olabilir. Orbital miyozitte veya dermatomiyozitte olduğu gibi lokal
inflamasyon ve ödem de pitoza neden olabilir.

3.2.Konjenital Miyojenik Pitozis
Ġzole konjenital miyojenik pitoz, infantil baĢlangıçlı pitozun en sık
görülen tipidir(Coussens&Ellis, 2015). Ġlk baĢta miyojenik bir bozukluk
olduğu düĢünülse de, son bulgular bunun muhtemelen levator palpebra
kasının anormal innervasyonuna sekonder olduğunu düĢündürmektedir. Pitoz
ilerlemez ve vakaların %75'inde ve bilateral açıkça asimetrik olma eğiliminde
olduğunda tek taraflıdır. Hastalar yukarı bakıĢta yetersiz levator palpebra
kasılması ve aĢağı bakıĢ sırasında yetersiz gevĢeme gösterir (Salman&
Clark,2017). Vakaların %5'inde, vertikal ĢaĢılığa ve anormal Bell iĢaretine yol
açabilecek eĢlik eden rektus superior disgenezisi de vardır. Konjenital ptozis
genellikle sporadik olmakla birlikte, aile vakaları kromozom 1 ve X ile
eĢlenmiĢtir(Pascolini et al., 2018). Son zamanlarda, COL25A1 genindeki
mutasyonlar hastalıkla iliĢkilendirilmiĢtir(McMullan et al.,2000).

Blefarofimoz Sendromu
Blefarofimoz sendromu (BPES) göz kapaklarının yatay daralması,
pitozis, telekantus ve epicanthus inversus ile karakterizedir . Oftalmik
semptomların yanı sıra, kadın hastalarda yumurtalık yetmezliği nedeniyle
kısırlık görülebilir(Nuovo et al., 2016). FOXL2 geninin baskın mutasyonları
BPES'in baĢlıca nedenidir(Moumne et al.,2008).
Son yıllarda, blefarofimoz, zeka geriliği ve diğer dismorfolojik
özelliklerle karakterize nadir sendromların altında yatan genetik
tanımlanmıĢtır. Mikrosefali, dismorfik yüz, gastrointestinal ve genitoüriner
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disfonksiyon ile karakterize Kaufman sendromu, UBE3B genindeki
mutasyonlar tarafından üretilir(Yılmaz et al., 2018). ADNP genindeki
mutasyonlar tarafından üretilen Helsmoortel– Van der Aa sendromu zihinsel
yetersizlik, otizm, pitoz veya BPES ile karakterizedir(Motegi et al.,2014).
FOXP1 genindeki mutasyonlar, dismorfik yüz özellikleri ile iliĢkili zihinsel
engelliliğe yol açar ve KAT6B genindeki mutasyonlar, yüz dismorfisi, ciddi
zihinsel engellilik ve kardiyak, diĢ ve iĢitme anormallikleri ile karakterize
olan Ohdo sendromunu üretir(Marangi et al.,2018).
Ekstraoküler kasların (CFEOM) konjenital fibrozu, bir kraniyal
disinervasyon bozukluğu olarak sınıflandırılır(Whitman& Engle, 2016).
CFEOM'da okülomotor sinir çekirdeği düzgün geliĢmez, bu da eksik veya
hipoplastik okülomotor sinirle sonuçlanır. Sonuç olarak, sinir tarafından
innerve edilen kaslar hipoplastiktir ve antagonist kaslar rakipsiz geliĢerek
fibrotik hale gelir. CFEOM'un üç alt tipi tanımlanmıĢtır: iki baskın (tip 1 ve 3)
ve bir çekinik (tip 2). CFEOM1'e, nöronal geliĢim ile iliĢkili olan, levator
palpebra ve superior rektus kasında atrofiye neden olan ve ciddi Ģekilde kısıtlı
göz yükselmesi ve pitozise yol açan KIF21A genindeki mutasyonlar neden
olur(Whitman& Engle,2017). CFEOM2'ye, PHOX2A genindeki, bilateral
pitoz, ekzotropik oftalmopleji ve bazen de miyozis üreten mutasyonlar neden
olur (Lehmann et al., 2003). TUBB3 genindeki mutasyonlar tarafından
üretilen CFEOM3, pitoz, oftalmopleji, kognitif bozukluk, yüz dismorfisi
ve/veya dijital anomaliler ile karakterizedir(Khan& Al-Mesfer,2015).
Blefarofimozis-ptozis-epicanthus inversus sendromu (BPES, OMIM
110100), ilk kez Vignes tarafından 1889 yılında göz kapaklarının displazisi
olarak tanımlanan nadir bir genetik bozukluktur( Dawson et al.,2003).
BPES, doğumda mevcut olan blefarophimosis, pitosis, epikantus
inversus ve telecanthus olarak isimlendirilen 4 ana özellik tarafından
belirlenen karmaĢık bir göz kapağı malformasyon karakteridir.
2 Ġki tip blefarofimoz sendromu tanımlanmıĢtır:
BPES tip I, erken yumurtalık yetmezliğine yol açan 4 ana özelliği ve
yumurtalık fonksiyon bozukluğunu içerirken, BPES tip II sadece 4 tanı
kriterini içerir.(Pitceathly et al.,2016) Bu sendromun kalıtımı otozomal
dominanttır.
Blefarofimoz, tüm boyutlarda palpebral açıklığın genel bir
azalmasıdır, ancak kapakların kendileri normal olarak farklıdır. Normal
yetiĢkinlerde, yatay palpe bral fissür 25 ila 30 mm, BPES'li bireylerde ise
genellikle 20 ila 22 mm arasındadır. Epicanthus inversus, alt göz kapağından
kaynaklanan ve içe ve yukarı doğru uzanan bir deri kıvrımıdır. Telecanthus,
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normal interpupiller mesafe ile iç canthi'nin yanal yer değiĢtirmesidir.(Van et
al.,2017).
BPES'de pitozun cerrahi olarak düzeltilmesi sadece estetik nedenlerle
değil aynı zamanda fonksiyonel nedenlerle de önerilir, çünkü pitoz ambliyopi
ve kırma kusurlarına neden olarak ĢaĢılığa neden olabilir.
Geleneksel olarak, 3 ila 5 yaĢlarında bir medial kantoplastiyi, ikinci
adımda bir pitoz düzeltmesi takip eder. Epikantik kıvrımlar küçükse,
geleneksel olarak bir YV-kantoplasti kullanılır, Ģiddetli epikantik kıvrımlar ise
çift Z plasti ile düzeltilir. Telecanthus'u düzeltmek için, medial kantal tendon
genellikle kısaltılır veya transnazal bir tel ile sabitlenir.( Shimizu et al.,2015)
Alt göz kapağının iliĢkili oftalmik belirtileri, lateral ektropion ve lateral yer
değiĢtirme, duplikasyon veya inferior lakrimal punktum stenozu ile anormal
aĢağı doğru konkaviteyi içerir.

4.CERRAHİ PROSEDÜRLERİN SEÇİMİ
4.1.Levator tabanlı prosedürler
Levator tabanlı prosedürler, levator ilerletme, levator yerleĢtirme ve
levator rezeksiyonu içerir. Blefaroptoz onarımı için en fizyolojik yaklaĢımlar
olarak kabul edilirler. Bununla birlikte, bu prosedürler, çok zayıf levator iĢlevi
nedeniyle ciddi blefaroptoz onarımının yetersiz düzeltilmesine neden olabilir.

4.2. Frontalis Temelli Cerrahi
Frontalis temelli cerrahi genellikle levator fonksiyonu zayıf olan (<4
mm) doğuĢtan Ģiddetli blefaroptozisli hastalarda veya travma, cerrahi veya
baĢka herhangi bir nedenle levator kasında penetran yaralanması olan
hastalarda uygulanır. Ayrıca eriĢkinlerde miyastenia gravis, kronik ilerleyici
eksternal oftalmopleji ve 3. sinir felçlerinin onarımında faydalıdır. Cerrahi
prosedürler frontalis kas flebi, frontalis kas fasyal flebi ve frontalis askı
ameliyatlarını içerir. Kullanılan süspansiyon malzemeleri otolog veya
allojenik olabilir.

4.3. Müller'in kas-konjonktival rezeksiyonu
Bu posterior yaklaĢım tekniği, hafif blefaroptozis ve Horner
sendromuna sekonder blefaroptozis ile baĢvuran ve iyi levator fonksiyonu
olan hastalar için yararlıdır.( Müller kası ,sadece mimetik bir kas değil aynı
zamanda sempatik sinir tarafından innerve edilen düz bir k)astır. Müller kaskonjonktival rezeksiyonu (MMCR) yapılırken, superior forniksteki sağlıklı
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konjonktiva ve epinefrinsiz lokal anestezik solüsyonun transkonjonktival
enjeksiyon için yeterliliği sağlanmalıdır.

4.4. Tarsektomiye dayalı prosedürler
Uygun tarsektomi ile daha iyi PFH ve görünüm elde etmek için üst
göz kapağı yükseltilebilir. Bu prosedür, sadece hafif blefaroptozun
düzeltilmesi için değil, aynı zamanda levator rezeksiyonu ile kombinasyon
halinde orta derecede blefaroptoz ve Ģiddetli blefaroptozun onarımı için de
etkilidir. Bununla birlikte, olası komplikasyonları önlemek için en az 5 mm'lik
bir tarsus geniĢliği korunmalıdır. Tarsus gözü destekleyen bir yapıdır. Ayrıca
meibom bezleri tarafından salgılanan lipidler, gözyaĢı hücrelerinin iĢlevini
sürdürmesi için önemlidir. Tarsektomi sonrası etkilenebilecek gözyaĢı
stabilizasyonu ve kompanzasyonu için gerekli olan gözyaĢı miktarının daha
fazla araĢtırılması gerekmektedir.( Nair,2016).

4.5. Konjoint Fasyal Kılıf ile Kombine Levator Rezeksiyonu
Check ligament olarak da bilinen konjoint fasyal kılıf (CFS), ön üçte
biri arasındaki intermusküler boĢlukta yer alan konjonktival fornikse bağlı
levator palpebra superioris ve superior rektus kasının bir yapısıdır(superior
rektus kası ve levator palpebra superioris segmenti). ġiddetli blefaroptozun
düzeltilmesi için, üst göz kapağının elevasyonunu güçlendirmek için CFS
tarsusta askıya alınabilir. CFS'nin itici gücü ağırlıklı olarak üstün rektus
kasından gelir. BOS manipüle edilirse, süperior rektus kasının intraoperatif
disfonksiyonu meydana gelebilir, postoperatif diplopi ve katotropiye bile yol
açabileceğinden bundan kaçınılmalıdır.

5.GENETİK ÖZELLİKLER
Forkhead transkripsiyon faktörleri, embriyogenez, tümörijenez ve
farklılaĢmıĢ hücre durumlarının korunması gibi çok çeĢitli süreçlerde önemli
bir rol oynar(Beysen et al.,2008). Bu transkripsiyon faktörleri, üç a-helis ve
iki büyük "kanat benzeri" halkadan oluĢan, yaklaĢık 100 amino asitlik
korunmuĢ bir DNA bağlayıcı çatal/kanatlı sarmal alanı içerir(Cocquet et
al.,2003). ġimdiye kadar, çoğunluğu oküler belirtilere sahip olan insan
kalıtsal geliĢim bozukluklarında 10 insan çatal baĢlı geninin mutasyona
uğradığı gösterilmiĢtir (Li et al.,2018).
Bunlardan biri, heterozigot mutasyonları göz kapaklarının ve
yumurtalığın geliĢimsel bir bozukluğu olan blefarofimoz sendromuna (BPES;
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MIM] 110100) yol açan FOXL2 genidir (MIM] 605597)( Yamaguchi et
al.,2007).
FOXL2 geni, mutasyonları insanlarda genellikle oküler belirtilerle
birlikte zihinsel bozukluklar geliĢtirmesine neden olan 10 çatallı genden
biridir. FOXL2'deki mutasyonların, erken yumurtalık yetmezliğine (POF) yol
açan, yumurtalık disfonksiyonu ile iliĢkili (tip I) veya olmayan (tip II)
otozomal dominant göz kapağı malformasyonu olan blefarofi mosis
sendromuna (BPES) neden olduğu bilinmektedir. Ek olarak, izole POF
hastalarında birkaç mutasyon tanımlanmıĢtır(Zhou et al.,2018).
Bugüne kadar, FOXL2 geninin mutasyon çalıĢmalarının çoğu, genin
kodlama bölgesinin analizine odaklanmıĢtır. FOXL2 delesyonlarının ve genin
transkripsiyon birimi dıĢındaki yeniden düzenlemelerin tanımlanması, bu
yeniden düzenlemelerin BPES hastalarında genetik kusurların bir kısmını
temsil ettiğini göstermiĢtir. Tanı tekniklerinde daha fazla geliĢme, Ģimdiye
kadar hiçbir genetik kusur bulunamayan hastalarda daha karmaĢık kusurların
tanımlanmasına izin verecektir.
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GİRİŞ
Endometriozis, endometriyal dokunun uterus dışında büyümesi
ve varlığı ile tanımlanan bir jinekolojik hastalıktır (Richard O. Burney
& Giudice, 2012). Bu ektopik endometriyal doku hem hormonlara hem
de ilaçlara endometrium dokusu şeklinde yanıt verir ve büyümesinin
devamı östrojen hormonuna bağlıdır (Bartiromo et al., 2022; Gao et al.,
2019). Endometriozis yaygın bir hastalıktır. Doğurganlık çağındaki
kadınların yaklaşık %10-15'i
endometriozisten muzdariptir.
Endometriosizli kadınların belirli bir kısmında hiçbir belirti veya
semptom görülmezken, çoğunluğunda kronik pelvik ağrı ve infertilite
semptomları görülmektedir (Adamczyk, Wender-Ozegowska, &
Kedzia, 2022).
Endometriozisin ana etyopatojenik hipotezleri retrograd
menstrüasyonu, metaplaziyi ve embriyonik kökeni içermektedir. Bu
mekanizmalar oldukça komplekstir ve mulifaktöriyeldir. Etyolojide
östrojen bağımlılığı, anormal inflamatuar yanıt, anjiyogenez
anormallikleri, genetik değişiklikler ve epigenetik değişiklikler önemli
yer tutmaktadırlar (Reis, Petraglia, & Taylor, 2013).
Östrojen
endometriotik doku sağkalımı, hücre proliferasyonu ve inflamatuar
yanıtta oldukça önemli bir yer tutmaktadır (Bulun et al., 2010).
Endometriozisdeki progesteron direnci endometriotik lezyonların
gelişimi ve ilerlemesi, kronik pelvik ağrı ve kısırlık ile ilişkilidir (Chen
et al., 2020).
1.EPİGENETİK
Epigenetik, DNA dizisinde
değişim olmaksızın
gen
ifadesindeki kalıtsal değişikliklerin olması ile tanımlanır. DNA
metilasyonu ve histon modifikasyonu (asetilasyon ve metilasyon) iki
klasik epigenetik modifikasyondur.
Ek olarak, mikroRNA'lar
(miRNA'lar) ve uzun kodlayıcı olmayan RNA'lar (lncRNA'lar) da
epigenetik alanında oldukça önemlidir (Chen et al., 2020).
Embriyonik gelişim, transkripsiyon, kromatin yapısı ve stabilite
dahil birçok hücresel süreci düzenleyen en yaygın epigenetik
mekanizma DNA metilasyonudur (Doan, Akison, & Bianco-Miotto,
2022). Bu, bir metil grubunun DNA'nın sitozin halkasının C-5
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pozisyonuna DNA metiltransferazlar (DNMT'ler) tarafından kovalent
transferini içerir (Sen et al., 2015). Verici molekül daha sonra ayrışır ve
metillenmiş DNA serbest bırakılır. DNMT'ler, daha sonra DNMT'ler
tarafından oluşturulan metilasyon işaretlerini tanıyan ve okuyan metilCpG bağlayıcı proteinler (MDB'ler) tarafından düzenlenen DNA
metilasyon modellerini başlatır ve sürdürür (Sen et al., 2015). CpG'lerin
metilasyonu geri döndürülemez ve nesillere aktarılabilir (Skinner &
Guerrero-Bosagna, 2014).
İkinci
yaygın
epigenetik
değişiklik
türü,
histon
modifikasyonlarıdır. Bu modifikasyonlara genellikle post-translasyonel
modifikasyonlar denir. Nükleozomlardan uzanan ve daha sonra
kromatin yapısını etkileyen N-terminal histon kuyruklarında meydana
gelirler ve yeniden şekillenen enzimlerin alımını etkilerler. Yaygın
olarak araştırılan histon modifikasyonlarından biri, esas olarak histon
kuyruklarında bulunan lizinler ve argininlerde meydana gelen, ancak
kuyruğun yükünü değiştirmeyen histon metilasyonudur. Bu
değişiklikler, lizin demetilaz 1 (LSD1) ile demetilasyon yoluyla tersine
çevrilebilir. İkinci en yaygın modifikasyon, kuyrukların lizinlerinde
meydana gelen ve histon asetiltransferazlar (HAT'ler) ve histon
deasetilazlar (HDAC'ler) tarafından düzenlenen histon asetilasyonudur.
Histonlarda lizinin asetilasyonu, pozitif yükünün çıkarılmasıyla
sonuçlanır ve böylece DNA ile etkileşimini zayıflatır. Üçüncü
modifikasyon, negatif bir yük ekleyen ve nükleozom yapısı üzerindeki
histonun konformasyonunu değiştiren serin, treonin ve tirozinlerin
histon fosforilasyonudur (Berger, 2007; Dhall & Chatterjee, 2011).
Kromatin yeniden modellemesinin, DNA metilasyonundan daha
yüksek bir karmaşıklık ve çeşitliliğe sahip olduğu gösterilmiştir.
Meydana gelen dinamik değişiklikler, gen ekspresyonunu etkileyen
kromatin yapısını etkiler. Gen ekspresyonu, histon proteinlerinin
kimyasal modifikasyonlarından da etkilenebilir.
Histon modifikasyonlarında yer alan kilit düzenleyici
komplekslerden biri Polycomb baskılayıcı kompleks 2'dir (PRC2).
PRC2 kompleksinin ana alt birimi, bir histon metiltransferaz olan Zeste
homologunun güçlendiricisidir (EZH2) (Chan et al., 2018; Simon &
Lange, 2008). EZH2, kromatin yeniden şekillenmesi yoluyla
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transkripsiyonel baskıda önemli bir rol oynar, böylece gen
ekspresyonunu düzenler ve hücre kimliğini ve onkogenezi korur.
MikroRNA'lar
(miRNA'lar),
gen
ekspresyonunun
düzenlenmesinde rol oynayan epigenetikte ortaya çıkan üçüncü bir
çalışma alanıdır. miRNA'lar, DNA dizisini değiştirmeden gen
regülasyonu gerçekleştiren, genellikle 22 nükleotitten oluşan, tek
sarmallı kodlanmayan RNA'lardır. MiRNA'lar, RNA ekspresyonunda
iki mekanizma ile işlev görür. Birincisi, miRNA ile hedef mRNA
nükleotid dizileri arasında tam bir tamamlayıcılığın olduğu yoldur . Tek
bir miRNA, bir veya daha fazla mRNA'yı tamamlayıcı olabilir, yani
gen eskpresyonu çok spesifik değildir (Bartel, 2009). İkincisi, miRNA
dizisi tamamen tamamlayıcı değilse mRNA'nın kopyalanmasını
engellemektir. Birkaç miRNA, DNMT'ler, HDAC'ler ve PRC2
kompleksini içeren önemli epigenetik düzenleyicilerin ekspresyonunu
kontrol eder, böylece bir epigenetik-miRNA düzenleyici devre ve geri
bildirim ağı oluşturur (Ramassone, Pagotto, Veronese, & Visone, 2018;
Sato, Tsuchiya, Meltzer, & Shimizu, 2011).
1.1. Endometrioziste DNA Metilasyonu
DNA metilasyonu, endometriumun en yaygın epigenetik
modifikasyonlardan biridir. Çok sayıda çalışma, metilasyon seviyesi
ve implantasyonla bağlantılı genlerin ekspresyonu DNA arasında
doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Guo, 2009; X. Wang et
al., 2022). Mevcut kanıtlar, adet döngüsünün çeşitli aşamalarında
endometriumda DNA metilasyon değişikliklerine işaret etmektedir.
Ghabreau ve ark.’ı proliferatif evre sırasında artan DNA metilasyon
seviyesi olduğunu bildirmişlerdir (Ghabreau et al., 2004). Bu
metilasyonun en çok endometriyal doku maksimum kalınlığa
ulaştığında olduğu gösterilmiştir (Saare et al., 2016).
Ötopik endometrium ile karşılaştırıldığında, enndometriotik
dokuda anormal DNA metilasyon paternleri bulunmuştur. Ek olarak,
endometriotik hücrelerin genomunda 40.000'den fazla CpG
dinükleotidinin metilasyonu olduğu gösterilmiştir (Houshdaran et al.,
2016). Endometriotik stromal hücrelerde GATA-6 bağlama faktörü,
SF-1 gibi transkripsiyonel faktörlerin fazlalığının da endometriozisteki
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östrojen bağımlılığını ve progesteron direncini
açıklayabildiği
düşünülmektedir (Attia et al., 2000). GATA2 proteini, desidual
transformasyonda yer alan genlerin ekspresyonunu arttırır ve
steroidlerin metabolizmasını düzenleyen progesteron aracısı işlevine
sahiptir. SF1 ekspresyonun endometriotik stromal hücrelerde
endometriumdan 12.000 kat daha yüksek olduğu bildirilmektedir (Xue
et al., 2007).
1.2. Endometrioziste Histon Modifikasyonları
Son araştırmalar, endometriozisli kadınlarda ötopik ve ektopik
endometrium dokusunda histon paterninde
önemli değişiklikler
olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla, aberran histon modifikasyon
paternlerinin etyopatogenezde rol oynamasının muhtemel olduğu
düşünülmektedir.
Histon asetilasyonunun ilgili çalışmalar, bazı histonların
endometriotik stromal hücrelerde daha çok
hipoasetillendiğini
göstermiştir. Bu histon modifikasyonunun etyopatogenezindeki rolünü
göstermektedir (Kawano et al., 2011). Munro ve ark.’ı yoğunlaştırılmış
transkripsiyonel aktivite sırasında histon asetilasyon aşamasının
arttığını göstermişlerdir (Munro, Farquhar, Mitchell, & Ponnampalam,
2010). Esnasında tüm adet döngüsü esnasında endometriumda HDAC1
ekspresyonu sabit kalır. Ancak HDAC2 transkripti seviyesi salgı
fazında hafifçe yükselir (Krusche et al., 2007). Endometriozisli infertil
kadınların endometriumunun kontrol grubu ile karşılaştırılması nda
ötopik endometriumda HDAC3 enziminin ekspresyonunda azalma
olduğu bildirilmiştir.
Endometriozisli kadınlarda HDAC enzimi epigenetik
düzenlemede baskın bir rol oynar. Araştırma sonuçları, endometriozis
etiyolojisinin HDAC gen ekspresyonunun epigenetik deregülasyonu ile
açıklanabilmektedir. Xiaomeng ve ark.’ı endometriozisli hastaların
lezyonlarında
ve ötopik endometriumda histon metilasyonunu
değerlendirmelerini araştırmışlardır. Çalışmanın sonuçları göre H3K4
ve H3K9'un hipometilasyonu olduğu gösterilmiştir (Xiaomeng, Ming,
Jiezhi, & Xiaoling, 2013).
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Endometrioziste miRNA
Bir grup miRNA'nın endometriotik lezyonlarda , ötopik
endometrial endometriozisli dokular
ve normal endometrium
dokusunda farklı bir şekilde ifade edildiği bildirilmektedir (Abe et al.,
2013; R.O. Burney et al., 2009; Ohlsson Teague et al., 2009).
Endometriozis patogenezi ile düzensiz miRNA'ların ilişkisinin olduğu
ve bu durumun hastalığın ilerlemesi ve endometriozisin hormonal
tedavisine direnç ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (Nasu et al.,
2021).
Aberran serum miRNA ekspresyonunun endometriozis için
epigenetic bir biyobelirteç olma olasılığı dikkati çekmektedir. Daha
yüksek miR-18a-5p (Cosar et al., 2016), miR-122 (Maged et al., 2018;
W.-T. Wang, Zhao, Han, Hong, & Chen, 2013), miR-125b-5p (Cosar et
al., 2016), miR-143-3p (Cosar et al., 2016), miR-145-5p (Cosar et al.,
2016), miR- 150-5p (Cosar et al., 2016), miR- 199a-5p (Maged et al.,
2018; W.-T. Wang et al., 2013), miR-200c (Hu, Mamillapalli, &
Taylor, 2019), miR-342-3p (Cosar et al., 2016), miR-451a (Cosar et al.,
2016) ve miR-500a-3p(Cosar et al., 2016) endometriozisli hastaların
serum örneklerinde gösterilmiştir. Tersine, daha düşük miR-9 (Maged
et al., 2018; W.-T. Wang et al., 2013), miR-34a-5p (Hu et al., 2019),
miR-135a, miR-141 (Maged et al., 2018; W.-T. Wang et al., 2013),
miR-145 , miR-370-3p, miR-542-3p, miR-3613-5p (Cosar et al., 2016),
miR-6755-3p (Cosar et al., 2016) ve let-7b (Hu et al., 2019) bu
hastalarda bildirilmiştir. Bu serum miRNA'larından miR-125b-5p, miR451a ve miR-3613-5p kombinasyonu (Cosar et al., 2016), miR-199a,
miR-122, miR-145 ve miR-542-3p kombinasyonu 34, miR-122 ve miR199a kombinasyonu , miR-34a-5p ve miR-200c kombinasyonu (Hu et
al., 2019) ve let-7b, 7d ve 7f kombinasyonu yüksek tanısal serum
biyobelirteçleri olarak gösterilmiştir. Bu miRNA'ların bir
kombinasyonunu analiz ederek endometriozisin erken tespiti için
doğru, düşük maliyetli ve invaziv olmayan testlerin geliştirilme
olasılığı vardır. Epigenetik mekanizmanın bir miRNA'ların
endometriotik hücreleri indükleyebilir hücre proliferasyonunun,
metastazın, kasılma, fibrozisin, otofajinin, anjiyogenezin, epitelyalmezenkimal geçişin, östrojen biyosentezinin hücre döngüsü durması ve
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apoptozun inhibisyonunun üzerinde öenemli etkinlikleri olduğu
bildirilmektedir. miRNA'ların hem bir biyobelirteç, hem de tedavinin
bir parçası olarak gelecekte kullanılabilmesi de mümkün görünmektedir
(Nasu et al., 2021).
2. ENDOMETRİOZİSTE EPİGENETİK TEDAVİLER
Epigenetik mekanizmalar kalıtsal, dinamik, ancak genin geri
dönüşümlü modülatörleridir. Tersine çevrilebilirlik, hedefe yönelik
farmakolojik tedaviler veya “epigenetik tedaviler” için epigenetik
modifikasyonların çok önemli bir özelliğidir. Tedavinin amacı,
etkilenen hücrelerdeki anormal epigenetik kalıpları tersine çevirmektir.
Epigenetik ilaçların hedef enzimleri arasında DNMT'ler, HDAC'ler,
histon asetiltransferazlar, histon metiltransferazlar ve histon
demetilazlar bulunmaktadır (Yoo & Jones, 2006).
Bugüne kadar endometrioziste en iyi bilinen potansiyel
epigenetik ilaçlar nükleosit ve nükleosit olmayan DNMT
inhibitörlerdir. Replikasyon sırasında, bu nükleosit inhibitörleri
sitozinin yerini alan nükleotid zincirine girer ve hücre döngüsünün S
fazında DNA metiltransferazların etkisini bloke eder. Bu ajanlar, DNA
hipometilasyonuna ve önceden eksprese olan genlerin ifadesinin
yeniden aktivasyonuna neden olurlar (Yoo & Jones, 2006).
Demetilasyon ile tedavi ajanın (DMA), ER mRNA ve aromataz
seviyelerini önemli ölçüde arttırdığı gösterilmiştir ve bu durum olası bir
epigenetik terapötik hedef olarak gösterilebilir. Demetilasyon yapan
ilaçların önemli bir özelliği de kısa bir tedavi süresinden sonra bile
uygulanması uzun süreli bir demetilasyona neden olmasıdır.
Bununla birlikte, 5-azaC ve 5-aza-dC gibi DNMT'lerin
nükleozid inhibitörleri olarak karakterizedir ve seçicilikteki eksiklik
nedeni ile yan etkilere neden olurlar. Bu nedenle endometrioziste
hedeflenen ilaç DNMT3B izoenziminin spesifik bir inhibitörü
olmalıdır. Bu madde, seçicilik dışında, yüksek biyoyararlanım, asitlerin
sulu çözeltilerinde de stabilite ile karakterize edilmelidir ve bazlar ve
diğer enzimlerin bir substratı olmamalıdır (Yoo & Jones, 2006).
Histon deasetilaz inhibitörleri (HDACI), endometriozis
tedavisinde umut verici bir ilaç grubudu olarak görülmeltedir.
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Endometriotik
kistlerin
stromal
hücrelerindeki
HDACI'ler,
endometriozis patogenezi için kritik genleri yeniden aktive ettiği veya
susturduğu gösterilmiştir (Kawano et al., 2011). HDAC1, HDCA2,
sınıf I HDAC'lerdeki dört enzimden ikisidir ve çinko bağımlı katalitik
merkez içerirler.
HDAC1 ve HDAC2 izoenzimlerinin seçici
inhibitörleri inhibitörün yüksek bağlanma afinitesini ile ilişkili çinko
bağlama alanlarına sahiptir (Cavenagh & Popat, 2018). Böyle bir
maddenin bir örneği hidroksamik asittir. Panobinostat, bugüne kadar
AB onaylı tek HDAC inhibitörüdür.(Ganesan, 2018) Henüz
hidroksamik asidin 10'dan fazla HDAC inhibitörü şu anda klinik
deneylerdedir (Mottamal, Zheng, Huang, & Wang, 2015). Benzamidler,
HDAC sınıf I'e karşı seçicilik gösterir. Bir benzamid türevi olan
Chinamid'in HDAC'leri inhibe etmede etkili olduğu gösterilmiştir (Lu,
Ning, Li, Cao, & Wang, 2016).
TET proteinlerinin modülatörler veya küçük moleküller
tarafından aktivitesinin manipülasyona uygun olup olmadığını
belirlemek de, endometriozise bağlı infertilite açısından ilginç bir
konu olarak görülmektedir. Endometrioziste epigenetik tedavinin
yenilikçi hedefi olarak TET1 geninin aktivasyonu spesifik bir yaklaşım
olarak görülebilir Gelecekteki araştırmalar hipermetilasyondan hangi
tip DNMT izoenziminin sorumlu olduğunu belirlemeyi amaçlar. TET
proteinlerinin aktivitesinin de küçük moleküller tarafından
düzenlendiği gösterilmiştir. Askorbik asit, Fe (III)'ü Fe (II)'ye
indirgeyerek TET1 proteininin aktivitesini arttırır (Blaschke et al.,
2013). Ayrıca L-sistein ve hidroksiklorokinin, ötopik endometriyumda
güçlü indirgeme özelliklerine sahip 5-hmC seviyesini arttırdığı ve bu
artışın TET1 proteininin aktivasyonu ile mümkün olduğu gösterilmiştir
. Askorbik asit, L-sistein ve hidroksiklorokin analoglarının potansiyel
olarak TET1 proteini aktivitesini artırabildiği de bildirilmektedir
(Blaschke et al., 2013; Coulter, O’Driscoll, & Bressler, 2013).
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3. SONUÇ
Epigenetik etmenler endometriozisin etyolojisinde önemli bir
yer tutmaktadır. Güncel çalışmalar epigenetik faktörlerin hem
biyobelirteç özelliği hem de tedavi ile ilişkileri üzerinde durmaktdadır.
Endometriozisin tedavisi açısından daha ileri epigenetic çalışmalara
ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
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