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ÖN SÖZ
Bilim belli kurallar içerisinde test edilebilir sonuçlar üreten sistematik
çalışmaların tümü olarak tanımlanabilir. Günümüzde bilimsel olarak
çözüme muhtaç olan büyük sorunlar bulunmaktadır. Bilimsel olarak izaha
muhtaç sorunların/problemlerin çözümü için dünyanın birçok merkezinde
bilim insanlarınca çalışmalar yoğun olarak sürdürülmektedir. Bilim
insanlarının yaptığı çalışma sonuçları ve hipotezleri alanda çalışma yapan
araştırıcılar tarafından bilimsel dergi ve/veya kitaplar yoluyla okuyucusuna
sunulmaktadır. Bu açıdan gerek süreli yayınlar ve gerekse de bilimsel
çalışma içerikli kitapların bilimsel sorunların çözümü veya anlaşılması için
faydası tartışılmazdır. Bilimsel araştırmalar problemlerin çözümene
yönelik olarak netliği artıracak şekilde adımların atılması yönünde bir yol
dahilinde sürdürülmelidir.
Sağlığın farklı alanlarında yapılan çalışmaların bulunduğu bu kitapta
önemli bilgi, deneyim ve görüşlerin paylaşılmış olması oldukça önemlidir.
Bu bilgi ve deneyimlerin bu tarz bilimsel içerikli kitaplarda derlenmesi
ve/veya toplanması sağlık alanındaki bilgilerimizin tazelenmesi ve
güncellenmesi açısından son derece önemlidir. Ayrıca bu tür kitaplarla
okuyucusuna sağlık alanında yapılan bilimsel verilerin değerli bir kaydı
halinde verilmesi bakımından da oldukça önemli olduğunu
düşünmekteyiz.
Kitapta Diş Hekimliği, Temel Tıp Bilimleri ve Hemşirelik alanlarında
yapılan çeşitli çalışmalarda önemli bazı konular ele alınmıştır. Kitap bu
alanda eğitim alan veya çalışan bilim adamları, doktorlar, diş hekimleri ve
hemşireler başta olmak üzere sağlık alanında çalışan birçok insanın istifade
edebileceği faydalı bilimsel çalışma sonuçları ve bilgileri içermektedir.
Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm meslektaşlarımıza ve
bölüm yazarlarına teşükkürlerimizi sunuyoruz.
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DİŞ HEKİMLİĞİ
ÇALIŞMALARI

DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİASTEMA OLGULARINA MİNİMAL
İNVAZİV TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Gül YILDIZ TELATAR

Diastema Tanımı ve Görülme Sıklığı
Diastema; komşu dişler arasındaki boşluk olarak tanımlanan bir dental
anomalidir (Hussain, Ayub ve Farhan, 2013: 27). Diş hekimliği kliniğinde
diş şekil anomalisi, diş pozisyon değişimi, diş aşınması ve kırık gibi
diastema da hastaların estetik şikayetleri arasında yer alır (Bilgiç, Akgül,
Topal ve Karahan, 2017: 1).
Birinci keser dişler arasında yer alan boşluğun 2 mm’den daha geniş
olması durumunda görülen diastemaya orta hat diasteması denir. (Resim
1). Çenede yaygın olarak bulunan birden fazla diastema ise “polidiastema”
olarak isimlendirilmektedir (Hwang, Ha, Jin ve Kim, 2012: 165).

Resim:1 Orta Hat Diasteması (YILDIZ TELATAR G, olgu arşivinden)
Diastema, süt diş dizilerinde sıklıkla rastlanan bir durumdur ve süt
dişlenmede önemli bir yeri tutmaktadır. Bu dönemde görülen diastema ile
daimi dişlenme döneminde oluşacak çapraşıklıkların önüne geçilir. Süt
dişlenmede genellikle maymun diasteması şeklinde karşımıza çıkar.
Maymun diasteması (Anthropoid diastema), maksillada süt 2 ve 3 numaralı
dişler arası; mandibulada süt 3 ve 4 numaralı dişler arasındaki spesifik
diastemadır (Hacınlıoğlu, 2009: 91).
Daimi dişlerdeki diastemalar nüfusun yaklaşık üçte birini kapsayacak
kadar yaygın olup normal oklüzyonun bir parçası olarak kabul
edilmektedir. Yapılan epidemiyolojik araştırmalara göre popülasyonun
yaklaşık olarak %50’sinde her iki çenede de diastemaların bulunduğu
savunulmuştur. Eğer tek bir çenede diastema bulunuyorsa, bunun da daha
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çok maxillada anterior bölgede olduğu saptanmıştır (Steigman &
Weissberg 1985: 167).
Yapılan bir epidemiyolojik çalışmaya göre 6 yaşındaki çocukların
%98’inde, 11 yaşındaki çocukların %49’unda diastemaya rastlanır.
Diastemanın cinsiyete göre değişikliğini saptayabilmek için yapılan
kapsamlı çalışmalar göstermiştir ki 16-18 yaşından büyük kişilerde anlamlı
farklılık saptanmış, daha küçük yaştaki çocuklarda eşit bulunmuştur
(Steigman & Weissberg 1985: 167).
Diastema Etiyolojisi
Diş Boyutunun Çeneye Göre Tutarsızlığı
Dişler arasındaki diastema hem dişleri hem de çeneyi ilgilendiren bir
durumdur (Resim 2). Bu durum birden fazla çeşitte kombinasyonla
karşımıza çıkar.
- Dişler normal boyutta, çene geniş olabilir.
- Çene normal boyutta, dişler küçük veya dar olabilir.
- Hem dişler küçük veya dar hem de çene geniş olabilir (Steigman &
Weissberg 1985: 167).

Resim 2: Diş boyutunun çeneye göre tutarsızlığı nedeniyle gözlenen
polidiastemalar (YILDIZ TELATAR G, olgu arşivinden)
Sert ve Büyük Olan Dil
Makroglossia adı verilen bu durum dilin normalde olması gereken
boyutlarından daha büyük olmasıdır. Beckwith-Wiedemann Sendromu,
Trizomi 21 ve konjenital hipotiroidizm gibi çok sayıda sendrom ile
ilişkilidir. Bu durum hem alt hem de üst çenede diastema oluşmasına neden
olan faktörlerden biridir (Garça, 2013: 109). Bazı durumlarda dil boyutu
normaldir, fakat diğer anatomik oral yapıların boyutu daha minimaldir. Bu
durum Pseudomakroglossi olarak bilinir ve diastema açısından bir
etiyolojik faktördür (Wolford & Cotrell 1996: 170). Makroglossia basit
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gözlemlerle tespit edilebilir. Hastadan dilinin ucuyla burnuna dokunması
istenebilir, eğer bunu yapabilirse bu durum uzamış dilin göstergesi olabilir
(Huang, Creath ve Curtis, 1995: 3).
Uzun Frenulum Bağlantısı
Dil, dudak ve yanak dokusunun dişeti dokusuyla birleşiminde doku
katlanmaları olarak görülen mukoza dokusuna frenulum adı verilir. Kas
bağlantısının normal boyutlarda olduğu durumlarda diş görünümünde ya
da dişeti sağlığında herhangi bir sorun görülmez iken kas bağlantısının
büyük ve dişeti sınırına geldiği durumlarda periodontal hastalıklara neden
olan problemler gözükmektedir. Dişlerin arasında yer alıp dişeti papiliyle
bağlantılı olan frenulumlarda veya dişlerin arasında damak dokusuna kadar
uzanan frenulum bağlantılarında dişler arasında diastema görülmesi
kaçınılmazdır (Resim 3), (Fedi 2001).

Resim 3: Üst dudak frenulumu nedeniyle oluşan orta hat diasteması
(YILDIZ TELATAR G, olgu arşivinden)
Konjenital Diş Eksikliği
Popülasyonda en sık karşılaşılan gelişimsel anomali olarak bir ya da
daha fazla diş eksikliği olmaktadır. Daimi dişlerin süt dişlerine oranla daha
fazla etkilendiği bildirilmektedir. Ayrıca üçüncü büyük azı dişleri dışında
bireylerde diş eksikliği görülme sıklığının %1.6 ile %9.6 arasında olduğu
saptanmıştır. Bu oranının süt diş dizisinde ise %0.5 ile %0.9 arasında
değiştiği ifade edilmektedir (Graber 1978: 266).
Diastemaya sahip olan hastalarda aralanmalar sadece dişlerin eksik
olduğu bölgelerde değil, komşu dişlerin de pozisyonlarında değişikliğe
neden olacağından genel olarak görülebilir (Weyman, 1967: 276). Eksik
olan dişlere ilave olarak mevcut dişlerde şekil anomalileri yanında küçük
şekilli ve estetik görünmeyen durumlarda tablo daha da olumsuzlaşır
(Thind & Stirrups 2005: 345).
Dentisyonda konjenital diş eksikliği varsa, bir sendromun habercisi
olabilir. Özellikle 6’dan fazla eksik dişi olan ve bunun sonucunda da geniş
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diş boşlukları bulunan hastalarda patolojik veya sistemik bir neden
aranmalıdır (Nordquist 1975: 139). Konjenital diş eksikliği olguları içinde
en sık; üst lateral diş (%3.45) ve maksiller ve mandibüler ikinci küçük azı
dişlerinde (%2.25) eksiklik görüldüğü bildirilmektedir (Graber 1978: 266).
Artı (Supernumerer) Dişler
Çenelerde normalden fazla sayıda bulunan dişler artı diş veya
hiperdonti olarak adlandırılmaktadır. Artı dişler üst veya alt çenede tek
başlarına, birden fazla, tek veya çift taraflı görülebilir. Artı dişlere Gardner
sendromu, Fabry Anderson sendromu, Cleidocranial dysostosis, EhlersDanlos sendromun da çok sayıda rastlanılmaktadır (Batra, Duggal ve
Parkash 2005: 621). Söz konusu durumda diş dürmeye başladığında,
komşu dişi arkın dışına doğru itmesiyle diastema görülmektedir. Artı
dişlere genellikle premaksiller bölgede rastlanılmakta ve en çok görülen
tipi ‘meziodens’olup üst çenede orta kesiciler arasında yer alır. Bunu
üçüncü molar dişlerin distalinde lokalize olan ‘distomolar’lar takip eder.
İki molar diş arasında yer alan ‘paramolar’ ve ‘supernumerer premolara’
daha nadir rastlanılmaktadır (Regezzi & Jordan, 2003: 373). Meziodensler
klinik olarak santral kesici dişler arasında diastemaya yol açmakta, dişlerde
sürme gecikmesine ve rotasyona neden olabilmektedir. Teşhisleri için
radyografiden yararlanılabilir. Meziodenslerin çoğunluğu gömülü olduğu
için komşu dişlere zarar vermemektedirler. Eğer kısmi olarak palatinal,
vestibül veya interdental kret üzerinde konumlanırlarsa dental ark
düzensizliklerine yol açabildikleri gibi dişlerin gömülü kalmasına neden
olarak diastemaların bir etiyolojisini de oluşturabilirler (Bisahara &
Andreasen, 1983: 131).
Şekil Anomalileri ve Küçük Dişler
Boyut olarak küçük dişler lokalize olarak diastemanın nedenini
oluşturabilmektedir (Resim 4). Yapılan araştırmalara göre tüm
popülasyonun yaklaşık %5’i diş boyutları şekilleri konusunda çeşitli
tutarsızlıklara sahiptir (Weyman, 1967: 276). Yapılan araştırmalara göre
sürekli dişler arasında şekil anomalisi bulunma olasılığı; üçüncü büyük azı
dişleri, maksiller lateral kesici ve mandibular ikinci premolar dişler olarak
sıralanmaktadır (Mc Donald & Yap 1986: 331).
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Resim 4: Boyut olarak küçük şekilli dişlerin sebep olduğu diastema
(YILDIZ TELATAR G, olgu arşivinden)
Hormonal Düzensizlikler
Yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan bilgilere göre hipofiz
bezindeki rahatsızlıklar metabolizmada bazı değişimlere neden
olmaktadır. Bu değişimlerden en belirgin olanlar ise dişlerde aralıkların
oluşması, el ve ayaklarda büyüme, çene bölgesinde ileriye doğru büyüme
gibi durumlardır. Akromegali hastalarında endokrin düzensizlikleri
sonucu meydana gelen aşırı büyüme dişler arasında aralanmalara neden
olabilmektedir (Gorlin & Goldman 1970).
Ağız Bölgesinde Oluşan Kist ve Tümörler
Ağız içi kist ve tümörler, ağız boşluğunun herhangi bir yerinde
görülebilen patolojilerdir. Bu oluşumlardan bazıları çene kemiği içine
metastaz yaparak dişlerde migrasyona neden olabilir. Migrasyon sonucu
dişlerde aralanmalar meydana gelerek diastemanın bir etiyolojisini
oluşturur. Kalsifiye epitelyal odontojenik tümörler, ameloblastomlar, ve
lateral periodontal kistler dişlerde diastemaya neden olurlar (Hussain,
Ayub ve Farhan 2013: 27).
Zararlı Oral Alışkanlıklar
Çocukluk döneminde gözlenen zararlı oral alışkanlıklar, belirli bir yaşa
kadar engellenmediği takdirde süt ve daimi dişlenmede malokluzyonlara
neden olabilen patolojik durumlardır. Zararlı ağız alışkanlıkları, dişler
arası bölgelerde genel veya lokalize aralanmaların bir nedenidir. Etkilerini
daha çok ön bölgede görmek mümkündür (Bisahara & Andreasen
1983:131). En sık rastlanılan zararlı oral alışkanlıkların başında parmak
emme, dudak emme ve ısırma gibi parafonksiyonel emme alışkanlıkları
gelmektedir. Dört yaşından sonra süregelen bu alışkanlıklar patolojik
olarak değerlendirilmektedir. En sık yapılan dudak ısırma alışkanlığı alt
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dudağın süt dişler tarafından ısırılmasıdır. Bu durumda mandibular dişler
üzerinde lingual bir kuvvet oluşurken, maksiller keser dişler vestibüle
yönelir. Üst anterior dişlerin vestibüle yönelmesi ile dişler arasında
aralanmalar meydana gelebilir ve artmış overjet oluşur (Baygın 2015: 18).
Daimi Dişlerin Kaybı
Büyüme gelişim ile birlikte süt dişlerinin yerini daimi dişlerin alması,
fizyolojik bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Daimi dişlerin kaybı
sıklıkla diş çürüğünün bir sonucu olarak görülmektedir. Erken yaşta daimi
diş çekimi en fazla birinci büyük azı dişlerinde görülmektedir. Yapılan
çalışmalar, birinci büyük azı dişlerin çekiminden sonra kalan boşlukların
daha çok posterior dişler arasında daha az oranda ise anterior bölgede
dağıldığını göstermiştir. Yapılan bir başka çalışma ise birinci molar diş
çekimi sonrasında görülen boşluğun özellikle kanin ve ikinci molar diş
arasında dağıldığını saptamıştır (Sarot, Fernandes ve Mahado, 2008:
2617).
Kronik ve Agresif Periodontitis
Kronik periodontitis; bakteri plağı ve diş taşı oluşumlarının neden
olduğu gingivitisin ilerlemesi sonucu oluşurlar. Periodontitisin
ilerlemesiyle birlikte kemik kaybı miktarı artmakta, dişlerin aşırı mobilitesi
ve yer değiştirmesiyle diastemalar oluşmaktadır. Patolojik migrasyonlara
bağlı diastemaların oluşma oranı hastalığın şiddetine göre değişmekte olup
%30 ile %55 arasında bir seyir izlemektedir (Chemlali, EL Kholti, Zahni
ve Kissa, 2018: 1). Agresif periodontitis 30 yaş altındaki hastalarda oluşan
agresif ve hızlı ilerleyen periodontal hastalıktır. Hızlı doku yıkımı
nedeniyle diastemanın etiyolojleri arasında gösterilmektedir. Generalize
agresif periodontitiste ataşman ve kemik kaybı molar dişlerle birlikte üç ya
da daha fazla dişte görülür bu nedenle meydana gelen diastemalar daha
fazla göze çarpar. Lokalize agresif periodontitis genellikle genç bireylerde
görülür. Uygulanan periodontal tedaviye cevap vermesine rağmen bazen
bir ya da daha fazla diş kayıpları meydana gelebilir veya migrasyondan
kaynaklı diastemalar oluşabilmektedir. Hastalığın ileri evrelerinde dişleri
işlevde tutmak zor ama erken evrelerde, hastalık ortadan kaldırılabilir ve
dişeti korunabilir (Huang & Creath,1995: 3).
Diastema Tedavileri
Diastema olgularında uygulanacak tedavilerde başlıca dikkat edilmesi
gereken unsur diastemanın altında yatan etkenlerin araştırılması ve
belirlenmesidir. Bunun yanında hastanın cinsiyeti, yaşı, sosyoekonomik
durumu, diastemanın konumu ve yaygınlık durumu, mevcut dişler,
dişetinin durumu ve mevcut oklüzyon dikkat edilmesi gereken diğer
öğelerdendir (Goldman 2001:32). Daha çoğunlukla anteriorda gözlenen
diastemalar güncel estetik uygulamalar ile tedavi edilebilmektedir (Wolff
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& Kraus, 2010:1001). Geçmişte anterior dişlerde görülen kırık, hipoplazi
veya diastemaların tedavisinde, dokularda geri dönüşümsüz madde
kaybının oluşturulduğu, kron restorasyonları gibi protetik yaklaşımlar
uygulanırken, günümüzde anteriorda karşılaşılan estetik sorunların
çözümünde ortodontik tedavi, laminalar ve direkt adeziv restorasyonlar
gibi çok farklı tedavi alternatifleri uygulanmaktadır (Wolff & Kraus,
2010:1001).
Ortodontik Tedavi
Ortodontik tedavi kapsamı geniş ya da dar kapsamlı olabilmektedir.
Geniş kapsamlı olan ortodontik uygulamalar diastema tedavilerinin
yanında nötral kapanışı sağlamak ve ön grup dişlerinde overbite ve overjet
ilişkisini kurmayı amaçlamaktadır. Çocuklarda durdurucu ortodontik
tedavi kemiğin büyüme fazında diastema oluşmasını engellemek
amacıyla, dişlere rehberlik eden cihazlarla gerçekleştirilir. Yetişkinlerde
kapsamlı ortodontik tedavi ile dişlere doğru hareketler yaptırılarak
diastemaların en etkili biçimde kapatılması sağlanır (Sinha & Nanda,
1997: 89).
Eğer dişler ideal bir posterior kapanışa sahip ise anteriorda bulunan diş
pozisyonlarını düzeltmek için sınırlı ortodontik tedavi kullanılır. Ark
genişliği ve diş genişliğinin karşılaştırılıp boşluk yönetiminin sağlanması
diastemaların kapatılması için gereklidir. Ortodontik tedavi ile diastema
kapatma olgularında bazı dezavantajlar karşımıza çıkmaktadır. Hastalar
estetik kaygıyla braketleri ve ark tellerini kabullenmekte zorluk
çekebilirler. Bu kabullenmedeki zorluk gülüş estetiğinin, yemenin
kısıtlanmasının veya tedavinin dil, dudak ve yanaktaki mukozasını
etkilemesi nedeniyle olabilir. Önemli dezavantajlardan biri de zaman
faktörüdür. Ortodontik tedavinin tamamlanması için aylar hatta yıllar
gerekebilir. Ayrıca diğer tedavi yöntemleri ile kıyaslanacak olursa
maliyetinin fazla olması da diğer bir dezavantajı oluşturmaktadır
(Chalifoux & Noxon, 2005: 52).
Machado ve ark.’nın yapmış oldukları bir çalışmada mezyodens
nedeniyle 9 mm orta hat diastemasına sahip 9 yaşında erkek hastaya
ortodontik tedavi uygulanmıştır. Hastanın sağ molar kapanışının Sınıf I,
sol tarafının ise Sınıf II kapanışta olduğu tespit edilmiştir (Resim 6).
Tedavi planlamasında açık kapanışa sebep olan parmak emme
alışkanlığının önüne geçilmesi, mezyodensin cerrahi olarak
uzaklaştırılması ve gömük kalan üst lateral dişlerin sürmesinin sağlanması
şeklinde olmuştur (Resim 7), (Machado, Ambrosio, Rabelo Caldas ve
Gandini Junior, 2010:25).
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Resim 6: Mezyodens nedeniyle 9 mm orta hat diastemasına sahip hasta

Resim 7: Ortodontik tedavi sonrası dişler arasındaki diastemaların
kapanması
Kompozit Restorasyonlar
Adeziv diş hekimliği uygulamalarının gelişmesi sonucunda kompozit
rezinler, diş dokularına üstün bağlantı göstermiş böylece fazla doku
kaybının önüne geçilerek minimal invaziv tedavilerin öncüsü olmuşlardır.
Direkt kompozit restorasyon uygulamaları ile estetik şikayetlerin
önlenmesi, farklı tedavi uygulamalarından ayrıcalıklı olarak klinik
prosedürün geri dönüştürülebilir ve kolay tamir edilebilir olmasının
yanında, uygulama kolaylığı ve uygun maliyete sahip olması gibi
avantajları da beraberinde getirmektedir (Hwang, Ha, Jin ve Kim, 2012:
165). Pek çok birey için zaman değerli ve kaybı istenmeyen bir süreçtir.
Kompozit restorasyonların kısa süreli olması hatta çoğunlukla tek seansta
bitirilmesi vakit açısından önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkar.
Kompozit restorasyonlar ile diastema tedavileri hakkında kararsız
davranan hastalarda; isteğe göre tedavi bitiminden sonra kompozitin
değiştirilebilir olması bireyler için karar vermede rahatlatıcı rol
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oynamaktadır. Kompozit restorasyonlar porselen laminate venerler kadar
pahalı değildir ve maliyetleri arttıran laboratuvar işlemleri içermezler.
Öngörülmeyen bir kırık durumunda pahalı ve zaman alıcı onarımlara
ihtiyaç duyan porselenlere kıyasla daha kolayca tamir edilebilirler.
Kompozit restorasyonlar bir takım dezavantajları da içermektedir.
Çoğu kompozit malzeme daha az kırılma direncine ve basınç dayanımına
sahiptir. Bu nedenle dişlere gelen okluzal kuvvetler restorasyonlar
üzerinde olumsuz etki yaparak kırılmalarına neden olabilir. Özellikle
tedavi edilen bölgeler kuvvetin direk olarak geldiği bölgeler ise kırılma
olasılığı artmaktadır. Brukszim, sınıf 3 oklüzal ilişkiler, parafonksiyonel
kuvvetlerin varlığı veya tırnak ısırması gibi zararlı ağız alışkanlıkları
doğrudan kompozit rezin restorasyonlarının bütünlüğünü tehlikeye
sokabilir. Kompozitin diğer olumsuzluğu ise zaman geçtikçe renklenmesi
ve düzeltmelere ihtiyaç duymasıdır. 7-10 yıl içerisinde kompozit rezin
restorasyonların yeniden işlemden geçirilmesi gerekmektedir (Korkut,
Yanıkoğlu ve Tağtekin 2016, 2).
Literatürde direkt veya indirekt yöntemle kompozit restorasyonlar ile
diastema olguları tedavi edilmiştir (Bilgiç, Akgül, Topal ve Karakan, 2017:
1; Al-Halabi, Al-Hroob, Dannan, Al-Nahlawi ve Al-Aal Hiba, 2015: 1).
İndirekt kompozit uygulamalarında hastadan ölçü alınarak model üzerinde
tamamlanan restorasyonlar dişlere simante edilmektedir. İndirekt yönteme
göre direkt uygulanan kompozit restorasyonların daha çok aşınma
gösterdiği ve polimerizasyona bağlı renklenmeye daha yatkın olduğu
bildirilmiştir (Al-Halabi, Al-Hroob, Dannan, Al-Nahlawi ve Al-Aal Hiba,
2015: 1). Diastemaların direkt kompozit ile restorasyonunda ise şeffaf
bant, silikon matris veya son yıllarda denenen posterior matris bantları
kullanılarak hastalar tedavi edilmektedir (Goyal, Nikhil ve Singh, 2016: 6).
Resim 8’de Yıldız Telatar ve Atıcı’nın posterior matris kullanarak
direkt kompozit uygulaması ile tedavi ettikleri 42 yaşında üst çene anterior
diastemaları bulunan kadın hasta gösterilmektedir. Tedavi prosedüründe
renk seçimi ve izolasyonunun ardından dişlerin yüzeylerine 30 saniye
fosforik asit (Scotchbond; 3M ESPE, Minn, ABD) uygulanmış, daha sonra
diş yüzeylerine adeziv rezin (Clearfil SeBond, Kuraray, Tokyo, Japonya)
sürülerek 20 saniye LED (Woodpecker Medical Instrument, Guilin, Çin)
ışık cihazı ile polimerize edilmiştir. Posterior matris bandı (Tor VM,
Moskova, Rusya) kullanarak A2 body ve mine renklerindeki nanofil
kompozit (3M Espe Filtek Ultimate, St. Paul, ABD ) üretici firmanın
önerileri doğrultularında dişlerin mezyal yüzeylerine tabakalı olarak
uygulanmıştır (Resim 9).
3 ay sonra kontrole gelen hastada
restorasyonların başarısı FDI (Dünya Dişhekimleri Birliğ) kriterlerine göre
değerlendirilmiş. Buna göre; yapılan restorasyonların tüm değerlendirme
kriterleri açısından başarılı bulunmuş ayrıca dişin mezyal konturunda
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herhangi bir kırığa ve renk değişikliğine rastlanmadığı belirtilmiştir
(Resim 10), (Yildiz Telatar & Atıcı, 2018).

Resim 8: 42 yaşında üst çene anterior diastemaları bulunan kadın hasta

Resim 9: Posterior matris bandı kullanarak diastemaların direkt
kompozit restorasyonlar ile tedavisi

Resim 10: Hastanın tedaviden 3 ay sonrası
Seramik Restorasyonlar
Seramik restorasyonlar kendi içinde seramik laminate venerler, 3/4
kuronlar ve full kuronlar olarak ayrılırlar. Diastema olgularında seramik
laminate restorasyonlar uygulanırken gelen vakanın durumuna göre
dişlerde bir miktar aşındırma yapılır. Aşındırma yapılmayan vakalarda
uygun olmayan dişeti görünümü ve overkonturlu dişler ortaya
çıkabileceğinden ötürü çok tercih edilmemektedir (Chalifoux 1993:11).
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Seramik laminate venerler porselen, alüminyum oksit seramiği, zirkonyum
oksit seramiği malzemelerinden üretilebilmektedir. Porselen materyali,
kompozite oranla daha güçlü bir yapıya sahiptir. Fakat çene kapanışı uygun
olmayan hastalarda, yüksek çiğneme kuvvetleri ve parafonksiyonel
kuvvetler altında kırılma riskine sahiptirler. Özellikle bruksizm
hastalarında gece plaklarının yapılması gerekir.
Laminate uygulaması planlama, demostrasyon modeli hazırlığı, diş
kesimi, ölçü, model hazırlığı, laboratuar çalışmaları ve simantasyon olmak
üzere tüm aşamalarında yüksek hassasiyet isteyen bir çalışma türüdür.
Ancak, kuralları titizlikle uygulandığında da çok yüksek estetik elde edilir.
Maaliyetinin yüksek olması ve dişte minimal düzeyde de olsa kesim
yapılması dezavantajları olarak karşımıza çıkmaktadır (Korkut, Yanıkoğlu
ve Tağtekin 2016, 2).
Viswambaran ve ark.’nın yapmış oldukları çalışmada 33 yaşındaki
erkek hastanın 4 mm genişliğindeki orta hat diasteması porselen lamina
vener ile tedavi edilmiştir. Tedavi protokolünde dişlerden aşındırma
yapılarak polivinil silikon esaslı ölçü maddesi ile hastadan ölçü alınmış ve
alçı modelde porselen laminalar hazırlanmıştır. Restorasyonların
simantasyonundan önce laminaların iç yüzü %9.5’luk hidroflorik asit
(Ultradent, Almanya) ile pürüzlendirilerek silan (Monobond Plus, Ivoclar
Vivadent) uygulaması yapılmıştır. Dişlere ise %37 fosforik asit (Total
Etch, Ivoclar Vivadent) uygulamasının ardından hem dişler hem
laminaların iç yüzeyine bonding işlemleri gerçekleştirilmiş ve polimerize
edilmiştir. En son aşamada adeziv rezin (Variolink-II, Ivoclar) ile
laminaların diş yüzeyine stabilizasyonu sağlanmıştır (Viswambaran,
Londhe ve Kumar, 2015: 581).
Multidisipliner Tedaviler
Diastema olguları ortodonti ve restoratif tedavi işbirliği ile
multidisipliner yaklaşımla tedavi edilebilmektedir. Dentisyonda eksik olan
dişlerin yerini kapatmak için çoğunlukla multidisipliner bir yol izlenir.
Amaç fonksiyon ve fonasyonun yanında estetiğin de elde edilmesidir.
Dişlerin eksik olmasından ötürü oluşan diastemaların protetik olarak
veya restoratif tedaviyle kapatılması planlanan vakalarda eğer birey
büyüme ve gelişimini tamamlamamış ise ortodontik olarak tedavi
edildikten sonra birey büyüme ve gelişimini tamamlayana kadar sabit veya
hareketli apareyler ile eksik olan dişlerin yerinin korunması gereklidir
(Chalifoux & Noxon 2005:52).
Bazı vakalarda ise ortodontik tedavinin bitiminden sonra, anterior dişler
arasında sıkı kontak her zaman sağlanamamaktadır. Bu gibi hastaların
estetik kaygıları, konservatif estetik uygulamalar sonucunda oluşturulan
gülüş tasarımı ile daha az maliyetli ve minimal invaziv bir tedavi ile
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giderilebilmektedir(Tosun, Özsevi, Göymen ve Okşayan 2016:43).
Ortodontik tedavi sonrasında restoratif işlemler genellikle dişeti hizasında
sınırlandırılmaktadır. Tedavi sırasında karşılaşılabilecek minimal dişeti
kanamaları bile adeziv restorasyonların başarısını olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu sebeple hastanın estetik ihtiyacının karşılanmasından
bir önceki adım, tesbit edilen periodontal problemlerin tedavileri olmalıdır
(Arhun & Arman 2006: 119).
Tosun ve ark.’nın çalışmasında Sınıf II dişsel ve iskeletsel ortodontik
düzensizliği olan hastanın üst çenesinde 1.8 mm yer darlığı, alt çenesinde
ise 0.4 mm yer fazlalığı saptanmıştır.Hastaya 2 ay süreli hareketli apareyi
kullanması tavsiye edilerek üst santral keser dişleri protrüze edilmiş, Twin
Block apareyi ile alt çene geriliği tedavi edilmiştir. Alt çenenin iskeletsel
geriliği tedavi edildikten sonra sabit ortodontik tedavisi de tamamlan
hastanın diastemaların kapatılması için kompozit materyallerle direkt
restorasyon yapılması tercih edilmiştir (Tosun, Özsevi ve Okşayan
2016:43).
Sonuç
Minimal invaziv Diş Hekimliği diastema tedavilerinde önemli rol
oynamaktadır. Diastema olguları ortodontik olarak düzeltilebileceği gibi
kompozit veya protetik restorasyonları içeren minimal invaziv
uygulamaları içeren seçeneklerle de başarılı olarak tedavi edilmektedir.
Diastema hastalarında tedavi bireyselleştirilmeli ve genellikle estetik,
fonksiyonel ve psikolojik amaçlar doğrultusunda uygulanmalıdır.
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PERİODONTOLOJİDE DENEY HAYVANLARI
KULLANIMI
Hakan ÖZDEMİR & Başak KUŞAKÇI ŞEKER

Giriş
Hayvan deneyleri, daha önce klinik olarak insanlarda kullanılmamış in
vitro olarak belirlenmiş tedavi seçeneklerini ve materyallerin etkinliğini
değerlendirmek için kullanılır. Periodontoloji alanında ise periodontal
hastalıkların patogenezisi ve çeşitli periodontal tedavi modellerini
değerlendirmek için kullanılır. Deney hayvan verileri insanlarda
uygulamadan önce biyolojik yolların modellerini bize gösterir. Bu yüzden
insan anatomisi ve periodontal hastalıklarına benzer karakteristikte
seçilecek hayvan modelleri çok önemlidir (Weinberg and Bral, 1999).
Periodontolojide araştırmalar farklı stratejiler içerir. Prensip olarak,
periodontal hastalıkların etyolojisini içerirken, deneysel periodontitis
modelleri ve cerrahi olarak oluşturulan kemik defekti aracılığıyla hasarlı
periodontal dokuların rejenerasyon yöntemlerinin kombinasyonu ya da
yalnızca deneysel periodontitis modelleri kullanılarak çalışılabilir.
Periodontal lezyonların etkinliği açık bir biçimde ortaya çıkarılırken
kronik inflamasyonlu, non-vaskülarize dokularda deneysel periodontitis
modelleri kullanılabilir. Etyopatolojik çalışmalarda tercih edilse de
maymunlar etik ve ekonomik problemler ciddi anlamda problem yaratır.
Küçük hayvan modelleri periodontal araştırmalar için geliştirilmiştir
ancak, bu çalışmalarda da büyük oranda bakteriyoloji ve immün yanıt
kısımlarına odaklanılmıştır (Madden and Caton 1994).
Kullanılan hayvanın türüne göre periodontal hastalık, spontan ya da
deneysel olarak oluşturulur. Bu bağlamda düşünüldüğünde büyük
hayvanlar deneyin tekrarlanabilirliği ve cerrahi erişilebilirlik açısından
tercih edilir. Periodontal defektlerde biyomateryal kullanımı fareden
köpeklere kadar geniş bir yelpazeyi içerir (Madden and Caton 1994;
Selvig 1994).
Periodontal Araştırmalarda Hayvan Modelleri Seçimi
Periodontolojide deney hayvanları olarak köpek ya da maymun gibi
büyük hayvanların kullanımı etik açıdan ciddi sıkıntılar doğurabilir. Bu
yüzden vakaların çoğunda sıçanlar, hamsterlar gibi küçük hayvanlar
kullanılır. Bu hayvanlarda belirlenmesinde bakterilerin rolü, histolojik
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seviyede periodontal inflamasyonu belirlemek, diyet ve diğer faktörler
belirlenebilir (Madden and Caton 1994).
Deneysel Gingivitis ve Periodontitis Modeli
Periodontal hastalığın orijini ve evrimini incelemek için, hayvan**
modellerindeki periodontal hastalıkların karakteristikleri ve ilerleyişleri
insanlara benzemelidir. Köpeklerde periodontal hastalık oluşumu
yüksektir ve yaş ile beraber artar. Ayrıca etyopatolojik olarak insanlara
çok benzer (Attstrom, et. al., 1975). Periodontal popülasyonda bazı
farklılıklar olsa da genel olarak gingivitis ve periodontitis
araştırmalarında büyük oranda kullanılır. Diştaşı oluşumunu ile oluşan
gingivitis tablosu insanlardakine benzer ancak, insanlardan farklı olarak
bağ doku neredeyse tamamen normaldir. Deneysel olarak dişlerin etrafını
ligatüre etme yöntemi ile periodontitis oluşabilir. En büyük sıkıntı etik
problemlerdir (Lindhe, and Ericsson, 1978).
Sıçanlar ve kemirgenler, etik olarak uygun modellerdir ve deneysel
periodontal çalışmalarda kullanılabilir. Dişeti yapısı insanlarınkine
benzerdir. Bununla beraber sıçanlarda periodontal hastalık oluşumu
insanlardan daha az görülmesiyle beraber patoloji, dişlerin etrafına
ligatüre etme ve yüksek karbonhidratlı diyet verilmesi ile oluşabilir. Bu
model büyük oranda mikrobiyolojik ve immünolojik çalışmalarda
kullanılır (Peruzzo, et. al., 2008).
Hamsterlarda hastalıkların etyopatolojisi, sıçanlara benzer. Yüksek
karbonhidratlı diyetle hastalık tablosu oluşturulabilir, mikrobiyoloji ve
immünoloji çalışmalarında kullanılır (Lallam-Laroye, 2006).
Cerrahi Periodontal Defektler ve Tedavileri
Farklı biyomateryaller ve doku rejenerasyonu tedavileri büyük oranda
preklinik modellerle test edilir. Temel olarak maymun ve köpekler ve
bazen de domuzlar ve tavşanlar kullanılabilir. Bu hayvanların
patolojilerinin benzerliği ve cerrahi bir defekt oluşturmanın kolaylığı gibi
avantajları vardır (Lallam-Laroye, 2006).
Deneysel periodontitis defektleri 3 farklı yöntemle oluşturulur.
1-Akut defekt yöntemi,
2-Kronik defekt yöntemi,
3-Akut/kronik defekt yöntemi.
Akut modelde tüm defektler periodontal dokuların tüm
komponentlerinde cerrahi olarak indüklenir. Oluşturulan vaka ve kontrol
bölgelerinde defektler oluşturulur. Kronik modelde dişlerin etrafına
yerleştirilen ligatür, ortodontik elastik, sütur gibi materyaller aracılığıyla
12-20 gün arası oluşur. Bu defektler aproksimal bölgelerde dişin bukkal
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veya palatinal yüzeyine göre daha hızlı oluşur. Akut/kronik modelde
cerrahi olarak oluşturulan defektler diştaşı akümulasyonu için yerleştirilir
ve defektin spontan iyileşmesi önlenmiş olur. Periodontal ya da osseoz
defektler alveoler kretin ramus bölgesinde oluşturulur. Bu çalışmalar
spontan iyileşmeyi engelleyecek kritik boyuttaki defektlerdir. Defektin
büyüklüğü türlerin anatomisi ve fizyolojisi ile değişkenlik göstermekte
olup, periodontal çalışmalarda en fazla köpekler ve fareler kullanılır
(Caton, 1994).
Periodontolojide Farklı Hayvan Modelleri
1-Primatlar
Maymunlar fizyolojik olarak insana benzemesi yönüyle birçok
çalışmada tercih edilebilir. Primatların oral strüktürleri ve doğal olarak
oluşan plak, diştaşı ve gingivitis açısından insanlara benzerler ancak, cep
derinliği miktarı daha azdır. Süt ve daimi dişlenme olarak da insanlara
benzeyen primatlar da diş boyutları gözle görülür şekilde daha küçüktür.
Gingival dokularda kollajen lifler ve bağ dokuda benzerlik gösterir
(Giannobile, 1994).
Klinik olarak sağlıklı maymunların dişeti yetişkin insanlarınkine çok
benzer. Erken gingivitis dönemlerinden sonra plak florasının
kompozisyonunda bir kayma olur ve insanlarla karşılaştırılabilir.
Periodontal hastalıklarla ilgili periodontal infiltrat bazı maymun türleriyle
benzer özellik gösterir (Page, 1982).
2- Hamster
Dişlerin devamlı erüpte olması, ağızlarının neredeyse 180 dereceye
kadar açılmasıyla sıçanlara benzerler. Hamsterlar ilk kez bakteri plağıyla
periodontal hastalıkların aktarılabilirliğinde kullanıldı. Periodontal
hastalığın gelişimi sıçanlardakine benzer bir şekilde olur ve primer olarak
dişeti çekilmesi ve takiben horizontal kemik kaybı görülür, interdental
kemik kaybı kemikiçi defekt oluşturulması için çok dardır (Eggert, 1980).
İnflamasyon bu canlılarda insanlarda olduğu kadar önemli değildir.
Albino hamsterlar temelde hastalık free iken the golden and creamcolored hamsterlarında yüksek karbonhidratlı diyet ile beslendiğinde
hastalık kendiliğinden oluşur. Hastalık non-infekte albinolarda
hamsterlardan elde edilen subgingival plak inokülasyonu aracılığı ile
indüklenebilir ve bir jenerasyondan diğerine geçer. Subepitelyal
inflamatuar yanıt ise insan gingival dokuları ile benzerlik gösterir.
Hamsterlarda periodontal hastalık tanımlanmamıştır (Lallam-Laroye,
2006).
Karyojenik bir bakteri olan Streptococci hamsterlarda ilerleyici
periodontal hastalık ve diş çürüğüne neden olur. Bu iki parametrede aynı
zamanda bakılabilir. Bununla beraber doku yıkımınına gerçekte
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subgingival akumulasyonun basıncına neden olabileceği gibi bir iddia da
vardır. Hamsterlar primer olarak diş çürüğü ile ilgili araştırmalarda
kullanılırlar. Bol plak miktarı ve hızlı çürük gelişimi bunlar için birer
neden sayılabilir (Baron & Saffar, 1978).
3- Gelincik
Dentisyon, diştaşı formasyonu, tükürük, periodontal lezyonlar olarak
çok yaygın olmasa da çalışılan bir gruptur. Gelinciklerde süt ve daimi
dentisyon dönemi bulunur ve diştaşı yapısı hidroksi apatite benzer.
İnsalardaki kalkuluslar arasındaki farklılık gelincik diştaşı daha az
kalsifiye olmasıdır. Diyet Sıçanlardaki kadar olmasa da diştaşı
formasyonunu etkiler (Harper, et. al., 1990).
Periodontal lezyonların seyri insanlarınkine benzer bir yol takip eder.
Dokular tıpkı insan gingivitisindeki cevap aşamaları gibidir. Marjinal
dişetinde diştaşı ve plak birikimi ve inpigmentasyon, keratin kaybına
neden olur. Birleşim epiteli ve cep formasyonu nedeniyle devamlılığını
kaybeder. Gelinciklerde ligatüre etme yöntemiyle 28 günde periodontitis
gelişebilir. Ligatürlere komşu bölgelerde yüksek düzeyde PMNL
gözlemlenir. Lezyonların apikal kısmında plazma hücreleri ve lenfositler
gözlemlenebilir (Weinberg & Bral, 1999).
4-Köpekler:
Son yıllarda etik problemlerden ötürü kullanımı ciddi anlamda
kısıtlanmış olsa da tüm periodontal dokular ve dişlerin büyüklüğü ciddi
oranda insanlara benzerlik gösterir. Bununla beraber lateral hareketlerin
eksikliği, oklüzal kontağın olmayışı dişler arası açık bölgelerin oluşu
insanlarla köpekler arası major farklardır. Gingival sulkusun ve oluk
sıvısının eksikliği periodontal plak ve diştaşı kompozisyonundaki
farklılıklar ise insanlarla arasındaki önemli farklılıklardır. Daimi
dentisyon 3 insizal 1 kanin 4 premolar 2 ya da 3 molar şeklindedir
(Sorensen, et. al., 1980).
Köpeklerde doğal olarak periodontal hastalıklara bir yatkınlık
durumları vardır. Periodontal değişimler gingivitis-periodontitis
şeklindedir. Prevalansı ve ciddiyeti yaş ile artar ve bu artış insanlardan
daha hızlı şekildedir. Gingivitis generalize bir şekilde görülebilir.
Sondalamada kanama, supra ve subgingival plak oluşumu, diştaşı ve
ciddi kemik kaybı sonucu osseoz defektler oluşur. Köpeklerde dişeti
çekilmesi, periodontal hastalıkların ciddi formlarında görülebilir.
Supragingival plak en fazla gr(+) koklar içerir. Subgingival plak ise
ağırlıklı olarak anaerobik gr(-) koklar ve rodlar oluşturur. (Egelberg,
1965)
Gingivitis köpeklerde yumuşak ve plak oluşumunu artırıcı bir diyet ile
hızlandırılabilir. Sağlıklı köpeklerde gingival sulkus büyük oranda
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yoktur. Gingivitisin erken dönemlerinde inflamasyon gingival marjin ile
sınırlıdır ve bu bölgede bağ dokudan infiltre olmuş nötrofiller ve
lökositler vardır. Daha ileri evrelerde infiltrat birleşim epiteline doğru
ilerlemeye ve cep oluşumu görülmeye başlar. (Lindhe, et. al., 1973)
Periodontitis daha önce var olan gingivitis tablosu üzerine oluşur.
Periodontal cep oluşumu tipik cep epiteli ile sınırlıdır. Bağ dokuda yoğun
bir hücre infiltrasyonu ciddi miktarda plazma hücresi ve lenfosit içerir.
Alveoler kemikte osteoklastik rezorpsiyon sonucunda derin vertikal
defektler oluşur. Premolar ve molarlarda furkasyon defektleri oluşabilir
ve sürü halindeki köpeklerde oluşan periodontitis domestik köpeklerde
oluşandan daha az ciddi ve yıkıcıdır. Bifurkasyon lezyonları interdental
lezyonlardan daha çabuk ve hızlı bir yıkım oluşturur. Birinci ve ikinci azı
dişleri en sık kaybedilen dişler arasındadır. (Hamp, et. al., 1997)
5-Sıçanlar:
Sıçanlar en fazla periodontal hastalıkların patogenezinde kullanılır.
Sıçan dişleri her bir quadrantta 3 molar ve 1 insizal diş şeklindedir ve
kesici dişlerin kökleri yoktur. Dişetinin strüktürel yapısı sıçanlarda
insanlara benzer. Bununla beraber bazı farklılıkları vardır. Birinci fark
sulkus epiteli sıçanlarda keratinizedir. İkinci fark ise non-keratinize epitel
hücreleri ile en üstteki dişeti epitel hücrelerinin birleşim ve dişeti epitel
hücreleri arasında desmozomal kontakt oluşmasıdır. Bu yapısal
farklılıklara rağmen birleşim epiteli insanlarda olduğu gibi bakteriyel
endotoksinler ve inflamatuar eksuda için bir yoldur. (Listgarten, 1975)
Sıçanlarda dental gelişim yaşamın tüm evresi boyunca görülür.
Dişlerde devamlı bir sement apozisyonu ve erüpsiyon görülür. Bu
fenomenlerin tamamı neticesinde molarların pozisyonunda 3 boyutlu bir
kayma gözlemlenir. Oklüzal yüzeylerin devamlı rezorpsiyonu, anatomik
kronda atrizyona ve hücresel sement apozisyonu aracılı kök uzunluğunun
artışına yol açar. Periodontal dokuların tüm komponentleri daimi olarak
remodele olur ve devamlı olarak okluzodistobukkal yönde molarlar
hareket ederler. Bu hareket molarlarda hızlı aşınma, çenelerde büyümenin
biadaptif değişimi gibi adaptif değişikliklerin fizyolojik bir ifadesi olarak
ifade edilir. Normal şartlar altında insanların tersine periodontal hastalığa
karşı dirençlidir. Bazı suşlarda spesifik bakterilerin inokulasyonu
olmadıkça, diş çevresi ligatüre edilmedikçe, ya da yüksek karbonhidratlı
diyet olmadıkça periodontitis gelişmeyebilir. (Page, 1982)
Sıçanların en yaygın olarak kullanılan türleri Wistar, Spraque-Dawley
türleridir. Bu türlerde molarların etrafında ipek ligatür kullanılarak ya da
spesifik bakterilerin inokülasyonu ile periodontitis oluşabilir. Sıçanlarda
periodontitis prosesi çeşitli periodontopatojenlerin inokulasyonu ya da
injeksiyonu ile oluşabilir. P. gingivalis, A. actinomycetemcomitans, F.
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nucleatum,
Capnocytophaga,
E.
corrodens,
periodontopatojenlere örnek olabilir. (Klausen, 1991)

A.

viscosus

İnfeksiyon geliştikten sonra periodontal doku yıkımı hızlı bir şekilde
oluşur. Gr(-) bakteri inokulasyonu insanlarda gözlenenin tersine zayıf bir
inflamatuar cevap geliştirir. Bu nedenle laboratuvar sıçanları diştaşı ve
çürük oluşumu çalışmaları açısından çalışmalarda uygun olsa da
periodontal hastalıklar için kullanımı sınırlıdır. Sıçanlarda periodontal
hastalık insanlardan farklıdır. Germ-free sıçanlarda mikroorganizma
inokulasyonu sonrası periodontal yıkım insanlardan çok daha hızlı oluşur.
Ligatüre ihtiyaçları yoktur. Sıçanların relatif periodontal hastalıklara
dirençleri olduğu için en fazla oral mikroflora çalışmalarında kullanılır.
Lezyonlar insanlarda olduğu gibi kök yüzeyi boyunca uzanmak yerine
apikal lezyonun en ileri kısmı, interdental dokuların merkez kısmında
lokalizedir. Kemik kaybı birleşim epitelinin apikale migrasyonu
olmaksızın oluşabilir. Dişetinde yanıt kronik olmayan akut bir immün
infiltrat şeklinde olur. Dişeti dokularında çoğunlukla nötrofiller olmakta
beraber birazda lenfosit izlenir. Plazma hücreleri bulunmaz. Doku yıkımı
ve konak yanıtı farklı olup bu farklılık uygulanan bakteriyel ajanın tipine
bağlıdır. Sıçanlarda gingivitis, periodontitisin sistematik bir öncüsü
değildir. Bu ilk durumda inflamasyon yalnızca birleşim epitelinde
lokalize olup bu bölge yüksek fagositik aktivite ve nötrofil formu
protektif bir bariyer oluşturur. Akut interdental inflamasyon, ülsere
birleşim epiteli supra alveoler konnektif bağ dokuda nötrofil ve yüksek
osteoklastik aktivite 100 günlük çalışma deneklerinin yalnızca %10’u
civarında gözlenir. (Garant & Cho, 1979)
Osseoz modeller prensip olarak krater tarzı defekt oluşturur.
Lezyonların bir tarafı kök yüzeyi boyunca bakteri ile doldurulmuş iken
diğer tarafı ise nötrofil, lenfosit, makrofaj ve infiltre bağ doku ile
dolmuştur. Özellikle gr(-) türler periodontal enfeksiyon oluşturur.
Maksilladaki enfeksiyon mandibulaya göre daha hızlı ilerler. Ciddi
boyutta oluşacak bir krater tarzı defekt için enfeksiyon sonrası 6-8
haftalık bir süre gereklidir. Bu birazda bakteri tipine de bağlıdır. Gr(-)
türlerin sebep olduğu yıkım türleri hücresel aracılı immün yanıt
yokluğunda gelişebilir. (Listgarten, 1978)
Son zamanlarda yapılan sıçan modellerinde, ikinci molarların kök
yüzeyleri boyunca oluşturulan fenestrasyon formunda ve kök yüzeyleri
etrafında ekstra oral insizyondan sonra ikinci molarların önündeki kemik
doku ve sement salin irrigasyonu altında pürüzlendirme ile elimine edilir.
Defektler 1,5 mm derinlik ve 3 mm genişlikte olup boyutlar standart
haldedir. (Huang, et. al., 2005)
Sıçanlar aynı zamanda mine matriks türevlerinin kullanımı sonrası
intraosseoz ve supraosseoz defektlerin iyileşmesinin değerlendirilmesinde
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kullanılır. Bu çalışmalarda birinci molarların köklerinde cerrahi olarak
standardize biçimde oluşturulur. Ramus bölgesi aynı zamanda
yönlendirilmiş doku rejenerasyonu uygulamalarının değerlendirilmesi
için de kullanılabilen uygun bölgelerdir. Birinci molarlar ve insizal dişler
arası mandibuladaki dişsiz alveoler kret bölgesinde de yönlendirilmiş
doku rejenerasyonu cerrahi olarak incelenebilir. (Stavropoulos, et. al.,
2003)
Sıçanlar deneysel modeller için uygun hayvanlardır. Taşıma,
barındırma, beslenme gibi avantajlarının olması ve istatistiksel çalışmalar
için uygundur. Bununla beraber devamlı oklüzal erüpsiyon ve kök
yüzeylerinde osseoz apozisyon olması sonuçların değerlendirmesindeki
zorluk ve anlamlı zıtlıkların oluşumuna neden olabilecek
dezavantajlardır. Sıçanların cerrahi bir defekt olarak kullanımı ümit vaat
edici sonuçlar vermesiyle beraber geliştirilmesi gerekli yönleri de vardır.
(Eslami, 2003)
Periodontal
Hastalıklarda
Konak
Bakteri
Belirlenmesinde Sıçan Modellerinin Kullanımı:

Etkileşimi

a-Kalvarial
Model:
Kalyaryal
ya
da
skalp
modeli
osteoklastogeneziste sitokinlerin etkisi çalışmasında kullanılmıştır
(Boyce, et al., 1989). Daha sonraları kemik rezorpsiyonuna bakterilerin
etkisi ya da in vivo olarak bağ dokuda konak bakteri etkileşimini
araştırmaya adapte edilmiştir. Bu model kalvaryal kemiğin üstündeki bağ
dokuya direkt olarak enjeksiyon ile oluşturulan bir stimulustur. Daha
sonra saatler içinde hızlı bir proinflamatuar sitokin ekspresyonu ve 24
saat içinde PMNL artışı gibi klasik enflamatuar bir cevap oluşur (Graves,
et al., 2001). 3-5 gün içinde stimulusun büyüklüğüne göre kemik
rezorpsiyonu başlar. Eğer stimulus az miktarda ise enflamatuar olaylar
küçük doku yıkımları ile sonuçlanır. Yeni kemik oluşumu iyileşme
prosesinin bir sonucu olarak stimulus inokülasyonunun 8-12 gün sonrası
ölçülebilir. Bu modelin kullanımının potansiyel önemi kemik
rezorpsiyonu sonrası oluşan reparatif kemik formasyonu prosesini
değerlendirme imkanı sunmasıdır (He, et al., 2004). Kesin zaman dilimi
çerçevesi farelerin gücü ile orantılı olarak değişebilir. Outbred cinsi
farelerin kullanımı yakın tür farelerin oluşturduğu aşırı suşların da önüne
geçmiştir. Böylece, bu model enflamasyon, tamir ve yıkım olaylarının
değerlendirmesi için kullanışlı bir modeldir. Bu kısmen önemli olabilir
dokudaki net kaybın yapım ve yıkım arasındaki dengeyle ilişkili
olabileceği periodontal hastalıklar açısından önemli olabilir (Battaglino,
et al., 2007).
Bakteriyel oluşum lökositler için kemotaktik olduğu bilinen bir
gerçektir. Kalvaryal model ile tanımlanabilen önemli bir konuda relatif
olarak bakteriyel oluşumun artışı ya da konak aracılı sitokinlerin
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stimülasyonunu inflamatuar hücrelerin artışını stimüle eder. Bunu test
etmek için P. gingivalis kalvaryal kemik üzerine enjekte edildi. Sonuçlar
gösteriyor ki normal farelerle kıyaslandığında TNF reseptörünün
yokluğunda osteoklastların normal farelere göre önemli derecede
azaldığını gösterir. Bu modelde TNF aktivitesi P.gingivalis aracılı kemik
rezorpsiyon modelinde kritik bir rol oynar. TNF aktivitesi aynı zamanda
inflamatuar infiltrat ve P. gingivalis fibroblastik hücre formasyonunda
önemli bir rol oynar (Graves, et al., 2001). Bakterilere karşı konak
yanıttaki spesifik moleküllerin fonksiyonu rolünü belirlemek için
kullanılan inhibitörleri (TNF ve kaspas inhibitörleri) P. gingivalis aracılı
oluşturulan modelleri takiben TNF ve apoptosis de rolünü belirlemek için
kullanılır. Aynı şekilde bu model kemik yıkımını takiben reperatif kemik
formasyonunu belirleme içinde kullanışlıdır (Assuma, et al., 1998).
Kalvaryal modelin ikinci bir avantajı ise inokulumun hassas miktarları
bile sağlama kapasitesine ve benzer stimulusların farklı seviyelerinde
yanıt değişiminin miktarını belirlemeye imkan verir. Bu kalvaryal model
kullanıldığı farelerde inhibitör antikorların yanı sıra hedeflenen yok
olmalar da belirlenmiştir. Aynı zamanda yüksek doz enterik LPS
osteoklastogenezis ki IL-1 ve NF reseptörlerini temel ölçüde aracılık eden
osteoklastogenenezisi indükler. Düşük dozlarda ise zıt bir şekilde
osteoklastogenezis diğer yolları aracılı (IL-11) indükler (Chiang, et al.,
1999).
İlave olarak kemik metabolizması çalışmalarında kullanılan kalvaryal
model yumuşak doku iyileşmesinde de kullanılabilir. Bu model sağlıklı
ve diabetik hastalar arasındaki farkı belirlemek için kullanılmıştır ve
diabetik sıçanlarda yüksek seviye TNF ile ilişkili fibroblastlarda daha
yüksek apoptozis görülmüştür (Liu, et al., 2006a). Gerçekte fibroblast
apoptozları caspase inhibitörleri ile azaldığında yumuşak doku iyileşmesi
anlamlı derecede artmıştır. Periodontal hastalığın ilerleyişinde en önemli
hücresel değişimlerden biri de fibroblast apoptozudur (Zappa, et al.,
1992). Periodontitisli hastalarda fibroblast apoptozisi genelde dişeti ve
enflamatuar infiltratın yer alacağı bağ dokuda görülür. Bu kalvaryal
model çalışma dizaynı bakteri içerikli yaralanmanın diabetik sıçanlarda
normal sıçanlara göre anlamlı derecede farklı olduğunu gösterdi. Artmış
osteoblast ve fibroblast apoptozisi diabetin diğer komplikasyonları ile
uyumludur. İmmünize bir sıçan bakteri ile karşılaştığında kalvaryal
model kullanılarak kazanılmış immün cevap sırasında bağ dokudaki
olayları değerlendirmek için kullanılabilir (Graves et al, 2006).
2- Gavaj Modeli:
İnsan periodontal patojenlerinin çoğunun doğal olarak sıçan florasında
bulunmaması nedeniyle laboratuarda in vivo insan periodontal hastalık
çalışması yapılması zordur. Sıçan modellerinin humanizasyonu önemli
bir adım sağlar. Periodontal patojenlerlerle ilgili bakteri immün sistem
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etkileşiminin spesifik yönleri ve mekanizma ya da alta yatan prosesi
belirlemede büyük bir fırsat sağlar. Yani bazı spesifik hipotezler in vivo
immünite aracılı patoloji çalışılsın diye humanize immün yetmezlik
NOD/SCID model insan aracı test edilmiştir. Çalışma kapsamında
eksojen fareler olmasına rağmen A.a ya karşı periodontal doku
inflamasyonu ve sekonder immün yanıt humanize oral gavage modeli
kullanılarak kolayca gözlemlenir (Mosier, et al., 1988).
İmmün defektli sıçan (SCID) çalışmaları insan lenfo-hematopoetik
gelişimi çalışmaları için eşsiz bir in vivo model sunar. Bu modelin
humanizasyonu SCID içine insan periferal kan lökositleri (huPBL) ekimi
ile olur. Bu modelin avantajı insan lenfositik hücrelerinin direkt olarak
fonksiyonunu anlamaya imkan sağlamasıdır. HuPBL-SCID sıçanları
P.gingivalis koruyucu etkisini test etmek için ve S. mutans içerikli dental
çürük mikroorganizmalarından
insan B hücresi aracılı korumada
kullanılabilir (Sandhu, et al., 1994). Senpuku ve ark. adoptif transferin
doğruluğunu agresif periodontitis hastalarından alınan örneklerin SCID
içine yerleştirildiğinde oluşan yüksek antilökotoksin IgG bulgusuyla
desteklenir (Senpuku, et al., 1996).
Periodontal patojenlerle infekte edilmiş SCID sıçanları immün
kompedan sıçanlara göre anlamlı derecede daha fazla kemik yıkımı
gözlemlenmiştir. Bu model aynı zamanda in vivo olarak alveolar kemik
kaybının aktivasyonu ve RANKL aracılı osteoklastogenezis demostre
etmede kullanılabilir. Benzer şekilde spesifik inhibitörler kullanılarak
diabetik NOD fareler RANKL bağımlı kemik kaybı açıkça görülür
(Zhang & Teng, 2006).
Periodonsiyumda yan etkiler ve oral gavaj yöntemi ile verilen bakteri
suşlarıyla çeşitli sıçan modelleri çalışılmıştır (Garlet, et al., 2006). Bir
sıçan periodontitis modelinde oral gavaj yöntemiyle P. gingivalis içerikli
alveoler kemik kaybı oluşturabilen tipik olarak duyarlı suşlara oral yoldan
%2 karboksi metilselüloz süspansiyon verildi. Antibiyotik ile tedavi
öncesi ağız florasını ve tekrarlanan implante organizmaların
inokulasyonlarının azalması ile ilgili çalışmanın tekrarlanabilirliği ve
öngörülebilirliği geliştirilmiştir. Kemik kaybı 4. haftada daha fazla zaman
alır ve ancak bu zaman diliminde histolojik olarak ölçülür. Kemik
kaybının belirlenmesinde en uygun yer maksiller molar dişlerin etrafıdır.
Mandibulada kemik kaybı daha yavaş seyreder, insizörler devamlı erüpte
olduğundan bu değerlendirmenin dışında kalırlar (Garlet, et al., 2006;
Hart, et al., 2004; Wilensky, et al., 2005).
Analitik bir yaklaşım olarak maksiller molar dişlerin etrafındaki
bukkal ve lingualdeki dişeti dokusu diseke edilir ve mRNA’daki sitokin
indüksiyonunu belirlemek, protein seviyesini belirlemek ve kemik
kaybının miktarını araştırmak için makro ya da mikroskobik
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değerlendirme yapılır. Oral gavaj modelinde infeksiyondan önce
belirlenemez ama enfeksiyon boyunca oral mukozada gözlemlenebilir. P.
gingivalisin enfeksiyon oluşturma yeteneği oral floradaki mürinin
supresyonu ve insan oral kavitesi için uygun görülen türler ile erken
dönem bakteriyel iletişim kolaylaştırır (Daep, et al., 2006).
P.gingivalis en az bir mekanizma aracılığı ile periodontitis
oluşturabilir. Bu da periodontitisin yıkımı öncesinde bakteriler arası
etkileşim ile endojenöz subgingival biofilmi etkileyebilir. Böylesi
değişimler sinerjik olarak virülansı artabilen çoklu mikrobiyal
popülasyon türlerinin virülansını, direncini, kolonizasyonunu artırabilir.
Gerçekten de antibiyotik ağız florasını baskılasa da tam olarak elimine
etmez. İlave olarak P. gingivalis favori patojenleri yarışmalı bir
reaksiyona sokar. Oral gavaj modeli konak yanıtının farklı
komponentlerinin etkisini belirlemek ve aşı gelişimininin prensiplerini
kurmak için kullanılabilir (Jeon, et al., 2005).
Bu modelin kompleksitesi farelerde invazyon, yıkım, tamir gibi
parametrelerin değişik genetik modifikasyonlarla etkilendiği ve
sonuçların bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak yorumlanmasını
gerektirir. Bu bağlamda oral gavaj modeli periodontitisin immün
bağışıklıktan kaçınma modeli olarak değerlendirilebilir. Oral gavaj
modelinin bir başka başarısı ise P.gingivalis aracılı periodontitisin diğer
sistemik koşullarla olan bağlantısını araştırmada da kullanılmasıdır
(Lalla, et al., 2003).
A. actinomycetemcomitans sıçan-feeding modelinde kolonizasyon
infeksiyonda yüzey adhezinleri ile ilgili kritik bir prosesdir. A.a sıçan
modeli periodontal hastalıkların başlangıcı ve kolonizasyon artışında
bakteriyel yönünün belirlenmesi için uygundur. A.a sıçan modeli
periodontal hastalıkların karakteristiğini ve/veya artan kolonizasyon gibi
bakteriyel davranışların aydınlatılması için uygundur (Fine, et al., 1999).
3-Sıçan Ligatür Modeli
Dişlerin etrafını ligatüre etmek çeşitli hayvan türlerinde periodontitis
oluşturmak için kullanılabilir. Ligatür bölgede daha fazla plak
akumulasyonu ve sulkuler epitel ülserasyonuna sebep olur (Rovin,
Costich, & Gordon, 1966). Sıçanlarda kemik ve ataşman seviyesinin
kaybının oluşumu 7 günlük bir periyotta olur ancak, belirlemeler için
yapılan deneyler daha uzun sürer. Bu modelde de yıkım bakteriyel
komponente bağlıdır (Bezerra, et al., 2002). Gnotobiyotik sıçanlarda
ligatürler yerleşimi önemli miktarda gingival inflamasyona neden olmaz
(Rovin, Costich, & Gordon, 1966). Sıçan ligatür modelinin bir avantajı da
sistemik hastalık modellerine uygunluğudur. Örneğin tip 2 Zucker
diabetic fatty (ZDF) diabet periodontitis etkileşimi için uygundur
(Peterson, 1995).
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Sonuç olarak sıçan modelleri periodontal hastalıkların prosesi
hakkında önemli bilgiler verir. Sıçan ligatür modeli gnotobiyotik
sıçanlarda bakterilerin periodontal doku kaybı ve gingival hastalıklarda
kilit bir rol oynadığını ifade eder. Sıçan modelleri, oral gavaj modeli ve
A.a lı sıçan modelleri periodontal kemik kaybına neden olan infeksiyonun
teşviki için bakteriyel virülans faktörlerinin belirlenmesinde
kullanılabilir. Genetik olarak modifiye edilen fareler kullanılarak
oluşturulan oral gavaj modelinde periodontal doku yıkımında P.
gingivalis ve A. a içerikli kazanılmış doku yanıtı önemli bir rol üstlenir.
6- Diğer Türler
Periodontolojide başka hayvan modellerinden de faydalanılmaktadır.
Örneğin fareler periodontal hastalılar için kullanılan modellerdir. Ancak
farelerde periodontal hastalık insanlardakinden çok daha farklı bir şekilde
gelişir. Farelerin diş formülü sıçanlardaki gibi her bir kuadrantta 1 insizal
3 molar şeklindedir. İnsizal dişler devamlı bir erüpsiyon durumundadır ve
molarlar yaşla fizyolojik bir modifikasyona girerler. Periodontal
değişimler molarların bukkal yüzeyinde lingual ve palatinalden daha az
olmak şartıyla kemik kaybıyla karakterizedir. Aynı zamanda interdental
ve interradiküler bölgede krater tarzı değişimler ile görülebilir. Bununla
beraber 1 yaşından daha küçük farelerde periodontal hastalık ortaya
çıkmaz. İnflamatuar yanıtlar relatif olarak zayıftır. Alveoler sokette molar
pozisyonundaki değişimler, dişlerdeki erüpsiyon gibi sıkıntılar nedeniyle
periodontolojide çok iyi bir çalışma modeli değildir (Gilmore, 1959).
Koyunlar geniş ölçüde periodontal çalışmalarda yer almış deney
hayvanları grubudur. Her bir kuadranta 3 insizal 1 kanin 3 er adet
premolar ve molar dişlerden oluşmuştur. İnsizal dişler fizyolojik olarak
kısa köklere sahiptir ve mobildir. Bu nedenle periodontal hastalıklar
anterior grup dişleri ve hızlı bir kemik yıkımı ve derin cep oluşumu ile
kolay bir şekilde etkileyebilir (Al-Qareer, 2004).
Tavşanlar periodontolojide biyomateryallerin uygunluğu ya da periimplantitis vakalarını araştırmada kullanılabilir. Bununla beraber
transkortikal delme yöntemiyle tibial ya da radial kritik boyuttaki femoral
defektler geleneksel olarak en fazla kullanılan tavşan yöntemidir.
Tavşanlarda oluşturulan bu defektler periodontal hastalıkların özel
durumunu net bir biçimde belirlemeye uzaktır. Ama kemik iyileşmesini
test için çok ilginç bir model olarak görünür (Schmitt, 1997).
Sonuç
Periodontal hastalıklar için oluşturulan deneysel modeller insanlarda
oluşan
hastalığın
patogenezinin
aydınlatılmasında
kullanılır.
Periodontolojide hayvan kullanımı yeni biyolojik malzemeler ve tedaviler
klinik kullanıma girmeden önce gerekli bir adımdır. Deney modellerinin
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anatomi, fizyoloji ve patojenitesi hastalarla ilgili olmalıdır. Başka bir
deyişle yeni biyomateryal ve periodontal tedavinin güvenliği ve etkinliği
hastalarda net bir şekilde aydınlatılmalıdır.
Maymunlar ve köpekler insanlarla anatomik, fizyolojik benzerlikleri
nedeniyle ilk akla gelen deney hayvanıdır ancak, bu hayvanların
kullanımında etik ve ekonomik kısıtlamalar kullanım alanını ciddi
derecede kısıtlamış hatta imkansız hale getirmiştir.
Sıçanlarda
ve
hamsterlarda
deneysel
periodontitis
oluşturulabilmektedir. Periodontal defektler cerrahi modeller Sıçanlarda
uygulanmıştır. Gnotobiyotik sıçanlarda periodontal hastalıkların
mikrobiyolojisi ile ilgili çalışmalarda kullanılır. Benzer yollarla glided
hamsterları immünolojik çalışmalar için ilginç modeller olabilir. Bununla
beraber dişlerin devamlı sürme eğiliminde olması bu modelin zorluğu ve
dezavantajıdır ancak, bu problem artık çözülmüştür. Periodontal
araştırmalarda yeni yollar araştırılıyor. Bu küçük hayvanların sistematik
kullanımı gelecekte özellikle cerrahi yönlerin araştırılmasında kanıtlar ve
bilgiler oluşturur.
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PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ’NDE KLİNİK VE LABORATUVAR
ÇALIŞMALAR VE DİZAYNLARI
Clinical and Laboratory Studies and Designs in Prosthetic Dentistry
Merve BENLİ
1.Giriş
Günümüz teknoloji koşullarında güncel bilimsel bilginin eldesi
öncelikli olarak gerçekleştirilen laboratuvar ve klinik çalışmalar ile
gerçekleşmektedir. Diş hekimliğinde, kayıp dokuları iade etmeyi
amaçlayan bir bölüm olarak hizmet eden Protetik Diş Tedavisi bilim dalı
bu tür çalışmaların aktif olarak yürütüldüğü bir alan olup, gelişen ve
yenilenen teknoloji ile her geçen gün daha da ivme kazanmaktadır. Bu
yolla elde edilen kazanımlar, hasta ve hekimlerin yararına sunulmakta,
nitelikli hizmet ve sağlık anlayışı geliştirilmektedir.
Günümüz şartlarında meydana gelen gelişmelerle klinik ve
laboratuvar çalışmaları yürütmek pratik hale gelmiş olsa da kullanılan
materyal, çalışma süresi, çalışma dizaynı, araştırılan konu, seans ücretleri,
çalışmaya hastanın dahil edilip edilmemesi gibi değişkenler nedeniyle bazı
kısıtlılıklar yaşanmaktadır. Protetik Diş Tedavisi alanındaki ilk klinik
çalışmalar 1967 yılında yapılmaya başlanmıştır (Swartz, Norman ve
Phillips,1967). Bu çalışmalar her ne kadar klinik çalışma dizaynında
gerçekleştirilmiş olsalar da daha çok araştırılan materyalin performans ve
karakterizasyonuna yönelik olup, materyallerin günlük klinik pratiğindeki
yerini tam olarak yansıtamamaktaydı. Gerçekleştirilen çalışmalar, günlük
klinik uygulamayı göstermekte çok efektif olmamakla birlikte öncül
çalışmalar olmaları sebebiyle kıymetli kabul edilmektedirler. Gelişen
günümüz koşulları bu bağlamda geçmiş kısıtlılıkları ekarte etmekte, ancak
yeni çalışmaların yürütülmesi ve aktarımında yeterli aktivasyonu
sağlayacak eğitimli personelin olmayışı gibi bir problemle
karşılaşmaktadır.
Literatürdeki çalışmaların, ‘geçmiş’ ve ‘gelecek’ kategorisinde
doğru değerlendirme ve karşılaştırmasına imkan sağlamak amacıyla belirli
kriterler geliştirilmiş ve ‘standardizasyon ve kontrolizasyon protokolleri’
alanlara spesifik olarak belirlenmiştir. Bu duruma örnek olarak,
CONSORT (Konsolide Raporlama Çalışmaları Standartları) gibi
protokollerin kullanımı çalışma dizaynlarında önerilmektedir. Aynı
şekilde, dental restorasyonların değerlendirilmesinde FDI World Dental
Federation (Dünya Diş Hekimleri Birliği) yeni kriterler belirlemiştir
(Hickel ve ark, 2007).Bu bildiriye göre, araştırılan restorasyonlar
planlanan araştırma dizaynı ve amacına göre belirli sayıda kriterlerden
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yararlanarak değerlendirilmektedir (Hickel ve ark, 2007). Detaylı bir
klinik çalışma uygulamasında başlangıç ve takip seansları, tedavi ücretleri,
protez tipi, protez maliyeti, ölçü kayıtları ve depolama işlemleri gibi
prosedürler gereksinim duyulan zaman ve ücret talebinde artışları da
beraberinde getirmektedir. Yanı sıra çalışmanın tipi, çalışma süreci,
uygulanan periyod, takip seanslarının sıklığı, çalışmaya dahil edilen hasta
sayısı çalışmanın sonuçlarını etkileyen ve araştırmacılar tarafından dikkate
alınması gereken faktörler olarak kabul edilmektedir (Schwendicke,
Lamont ve Innes,2015).
Materyal ve tedavi şeklinde doğru değerlendirme ve ikiliklerin önüne
geçilmesi adına bilimsel açıdan değerli ve doğruluğu yüksek kalitede
çalışmaların ortaya çıkarılması için randomize kontrollü klinik çalışmalar
(RKÇ), klinik dizayndaki çalışmalar grubu içerisinde en kıymetli olanlar
olarak adlandırılmaktadırlar. Ancak, diş hekimliğinde yürütülen RKÇler,
sıklıkla günlük klinik ortama yakın olmayan koşullar altında
gerçekleşmekte ve yüksek maliyet gerektirmektedirler. Bu çalışmalarda
gözlenen diğer dezavantajlar ise; uzamış gözlem aralığı, kısıtlı katılımcı
sayısı ve yüksek ayrılma oranıdır ki bu faktörler çalışmanın sonuçlarını ve
güvenilirliğini etkilemektedir (Schwendicke, Lamont ve Innes,2015;
Opdam ve ark., 2017).
Planlanan gözlem aralığını istemsiz olarak aşan gözlem aralıkları,
hem çalışma sürecini uzatması hem de gerçek dışı sonuçlara sebep olması
gerekçesiyle bu tür çalışmalarda istenmeyen durum olarak kabul
edilmektedir. Bu duruma çözüm olarak, klinik bazlı çalışmaların
uygulanmasında farklı dizayndaki çalışma tipleri ve koşullarının
oluşturulması önerilmektedir (Göstemeyer, Blunck, Paris ve Schwendicke,
2016). Örnek olarak, çalışmanın amacına göre kohort ya da kesitsel
dizayndaki çalışma tipleri tercih edilebilmektedir (Opdam ve ark., 2011).
Yukarıda bahsedilen bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı, Protetik
Diş Tedavisi alanında gerçekleştirilen farklı tipte klinik ve laboratuvar
çalışma dizaynlarını aktarmaktır. Elde edilen verilerden yola çıkarak
gelecek çalışma tipleri ve tasarılarına yön verilmesi ve temel bir bilgi ağı
oluşturulması hedeflenmektedir.
2. Çalışma Dizaynları
Belirlenen bilim dalındaki mevcut çalışmaların değerlendirilmesi için
elektronik veri aktarım sistemleri (Pubmed1, Google Akademik2)
kullanılmış olup, anahtar kelime olarak ’Protetik diş tedavisi, in vivo, in
vitro’ kelimeleri arama amaçlı tercih edilmiştir. Buna göre, belirlenen 101
adet çalışma ve verileri mevcut araştırmada kullanılmıştır.
Değerlendirmeye alınan çalışmaların %65’i klinik dizaynda olup, farklı
protez tasarımlarını içermektedir. Yanı sıra, çalışmalarda takip süresinin 5
yıldan az olduğu ve çalışmaların %60’ının hasta bazlı kaliteli bilgi ya da
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risk faktörü değerlendirmesini sağlamadığı görülmektedir. Bahsedilen
içerikte bilgi aktarımı sağlayan çalışma sınırlı sayıda olup, varyasyonel
nitelikte istatistiksel sonuçların elde edildiği saptanmıştır.
Klinik ya da laboratuvar dizaynda bir araştırmanın planlanması
aşamasında, çalışma dizaynı ve kurulan hipotezlerin daha kaliteli bir diş
hekimliği hizmeti sağlama potansiyelinin sorgulanması ihtiyacı
doğmaktadır. Özellikle klinik bazlı çalışmalar, diş hekimlerinin günlük
klinik pratiğinde sık karşılaştığı sorunların alternatif çözümlerini sağlamak
ve en iyi kombinasyonları oluşturabilmek adına daha değerli bir konuma
yükselmektedirler. Bu açıdan, çalışma dizaynında kullanılan teknik ve tipi
önem taşımaktadır. Kullanılan tedavi tiplerinin tamir ve yer değiştirme ya
da restorasyon tiplerine göre farklılık oluşturması, çalışma sonuçlarını
etkilemektedir ( Manhart , Chen , Hamm ve Hickel,2004;Gordan ve ark.,
2015). Yanı sıra, prospektif nitelikteki çalışmaların tasarım ve
yürütülmesinde yüksek maliyet faktörü sürecin kesintiye uğramasına
neden olmaktadır (Soncini ve ark., 2007). Çalışmalara ait bir diğer
dezavantaj, kullanılan restorasyon ya da protez tipi ile materyal seçimidir
ki bu durum diş hekiminin klinik uygulamalardaki tedavi alternatifine yön
vermektedir.
Hastaya ait ya da kullanılan materyalin klinik kullanım süresine
yönelik risk değerlendirmeleri, Protetik Diş Tedavisi’nde hasta-hekim
dönüşümlü ihtiyaçların karşılanması adına faaliyete geçirilmektedir.
Mevcut klinik çalışmaların çoğu materyallerin fiziksel ve mekanik
özelliklerine yönelik iken, son dönem çalışmaların diş sıkma alışkanlığı,
hekim değişkenleri ve sosyoekonomik faktörler gibi faktörlere yönelme
olduğu görülmektedir ( Heintze , Ruffieux ve Rousson, 2010; Kopperud ve
ark., 2012).
Güncel teknoloji ile elde edilen yeni materyallerin sahip oldukları
yeni donanımların, eski materyallere oranla daha uzun süre hizmet
edebilme kapasiteleri bulunmaktadır (Kramer , Garcia-Godoy ve
Frankenberger, 2005). Bu nedenle, klinik dizaynda yapılan çalışmaların 3
yıldan daha az bir süre ile takip edilme oranları, elde edilen bilginin klinik
önemini kısıtlayıcı bir rol oynamaktadır (van Dijken, 2002). Yanı sıra, res1-Pubmed: Ücretsiz bir biyomedikal veritabanı. Sitede yer alan başvuru kitapları moleküler
biyoloji, genetik ve tıp bilimleriyle ilgili konulara ışık tutmaktadır. Sağlık bilimleri
konusunda yapılan uluslararası çalışmalar, yayımlanan makaleler, en son gelişmeler de
siteden izlenebilmektedir.
2-Google Akademik: 20 Kasım 2004 tarihinde Google tarafından hizmete alınan ve sadece
akademik makaleler ve konularda arama yapan bir arama motorudur. Konuların altındaki
atıflar bölümünde makaleye atıfta bulunan diğer makalelerin sayısını ve o makalelerin
listesini verir.
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torasyonlara ait başarısızlık tiplerinin bu süreden daha uzun bir vadede
meydana geldiği görülmektedir (Pallesen ve ark., 2013). Bu ve bu gibi
nedenlerle, yeni nesil klinik çalışmaların takip sürelerinin 3 yıldan az
olmayacak şekilde gerçekleştirilmelerinin daha anlamlı sonuçlar vereceği
düşünülmektedir.
Yeni materyal ya da güncel tedavi tekniğine yönelik çalışmalar, diş
hekimliğinin klinik yararlanım, uygulanabilirlik, güvenilirlik, etkinlik ve
maliyet konularına katkı sağlamaktadır (van Dijken,2002). Ancak, hali
hazırda etkin bir şekilde hizmet eden bir materyalin olması durumunda,
yeni ortaya atılan bir materyalin beklenilen popülerliği gösterememesi gibi
bir durum ortaya çıkabilmektedir (Smail-Faugeron ve ark., 2013). Bu
nedenle, mevcut altın standart ile karşılaştırılan materyale yönelik
çalışmaların güvenilir istatistiksel sonuçlar verebilmesi için geniş
örneklem büyüklüğüne sahip olması gerekmektedir.
Dental materyalleri konu edinen çalışmalarda, diğer çalışma
prosedürlerinde de olduğu üzere, standardizasyon kurallarına
uyulmaktadır (Heintze , Ruffieux ve Rousson, 2010). Elde edilen veriler
göre, restorasyon ya da protezin değiştirilmesine yönelik durumlar
tanımlanmaktadır. Ancak, günlük klinik pratiğinde restorasyon değiştirme
ya da yenileme kararı sadece materyale bakılmak suretiyle verilmemekte,
hastanın genel ve ağız sağlık durumu, maliyet, risk değerlendirmesi ve
onama göre uygulanmaktadır. Bu konuda her ne kadar standardize kriterler
rehber olarak alınsa da son kararın verilmesinde hastaya bağlı ve hastayla
ilişkili faktörlerin etkili olduğu görülmektedir ki buna göre prospektif ya
da retrospektif dizaynda çalışmalar üretilebilmektedir (Liatukas,1972).
Aynı şekilde, protez tipinin yenilenmesinde tedavi eden hekim ve tecrübesi
de rol oynamaktadır. Bu nedenle, protez yenilenme kararı varsa gerekçesi,
protezin mevcut durumu ve karar vermede uyulan kriterlerin kaydedilmesi
gerekmektedir. Yanı sıra, çalışmalar arasında güvenli karşılaştırmaların
yapılabilmesi adına protezin ‘başarı’ ve ‘başarısızlık’ tanımları net olarak
ve aynı kavramlar çerçevesinde yapılmalıdır.
Takip seanslarını içeren çalışma dizaynlarında, hastanın geldiği her
seans için dijital kayıt süreci izlenmektedir. Bu yolla elde edilen veriler,
elektronik olarak depolanmakla beraber uygulama süreci zaman ve
depolama alanı gibi kısıtlılıklarla karşılaşılmasına neden olmaktadır.
Ayrıca, takip seanslarında uygulanan protez tipi ve materyali bilgisine
yönelik belirli ve standardize kriterler bulunmamakta, bu durum
klinisyenin kararına bırakılmaktadır. Bu nedenle, geçmiş ve gelecek
çalışmaların birbirleriyle karşılaştırılabilmesi ve değerlendirilebilmesi
adına standardize bir takip seansı rehberine ihtiyaç olduğu görülmektedir.
Günümüz çalışma tasarımlarında, hastanın kendisinden elde edilen
geri bildirimlerin değerlendirilmesinin son dönemde popülerliğini artırdığı
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gözlenmektedir (Tsakos , Allen , Steele ve Locker,2012; Opdam ve
ark.,2017). Tedavi seansının etkinliği değerlendirmesinde hastanın
görüşleri ve yorumları dayanak olarak kullanılmaktadır. Bu yolla, protez
tiplerinin hasta üzerinde oluşturduğu etkiyi ölçmek amacıyla hayat kalitesi
değerlendirme formlarının önemi artmaktadır.
3. Sonuç ve Öneriler
Diş hekimliğinde hızlı bir şekilde yükselişe geçen inovatif materyal
ve teknik sahasının, pratik uygulamalara entegrasyonunun sağlanmasında
klinik ve laboratuvar çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle,
yapılması planlanan çalışmaların belirlenen amaç ve hedef doğrultusunda
yeterli donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Çalışma dizaynı
hazırlanırken en başta sorgulanması amaçlanan hedefler net olarak
belirlenmeli ve ideal araştırma koşulları maksimum düzeyde elde edilmeye
çalışılmalıdır.
İdeal çalışma dizaynında, çalışmayı yürüten araştırmacıların ve
çalışmaya dahil edilen hasta grubunun körlenmesi, sonuçları etkilemesi
sebebiyle sağlanmalıdır. Bu durum, Protetik Diş Tedavisi’nde yapılan
çalışma tiplerinde zor sağlanmakta olup, duruma yardımcı olması ve
ikiliklerin önüne geçilmesi açısından, araştırmacıların belirlenen çalışma
yöntemine göre kalibre edilmeleri ve ‘çoklu araştırmacı’ kullanımına
gidilmesi önerilmektedir (Rasines Alcaraz,2014).
Farklı tedavi tiplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmeleri için
kısa takip sürelerinin tercihi önerilmemekte olup, materyal ve teknik
takibinin uzun süreli periyotlarda yapılması gerektiği vurgulanmaktadır
(Opdam ve ark.,2010). Ancak, sürdürülebilirlik kavramı pratik
uygulamada hastanın devamlılığı ve istekliliği doğrultusunda çalışma
seyrinde aksaklıklara neden olmaktadır ki bu durum klinik çalışmaların
değerini arttırmaktadır. Sonuçları etkileyen bir diğer faktör ise, takip
seanslarında restorasyon ya da protezi yapan hekimin değerlendirmeyi
yapmaması, diğer bir deyişle ‘bağımsız değerlendirme’ nin yapılması
gerekliliğidir. Bu durum, ekstra personel gereksinimi doğurduğu için
çalışmanın maliyetini yükseltmektedir.
Yeni dental materyaller ve teknikleri araştıran çalışmalar, araştırılan
materyalin dental pazara sürülmesi ya da tekniğin uygulanabilir hale
gelmesi açısından öncül nitelik taşımaktadırlar. Özellikle klinik bazlı
çalışmalar, beklenen sonuçlar açısından laboratuvar çalışmalardan daha
değerli bulunmaktadır (Kopperud ve ark.,2012). Güvenilir sonuçların elde
edilebilmesi adına, araştırılan materyal ya da tekniğin mevcut altın standart
ile karşılaştırılması ve ‘çıkar çatışması’ faktörünün ekarte edilmesi
gerekmektedir.
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Sonuç olarak, planlanan araştırmanın başında belirlenen hedeflere
göre çalışma dizaynı randomize kontrollü, kohort, retrospektif vb. olacak
şekilde tanımlanmalıdır. Her çalışma dizaynı belirli avantaj ve
dezavantajlara sahip olup, ideal bir çalışmadaki tüm olumlu faktörleri
bünyesinde toplayan tek bir çalışma tipi bulunmamaktadır. Bu nedenle,
farklı çalışma tiplerinin kombine olarak kullanıldığı ‘miks’ tipte dizaynlar
oluşturulması çözüm olarak düşünülebilir niteliktedir. Bu bağlamda elde
edilen sonuçların, gelecekte yeni çalışma tasarıları ve inovatif fikirleri
indükleyici nitelikte sunulması ve yaygınlaştırılması net kazanımlar olarak
değerlendirilmektedir.
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BENIGN FIBROOSSEÖZ LEZYONLAR (2017 YENI
SINIFLAMA)
Benign Fibro-osseous Lesions (2017 New Classification)
Nazife Begüm KARAN* & Yaşar GÜLER**

1.GİRİŞ
Çenelerin ve kraniyofasiyal yapıların bening fibro-osseöz lezyonları,
oldukça değişken etiyolojileri ve patogenezi olan, fakat benzer histolojik
özellikleri nedeniyle sınıflandırılması zor olan çeşitli hastalık gruplarını
kapsar. (Hall, 2017)
Bening fibro-osseöz lezyonlar, değişken hücresel yanıtlar sonucu
normal olgun kemiğin patolojik ossifikasyon/kalsifikasyonuyla
fibroblastik fibroma ile yer değiştirmesi sonucu oluşur. (Hall, 2017)
Bening fibro-osseöz lezyonların, kesin tanısının insizyonel ya da
eksizyonel biyopsi materyalinin incelenmesi ile mümkün olmadığı
vurgulanmış ve her zaman detaylı bir klinik ve radyolojik incelemeye
ihtiyaç olduğu öne sürülmüştür. Yeni bilgilere göre ele alınan
sınıflandırma; genetik mutasyonlar ve gelişimsel etiyolojik faktörler
sonucunda oluşan lezyonları ve gerçek neoplazmları içerir. Bu hastalık
yelpazesinde tanımlanmış malignite bulunmamakla birlikte, gnatik ve
kraniofasial kemiklerin intrakranyal bağlantıları olması nedeniyle,
ensefalit ve menenjit oluşumu ihtimaliyle ölümcül sonuçlara sebebiyet
vereceği de unutulmamalıdır. (Hall, 2017)

2.SINIFLANDIRMALAR
Yıllar içerisinde çok fazla sınıflandırma yapılmış ve kavram
karmaşasına neden olmuştur. Bu kavram karmaşasının sebebi kraniofasial
bölgede görülen bening fibro-össeoz lezyonların benzer histolojik, klinik
ve radyololojik özelliklere sahip olmasıdır. Bu konuda yapılan en güncel
sınıflandırma, 2017 yılında Dünya Sağlık Örğütü tarafından yapılmış
olmakla birlikte, daha eski sınıflamalar da günümüzde halen araştırmacılar
tarafından tercih edilebilmektedir.
Günümüze kadar yapılan sınıflandırmalar:

(Dr. Öğr. Üyesi); Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş
ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Rize/Türkiye
** Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Rize/Türkiye
*
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 Charles Waldron Classification Of The Fibro-Osseous Lesions Of
The Jaws (1985)
 Working Classification Of Fibro-Osseous Lesions By Mico M.
Malek (1987)


Peiter J. Slootweg & Hellmuth Muller (1990)



WHO Classification (1992)

 Waldron Modified Classification Of Fibro-Osseous Lesions Of
Jaws (1993)


Brannon & Fowler Classification (2001)



WHO Classification Of Fibro-Osseous Lesions Of Jaws (2005)



Paul M. Speight & Roman Carlos Classification (2006)



Eversole Classification (2008)



WHO Classification Of Fibro-Osseous Lesions Of Jaws (2017)

Yakın zamanda en güncel sınıflandırma WHO (Dünya Sağlık Örğütü)
tarafından, “Fibro-osseöz ve osteokondromatoz lezyonlar” başlığı altında
yayınlanmış olup, 2005 basımında yer alan “Kemik ile ilişkili lezyonlar”
başlığı altında yer alan bazı lezyonlar 2017 yılında yapılan sınıflandırmada
“Dev hücreli lezyonlar ve kemik kistleri” başlığı altında listelenmiştir.
Eversole ve ark. tarafından 2008 yılında ise daha kapsamlı bir
sınıflandırma yapılmıştır. Bu hastalıkların ayrıcı özelliklerinin
bilinmesiyle yapılan sınıflamalar zamanla daha da değişebilir niteliktedir.
WHO (Dünya Sağlık Örğütü) Sınıflaması (2017) : Ossifiye Fibroma
a. Semento Ossifiye Fibroma
b. Juvenil ossifiye fibroma
i. Trabeküler tip
ii. Psammomatoid tip
Familya Gigantiform Sementoma Kemik Displazileri
a. Fibröz Displazi
i. Monostotik
ii. Poliostotik
iii. Endokrinopati ile poliostotik (McCune-Albright)
Semento-Osseöz displazi
a. Fokal semento-osseöz displazi
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b. Florid semento-osseöz displazi
c. Periapikal semento-osseöz displazi
Osteokondroma

3.OSSİFİYE FİBROMA
3.1. Semento-Ossifiye Fibroma
Ossifiye fibroma (OF), 1872'de Menzel tarafından ilk kez tanımlanan,
nadir görülen benign fibro-osseöz bir lezondur ve bu terim ilk olarak
1927'de Montgomery tarafından literatürde tanıtılmıştır. (Maeso-Plaza,
2009)
Ossifiye fibroma, benzer histoloji ve radyoloji ile ortaya çıkan benign
fibro-osseöz lezyonlardan biridir. Patoloji analizinde, bu iyi huylu tümör;
fibrotik doku ve osteoblastlar içeren lammellar kemikten oluşur. Tümör
yavaş büyüyen özellik gösterir ve komşu kemikten iyi ayrılır. Bazı
lezyonlar büyük ebatlara ulaşıp estetik ve fonksiyonel deformiteye neden
olabilir. OF'larda hem kemik hem de sement benzeri ürünlerin varlığı
nedeniyle, bu lezyonlar ossifiye fibroma, semento-ossifiye fibroma ve
sementifiye fibroma olarak adlandırılır. Bu 3 terimin aynı lezyonu
tanımladığı kabul edilmiştir. (Maeso-Plaza, 2009; Triantafillidou, 2012)
Çenelerde görülen OF'un klinik görünümü, genellikle ağrısız ve
genişleyen küresel veya oval çene kütlesi şeklinde olup, diş köklerinde
rezorpsiyona ve yer değiştirmeye neden olabilir. (Triantafillidou, 2012)
Alt çenede bulunan geniş lezyonlarda, panoramik radyografide ve
bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarında, mandibula alt sınırı
karakteristik olarak eğilmiş ve incelmiş şekilde izlenebilir.

(Triantafillidou, 2012)
Radyografik olarak lezyonlar, kalsifikasyon miktarına bağlı olarak,
tamamen radyolüsent/ mikst veya tamamen radyoopaktır ve radyolusent
bir sınır ile çevrilidir. Ancak her durumda da lezyonların etrafında sklerotik
bir hat bulunmaktadır. Nadiren multilokuler görünümdedir. (Hemavathy
ve Roy,2011).
OF'lar, 2-4 dekatlar arasındaki hastalarda görülmekle birlikte, çocuklar
ve ergenler ile yaşlı erişkinlerde de ortaya çıkabilir. Mandibula (özellikle
molar bölge) maksilladan daha sık etkilenirken, kafa ve yüz kemikleri de
(periorbital, frontal, etmoid, sfenoid ve temporal kemikler) bu tümörün çok
sık karşılaşıldığı alanlardandır. (Triantafillidou, 2012) (Şekil 3-1)
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Şekil 3-1. A: Ossifiye Fibromanın neden olduğu maksilla posterior
bölgede genişleme. B: Aynı hastaya ait maksilla posterior bölgede
radyolüsent-radyoopak (mikst) radyografik görünüm. (Neville, 2009)
Histolojik olarak; OF iyi tanımlanmış ve çoğunlukla bitişik kortikal
kemikten, etrafındaki stromanın ince sınırıyla (radyograflarda görülen litik
sınırlara eşdeğer) ayrılmıştır. Bu nedenle küçük lezyonlar kolaylıkla
enükle edilebilir. OF matriksi, farklı olgunlaşma seviyesinde ve oranlarda
örgülü kemik (Woven Bone) ve sement benzeri dokulardan oluşur. (Şekil
3-2) Genellikle osteoblastik hücreler kemik trabeküllerini belirgin bir
şekilde çepeçevre sarar. Zamanla lamellerdeki maturasyon ve
minerilizasyonun artmasıyla matriks daha karmaşık bi yapı haline gelir.
OF’nin matrixi orta derecede hücreli ve atipi olmadan monomorfik
fibroblastlara benzeyen bir stromaya gömülüdür. İğsi hücreler storiform
halkalar ve hiperkromatik çekirdeklere sahiptir; mitoz genellikle
gözlenmez. (Baumhoer, 2017)

Şekil 3-2. Birbiriyle karışmış halde bulunan örgülü kemik ve sement
benzeri yapı. Periferik sınırları gösteren küreler. (Ok ile gösterilen kısım)
(Neville,2009)
OF’nin osseöz displazilerden klinik ve histolojik olarak ayrımının iyi
yapılması gerekmektedir. (Bkz. 6.1 ve 6.2)
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OF için tercih edilen tedavi cerrahi eksizyondur. Küçük ve iyi
sınırlanmış lezyonlar enükleasyon ve küretaj ile eksize edilebilirken,
özellikle çeneler arasında daha agresif bir seyir gösteren daha büyük
lezyonlar sağlıklı marjin içerisinde radikal cerrahi (maksillektomi ve
segmental mandibulektomi) gerektirir. Daha küçük ve iyi sınırlı
lezyonlarda tedavi sonrası nüks nadir iken, hızlı büyüme gösteren agresif
lezyonlar için rekürrens oranı %-20- 25’dir. Bu hastaların yıllık muayene
ile takip etmesi önerilir. (Triantafillidou, 2012)
3.2. Juvenil Ossifiye Fibroma
3.2.1. Juvenil Trabeküler Ossifiye Fibroma (TrJOF)
Trabeküler desmo-osteoblastoma olarak da bilinen TrJOF, osteoblastik
çerçevesi olmayan kemik trabekülleri ve hücreli osteoid içeren, hücre
açısından zengin fibröz bir stromadan ve dev hücrelerin agregatlarından
oluşan genellikle çocukların çenelerini etkileyen bir lezyon olarak
tanımlanmaktadır. (Eversole, 2008)
Hastaların büyük çoğunluğu çocukluk ve ergenlik çağındadır.
Hastaların sadece %20'si 15 yaşın üzerindedir. Birkaç olgunun
incelenmesiyle ortalama yaş aralığı 8.5-12 yıl olarak bulunmuştur.
Erkekler ve kadınlar eşit şekilde etkilenir. Maksillada, mandibuladan biraz
daha sık görülür. Çene kemikleri dışındaki bölgelerde nadir gözlenir.
(Eversole,2008)
Klinik olarak, TrJOF genellikle etkilenen alanın ilerleyici ve hızlı
genişlemesi ile karakterizedir; Ağrı nadir bir semptomdur. Maksillada,
nasal pasaj tıkanıklığı ve epistaksis görülebilir. Radyografide kortikal
kemikte incelme ve perforasyon gözlenir. Sınırları düzgündür ve kortikal
kemikte ekspansiyon yapar. Kalsifikasyon miktarına bağlı olarak,
lezyonlar değişken derecelerde radyolüsensi veya radyoopaklık
gösterebilir. Buzlu cam ve multiloküler petek görünümü bildirilmiştir.
(Eversole,2008)
JAOF'nin klinik seyri, konservatif eksizyonu takiben nadiren nüks ile
karakterizedir. Slootweg ve ark. yaptığı bir çalışmadan 10 hastanın 3'ünde
bir veya daha fazla nüks rapor edilmiştir. Radikal cerrahi müdahaleye
başvurmadan bu vakalarda tam iyileşme sağlanabilir. Malign dönüşüm
bildirilmemiştir. (Eversole, 2008)
3.2.2. Juvenil Psammomatoid Ossifiye Fibroma (JPOF)
Psammomatoid tip, lokal agresiflik ve eksik rezeksiyon sonrası erken
rekürrens eğilimi ile karakterizedir. JPOF'de görülen psammomatoid
bodlar, klasik menenjiomaların konsantre kalsifiye lameller yapısını
içermeyen kalsiyum taşlarına benzer. (Evrard, 2017)
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Radyolojik görünüm sıklıkla OF’ye benzemektedir: yuvarlak ve iyi
sınırlandırılmış, boşlukları işgal eden kemik lezyonu, bazen kemik
korteksinin parçalanmasıyla birlikte görünür, periost reaksiyonu yoktur.
JPOF'ın en önemli özelliği; yumuşak dokularda, az miktarda lineer
kalsifikasyon veya osteoid trabekül buludurmasıdır. (Evrard,2017)
JPOF, ilk semptomların başlangıcından 4-5 yıl sonra, ergenlik çağında
sıklıkla diğer OF formlarından daha erken teşhis edilir. Yetişkinlerde de
görülebilir. (Evrard, 2017)
Klasik önerilen tedavi yönetimi, konvansiyonel OF’dan daha yüksek
rekürrens riski olduğu için total rezeksiyondan oluşur. (Evrard, 2017)

4. AİLESEL GİGANTİFORM SEMENTOMA
Gigantiform cementoma (GS), çenelerde nadir görülen, benign fibro
cemento osseöz bir lezyondur. İlk kez Norberg tarafından 1930'da
tanımlanmıştır. (Hall, 2017) Beyaz ırkta, Afrika ve Doğu Asya kökenli
insanlar arasında daha fazla görülmektedir. Otozomal dominant geçiş
özelliği taşır. (Wang, 2015)
Gigantiform sementoma genellikle yavaş büyüyen, çok odaklı ve her
iki çeneyi de kapsayan, ekspansif lezyonlar şeklinde izlenebilir. İleri
vakalarda lezyonlar ağrısız şişme ve yüz deformitesine neden olabilir.
(Abdelsayed, 2001)
Radyografik olarak, GC genellikle çene orta çizgilerini aşan
multiloküler, ekspansif ve lobüler, mikst, radyolüsent ve radyoopak
lezyonlar olarak görülür. (Abdelsayed, 2001) (Şekil 4 -1)

Şekil 4-1. A: Ailesel gigantiform sementoması olana genç hasta. B: BT
görüntüsünde çenelerin dörtte biri büyüklüğünde lezyonlar. (Neville,
2009)
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Mikroskopik olarak lezyonlar, ağırlıklı olarak sement çökeltileri ve
sınırlı kemik oluşumu ile karışan farklı derecelerde sellülarite gösteren
fibroblastik doku prolifereasyonundan oluşur. (Abdelsayed, 2001)
Gelişimi tipik olarak birinci veya ikinci dekatlarda başlar, bunu hızlı ve
genişleyerek büyüme izler. Tedavi edilmediğinde beşinci dekatlarda
durgunlaşır. Nüks oranını azaltmak amacıyla konservatif fakat komple
cerrahi eksizyon ile tedavi edilmesi önerilir. (Abdelsayed, 2001:Wang,
2015)

5. KEMİK DİSPLAZİLERİ
5.1. Fibröz Displazi
1938'de Lichtenstein, gelişimsel bir anomali olarak fibröz displazi
terimini, olgunlaşmamış kemiğin düzensiz trabeküllerini içeren fibröz
doku ile medüller kemiğin yer değiştirmesi olarak tanımladı. (Borys,
2010).
Fibröz Displazi, ilgili kemikte ekspansiyona, kalınlaşmaya ve ardından
skleroza yol açar. Bu da, kraniyofasiyal bölgede kranyal asimetriye ve yüz
deformitelerine neden olur. İlginç olarak, yüz asimetrisi, kraniyofasiyal
FD'nin ilk bulgusu olabilir bununla birlikte işitme ve nadiren görme kaybı
da hastalarda gözlenebilen bulgulardır. Baş ağrısı en sık görülen
semptomdur, ancak lezyon büyüdükçe oluşan kompresyona bağlı diğer
belirtiler ortaya çıkar. Orbital ve periorbital kemik tutulumu hipertelorizm,
görme bozukluğu ve körlüğe; sphenoid ve temporal kemik tutulumu ise
vestibüler disfonksiyon, yüz felci, trigeminal nevralji, kulak çınlaması ve
işitme kaybına yol açar. Paranazal kemik tutulumu, burun tıkanıklığı,
sinüzit semptomları, burun kanaması, anosmi ve son olarak mandibula ve
maksiller kemik tutulumu diş bozukluğuna ve diş kaybına neden olabilir.
(Hanifi, 2013)
Fibröz displazi etkilenen kemik sayısına monostotik ve poliostotik diye
iki farklı varyantı bulunmaktadır. Bunların yanısıra endokrin hastalıklarla
ilişkili olan (McCune Albright) formu da vardır.
5.1.1. Monostotik Fibröz Displazi
Tüm FD olgularının %70-80'i monostatik tiptir. Kraniofasial bölge
veya vücudun diğer bölgelerindeki kemik yapılarından sadece bir tanesi
etkilenir. Monostotik fibröz displazi kraniofasiyal bölgede en sık çene
kemikleri, etmoid, frontal ve temporal kemikte rastlanılırken, vücutta ise
en yaygın olarak kaburga ve proksimal femuru etkiler. Çene kemiklerinde
maksillada mandibuladan daha sık gözlenir. Cinsiyet ve ırk ayrımı
yapmadan 20-30 yaşlar arasında görülür. Lezyon boyutları ergenlik
çağından sonra değişmez. Monostotik FD ile ayırıcı tanıda unikameral kist,
nonosteogenetik fibrom, dev hücreli kemik tümörü, anevrizmal kemik kisti
47

(ABC), adamantinom, eozinofilik granülom ve plazma hücreli miyelom
düşünülmelidir. (Eversole, 2008; Jeyaraj ve Srinivas, 2014; Hanifi, 2013)
(Şekil 5-2)
5.1.2. Poliostotik Fibröz Displazi
Tüm FD olgularının %20-25'i poliostatik tiptir. Kraniyofasiyal bölge ve
iskelet sisteminde birden fazla kemik etkilenir. Genellikle kaburga ve uzun
kemiklerde multiple lezyonlar vardır. Bu durum 10 yaşından önce ortaya
çıkar. Lezyonlar, çocukluk döneminde büyür, nadiren puberteden sonra da
büyümeye devam eder. Poliostatik FD'nin ayırıcı tanısında,
hiperparatiroidizm, poliostotik Paget hastalığı, tek taraflı enkondromatoz,
nörofibromatoz ve Çerubizm düşünülmelidir. (Hall, 2017; Hanifi, 2013)
Literatürde kraniyofasiyal bölgede görülen lezyonların aynı başlık
altında nitelendirilmesi, sınıflamada kolaylık sağladığı için
“Kraniyofasiyal FD lezyonları” olarak da değerlendirilmektedir.
Kraniyofasiyal bölgede görülen FD lezyonları genellikle maksillayı
etkiler; ancak, bazen suturaları geçip sfenoid, zigomatik, temporal,
frontonazal kemikler ve kafa tabanı gibi komşu veya bitişik kemikleri de
etkileyebilir. Genellikle unilateral olarak görülür. Burada önemli olan
husus, vücut tutulumu olmaksızın kraniyofasiyal bölgede birden fazla
kemiğin etkilenmesidir. Bu nedenle Kraniyofasiyal FD’nin Poliostatik
FD’den farklı olarak tanımlanması gerekir.
Radyolojik bulgular karakteristiktir ancak patognomonik değildir.
Kesin bir tanı için biyopsi ve histopatolojik inceleme gereklidir.
Lezyonların radyolojik özellikleri kemik ve fibröz matriks oranına göre
değişir; Bunlar genellikle üç şekilde gözlenir:
 Pagetoid model; kemik-fibröz matriksin oranı eşittir. Buzlu cam
veya portakal kabuğu görünümü vardır.
 Sklerotik model; kemik yapısı ön plandadır. Baş boyun
bölgesindeki FD'lerin çoğu bu tiptedir.
 Radyolüsent model; fibröz matriks ön plandadır. Kistik
dejenerasyon, basit kemik kisti (SBC) ve anevrizmal kemik kisti (ABC),
FD'deki radyolüsensiden sorumludur. (Hanifi, 2013). (Şekil 5-1)
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Şekil 5-1. Mandibula sağ bölgede ekspansiyon yapan FD vakası. Oklüzal
grafide buzlu-cam görünümü. Lezyonun sınırları düzensizdir.
(Neville,2009)
Histolojik olarak, hücresel ve gevşek biçimde düzenlenmiş fibröz bir
stromada olgunlaşmamış örgülü kemiklerin düzensiz şekilli trabekülleri
gözlenir. Trabeküllerin şekilleri genellikle "Çin karakterlerini" taklit eder
ve genellikle kemikte ‘osteoblastik çerçeve’ yoktur. Ancak literatürde,
‘osteoblastik çerçevenin’ olduğu vakalar da rapor edilmiştir bu nedenle
diğer fibro-osseöz lezyonlardan ayırt edilemesi zordur. Kraniyofasial
bölgede bulunan FD lezyonları histolojik olarak diğer FD lezyonlarından
farklıdır. Kraniyofasial bölgede bulunan lezyonlarda normal kemik ile
etkilenen kemik herhangi bir demarkasyon hattı bulunmadan daima birbiri
içine geçmiş durumdadır. Vücudun diğer bölgelerinde bulunan FD
lezyonlarında demarkasyon hattı bulunabilir. İkinci ayırıcı özellik olarak,
kraniofasial FD' lezyonunun matür bölgesi incelendiğinde, lezyonun
trabeküllerinin lamellar kemiğe dönüştüğü izlenebilir, bu durum diğer
iskelet kemiklerinde gözlenmez. (Jeyaraj ve Srinivas, 2014) (Şekil 5-2)

Şekil 5-2. A: Olgun Fibröz Displazi. Bağ dokusu içinde ayrı ve geniş
şekilde bulunan kemik trabekülleri. B: Kemiğin olgunlaşmış lamelleri.
(Neville,2009)
Malign dejenerasyon, radyoterapi gören alanlarda, özellikle de
poliostotik FD'de çok az miktarda (%0,5) görülür. Malignite durumunda
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lezyonda hızlı büyüme, ağrı, nekroz, kanama ve serum alkalin fosfataz
seviyesinde yükselme görülür. Kalsiyum, parathormon, 25
hidroksivitamin D ve 1,25 dihidroksivitamin D normaldir. Poliostotik
FD'de hipofosfatemi, hiperfosfatüri ve osteomalazi görülebilir. (Hanifi,
2013) (Şekil 5-2)
Fibröz Displazinin büyümesi, kişi genellikle iskeletsel olgunluğa
eriştiğinde stabilize olma eğilimindedir. Aynı zamanda, bu dönem
sonrasında spontan gerileme bildirilmiştir. FD’nin kendini sınırlama
eğiliminden dolayı genellikle konservatif tedavi uygulanır. Küçük yaşta
görülen, geniş lezyonların sebep olduğu kozmetik ya da fonksiyonel
deformite olgularında FD’lerin tedavisi mümkün olduğunca uzun süre
ertelenmelidir. Tedavisi, total rezeksiyon yerine kontur tıraşlama
prosedürüyle kısıtlandırılmalıdır. Bir yıldan fazla süredir büyüme
göstermeyen non-agresif ve sessiz lezyonlarda estetik ve fonksiyonel
problemlerin çözülebilmesi için en iyi tedavi seçeneklerinden biri kontur
düzenlenmesi veya tıraşlanmasıdır. (Jeyaraj ve Srinivas, 2014)
5.1.3. Endokrinopati İle Poliostotik Fibröz Displazi (MccuneAlbright Sendromu)
Donovan McCune ve Fuller Albright tarafından ilk olarak 1930'ların
ortasında tanımlanmıştr. 1991'de, hastalığın hücre içi sinyallemeyle ilgili
heterotrimerik G protein kompleksinin uyarıcı Gsa-alt birimini kodlayan
GNAS1 geninde meydana gelen bir mutasyon sonucu olduğu
keşfedilmiştir. (Shaw, 2016).
McCuneeAlbright sendromu (MAS), poliostotik FD, endokrin
bozuklukları ve cafe'-au-lait cilt pigmentasyonu üçlemesi ile karakterize
nadir görülen multisistemik bir hastalıktır. MAS hastalarının %90'ında,
kraniofasial bölgede FD lezyonları, orofasiyal deformite, diş hastalıkları,
kemik ağrısı ve bozulmuş ağız hijyeni görülür. (Akintoye,2013) (Şekil 53)

Şekil 5-3. Poliostatik Fibröz Displazi. McCune Albright Sendromu. Cufe
au lait pigmentasyonu. (Neville, 2009)
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MAS’da hücresel boyutta meydana gelen mutasyon, adenil siklazın
yapısal aktivasyonuna ve 3,5-siklik adenosin monofosfatın (cAMP) aşırı
üretilmesine neden olur. Hastalık fenotipinin ciddiyeti, embriyogenezis
sırasında mutasyonun ne zaman meydana geldiğine ve mutasyon geçirmiş
hücrelerinin göç ettiği yerlere bağlıdır. Mutasyon, hücre içi oluşumu
sırasında meydana gelirse, 3 germ hücresi tabakası etkilenecek ve bireyde
MAS geliştirecektir. Daha sonra embriyogeneziste meydana gelen
mutasyonlar, izole FD veya kemik hastalığı olmayan endokrinopatiler gibi
daha sınırlı bir fenotipe sahip olacaklardır. (Akintoye, 2013)
MAS’ın iskeletsel, endokrin ve kutanöz lezyonların klinik belirtileri ve
semptomları büyüme gelişim dönemi içerisinde izlenir. MAS'de ciltte
cafe-au-lait adı verilen hiperpigmentasyonlar sıklıkla doğumda görülür.
Nörofibromatozdaki hiperpigmentasyonun pürüzsüz sınırlarının aksine,
karakteristik düzensiz sınırlara sahiptir. MAS ile ilişkili cafe-au-lait
hiperpigmentasyonu, genellikle orta hattın ortasına son bulur veya orta
hattın etrafında görülür. MAS’lı hastalarda görülen FD’nin klinik seyri
etkilenen iskeletin miktarına ve alanlarına bağlı olarak geniş bir spektruma
sahiptir. FD hastaları büyüdükçe, etkilenen kemiklerde ağrı ve yumuşama
görülebilir, bu da çocuklarda yorgunluğa veya çabuk yorulmaya neden
olur. Ayrıca, FD'den etkilenen uzun kemiklerde spontan kırık meydana
gelebilir ve proksimal femurda coxa vara (Çoban Çöküşü) gibi progresif
deformiteler görülebilir. Erken ergenlik kızlarda yaygındır ve aktif
yumurtalık kistleri nedeniyle oluşur. Epizodik dönemlerle östrojenin fazla
salgılanması erken gögüs gelişimine, büyümede hızlanmaya ve vajinal
kanamaya neden olabilmektedir. Erken puberte dönemine erkek
çocuklarda daha az rastlanır; bununla birlikte, genellikle Leydig ve Sertoli
hücre hiperplazisi bağlantılı olan makro-orşidizm ve testiküler ultrason
anormallikleri ile birlikte bulunurlar. (Akintoye, 2013)
FD/MAS, klinik, biyokimyasal ve radyografik bulguların bir bileşimini
temel alan bir klinik teşhistir. FD dokusunun mutasyon analizi, hastalığın
mozaik doğası nedeniyle şüphelidir ve klinik tedaviye nadiren yardımcıdır.
FD/MAS şüphesi olan tüm hastalar, tiroid fonksiyon testleri, tiroid
ultrasonu ve insülin büyüme faktörü 1 seviyesini içeren tiroid ve hipofiz
bezi tutulumu için tarama yapılmalıdır. Testis ultrasonografisi erkeklerde
yardımcı bir tanı aracı olmasına rağmen, rutin pelvik ultrasonografisi
yumurtalık kistlerinin epizodik doğası nedeniyle erken puberte döneminde
klinik bulgusu olmayan kızlarda nadiren bilgi vericidir. Çocuklarda
büyüme hızının izlenmesi çok önemlidir, çünkü MAS'ın tüm endokrin
belirtileri büyüme değişikliklerine neden olabilir. 5 yaşıdaki ve daha
üstündeki çocuklarda, teknetiyum (99mTc-metilen difosfonat) kemik
sintigrafisi, FD alanlarını saptamak için yararlıdır; düz radyografilerde
ayrıca değerlendirilebilir. (Akintoye, 2013)
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Multiorgan tutulumu, FD/MAS'lı hastaların dental ve tıbbi tedavisini
karmaşık hale getirir ve zorlayıcıdır. Bu nedenle tedavi sırasında diş
hekimi, endokrinolog, aile hekimi, ortopedik cerrah, fizik tedavi uzmanı
ve sosyal hizmet uzmanının koordineli şekilde çalışmaları esastır.
FD/MAS'ın endokrin belirtileri, etkilenen bezlerin cerrahi olarak
çıkarılması, hormonal inhibisyon veya blokaja yönelik ilaçlarla tedavi
edilir. (Akintoye, 2013)
Bisfosfonatlar, FD ile ilişkili kemik ağrısının hafifletilmesinde orta
derecede etkilidirler, ancak hastalık seyrini değiştirmede etkisizdir.
FD/MAS'daki bisfosfonat dozajı Paget hastalığına benzer, hastalar ağrı
tekrarlayana kadar birkaç ay bisfosfonattan uzak kalırlar. Yüzde görülen
café-au-lait lekeleri için başarılı bir lazer terapisi raporu olmasına rağmen,
FD/MAS hastalarındaki cilt hiperpigmentasyonunun rutin bir tedavisi
bulunmamaktadır. (Akintoye, 2013)

6. SEMENTO-OSSEÖZ DİSPLAZİLER
6.1. Fokal Semento-Osseöz Displaziler
Fokal semento-osseoz dispilazi kavramı 1990’ların ortalarına kadar
tanımlanmamıştır. O zamana kadar karşılaşılan vakalarda Ossifiye
Fibroma’nın bir varyantı olarak düşünülmüştür. (Neville, 2009)
Fokal semento-osseöz vakarının yüzde 90’ı kadınlarda ve 4-5
dekatlarda daha sık gözlenir. Çenelerde herhangi bir bölgede gözlenebilir
ancak mandibula posteriorda daha sık rastlanır. Genellikle asemptomatik
olup radyografik muayene sırasında fark edilir. 1-2 cm çapındadır.
Radyolojik olarak tamamen radyolüsent veya radyoopak bir görünüme
sahip olabildiği gibi mikst şekilde de izlenebilir. Lezyonlar iyi huylu olarak
tanımlanmış olmalarına rağmen sınırları hafifçe düzensizdir. Ancak; iyi
sınırlı olduğunu söyleyen kaynaklar da mevcuttur. Dişsiz çenelerde, diş
çekimi bölgelerinde ve dişlere yakın alanlarda görülebilir. Fokal lezyonlar
bazen, multifokal bir durumun erken aşamasını temsil edebilir, bu durum
siyah ırkta ve kadınlarda daha sık görülür. (Neville, 2009; Günhan, 2011)
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Şekil 6-1. A: İkinci molar dişin apikal bögesinde ve birinci molar dişin
çekim bölgesinde radyolüsent alan. B: 9 yıl sonra aynı bölgede
radyoopak-radyolüsent (mikst) alan. (Neville, 2009)
Histopatolojik incelemede; iğsi, selüler hücrelerden oluşan kollojen
dokusu içerisinde sement benzeri trabeküller içeren kemik dokusu
gözlenir. Kemik dokusu lameller halinde değildir ve atılmış pamuk
şeklinde izlenir. Dokunun içerisinde kalsifiye odaklara rastlanılabilir.
(Bütün SOD varyantlarının histolojik özellikleri aynı olduğundan, ayrıca
Florid SOD ve Periapikal SOD de histolojik incemeye değinilmemiştir.
(Hall, 2017; Dra, 1999) (Şekil 6-2)

Şekil 6-2. Geç dönemde semento osseöz displazinin sklerotik kitlelerini
gösteren histolojik kesit. (Neville, 2009)
Genel olarak sementoosseöz displazilerde cerrahi tedavi gerekli
değildir. Şayet enfeksiyon veya herhangi bir nedenle eksizyon yapıldığında
nüks nadirdir. (Dra, 1999)
6.2. Florid Semento-Osseöz Displazi
Florid semento-osseöz (FSOD) displazi terimi 1976 yılında Melrose ve
arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. 1985 yılında Waldron bu terimi
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kullanmayı önermiştir; çünkü bu lezyonlar semente benzeyen yoğun ve
sklerotik kitleler içermektedir. (Delai, 2015)
FSOD, nedeni bilinmeyen, iyi huylu ve non-neoplastik bir hastalıktır.
Çeşitli fibro-osseöz lezyon türleri arasında FSOD, klinik uygulamada en
sık karşılaşılan hastalıklardan biridir ve % 90’dan fazlası diş kökleriyle
ilişkili olarak görülür. FSOD’de 40 yaş üzerindeki siyah kadınlardaki
insidansı daha yüksektir. FSOD’ye bilateral olarak maksilla anteriorda
daha sık rastlanılmıştır ancak bazı güncel kaynaklara göre mandibulada
görülme insidansının daha yüksek olduğu rapor edilmiştir. Radyografik
olarak, FSOD radyolüsent, mikst veya radyopak lezyonlar olarak 3 formda
da görülebilir; ancak çoğunlukla radyolüsent bir alan ile çevrelenmiş,
radyopak, düzensiz veya lobüle kitleler içeren bir görünüme sahiptir.
FSOD tamamen asemptomatik olabilir ve rutin olarak radyografik
muayenede rastlanabilir. Bunun yanısıra açığa çıkmış avasküler kemiğin,
ağız ortamına maruz kalması nedeniyle sekonder enfeksiyonu sonucu ağrı
bulgusu ile farkedilebilir. (Günhan, 2011; Delai, 2015; Lin, 2010) (Şekil
6-3)

Şekil 6-3. Florid Semento-Osseöz Displazi. Mandibula posterior ve
anterior bölgede radyolüsent-radyoopak(mikst) alanlar. (Neville, 2009)
FSOD radyografide geniş çaplı yoğun radyoopak ve sklerotik sınırlı bir
görünüme sahip olduğu ve tüm çene kadranlarını geniş şekilde kapsadığı
durumlarda, Paget hastalığı ile karıştırabilir. Ancak; FSOD hastalarının
normal kan kimyasına sahip olması ve çene kemikleri dışında herhangi bir
yerde bulunmaması ayrıcı tanıda kullanılabilir. (Hall, 2017)
Semento osseöz displaziler genel olarak nadiren kemikte ekspansiyon
gösterirken; kalsifiye epitelyal odontojenik tümör (CEOT), ossifiye fibrom
ve fibröz displazi, benign, yavaş büyüyen ve genişleyen lezyonlardır.
Ossifiye fibromanın en önemli radyografik özelliği iyi sınırlı lezyonların
periapikal bölgede kesinlikle bulunmamasıdır. Fibröz displazinin ise klasik
radyografik bulgusu, buzlu cam görünümünde diffüz lezyonların
bulunmasıdır. (Lin, 2010)
FSOD'un tedavisinde ise lezyonu tamamen rezeke etmek pratik
değildir, çünkü çoğunlukla mandibula ve maksilla'nın çoğunu kaplar.
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Sekonder enfeksiyon varlığında nekrotik dokuların küretajı yeterlidir.
Cerrahi müdahale gerektiğinde, estetik nedenlerle remodeling rezeksiyonu
önerilir. (Hall, 2017; Miyake ve Nagahata, 1999)
6.3. Periapikal Semento-Osseöz Displazi
Periapikal semento-osseöz displazi (POD), dişlerin periapikal
bölgelerindeki alveolar kemiğin mineralleşmiş kısmıyla fibröz bağ
dokularının yer değiştirmesi sonucu meydana gelen bening fibro-osseöz
lezyonlardır. (Abramovitch ve Rice, 2016)
POD genç ve orta yaşlı yetişkinlerde daha fazla gözlenir. Ortalama yaş
aralığı 39 olarak bildirilmiştir. Kadınlarda ve siyah ırkta daha fazla görülür.
(Abramovitch ve Rice, 2016)
POD vakalarında bildirilen birkaç klinik bulgu vardır. Diş ve üstte
bulunan mukoza, kemikte meydana gelen değişikliklerinden etkilenmez.
Asemptomatiktir ve dişler vitaldir. Lezyon büyüdükçe, bukkal ve lingual
kortekslerde genişleme görülebilir. Dişlerde yer değiştirme meydana
gelmez. (Abramovitch ve Rice, 2016)
Bu lezyonların, radyografik görüntüleri zamanla degişiklik
göstermektedir. Erken aşamalarda, alveolar kemiğin periapikal
bölgelerinde radyolüsent bir görünüm verir. Bu aşamada lezyon kronik
dentoalveolar apse ile karıştırılabilir. Ayrıcı tanıda dişlerin vital olmasına
ve travma öyküsünün olmamasına dikkat edilmelidir. Zamanla, fibröz
dokuda mineralleşme meydana gelmeye başlar ve matriks içinde
radyoopak alanların görülmeye başlamasıyla mikst bir radyografik görüntü
meydana gelir. Lezyonlar olgunlaşmaya başladıkça radyolüsent alanlarlar
kaybolarak tamamen radyoopak bir görünüm sergiler. (Abramovitch ve
Rice, 2016) (Şekil 6-4)

Figür 6-4. A: Periapikal Semento-Osseöz Displazi. Mandibula anterior
dişlerin periapikal bölgesinde multiple radyolüsent alanlar. B:
Lezyonların olgunlaşmasıyla meynada gelen radyolüsent-radyoopak
(mikst) alanlar. (Neville, 2009)
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7. OSTEOKONDROMA
Osteokondromlar en sık görülen benign kemik tümörüdür. Bu lezyonlar
kıkırdaklı bir başlıkla çevrelenmiş kemiksi çıkıntılardır ve kemiklerin dış
yüzeyinde ortaya çıkarlar. Tek ya da çoklu lezyonlar şeklinde olabilirler.
Soliter osteokondromlar en çok femur ve tibia gibi uzun kemikleri etkiler,
ancak diğer kemiklerde de gözlenebilir. Çoklu osteokondromlar, otozomal
dominant geçişli kalıtsal multiple osteokondromların bir varyantı olarak
ortaya çıkar. Osteokondromların patogenezi henüz açıklanamamıştır,
ancak patagonezini açıklayacak çok sayıda teori vardır. İlk olarak
tanımlanan Virchow teorisi, osteokondromların büyüme plakasından
ayrılan kıkırdaktan kaynaklanabileceğini belirtmiştir. (Akiqul, 2017)
Osteokondromlar sıklıkla yaşamın üçüncü veya dördüncü
dekatlarından önce dikkat çekmektedir. Genellikle asemptomatiktir ve
tesadüfen bulunurlar. En yaygın görülme şekli, ağrısız, kemik üzerinde
sinsi büyüyen bir yumrudur. Tendinit veya bursit sonucu meyda gelen ağrı
ayırıcı tanısında dikkat edilmesi gereken en önemli semptomdur.
Osteokondromlar bulundukları bölgede kırıklara, kemikte deformitelere,
eklem sorunlarınaa, komşu sinir ve kan damarlarının kompresyonlarına ve
bu şekilde parestezi, halsizlik ve kan akımında azalma gibi semptomlarla
neden olabilir. Osteokondromların genel popülasyonun % 1-2'sini
etkilediği ve çoğu olgunun asemptomatik olduğu bildirilmektedir.
Semptomatik olgular, gençlerde daha sık görülür. Osteokondromların
yaklaşık % 50'si alt ekstremiteyi etkiler. Femur en çok etkilenen kemik
olup tüm vakaların % 30'unu oluşturur. Tüm olguların % 10-20'si
Humerus’ta gözlenirken, daha az yaygın olarak el, ayak, skapula ve pelvis
kemikleri gibi diğer kemiklerde de bildirilmiştir. (Akiqul, 2017)
Osteokondromların tanısı genellikle radyografi ile konulur. Düz filmde
lezyon medulla ve korteksden oluşan sert kemiksi bir kitle olarak görülür.
Osteokondromada lezyonun kaynak aldığı kemik, süngerimsi kısım ve dış
korteks iç içedir. Zamanla lezyonun epifiz plakasından ayrı olarak metafiz
plakası içinde yer aldığı görünür. Ek olarak, kıkırdak komponenette
görülen kireçlenme alanları yaygın bir bulgudur. Lezyon tanısında, pelvis
veya omuz kemeri gibi daha kompleks anatomiye sahip bölgelerde ise BT
ve MRG de kullanılabilir. Bu görüntüleme yöntemleri kıkırdak kapağının
kalınlığını değerlendirmek ve biyopsileri planlamak için de kullanılabilir.
Osteokondromlardan kaynaklanan komplikasyonların görüntülenmesi için
MRG tercih edilir. (Akiqul, 2017)
Lezyon semptomatik ise osteokondromlar için tedavi genellikle
cerrahidir. (Akiqul, 2017)
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8. SONUÇ
Çenelerin Fibro-Osseöz Lezyonları (FOL), benzer özellikleri nedeniyle
sıkça yeniden adlandırılmakta ve yeniden sınıflandırılmaktadır. Ayrıcı
tanıda lezyonların lokalizasyonu, nüks oranı, patolojisi, histolojisi ve klinik
bulguları bir bütün halince incelenmelidir. Gelecekte yapılacak
araştırmalar sonucunda yeni sınıflamalar da ortaya çıkacaktır. Bu
çalışmada 2017 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan güncel
sınıflama ve diğer kaynaklar ele alınarak, çene ve yüz kemiklerinde
görülen Fibro-osseöz lezyonların etiyolojisi, histolojisi, radyolojik ve
klinik bulguları, teşhisi, nüks potansiyeli, ayrıcı tanısı ve tedavisi
anlatılmıştır.
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DİŞETİ GÜLÜMSEMESİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Treatment Procedures of Gummy Smile
Nazife Begüm KARAN* & Reyhan ŞENKAL**

1. Giriş
Geçmişten beri insanoğlu güzel görünmek istemiştir. Estetik olarak
göze hitap eden bir yüzdeki bütün elemanlar birbirleriyle oran olarak uyum
halinde olmalıdır. Çünkü güzel bir gülümseme insanlar üzerinde hoş bir
izlenim bırakır.
Bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen ve uyum açısından en
yetkin boyutları verdiğine inanılan dizge, güzelliğin matematiksel ifadesi
olan ALTIN ORAN olarak adlandırılır ve yaklaşık 1.618’dir. (Prokopakis,
2013; Bayav, 2009). Diş hekimleri altın oranı ideal yüz ve gülüş estetiğini
objektif bir şekilde tanımlayabilmek ve bu estetiği elde etmek adına
kullanmaktadır (Neves, 2014). Yüzde var olan elemanların birbirleri
arasındaki renk ve uyumunu değerlendirebilmek için bir takım
parametreler geliştirilmiştir. (Çalıkkocaoğlu, 1988). Yüz estetiğinde
bakılması gereken ilk parametre yüz yüksekliğidir ve göze hoş gelen bir
görünüm için, yüz istirahat halindeyken yatay olarak üçe bölünüp
ölçüldüğünde, yüzün orta üçlüsünün uzunluğu ile alt üçlüsünün uzunluğu
yaklaşık olarak birbirine eşit olmalıdır (Robbins, 1999) (Şekil 1.A). Yüz
oranları horizontal olarak değerlendirildiğinde ise burun genişliği iç kantal
mesafeye, komissuralar arası genişlik ise interpupiller hatta yakın olmalıdır
(Neves, 2014) (Şekil 1.B).

(A)

(B)

Şekil 1. A) Yüzün orta üçlüsünün uzunluğu ile alt üçlüsünün
uzunluğunun yaklaşık olarak eşit oluşu
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B) Burun genişliğinin iç kantal mesafeye, komissuralar arası genişliğin
ise interpupiller hatta yakın oluşu
Dişlerin ve dişetinin görülme miktarını belirleyen faktörlerden birisi
üst dudak uzunluğudur. Bu uzunluk subnasalden üst dudağın alt sınırına
kadar ölçülür ve genç yetişkin bayanlarda ortalama 20-22 mm iken genç
yetişkin erkeklerde 22-24 mm’dir. Gülümseme anı üst dudağın
mobilitesinin en fazla olduğu andır ve ortalama vertical olarak 6-8mm
hareket eder (Çalikkocaoğlu, 1988). Aşırı dişeti görünümünün altında
yatan ilk faktör üst dudaktaki hipermobilite olabilir. Dişeti kenarı, minesement birleşimiyle aynı hizada olmaktadır (Hürzeler ve Zuhr, 2014). Ideal
dişeti estetiği için kaninlerin gingival marjinleri santrallerinki ile eşit
seviyede yer alırken lateral dişlerin gingival marjini bu seviyenin 1-1.5 mm
altında olmalıdır. (Şekil 2)

Şekil 2. İdeal dişeti estetiği için olması gereken gingival marjin
seviyeleri (Chu, 2009)
Yüksek gülüş hattına sahip olan bireylerde bu durum daha fazla önem
kazanmaktadır (Levine, 2015). Tjan ve arkadaşlarına göre; doğal tam bir
gülümseme esnasında gözlenen diş ve dişeti miktarına gülümseme hattı adı
verilir ve yüksek, orta ve düşük olmak üzere üç tipi vardır (Hürzeler ve
Zuhr, 2014). (Şekil 3)

(A)

(B)

(C)

Şekil 3. A) Yüksek gülme hattı B) Orta gülme hattı C) Düşük gülme
hattı (Neves, 2014)
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Birçok Batı ülkesinde kabul edilen ideal gülümseme özellikleri
şunlardır:








Üst dudak kurvatürü santral dişlerin dişeti sınırında yer alarak konveks
bir kavis oluşturmalı;
Gülümseme sırasında yalnızca interproksimal dişeti dokusu görünmeli;
Santral, lateral, kanin ve premolar dişlerin bukkal yüzeyleri görünmeli;
Alt dudak hattı kesici kenarlarından geçen çizgiye paralel olmalı;
Bukkal koridor iyi dizayn edilmeli;
Komissura hattı ile interpupiller hat birbirine paralel olmalı;
Orta hat doğru bir şekilde ayarlanmalıdır (Neves, 2001). (Şekil 4)

Şekil 4. İdeal gülümseme (Ward, 2015)
Güzel bir gülümsemenin elde edilebilmesi için vermilion sınırları,
filtrum hacmi ve nasolabial oluk doğru bir şekilde değerlendirildikten sonra
uygun dudak kıvrımı kazandırılmalıdır (Neves, 2014).
Gülümseme esnasında dişetinin 3 mm’den fazla görünmesi estetik
değildir. Dişeti gülümsemesi olarak adlandırılan bu durumun tek ve ideal
bir tedavisi yoktur. Kaslara botulinum toksin uygulanarak aktivitelerinin
azaltılması, dudak dolgusu yapılması, dudağın yeniden konumlandırılması,
klinik kron boyunun uzatılması, minivida implantlar ile maksiller keserlerin
intrüzyonu, geçici intrüzyon apareylerinin kullanılması ve Le fort I
cerrahisinin yapılması dişeti gülümsemesinin tedavi seçenekleri arasındadır
(Panduric, 2014).
Dişeti gülümsemesinin düzeltilebilmesi için bu duruma sebep olan
faktörlerin doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Klinik kron
boyu kısa olan hastalarda, diğer bütün parametreler normalse; kron boyu
uzatma veya gingivektomi tercih edilebilir. Diğer yandan kron boyunun
normal ancak kas aktivitesinin fazla olduğu hastalarda üst dudağı yukarı
kaldıran kaslara botulinum toksin-A enjeksiyonu uygulanabilir (Panduric,
2014).
Ayrıca koronale kaydırılan flep ile elevator kasların aktivitesi
sınırlandırılırken, vestibül de yeniden şekillendirilerek dişeti gülümsemesi
düzeltilebilmektedir (Humayun, 2010). Maksillanın dikey yönde aşırı
gelişme gösterdiği bireylerde dudak pozisyonlandırma, ortodontik tedavi
ya da ortognatik cerrahi uygulamaları önerilmiştir. Üst dudağın kısa
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olmasından kaynaklanan dişeti gülümsemesi ise dudak dolgusu yapılarak
düzeltilebilir.
Sunulan birçok alternatif arasından, hasta hekimi ile iş birliği yaparak
kendisine en uygun olan tedavi biçimini seçer. Dişeti gülümsemesinde en
sık uygulanan tedavi yöntemleri aşağıda yer alan başlıklar altında
anlatılmıştır.

2. Botulinum Toksin
Gram-pozitif anaerop bakteri Clostridium botulinum ekzotoksini olan
botulinum toksin, tıpta ilk kez 1973 yılında strabismusu tedavi etmek
amacıyla eksternal göz kaslarına uygulanmıştır. 1989 yılında ise
blefarospazm, strabismus ve servikal distoni tedavilerinde botulinum
toksin kullanımı FDA tarafından onaylanmıştır. Bunun yanısıra kozmetik
amaçla da kullanımı son yıllarda yaygınlaşmıştır (Altintaş ve Coşkun,
2016). Bilinen en güçlü biyolojik toksin olan botulinum toksin;
hemifasiyal spazm, servikal distoni, serebral palsi, spastisite,
oromandibular distoni, bruksizm, migren, trigeminal nevralji,
temporomandibular eklem rahatsızlıklarının tedavilerinde kullanılabilir
(Altıntaş, 2016; Öztürk, 2015).
Botulinum toksinin A, B, C, D, E, F, G olmak üzere yedi serotipi vardır.
Bunlardan tip A (Botox-Dysport) ve tip B (Myoblock) günümüzde tedavi
amacıyla kullanılırken tip A ilk kullanılan ve en güçlü olan serotipidir
(Altintaş ve Coşkun, 2016).
Tek zincirli polipeptid olarak sentezlenen botulinum toksin, endojen
bakteriyel proteazlar ile hafif ve ağır zincirlere ayrılır. Hücreye bağlanma
ve hücre içine alınım ağır zincir vasıtasıyla olurken hafif zincir kaslarda ve
ter bezlerinde asetilkolinin egzositozunu engelleyerek paralizi oluşumunu
sağlar. Toksin presnaptik nöronlara geri dönüşümsüz olarak bağlanır.
Toksinin çizgili kasa etkisi 2-3 gün içinde başlarken 15 günde en yüksek
seviyeye ulaşır. Nöron sonlanmalarının zamanla rejenere olması ve yeni
nöromuskuler bağlantıların oluşması sonucu yaklaşık 3 ay sonra kas tekrar
fonksiyona girmeye başlar, 6 ay sonra ise toksin etkisi tamamen ortadan
kalkar (Altintaş ve Coşkun, 2016).
Dişeti gülümsemesi olan hastalarda daha önceden belirtilen
parametrelere göre yapılan yüz analizinde tüm ölçümler idealse bu
durumun gözlenme sebebi üst dudağı yukarıya kaldıran kasların
hiperaktivasyonu olabilir. Hastaların cerrahi olmayan tedavileri daha fazla
tercih etmeleri de göz önünde bulundurulursa; meydana gelen dişeti
gülümsemesi, botulinum toksin uygulanmasıyla kasın elavasyonu
azaltılarak tedavi edilebilmektedir (Üner, 2016).
Polo’nun görüşüne göre botulinum toksin enjeksiyonu levator labii
superior (LLS), levator labii superior alaque nasi (LLSAN) ve zigomaticus
major (ZM) kaslarına; gerekirse depressor nasi ve orbicularis oris kaslarına
yapılmalıdır. LLS-LLSAN bölgesine uygulanması gereken doz 2.5 U iken,
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LLS-ZM bölgesine 1.25 U ‘dur. Yonsei Üniversitesi’nin kendi isimiyle
anılan ve LLS, LLSAN ve zigomaticus minor (ZMi) kaslarının merkezinde
yer alan Yonsei noktasına 3 ünite(U) toksin enjeksiyonu yeterli
görülmektedir (Şekil 5) (Üner, 2016).

Şekil 5. Yonsei noktası (Üner, 2016).
Yüksek güvenirlikli olmasına rağmen botulinum toksin uygulamasında
da birtakım komplikasyonlar görülebilir. Bu komplikasyonlar
immünolojik, alerjik ya da lokal olabilir. Toksin içeriğinde albümin
kullanılmasından ötürü teorikte alerjik reaksiyon gözlenmesi
beklenmesine rağmen, şimdiye dek böyle bir durum bildirilmemiştir.
Enjeksiyona bağlı olarak ağrı, eritem, ödem, hassasiyet, enfeksiyon gibi
komplikasyonlar meydana gelebilmektedir. Ayrıca toksinin yanlış
bölgelere enjekte edilmesi sonucu istenmeyen etkiler oluşabilmektedir
(Altintaş ve Coşkun, 2016).
Botulinum toksin uygulanmasının endike olmadığı durumlar;









Hamile ve emziren kadınlar,
Uygulanacak bölgede aktif enfeksiyon,
Sistemik kas hastalıkları,
Ürün içeriğine hassasiyeti olan hastalar,
Hipertrofik ya da keloidal sikatris mevcut olan hastalar,
Aminoglikozid türevi antibiyotik ya da nöromuskuler iletiyi inhibe
eden ve toksin etkinliğini artıran ilaç (kalsiyum kanal blokerleri, kinin,
magnezyum sülfat) kullanan hastalar,
Psikolojik bozukluğu olan hastalar,
Kanama bozukluğu olan hastalar şeklinde sıralanabilir (Altintaş ve
Coşkun, 2016).
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Sonuç olarak botulinum toksin uygulaması kısa sürede etkili bir sonuç
alınmasını sağlamanın yanı sıra basit ve ucuz bir işlemdir. Aynı zamanda
diğer yöntemlere göre daha az komplikasyon gözlenmektedir (Üner, 2016).
Botulinum toksinin doğru yöntem ve doz kullanımıyla dişeti
gülümsemesi zahmetsiz bir şekilde tedavi edilebilmektedir (Altintaş ve
Coşkun, 2016).

3. Dudak Dolgusu
Dişeti gülümsemesi olan bir hastanın daha önceden belirtilen
parametrelere göre yapılan yüz analizinde üst dudağın kısa olduğu tespit
edilirse, bu sorun dudak dolgusu yapılarak da çözülebilir.
Üst dudak, toplam dudak hacminin üçte birini oluşturur (Şekil 6)
(Niamtu, 2011).

Şekil 6. Üst dudağın alt dudağa oranı
90’lı yıllarda estetik ameliyatlar yapılmaya başlandığında enjeksiyonlar
pek yaygın değildi. Uygulamaların çoğu cerrahiydi ve FDA tarafından
kabul edilen dolgu maddeleri yalnızca Zyderm ve Zyplast idi. Bu ürünler
sığır kollajeni olduğundan allerjik reaksiyonlara sebep olmakta ve etkileri
sadece birkaç ay sürmekteydi. 2003 yılında Restylane’nin ve 2005 yılında
da Juvederm’in FDA onayı almasıyla yeni bir dönem başladı. Tablo 1’de
dolgu maddelerinin tarihçesi gösterilmektedir (Niamtu, 2018).
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YIL

ÜRETİCİ
FİRMA

AÇIKLAMA

1893

Neuberg

İlk defa dolgu maddesi olarak kişinin kendi yağ
dokusunun kullanılması

1899

Gersvny

İlk defa kozmetik deformitelerde enjekte
edilebilen parafinin kullanılması

1910

Lexor

İlk defa zigoma bölgesinde büyük blok greftlerin
kullanılması

1911

Burnings

İlk defa enjektör ile serbest yağ dokusu aktarım
tekniğinin tanımlanması

1953

Baronders

Sıvı silikonun tıpta kullanılması

1959

Peer

Enjektör ile çekilip nakledilen yağ dokusunun bir
yıllık sağkalımının %50 olduğunun rapor edilmesi

1976

Fischer

Yağ dokusunun kazıcı bir alet ile birleştirilmiş
cerrahi cihaz kullanılarak çıkarılması

1978

Illouz

Yağ kaynağı olarak liposakşın

1981

Zyderm 1’in FDA tarafından onaylanması

1985

Zyplast®’ın FDA tarafından onaylanması

1986

Mikroliposakşın

Fornier

1988

Fibrel’in FDA tarafından onaylanması

2003

Birleşik Devletlerde ilk hayvan kaynaklı olmayan
hiyaluronik asitli dolgu maddelerinin bulunması
CosmoPlast, CosmoDerm ve Restylane’in FDA
tarafından onaylanması

2004

Sculptra, Captique ve Hylaform’un yüzdeki
lipoatrofide kullanımının FDA tarafından
onaylanması

2006

Juvederm, Artefill, Elevess ve Radiesse’nin FDA
tarafından onaylanması

2007

Medicis
Aesthetics
Inc.

Perlane’in FDA tarafından onaylanması
Prevelle Silk ve Evolence Collagen Filler’ın FDA
tarafından onaylanması

2008
2009

SanofiAventis

Sculptra Aesthetic’in FDA tarafından onaylanması

2010

Allergan

Juvederm Ultra XC ve Juvederm Ultra Plus XC’nin
FDA tarafından onaylanması

2011

Merz

Belotero Balance’ın FDA tarafından onaylanması
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2012

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Medicis
Aesthetics
Inc.
Allergan
Valeant

Restylane-L’in FDA tarafından onaylanması
Juvaderm Voluma XC’nin FDA tarafından
onaylanması
Restylane Silk’in FDA tarafından onaylanması
Radiesse ve Restylane Lift with Lidocaine’in
FDA tarafından onaylanması
Juvederm Volbella XC, Restylane Refyne ve
Restylane Defyne’in FDA tarafından onaylanması
Juvederm Vollure XC, RHA 2, RHA 3 ve RHA
4’ün FDA tarafından onaylanması
REvanesse Versa +, Revanesse Versa ‘nın FDA
tarafından onaylanması
Restylane Lift with Lidocain’in şiddetli vakalarda
da kullanımına izin verilmesi

Tablo 1. Dolgu maddelerinin tarihçesi. (Niamtu , 2011).
Hayvansal olmayan bu yeni dolgu maddeleri, stabilize edilmiş
hiyaluronik asitten (HA) oluşmaktadır ve uzun ömürlü olması için çapraz
bağlara sahiptir. Bir glikozaminoglikan olan HA, tüm canlı hücrelerde
doğal olarak bulunan, yüksek derecede hidrofilik bir polisakkarittir.
Ağırlığının 1000 katı kadar suyu çeker ve bağlar. Kimyasal, fiziksel ve
biyolojik olarak bütün türlere benzediğinden allerjik değildir. Hiyaluronik
asitin, hiyalüronidaz ile tersinir olması da aynı derecede önemlidir. Doğal
HA, 24 saat içinde enzimatik olarak parçalanır ve karaciğerde yan ürünleri
olan su ve karbondioksite metabolize olur. Deride HA, hiyalüronidaz ve
serbest radikaller tarafından ayrılır. Özel olarak çapraz bağlara sahip olan
bu ürünler parçalanmaya karşı dirençlidirler ve bu da dolgu maddesinin
uzun ömürlü olmasını sağlar. Çeşitli çapraz bağlama yöntemleri, aynı
zamanda, sertlik gibi spesifik dolgu niteliklerini de vermektedir. Bu ilaçlar
aslında ilaç olarak sınıflandırılmamış, FDA tarafından tıbbi cihazlar olarak
onaylanmıştır. Hastalar dolgu maddeleri ve nörotoksinlerin ne kadar kolay
ve etkili olduklarını gördükten sonra cerrahi olmayan, minimal invaziv
tedavilere yoğun ilgi göstermişlerdir. Dünyada enjekte edilen tüm dolgu
maddelerinin yaklaşık %80’i HA bazlıdır (Niamtu, 2018).
Tüm dolgu maddelerine yönelik tedaviler benzerdir ancak dolgu
maddesine ve uygulanacağı anatomik bölgeye bağlıdır. En popüler dolgu
maddeleri; Galderma ürünleri (Restylane, Restylane Lyft, Restylane Silk),
Allergan ürünleri (Juvaderm Ultra, Juvaderm Ultra Plus, Juvaderm
Voluma, Juvaderm Volbella) ve Belotero’dur. Yüzeysel dermiste
Restylane Silk daha çok tercih edilirken, deri altı dokularda Juvederm
Voluma enjekte edilir. Her ürünün farklı parçacık boyutu veya jel
özellikleri olduğundan, nasıl ve nerede yerleştirildikleri doğru
kullanımları, etkileri ve uzun ömürlülüğü kritik öneme sahiptir.
Hiyalüronik asit dolgu maddeleri mono- veya bifazik olabilir. Monofazik
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dolgu maddeleri (Juvederm dolgular), hiyaluronik asit partikülleri yerine
kohezif bir jelden oluşurken, bifazik dolgu maddeleri (Restylane dolgular),
çeşitli boyutlarda hiyaluronik asit partiküllerinden oluşur. Bahsedilen tüm
dolgu maddeleri güvenli ve etkilidir (Niamtu, 2018).
Dolgu maddesinin nasıl kullanılacağı hangi dolgu maddesinin
kullanılacağından çok daha fazla öneme sahiptir. Dolgu maddesinin,
dermis ve subkutan düzlemler de dahil olmak üzere en optimum etkisinin
uygulanabileceği yere yerleştirilmesi gerekir. Bu da hastadan hastaya, deri
kalınlığına, enjekte edilecek bölgeye, yaşlanma miktarına ve spesifik dolgu
bileşimine bağlı olarak değişmektedir. Dolgu yapılacak bölge için kılavuz
olarak hizmet edebilecek bazı genel kurallar vardır. Daha küçük partikül
boyutlarına sahip daha az viskoz dolgular, daha yüzeysel dermal yerleşim
için tasarlanmıştır. Orta partikül dolgu maddeleri orta dermis içindir ve
daha kuvvetli partiküllü dolgu maddeleri derin dermal veya subkütan
yerleştirme için tasarlanmıştır. Viskoz veya partiküllü dolgu maddesini çok
yüzeysel olarak yerleştirmek kontur düzensizlikleri oluşturabilir veya
dokudan görülebilir. Tersine, derin doku düzlemlerine küçük parçacıklı bir
dolgu maddesi yerleştirmek, erken rezorpsiyona neden olabilir. Örneğin
HA jel dolgu maddelerini nazolabial kat bölgesine çok derin bir şekilde
yerleştirmek yaygın bir hatadır. Bu yetersiz bir dolgunluk sağlar ve daha
hızlı çözülür. Dolgu maddesinin yerleştirilmesinin hastadan hastaya
farklılık gösteren bir “tatlı noktası” vardır. Aslında histolojik incelemeler
enjekte edilen dolgu maddesinin, dermal ve subkutan bölgeler dahil olmak
üzere birçok düzlemde bulunduğunu göstermektedir. Bu tabir edilen “tatlı
nokta” doku seviyesi enjeksiyonu yapan kişinin yıllar içerisinde hissederek
bulduğu bir alandır, bilimsel olarak değil daha çok tecrübeye dayanarak
yapılır (Niamtu, 2011).
Dolgu maddelerinin doğru kullanımıyla, dişeti gülümsemesi cerrahisiz
bir şekilde tedavi edilebilir ve estetik bir görünüm yakalanabilir.

4. Dudağı Yeniden Konumlandırma
Dudağı yeniden konumlandırma yüksek maliyetli prosedürlere
mükemmel bir alternatiftir ve ilk olarak 1973 yılında Rubenstein ve
Kostianovsky tarafından tıp literatüründe tanımlanmıştır. Bu teknik ilk
zamanlarda kas bağlantılarının kesilmesini içermemiştir. Daha sonra farklı
araştırmacılar; kısa üst dudağın olduğu vakalarda levator kasların
ayrılmasını, miyektomi veya dudağı yukarı kaldıran kasların 1- 2 tanesinin
kısmi rezeksiyonunu, levator kasların transeksiyonunun ardından
alloplastik veya otojenik yer açıcılar ile implante edilmesini önermişlerdir.
Tüm bu modifikasyonlar relapsları önlemek için yapılmıştır (Panduric,
2014).
Bazı araştırmacılar frenulumun sağlam kalmasını, bazıları ise kaldırılan
yarım kalınlıklı flebe dahil edilmesini tercih etmektedirler. Frenulumun
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sağlam kalması labial orta hattın pozisyonunu korumasına yardımcı olur,
dudak simetrisindeki değişiklikleri önler ve prosedürle ilişkili morbiditeyi
azaltır. Ancak maksiller santral kesici bölgedeki dişeti görünümünü
azaltma olasılığı sınırlanır (Panduric, 2014).
Yapılan işaretlemeler rehber alınarak birinci premolarlar arasına
mukogingival birleşimde yarım kalınlıklı insizyon atılır (Şekil 7).
Mukogingival sınırın yaklaşık 10-12 mm apikalinde labial mukozaya ilk
insizyona paralel bir insizyon daha atılır. Atılan bu insizyonlar eliptik bir
şekilde birleştirilir. Kaldırılan flep alttaki bağ dokusunu açıkta bırakacak
şekilde çıkarılır. Çıkarılan flep miktarı azalması gereken dişeti miktarıın
iki katı kadar olmalıdır. Ancak labial minor tükürük bezlerinin zarar
görmemesi için en fazla 10-12 mm doku çıkarılabilmektedir. Aksi takdirde
mukosel oluşmasına yol açılabilmektedir (Sheth, 2013).
Dudağın yeniden konumlandırılmasının ardından üst dudağın
rahatsızlığı, morarması ve şişmesi gibi nadir komplikasyonlar gelişebilir
(Panduric, 2014).

Şekil 7. Mukogingival birleşimde atılan yarım kalınlıklı insizyon
(Sheth, 2013).
Dudağın yeniden konumlandırılmasını kısıtlayan bazı faktörler vardır.
Anterior maksilladaki yapışık dişeti miktarının yetersiz olduğu durumlarda
flep tasarımı, dikiş atımı ve stabilizasyonda zorluklara sebep olup
relapslarla sonuçlanabileceğinden kontrendikedir. Ayrıca oluşan sığ
vestibül, hastanın ağız hijyenini sağlamasında zorluklara neden olur.
Şiddetli maksiller fazlalığın olduğu hastalarda da kontrendikasyon durumu
vardır (Panduric, 2014).

5. Klinik Kron Boyunu Uzatma
Yakın zamana kadar iskeletsel sebeplerle dişeti gülümsemesinin
gözlendiği hastalarda ortognatik cerrahi ya da ortodontik tedavi
prosedürleri uygulanmaktaydı. Ancak günümüzde daha az invaziv olan
periodontal flep ameliyatları da alternatif tedavi şekli olarak
uygulanmaktadır (Mostafa, 2018). Estetiğe bağlı kron uzatma ameliyatı,
yeterli klinik kron uzunluğu sağlamayı ve dişeti görüntüsünü azaltmayı
amaçlamaktadır.
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Pasif erüpsiyon sebebiyle dişeti gülümsemesi gözlenen hastalarda,
kemik redüksiyonu olsun veya olmasın, kron boyu uzatma ideal bir
tedavidir. Bununla birlikte, bazı durumlar dişeti gülümsemesinin çok
şiddetli olduğu hastalarda dişeti miktarı önemli ölçüde azalacağından
tamamen kron boyu uzatma yoluyla çözülememektedir (Mostafa, 2018).
Dişeti papillerine zarar vermeden atılacak bevel insizyon ile yapılan
gingivektomi operasyonuyla fazla görünen dişeti uzaklaştırılabilmektedir
(Şekil 8). Ancak kemik seviyesinin mine-sement sınırına yaklaştığı
durumlarda tüm anatomik kronu ortaya çıkaran basit bir gingivektomi
yapılması, biyolojik genişlik dişeti ataşmanını ihlal edeceğinden
kontrendikedir. Bu sebeple osteotomiyle birlikte yapılan tam kalınlıklı flep
kaldırılması endikedir (Mostafa, 2018).

Şekil 8. Gingivektomi operasyonunun hemen sonrası (Mostafa, 2018).
Supragingival ve subgingival olarak faz I periodontal tedavi
prosedürünün uygulandığı hastanın ağız hijyenini idame ettirmesi
sağlandıktan bir hafta sonra gingivektomi yapılabilmektedir. Cep
işaretçileriyle oluşturulan kanama noktaları eksizyon hattı oluşturmak
üzere birleştirilir. Ardından bu noktalar rehber alınarak dişin uzun eksenine
45 derecelik bir açıyla yerleştirilen 15 numaralı bistüri ile ekternal bevel
insizyonu atılır. Daha sonra kesilen dişeti segmenti “Orban Bıçağı”
yardımıyla uzaklaştırılır ve kalın dişeti dokusuna kontur verilir (Mostafa,
2018).
Yapılan çalışmalarda gingivektomi sonrası hızlı bir cerrahi iyileşme
gözlenmektedir. Dişeti görünümünde farkedilir bir azalma ve gülüşün
estetik olarak iyileştiği rapor edilmiştir (Mostafa, 2018).
Ayrıca 1990 yıllarında diş hekimliğinde yaygınlaşmaya başlayan lazer,
gingivektomi operasyonlarında da kullanılabilmektedir. Lazer ile
gingivektomi hemostaz, daha az post-operatif ağrı ve ödem, cerrahi işlem
bölgesindeki bakteriyel popülasyonun azalması, daha az sütur atma
ihtiyacı ve hızlı iyileşme gibi avantajları nedeniyle tercih edilmektedir.
Ancak farklı lazerler ile uygulanan gingivektomi tekniklerinin başarısını
ölçmek için; hekim tarafından uygulanabilirlik, post-operatif iyileşme
süreci, iyileşme hızı ve hasta konforu açısından daha fazla çalışma
yapılması gerekmektedir (Taşkan, 2013).
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6. Minivida İmplantlarla Maksiller Keserlerin İntrüzyonu
Yetişkin kadın ortodonti hastası sayısının artmasıyla birlikte dişeti
gülümsemesi tedavisi ortodonti alanında önemli bir yer elde etmiştir.
Ortodontik tedavi, dişleri doğru oklüzyona getirmenin yanısıra, yüz ile
uyumlu güzel bir gülümseme çizgisi sağlamayı da amaçlamaktadır. (Choi,
2014).
Geçmişte dişeti gülümsemesinin göründüğü vakalar çok zor kabul
edilmekteydi. Şiddetli olgularda çoğunlukla ortognatik cerrahi önerilirdi
ve her zaman iyi estetik sonuçlar elde edilememekle birlikte, görünen dişeti
miktarının arttığı vakalar da olmaktaydı. Dişeti gülümsemesinin görüldüğü
çoğu hastada maksiller kemiğin dikey yönde aşırı büyümesi söz konusu
olmaktadır. Maksillası dikey yönde yeteri kadar gelişmemiş hastalarda ise,
çekimli tedavi her zaman iyi sonuç vermeyip, tedavi sonrası sıklıkla
görünen dişeti miktarı artmaktadır. Buna karşılık, anterior dişlerin
intrüzyonu için cerrahın dişeti miktarını kontrol edebildiği minivida
implant uygulamaları iyi sonuçlar vermektedir (Choi, 2014).
Minivida implant uygulamarı için optimal bölgeyi belirlemek adına
sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Birçok çalışma molar-premolar ve
midpalatal alandaki kortikal kemik kalınlığını değerlendirmiştir. Ayrıca
maksiller anterior bölgeye minivida yerleştirilen klinik çalışmalar da rapor
edilmiştir. Ancak optimum fayda sağlayan alan henüz tam olarak
belirlenememiştir (Choi, 2014).
Premolar ekstraksiyonu gözlenen olgularda, maksiler anterior bölgeye
bir minivida implantı yerleştirildikten sonra ek intrüzyon kuvveti
uygulaması, dişeti gülümsemesi olan ve uzun yüzlü hastalarda iyi sonuçlar
vermektedir. Aynı zamanda ekstraksiyonun olmadığı derin kapanışlı
hastalarda, lateral kesici ve kanin arasına minividalı implant
yerleştirildikten sonra, direnç merkezine kuvvet uygulanarak tatminkar
sonuçlar elde edilebilmektedir (Choi, 2014). Dişeti gülümsemesi olan ve
derin kapanışlı bireylerde anterior bölgede minivida sistemi uygulaması,
başarılı sonuçlar veren tedavi seçeneklerindendir.
Dişeti gülümsemesinin ortodontik düzeltilme şekillerinden bir diğeri
ise maksillanın total intrüzyonunu sağlayan midpalatal tam ankraj
sisteminin kullanımıdır. Bu sistemde, üst birinci molarlar hizasında
midpalatal sütura yerleştirilen SMS (safe-multifunctional-solid) vida
implantları, ağır ortodontik kuvvetleri karşılayabilmektedir. (Şekil 9)
Uygun şekilde biçimlendirilen güç kolu SMS vidasının başına sabitlenerek
maksimum ankraj sağlamak için gerekli olan kuvvet uygulama noktaları
birden fazla vida kullanılmadan sağlanabilir. Bu sistemin avantajı gereken
minivida sayısının azalmasıdır. Ağır ortodontik kuvvetlere dayanabilen bir
sistemi vardır ve ortodontik kuvvetlerin istenilen yönde rahatlıkla iletimini
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sağlar. Bu özellikleri sayesinde minivida ankraj sistemine üstünlük
sağladığı düşünülebilir (Hong, 2013).

Şekil 9. Maksiller dişlerin postero-superior hareketi için kullanılan
midpalatal tam ankraj sistemi ve SMS (safe-Multifunctional-solid) vida
implant (Hong, 2013).

7. Geçici İskeletsel Aparey Kullanımı (GİAK)
Birçok faktörün bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan dişeti
gülümsemesine sahip hastaların tedavisi, tedavi seçeneklerinin
harmanlanmasını gerektirir. Dentoalveolar ekstrüzyon ve maksillanın
dikey yönde aşırı geliştiği vakalarda hem cerrahi yardımlı maksiller
gömme hem de GİAK destekli maksiller intruzyon yapılarak dişeti
gülümsemeleri iyileştirebilir. Uygun seçilmiş vakalarda, GİAK destekli
maksiller intruzyon, ortognatik cerrahi yapılmadan da dişeti
gülümsemesini etkili bir şekilde azaltabilir ve estetik bir sonuç elde
edilebilir (Uzuka, 2018).
Seviyeleme ve hizalandırmadan sonra anterior makillanın intrüzyonunu
sağlamak için maksiller lateral dişlerin meziallerine GİAK apareyi
yerleştirilir. Bir başka aparey de maksiller birinci molar dişlerin palatal
köklerine paralel olacak şekilde midpalatal alana yerleştirilir. Transpalatal
ark ve GİAK’tan gelen zorlayıcı kuvvetler ile posterior dişlerde intrüzyon
meydana gelir ve böylece anterior over-jet ve over-bite azalır. Maksiller
anterior dişlerin intrüzyon ve tork kontrolü için de maksiller anterior
apareyler kullanılır (Şekil 10) (Uzuka, 2018).
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Şekil 10. A) GİAK ile maksiller anterior ve posterior dentisyonun total
intrüzyonu gösterimi. B) Maksiller posterior dişlerin palatinale
devrilmesini önlemek için bukkale tork verilmesi (Uzuka, 2018).
Ortognatik cerrahiye göre daha az olmasına rağmen GİAK’ın da bazı
risk ve sınırlamaları bulunmaktadır. Kemik metabolizma bozukluğu olan
ve aşırı sigara kullanan hastalarda GİAK kontrendikedir. Ayrıca her
ortodontik harekette olduğu gibi kök rezorpsiyon riski bulunmaktadır.
Ancak GİAK ile yapılan maksiller intruzyonun diğer intruzyon
yöntemlerine göre daha fazla kök rezorpsiyonuna neden olduğu
gösterilmemiştir (Uzuka, 2018).
Yapılan intrüzyonun uzun dönem stabilizasyonu da göz önünde
bulundurulmalıdır. Tedaviyi takiben maksiller birinci molarlarda 0.5-1.5
mm relaps olduğu söylenmektedir. Bazı araştırmacılara göre çoğu relapsın
tedaviyi takiben ilk bir yıl içerisinde olduğu düşünülmektedir. Bu relapsı
önlemek için ilk bir yıl retiner kullanılması tavsiye edilmektedir.
Stabilizasyon için yeterli çalışma olmamasına rağmen GİAK ile yapılan
maksiller keser intrüzyonu, arch ya da J-hook headgear kullanımına göre
çok daha etkilidir (Uzuka, 2018).

8. Le Fort I
Le Fort I osteotomisi, 1969 yılında Obwegeser’in maksiller
deformiteleri düzeltilmek için popülerleştirilmesinden bu yana, her üç
hareket düzleminde de güvenli ve çok yönlü bir prosedür olarak kabul
edilmiştir (Bhatia, 2015).
Maksillanın dikey yönde aşırı büyümesi sebebiyle orta yüz
yüksekliğinin arttığı hastaların dişeti gülümsemesini düzeltmek amacıyla
kullanılabilecek yöntemlerden biridir.
Maksiller birinci molar dişlerin hizasında zigomatikomaksiller butress
bölgesinden insizyon hattı oluşturulur ve maksilla bir osteotom yardımıyla
pterygoid plaklardan ayrılır (Şekil 11) (Buhara, 2013).
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Şekil 11. Zigomatikomaksiller butress bölgesinden atılan insizyon hattı
(Sullivan, 2016).
Ancak komplikasyonları, invaziv bir işlem olması gibi sebeplerle dişeti
gülümsemesi tedavisinde hastalar tarafından fazla tercih edilmemektedir.
En sık görülen intraoperatif komplikasyon posterior maksiller
kanamadır. Bunun sıklıkla sebebi palatin damarların doğrudan zarar
görmesidir. Genellikle elektrokoter ile veya damarlara vasküler klipsler
yerleştirilerek bu kanamanın önüne geçilebilir. Kanama insidansı düşük
olduğundan ve gereksiz palatal kan akımı kaybına yol açılacağından
damarların profilaktik olarak bağlanması önerilmemektedir. Maksiller
arterin zarar görmesi oldukça nadir yaşanan bir komplikasyondur. Kanama
kontrolü doğrudan kompresyon, koter veya ligasyonla sağlanamıyorsa
embolizasyon gerekebilmektedir. Maksiller intrüzyonda, posterior
bölgedeki temas alanlarının operasyon sonrasında malpozisyonlara neden
olması sık karşılaşılan komplikasyonlardandır ve günümüze kadar tartışma
konusu olmuştur. Ancak sert fiksasyon kullanımı ile maksiller
malpozisyonu teşhis etmek ve düzeltmek kolaydır. Maksillanın yanlış
kaynaması oldukça nadir (% 0.33 - % 0.8) gözlenen bir komplikasyondur.
Genellikle büyük cerrahi hareketler nedeniyle yetersiz kemik teması
olması ya da parafonksiyon nedeniyle fiksasyon başarısızlığı ile ilişkilidir
(Vercruysse, 2016).
Le Fort I osteotomilerinde deneyime sahip cerrahlar, orta üst dudağın
hareketliliğinin, postoperatif dönemde önemli ölçüde azaldığı konusunda
hemfikir olmuşlardır ve bu süreci “Le Fort I dudağı” olarak
adlandırmışlardır. Ameliyat sonrasında üst dudağın büzülmesinde
azalmayla birlikte düzleşmesi ve ağız köşelerinin aşağı inmesi sıklıkla
görülmektedir. Yumuşak doku diseksiyonu sırasında karşılaşılan kas
yapıları önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Mukozal insizyonun
tasarımı ve lokalizasyonu, submukozal, trans- veya paramusküler
diseksiyon ve subperiostal diseksiyonun yaygınlığı, karşılaşılan kas
yapıları için ana belirleyicidir. Bir fasiyal kasın bozulması, kesilmesi ya da
kökünden ayrılması, yüz çevresi ve yüz dinamiği üzerinde önemli bir
etkiye sahiptir (Sullivan, 2016).
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9. Sonuç ve Tartışma
Insanoğlunun geçmişten beri arzuladığı güzelliğin gülümseme ile
ilişkisi sebebiyle, gülümseme estetiği son yıllarda diş hekimliğinin önemli
bir ilgi alanı haline gelmiştir.
Doğada varolan düzen altın oran olarak tanımlanmaktadır. Insan
yüzünde çekiciliği sağlamak için bu orana uyulması gerektiği bazı
araştırmacılar tarafından savunulmaktadır.
Ancak Kiekens ve ark. VAS (Vizuel Analog Skala) skalası kullanarak
yaptığı bir çalışmada, 64 adolesanın yüz çekiciliğini literatürde belirtilen
ideal oran ve açılar ile karşılaştırdığında varılan sonuca göre adolesanların
yüz çekiciliği ile ideal yüz oranları arasında önemli bir ilişki
bulunamamıştır (Kiekens, 2008).
Gülümseme esnasında dişetinin fazla görünmesi kişinin çekiciliğini
önemli ölçüde azaltmaktadır. Yine VAS skalası kullanılarak yapılan bir
diğer çalışmada, en çekici olarak nitelendirilen görünen dişeti miktarı 0
mm olarak bulunmuştur (Çelik, 2016). Bireylere daha güzel bir gülümseme
kazandırmak amacıyla, dişeti gülümsemesi olarak adlandırılan bu
durumun düzeltilmesi için birçok alternatif geliştirilmiştir. Bu tedavi
seçeneklerinin her birinin bazı olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır.
Polo ile Ishida ve arkadaşları kas hiperaktivitesi ya da üst dudağın kısa
olmasından kaynaklanan dişeti gülümsemesi tedavisinde dudak
konumlandırmaya alternatifler önermişlerdir. Polo, 30 hastayı tedavi
etmek için botulinum toksini tip A kullanmıştır. Enjeksiyondan sonraki
ikinci haftada, 5.2 ± 1.4 mm olan dişeti görüntüsü 0.09 ± 1.06 mm'ye
düşmüştür. Botulinum toksininin etkisi geçicidir ve dişeti görünümü 2.
haftadan 32. haftaya kadar kademeli olarak başlangıç değerlerine
ulaşmıştır. Ishida ve arkadaşları levator labii superior kaslarının kesildiği,
subkütan diseksiyon ve frenektomi ile ilişkili subperiostal diseksiyonu
içeren farklı teknikleri birleştirip modifiye etmiştir. 14 hastada uygulanan
bu teknikte başlangıçta 5.22 + 1.48 mm görünen dişeti mikttarı 6 ay sonra
1.91 ± 1.50 mm’ye düşmüştür (Panduric, 2014).
Uygulanan bütün teknikler yaklaşık sonuçlar verir. Ancak; botulinum
toksin enjeksiyonu en az invaziv tedavi olmasına rağmen, sonuçlar
geçicidir ve sık sık tekrar tedavi gerektirmektedir. Aynı zamanda kişinin
gülümseme stilini değiştirmektedir. Ishida ve arkadaşları tarafından
kullanılan yaklaşım ise, dudak konumlandırma ile karşılaştırıldığında daha
yüksek morbiditeye sahiptir ve daha agresiftir (Panduric, 2014).
Dişeti gülümsemesi sebebinin dikey yönde aşırı büyümüş maksilla
olduğu durumlarda ortognatik cerrahi endikasyonu vardır. Ancak;
gingivektomi ile kombine olarak dudağın yeniden konumlandırılması,
karmaşık bir etiyolojiye sahip dişeti gülümsemesi olan vakalar için
ortognatik cerrahiye minimal invaziv bir alternatif olarak
kullanılabilmektedir. Silva ve arkadaşları, dudak pozisyonlandırma
74

ameliyatından 2,5 yıl sonra dahi yüksek hasta memnuniyeti olduğunu
bildirmişlerdir (Panduric, 2014). Yapılan bazı çalışmalarda ise, özellikle
de dudak pozisyonlandırma gibi bazı yumuşak doku cerrahilerinin, relaps
ve skar kontraksiyonu gibi yan etkilerle sonuçlanabileceği gösterilmiştir
(Miron, 2012).
Dişeti gülümsemesi çoğunlukla birçok faktörün bir araya gelmesi
sonucu meydana gelmektedir ve tedavisinde genel geçer bir kural yoktur.
Doğadaki mükemmelliyete ulaşmak için yüzü altın orana uydurmaya
çalışmak göze güzel görüneceğinin garantisini vermemekle birlikte, dişeti
gülüsemesine sahip bireyler de oldukça çekici olabilir. Tüm bun
parametreler göz önünde bulundurularak hastaya sunulacak alternatiflerle,
hasta-hekim arasında ortak yol bulunup yapılacak tedaviye karar verilir.
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ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTE SENDROMLARI

Obesıty Syndrome in Childhood
Özlem KORKMAZ*
Giriş
Obezite, enerji alımı ve tüketimi arasındaki dengesizlikten
kaynaklanan ve adipoz doku fazlalığıyla sonuçlanan bir metabolik
bozukluktur(1). Çocukluk çağı obezitesi günümüzde hem gelişmiş hem
de gelişmekte olan ülkelerde artan görülme sıklığı nedeniyle küresel bir
salgın haline gelmiştir. Obezite prevelansındaki bu artışın nedeni olarak
yüksek enerjili besinlerin tüketilmesindeki artış ile sedanter yaşam
tarzının yaygınlaşması sorumlu tutulmaktadır(2). Günümüzde çocukluk
çağı obezitesinin çevresel faktörler yanında bireysel genetik yatkınlık
arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkan kompleks
multifaktöriyel bir durum olduğu bilinmektedir. Yapılan ikiz
çalışmalarında obezitede genetik yatkınlığın %40-70 arasında değiştiği
gösterilmiştir(3,4). Birçok çalışma obezite gelişiminde farklı genlerin
rolünün belirlenmesine odaklanmıştır. Son genom çalışmalarında
literatürde kopleks obezite ile ilişkili olabilen 97 genetik lokus
tanımlanmıştır(5).
Obezitenin en yaygın formu yüksek yağlı diyet ve hareketsiz yaşam
tarzı gibi çevresel faktörler ile genetik faktörlerin kombinasyonunun
neden olduğu poligenik (kompleks) obezite türüdür. Bunun yanı sıra
obezitenin daha şiddetli ve nadir görülen formu, monogenik (sendromik
olmayan) obezitedir. Bu olgular, obezite fenotipine neden olan tek gende
mutasyonlar taşırlar. Monogenik obezitenin ana nedeni, leptin ve
melanokortin yollarının enerji homeostazisi üzerine etkileri
dolayısıyladır. Bu olgular sıklıkla infant döneminde hiperfaji ve obezite
ile klinik bulgu veririler. Bu grupta, Leptin, Leptin reseptörü,
Propiomelanokortin (POMC) prohormonu ile Melanokortin 4(MC4R)
reseptörünü kodlayan gendeki mutasyonlar en sık tanımlanan
mutasyonlardır(6). Obezitenin diğer bir formu olan sendromik obezite
ise farklı genetik mutasyonların yanı sıra klinik olarak obeziteye eşlik
eden dismorfik özellikler, mental retardasyon veya çeşitli gelişimsel
anomalilerin tanımlandığı bir durumdur. Bu nedenle sendromik obezite
düşünülen olgulara yaklaşımda hastaların dismorfik özelliklerinin iyi
tanımlanması, kardiyak, renal, nörolojik, dental, oftalmolojik
değerlendirmenin ayrıntılı yapılması önem taşımaktadır.
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Sendromik obezite
Günümüzde 25’den fazla sayıda sendromik obezite tanımlanmıştır(7).
Literatürde tanımlanan obezite sendromlarından bazıları Tablo 1’de
gösterilmiştir. Çeşitli sendromlarda farklı moleküler mekanizmalar
sorumlu tutulmaktadır. Bu olgularda bulgular genellikle infant
döneminde ortaya çıkar.
Prader-Willi Sendromu
Prader-Willi Sendromu (PWS), sendromik obezitenin en sık görülen
formudur. Prevelansı 1/10000-30000 olarak saptanmıştır. Erkek ve kız
çocuklar arasında eşit oranda görülmektedir. Hastalık adını ilk olarak
1956 yılında sendromu tarif eden üç hekimden almıştır (Prader, Labhart
ve Willi). Sendromun ana klinik özellikleri; hipotoni, hiperfaji, erken
başlangıçlı obezite, hipogonadism, boy kısalığı ve zeka geriliği olarak
tanımlanmıştır. Olgularda yenidoğan döneminde beslenme ve solunum
problemleri görülebilir. Karakteristik fenotipik bulguları arasında; badem
gözler, ince üst dudak, dar yüz yapısı, küçük el ve ayaklar, kısa boy
sayılabilir. Olgularda ek olarak davranışsal problemler, öğrenme güçlüğü,
şaşılık, görme kusurları ile uyku anormallikleri de sık tarif edilen diğer
özelliklerdir(8,9,10). PWS için tanı kriterleri 1993 yılında Holm ve
ark.(11) tarafından geliştirilmiştir. Gunay-Aygun ve ark.(12) 2001yılında
yayınladıkları çalışmada tanı ölçütlerini yeniden gözden geçirmişler ve
tanı kriterlerinin görülme sıklığı ile duyarlılık oranlarını belirtmişlerdir.
Buna göre; majör tanı ölçütlerinden, gelişme geriliği, yeme sorunları,
hipotoni ve hipogonadism, minör tanı ölçütlerinden ise artikülasyon
kusurları ve azalmış fetal aktivite sendrom için en yüksek duyarlılık
oranına sahip olarak belirtilmiştir.
PWS 15q11.2-q13 paternal segmentte delesyon veya kromozomal
kırık nedeniyle oluşur. Aynı kromozomal bölgenin maternal kalıtımsal
yokluğu ise Angelman sendromuna yol açar. Prader-Willi sendromunda
genetik tanı,15.kromozom üzerinde DNA metilasyon testi ile parental
imprintingin saptanmasına dayanır. Ancak 2. basamak tanı yöntemi
olarak sitogenetik analiz hem 15q11-q13 bölgeleri arasındaki bir
delesyonun hem de diğer kromozomal anormalliklerin belirlenmesi
açısından gerekli olabilir; bunun yanında daha küçük bölgelerdeki
delesyonların tespiti için ise karşılaştırmalı genomik hibridizasyon dizi
yöntemi de kullanılabilir(13). Genetik analiz olguların yaklaşık %99’
una tanı koydurucu özelliktedir. Bu nedenle klasik klinik özellikleri
henüz geliştirmemiş olan ve/veya atipik bulguları olan hastalarda genetik
tanı en kesin sonuç veren yöntemdir.
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Bu olgularda obezite gelişiminde, hipotalamik yolaklardaki bozulma
sonucu ortaya çıkan hiperfaji, besin alımını stimüle eden ghrelin
hormonu, hipotonisite nedeniyle olan fiziksel aktivitede azlık ve düşük
enerji tüketimi sorumlu tutulmaktadır(14).
PWS için nedene yönelik bir tedavi bulunmamaktadır. Obezite ve
komorbiditelerini geliştirme riskini azaltmak için, beslenme yönetimi çok
önemlidir. Genel olarak, günlük fiziksel aktivite ile birlikte iyi
dengelenmiş, düşük kalorili bir diyet temel bir tedavi yöntemidir. PraderWilli sendromunda hipotalamo hipofizer işlev bozukluğu ile ilgili olarak
büyüme hormonu salınımının azaldığı gösterilmiş ve %40-100 oranında
büyüme hormonu eksikliği olduğu belirtilmiştir (15,16). PWS olgularında
büyüme hormonu son yıllarda umut verici bir tedavi yöntemi olarak
kullanılmaktadır. Büyüme hormonu tedavisinin yağ dokusunda azalma ve
yağsız vücut kütlesinde artış üzerindeki yararlı etkilerinin yanı sıra,
solunum fonksiyonunu ve fiziksel aktiviteyi iyileştirdiği, boya olumlu
katkısı olduğu ve metabolik komplikasyonlarda azalmaya neden olduğu
gösterilmiştir(10,17-19). Ek olarak, PWS olgularında pubertal dönemde
cinsiyet steroidleri ile replasman tedavisi, sekonder cinsiyet
karekterlerininin kazanılmasınının yanında, kemik sağlığı ve boy uzaması
üzerine olumlu etkileri açısından önerilmektedir.
Son yıllarda Glucagon like peptid-1 (GLP-1) anologlarından
Liraglutid tedavisinin PWS hastalarında kullanımıyla ilgili çalışmalar
önem kazanmaktadır. Bazı çalışmalarda Liraglutid kullanımının PWS
olgularında plazma ghrelin seviyesini düşürdüğü ve vücut kitle indeksini
azalttığı yönünde sonuçlar olmakla birlikte uzun dönem etkileri halen net
olarak bilinmemektedir(20,21). Bu konuyla ilgili geniş çaplı prospektif
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Diğer deneysel tedavi modelleri arasında serotonin geri alım
inhibitörleri, topiramat, intranazal oksitosin kullanımı ile yapılan
çalışmalar mevcut olup henüz netlik kazanmamıştır.
PWS; öğrenme, iletişim, motor ve sosyal beceriler ile ilgili değişik
zorluklara yol açması nedeniyle olgulara erken dönemde fizik tedavi ve
konuşma terapisine başlanmalıdır. Obstrüktif uyku apnesi, PWS
olgularında sık görülen bir komplikasyon olması nedeniyle detaylı uyku
çalışmaları ile olguların gerekirse sürekli pozitif havayolu basıncı
(CPAP) ventilasyon desteği açısından değerlendirilmesi gereklidir.
Restriktif bariatrik cerrahi, yüksek komplikasyon oranı ve mortalite
riski nedeniyle bu olgulara önerilmemektedir.
Son yıllarda özellikle epigenetik bazlı tedavi yaklaşımları dikkat
çekmektedir(22). Bu çalışmalar PWS olgularında ileriki dönemde umut
verici sonuçlar doğurabilir.
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Bardet Biedl Sendromu
Bardet Biedl Sendromu(BBS) nadir görülen, otozomal resesif geçişli
genetik olarak heterojen bir siliopati sendromudur. İlk kez 1920 yılında
Bardet ve Biedl tarafından tanımlanmıştır. Sendromla ilgili multipl gen
defektleri belirlenmiştir (BBS1-15). Birden fazla genin hastalıktan
sorumlu olduğu düşünüldüğünde moleküler tanı yöntemi olarak yeni nesil
dizi analizinin öncelikli seçilmesi gereken genetik tanı yöntemi
olabileceği belirtilmektedir(23,24). BBS genlerinin POMC nöronlarında
leptin duyarlılığında ve sinyal iletiminde rol oynadığı bilinmektedir (25).
Altta yatan mekanizma çok açık olmamasına rağmen, BBS proteinlerinin
sentrozom ve/veya bazal cisimlerin bir komponentini oluşturduğu ve
siliyer transportu etkileyen hasar sonucu meydana geldiği
düşünülmektedir(26). Prevalansı, İsrail ve Arap ülkelerinde 1/13.500 iken
İsviçrede 1/160.000 olarak belirlenmiştir(27,28).
Sendromun ana klinik özellikleri; obezite, retinal distrofi, retinitis
pigmentosa, post-aksiyal polidaktili, kognitif bozukluk, genital
malformasyonlarla birlikte olabilen hipogonadotropik hipogonadism ve
renal anomalilerdir. Sekonder bulguları arasında belirgin gelişme geriliği,
konuşma bozuklukları, ataksi, koordinasyon azlığı, koku alma kusuru, diş
problemleri, Tip 2 Diyabet ve konjenital kalp hastalıkları (atrioventriküler
septal defekt, patent ductus arteriosus, hipoplastik aort, büyük arter
transpozisyonu, tek ventrikül) sayılabilir. Tanı 4 major bulgu veya 3
major bulguya eşlik eden 2 sekonder bulgu varlığında koyulur.
(29,30,31). BBS olgularında klinik özelliklerin hepsi olguların ancak
%40-45’ inde görülebilmektedir.
Bardet-Biedl sendromunda retinal distrofi olguların tamamında
görülür ve sendromun ilk ana özelliğidir. Olgular ilk olarak genellikle
oftalmolojik bulgular ve erken başlangıçlı obezite ile bulgu verirler.
Klinik bulgular yaşla birlikte progresif olarak kötüleşerek daha belirgin
hale gelir. Bu olguların çoğunda 7-8 yaşlarında gece körlüğü gelişirken,
20’li yaşlarda hastaların %60’ından fazlasında körlük ortaya çıkar(30,32).
Etkilenen bireylerde,optik atrofi, bilateral aniridi, katarakt, miyopi gibi
diğer göz bulguları da tanımlanmıştır(33). Mental retardasyon olguların
%87’ sinde görülmektedir. Ektremite anomalileri doğumdan itibaren
görülebilir. En sık postaksiyal polidaktili görülmekle birlikte brakidaktili,
sindaktili, klinodaktili de bildirilmiştir. BBS olguları eşlik edebilecek
ürogenital sistem malformasyonları yönünden detaylı olarak
araştırılmalıdır. Erkeklerde bifid skrotum, hipospadias, mikropenis,
kızlarda ise vajinal atrezi, persistan ürogenital sinüs, uterus ve overlerin
hipoplazisi görülebilir. Kistik böbrek displazisi, üretral stenoz,
hidronefroz, vezikoüreteral reflü, üretral sinüs ve son dönem kronik
böbrek yetmezliğine gidiş bildirilen vakalar vardır(34).
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Genetik heterojenite nedeniyle BBS olgularına genetik danışma
verilmesi ve tedavi yaklaşımları zorluklar içermektedir. Hastalığın
yönetimi büyük ölçüde semptomların tedavisi şeklinde olmaktadır.
Sendromun ana klinik bulusu olan obezite yönetimi erken yaşlarda
başlamalı, kişiye özel beslenme programları, egzersiz ve davranış
terapileri ile hastalar yakından izlenmelidir.
Alström Sendromu
Alström Sendromu (AS) nadir görülen, otozomal resesif geçişli ve
çoklu organ tutulumu ile seyreden bir hastalıktır. Prevelansı 19/1.000.000 arasında değişmektedir. İlk kez 1959 yılında tanımlanan
sendromla
ilgili
günümüze
kadar
yaklaşık
950
vaka
tanımlanmıştır(35,36). AS, kromozom 2p13 üzerinde Alström sendromu
protein 1'de (ALMS1) homozigot veya bileşik heterozigot
mutasyonlardan kaynaklanır. ALMS 1geni çok yaygın olarak bulunan bir
proteini kodlar ancak bu proteinin fonksiyonu halen net olarak
belirlenememiştir. Günümüze kadar ekzon 8, 10 ve 16'da 200'den fazla
mutasyon bildirilmiştir(37).
Sendromun karekteristik bulguları; obezite, tip 2 diyabet, retinal
dejenerasyon ve nörosensorial sağırlıktır. Klinik özellikler aynı aile
bireyleri arasında bile farklılık gösterebilmektedir. Göz bulguları
olguların tamamında mevcuttur. Bulguların bebeklik döneminde retinal
distrofi ve retinitis pigmentosa ile başlayıp, 2 yaşından önce gelişen
görme bozuklukları ile sonuçlandığı bildirilmiştir. %90 hastada 16
yaşından önce körlük ortaya çıkar(38). Progresif sensörinöral işitme
kaybı hastaların çoğunda ilk dekatta ortaya çıkmakta, ilerleyerek
genellikle ikinci dekatta sağırlık meydana gelmektedir. Erken başlangıçlı
obezite, hiperfaji, akantozis nigrikansın eşlik ettiği insülin direnci,
hiperlipidemi, pankreatit ve ilerleyen dönemlerde tip 2 diyabete gidiş
gözlenebilir. Olguların %80 inde 16 yaşından sonra tip 2 diyabet ortaya
çıkmaktadır. Hipotiroidizm, boy kısalığı, erkeklerde hipogonadizm,
kadınlarda hiperandrojenizm ve polikistik over sendromu eşlik edebilen
diğer endokrinolojik patolojilerdir. Olguların %48 inde ürolojik bulgular,
%33 ünde pulmoner semptomlar ve %20 sinde ise nörolojik bozukluklar
tanımlanmıştır(39). En sık ölüm nedeni adolesan dönemde dilate
kardiyomiyopati ve konjestif kalp yetmezliğidir. Bu nedenle başlangıçta
kardiyak bulguları olmayan hastalar bile uzun dönemde dilate
kardiyomiyopati geliştirme risklerinden dolayı belirli aralıklarla
izlenmelidirler. İleriki yaşlarda ise karaciğer ve böbrek yetmezliği
nedeniyle ölüm görülebilmektedir.
AS; erken başlangıçlı obezite olgularında beraberinde görme
problemleri ve multiorgan tutulumu varsa ayırıcı tanıda düşünülmesi
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gerekli olan bir hastalıktır. Tedavide ana hedef yaşam kalitesinin
arttırılması ve klinik bulguların düzeltilmesidir.
ROHHAD Sendromu
Hızlı başlangıçlı obezite, hipotalamik disfonksiyon, hipoventilasyon
ve otonomik disregülasyon (ROHHAD) sendromu oldukça nadir görülen
ve ilk olarak 2007 de tanımlanan bir sendromdur(40). Sendromun
genetik, otoimmun ve paraneoplastik faktörlerle ilişkisi olduğu
düşünülmekle beraber etiyolojisi net olarak aydınlatılamamıştır. Yapılan
çalışmalarda ekzon taramalarında sendromla ilgili henüz spesifik bir
mutasyon tanımlanamamıştır. Tanıdaki güçlükler nedeniyle günümüze
kadar literatürde 80 olgu tanımlanmıştır(40,41,42).
Obezite ve endokrin anomaliler sendromun ana bileşenlerini
oluşturmaktadır. ROHHAD sendromlu olgularda ilk olarak genellikle 2-4
yaşları arasında hiperfaji ve hızlı kilo artışı dikkati çeker. Takip eden
süreçte hipotalamik disfonksiyon ile kilo artışının tetiklediği respiratuvar
distres nedeniyle apne epizodları ve siyanotik ataklar ortaya çıkar.
Olgularda hipotalamo-hipofizer hormon bozukluklarına bağlı olarak hızlı
gelişen erken başlangıçlı hiperfaji, obezite, santral hipotiroidi, büyüme
hormonu eksikliği, hiperprolaktinemi, diyabetes insipitus, sekonder
adrenal yetmezlik, erken ya da gecikmiş puberte görülebilir(43,44). Eşlik
eden otonomik disregülasyona bağlı; hipo-hipertermi, solunum
problemleri, raynould fenomeni, bradikardi, hipotansiyon, gastrointestinal
dismotilite bildirilmiştir(45,46). Ek olarak olgularda, anksiyete, mental
retardasyon, kişilik bozuklukları gibi psikiyatrik problemler de
tanımlanmıştır.
Hastaların yaklaşık %40 kadarına ROHHAD sendromuna nöral krest
tümörleri (nöroendokrin tümör, retroperitoneal ganglioblastoma) eşlik
edebilir. Bu durum ROHHADNET sendromu olarak adlandırılır (47).
ROHHAD sendromlu olgular farklı klinik bulgularla başvurabilirler.
Hastalığın multisistemik tutulumu olması nedeniyle multidispliner
yaklaşım bu olgularda büyük önem taşımaktadır. ROHHAD
sendromunda en önemli ölüm nedeni alvoeler hipoventilasyon sonucu
olan kardiyak arresttir(48). Kardiyorespiratuvar problemlerde erken
ventilasyon desteği mortalite ve morbiditenin azaltılmasında yardımcıdır.
Literatürde immunglobulin ve immunsupresif tedaviler ile parsiyel yanıt
alınan vakalar bildirilmiştir.
Borjeson-Forssman-Lehmann Sendromu
Borjeson-Forssman-Lehmann Sendromu, Xq26.2 lokalizasyonundaki
PHF6 geninde mutasyon sonucu ortaya çıkan X’ e bağlı resesif geçişli bir
hastalıktır. Prevelansı <1/1.000.000 olarak belirtilmektedir(49,50).
Etkilenen erkek bireyler sendromun tipik özelliklerini taşımakla birlikte,
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taşıyıcı kadınlar sıklıkla etkilenmez veya hafif klinik belirtiler
gösteririler. Sendromun ana karekteristik özellikleri; mental retardasyon,
hipogonadizm, obezite, jinekomasti, boy kısalığı, atipik yüz görünümü
şeklinde tanımlanmıştır. Bu bulgulara mikrosefali, makrosefali veya
epileptik nöbetler de eşlik edebilir. Olguların doğum ağırlıkları
normaldir. Mikrogenitelya ve büyük kulaklar doğumda dikkat çekici
olabilir. İnfant döneminde yeme problemleri ve hipotoni belirgindir.
Gelişme geriliği yaşamın ilk yılında belirginleşmeye başlar. Trunkal
obezite genellikle geç çocukluk döneminde, jinekomasti ise ergenlik
döneminde ortaya çıkar. Erişkin dönemde ise kaba yüz görünümü ve
derin yerleşimli gözler belirginleşir(51).
Spesifik bir tedavi yöntemi yoktur. Özel eğitim programlarına erken
yaşta başlanması ve semptomatik tedavi önerilmektedir. Ailelere genetik
danışma verilmesi ve taşıyıcı kadınların belirlenmesi önemlidir.
Günümüzde hastalığın prenatal tanısı mevcuttur.
Frajil-X Sendromu
Frajil-X Sendromu insanlarda kalıtsal zeka geriğinin en sık nedenidir.
Prevelansı 1/4000-5000 olarak belirtilmektedir. X-e bağlı dominant
kalıtım gösteren hastalık ilk olarak 1943 yılında tanımlanmıştır.
Hastalıktan sorumlu olan FMR1 geni Xq27.3 bölgesinde lokalizedir. Bu
genin hasta bireylerde CGG üçlü nükleotid dizilerinin tekrarı şeklinde
uzadığı belirlenmiştir. Frajil-X sendromu olgularında bu üçlü baz dizisi
tekrar sayısı 200’den fazladır (tam mutasyon) ve bu üçlü dizi ile birlikte
komşu bölgelerdeki CpG’ lerde hipermetilasyon vardır. Diğer yandan
üçlü nükleotid tekrar sayısı 55 ile 200 arasında olan olgular premutasyon
taşıyıcısı olarak adlandırılırlar. Bu olgular klasik Frajil –X fenotipine
sahip olmamakla birlikte çeşitli nörolojik ve psikiyatrik problemler
gösterebilirler. Premutasyona sahip olguların bir özelliği de nesilden
nesile geçerken olgularda tekrar sayısının artabilmesidir. Dolayısıyla
premutasyonu taşıyan bir kişinin çocuğunda CGG tekrar sayısında artma
ve çocuğun hastalıktan etkilenme riski bulunmaktadır. Premutasyon
taşıyıcısı olguların oranı kadınlarda 1/130-200 iken erkekelerde 1/250450 olarak belirtilmiştir(52,53). Tanıda CGG tekrar sayısının saptanması
için PCR, metilasyonu saptamak için de Southern Blot analizi
kullanılmaktadır.
Frajil-X sendromunun klinik karekteristik özellikleri; zeka geriliğine
eşlik eden dar ve uzun yüz, geniş alın, yüksek damak, çenede
maloklüzyon, şaşılık ve çeşitli bağ dokusu bozukluklarıdır. Nörolojik
sistem tutulumuna bağlı hipotonisite, nöbetler, klonus görülebilir. Otizm
benzeri bulgular, obsesif-kompulsif bozukluklar, konuşma bozuklukları
bildirilmiştir. Olgularda sık tekrarlayan kulak enfeksiyonlarına bağlı
olarak sağırlık görülebilir. Erişkin olguların %95’inde makroorşidizm
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mevcuttur. Obezite, mitral valv prolapsusu, pektus ekskavatum ve
skolyoz eşlik eden diğer bulgular arasındadır(54).
Olgularda cinsiyete göre klinik özellikler farklılık gösterir. Tam
mutasyona sahip erkek bireylerin hepsinde mental gerilik mevcuttur. Öte
yandan etkilenen kız olgularda %30 oranında normal entelektüel kapasite,
%25 olguda <70 IQ skoru, %60 öğrenme bozuklukları görülebildiği
bildirilmiştir. Bazı premutasyonlu kadınlarda prematür ovaryan yetmezlik
gelişebilir(55).
Hastalığın spesifik bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak hasta
bireylerin yanında taşıyıcı olan bireylerin de tanımlanması ve olgulara
genetik danışma verilmesi önem taşımaktadır. Günümüzde hastalığın
prenatal tanısı mevcuttur.
Cohen Sendromu
Cohen sendromu, 8q22.2 lokalizasyonlu VPS13B geninde delesyon ya
da mutasyonlar sonucu oluşan otozomal resesif geçişli bir genetik
sendromdur. İlk kez 1973 yılında tanımlanan sendromla ilgili olarak
günümüze kadar 200 olgu ve 150’den fazla sayıda mutasyon bildirilmiştir
(56,57). Sendromun ana klinik özellikleri, erken başlangıçlı hipotoni,
gelişme geriliği, mikrosefalidir. Sendroma eşlik eden diğer bulgular
arasında, dismorfik yüz görünümü (kalın kaş, uzun kirpik, aşağı meyilli
göz yapısı, belirgin üst-orta dişler) progresif retinopati, intermittan
konjenital nötropeni, eklemlerde hiperlaksisite ve trunkal obezite
tanımlanmıştır. Obezite genellikle geç çocukluk ya da adolesan çağda
belirgin hale gelir. Hastalar genellikle neşeli duygu-durum
içerisindedirler. Cohen sendromunun özellikleri etkilenen bireyler
arasında belirgin farklılıklar göstermektedir.Tanı sıklıkla klinik
özelliklere dayanılarak koyulur ancak tanımlanmış net tanı kriterleri
bulunmamaktadır. Genetik analiz klinik bulguları olan olguların %88
inde pozitif bulgu verir. Tedavi seçeneklerinde beslenme düzenlenmesi,
erken dönemde fizik tedaviye başlanması ve davranış terapileri önemlidir.
Nötropeniye yönelik olarak G-CSF kullanımı ile enfeksiyonların standart
tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınması sağlanmalıdır(58).
Psödohipoparatiroidism tip 1 A
Psödohipoparatiroidism (PHPT), hedef organın parathormona
yanıtsızlığı ile karekterize otozomal dominant geçişli bir bozukluktur.
Hastalık 20q13 lokalizasyonlu GNAS 1 genindeki aktive edici mutasyon
ya da duplikasyonlar sonucu ortaya çıkmaktadır. PHPT-1A klasik
fenotipik özellikleriyle Albright Herediter Osteodistrofisi olarak
tanımlanmaktadır. Bu olgularda hipokalsemi ve hiperfosfatemiye eşli
eden kısa boy, yuvarlak yüz, obezite, brakidaktili, 4. metakarp kısalığı ve
subkutanöz ossifikasyonlar mevcuttur.Olgularda iskelet deformiteleri,
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ulnada kısalık, kubitus valgus ve genu varum/valgus deformitesi
görülebilir. Olguların yaklaşık yarısında mental retardasyon
tanımlanmıştır (59,60). Hastalarda paratiroid hormon dışında TSH,
GHRH ve gonadotropinler gibi diğer hormonlara karşı da direnç
görülebilmektedir. Hastalığın yönetimi büyük ölçüde semptomatik tedavi
ile sınırlıdır.
WAGRO Sendromu
WAGR sendromu ilk kez 1964 yılında Miller ve arkadaşları
tarafından tanımlanmış otozomal dominant geçişli bir hastalıktır.
Kromozom 11p13 üzerinde de novo heterozigot delesyonundan
kaynaklanır. Ana klinik özellikleri willms tümörü, aniridi, genitoüriner
malformasyonlar ve mental retardasyon olarak tanımlanmıştır. Obezite ve
hiperfaji bulgularının da eklenmesiyle olgular bu sendromun bir alt grubu
WAGRO sendromu olarak adlandırılmıştır. Olgulara kardiyopulmoner
hastalıklar ve otizm benzeri davranış problemleri eşlik edebilir(61-64).
Carpenter Sendromu
Carpenter sendromu oldukça nadir görülen ve otozomal resesif geçiş
gösteren bir hastalıktır. Hastalıkla ilgili RAB 23 geninde farklı
mutasyonlar saptanmıştır.Hastalığın klinik bulguları aynı aile bireyleri
arasında bile farklılıklar gösterebilmektedir. Sendromun karekteristik
özellikleri, kraniosinostoz, akrosefali, fasial asimetri, sindaktili,
brakidaktili ve polidaktiliyi içeren morfolojik bozukluklara eşlik eden
obezite, hipogonadism, mental retardasyon ve korneal opasiteler ve
işitme kusurlarıdır. Olguların yaklaşık yarısında doğumsal kalp
hastalıkları (ventriküler septal defekt, patent duktus arteriozus, atrial
septal defekt, fallot tetralojisi, büyük arter transpozisyonu), konjestif kalp
yetmezliği ve ani kardiyak ölüm görülebilmektedir. Carpender sendromu
olgularında kardiyak anomalilere bağlı ölüm riski nedeniyle bu olgular
periyodik aralıklarla kardiyopati açısından değerlendirilmelidirler(65-67).
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Tablo1. Literatürde tanımlanan başlıca obezite sendromları ve genetik
defektleri

Sendrom
Alström
Sendromu
Albright
Herediter
Osteodistrofisi
Bardet-Biedl
Sendromu
BorjesonForssmanLehmann
Sendromu
Carpenter
Sendromu
Cohen Sendromu
Coffin-Lowry
Sendromu
Frajil-X
Sendromu
Prader –Willi
Sendromu
Smith-Margenis
Sendromu
WAGRO
Sendromu
CHOPS
Sendromu

OMİM
numarası
203800

Genetik defekt
ALMS, 2p13

103580

GNAS1, 20q13.2

209900

Multiple (BBS1-15)
16q21, +15q22-q23
PHF6, Xq26-27

301900

201000

RAB23, 6p12.1-p11.2

216550
303600

COH1, 8q22-q23
RSK2,Xp22.12

300624

FMR1,Xq27.3

176270

Paternal 15q11-q13
delesyonu ya da maternal
uniparental disomi
RAI1,17p11.2

617074
612469

WT1,PAX6,BDNF,11p1
3-p12
AFF4,5q31.1

616368
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OBEZİTEYE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI; ADENOVİRÜS 36
A Different Overview of The Obesity; Adenovirus 36
Elçin KAL ÇAKMAKLIOĞULLARI
Obezite sağlığı olumsuz yönde etkileyen kompleks ve multifaktöriyel
bir hastalıktır. Günümüzde önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen
ikinci en önemli nedenidir. Başta Tip 2 Diabetes Mellitus olmak üzere
kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, hiperlipidemi, serebrovasküler
hastalıklar ve çeşitli malignitelere sebep olduğu bilinmektedir (TEMD
Obezite, 2018). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) obeziteyi, insan sağlığını
olumsuz yönde etkileyecek düzeyde yağ miktarının artışı şeklinde
tanımlayarak global bir epidemi olarak nitelemiş ve bir halk sağlığı sorunu
olduğunu vurgulamıştır (WHO, 2000).
Günümüzde tüm dünyada obezite prevalansı artmakta olup sadece
yetişkin kadın ve erkekleri değil, çocukları ve gençleri de etkilemektedir.
Bu durum küresel boyutta bir halk sağlığı problemi olmakla kalmayıp, ülke
ekonomilerine de olumsuz yönde etki eden bir unsur olarak karşımıza
çıkmaktadır (Türkiye obezite programı, Ankara 2010). Obeziteye neden
olduğu düşünülen en önemli sebepler arasında genetik, çevresel ve
endokrin faktörler gösterilmektedir. Ancak sorunun bulaşıcı hastalıklara
benzer şekilde hızlı bir yayılım göstermesi obezitenin etiyolojisinde
patojen etkenlerin rol alıp almadığı sorusunu gündeme getirmiştir. Obezite
olgularında virüslerin rol alabileceğine ilişkin ilk somut veriler 1978
yılında elde edilmiştir. Günümüze dek üç tanesi insan virüsü (Adenovirüs
tip 5 (Ad-5), Ad-36, Ad-37) ve beş tanesi hayvan virüsü (köpek gençlik
hastalığı virüsü, Rous-associated virüs tip 7, SMAM-1, Scrapie ajanı,
Borna hastalığı virüsü) olmak üzere toplam sekiz virüsün obeziteye neden
olabileceği ortaya konulmuştur (Tuncer P ve Yeşilbağ K, 2008).
2000’li yılların başından beri yapılan birçok çalışmada adenovirüslerin
bazı serotiplerinin insan obezitesine sebep olduğu bulunmuş ve bu yöndeki
çalışmalar hız kazanmıştır (Atkınson RL, 2007). Adenovirüslerin insanları
enfekte eden A, B, C, D, E, F, G olmak üzere yedi türü bulunmaktadır.
Yaklaşık olarak 57 serotipi bulunan adenovirüslerin obeziteye sebep
olduğu bilinen Ad-36 serotipi D türü içinde bulunmaktadır ve antijenik
olarak diğer insan adenovirüsleriyle çapraz reaksiyon göstermez.
(Haaheim LR, Practial Guide to Clinical Virology, 2002). Günümüzde
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çalışmalar Ad-36 üzerinde yoğunlaşmış olup Ad-5 ve Ad-37 ile yapılan
çalışmalar daha az sayıdadır.
Adenovirüs enfeksiyonları dünyanın bütün coğrafi bölgelerinde çok sık
ve yaygın olarak görülür. Adenovirüsler genellikle solunum yolu,
gastrointestinal sistem ve göz tuttulumu yaparak klinik semptomlara sebep
olan virüslerdir. Solunum damlacıkları, direkt temas ve fekal-oral yol ile
bulaşabilen bu virüsler epitel hücrelerini enfekte ederek çoğalır ve lenfoid
dokuya rahatlıkla yayılabilirler. Genellikle immün sistemi zayıf kişilerde
viremi oluşturup sistemik enfeksiyona yol açarlar. Hastalık iyileştikten
sonra latent persistan enfeksiyon tonsillerde, adenoidlerde ve diğer lenfoid
dokularda yıllarca kalabilir ve immun sistemin baskılanması halinde
kolayca reaktive olabilirler (Topçu AW, Nobel Tıp Kitapevleri, 2008;
Gammet CT, 2002).
Adipoz dokudan preadiposit ve adipositleri etkileyen birçok sitokin
salgılanır (Argiles JM, 2005). Obezitede tümör nekrozis faktör -alfa (TNFalfa) adipoz dokudan salgılanarak insülin direncinden sorumlu olabilir.
Obez bireylerde artmış interlökin-6 (IL-6) ve C-reaktif protein (CRP)
seviyeleri gözlenmiştir (Frühbeck G, 2001). Genel olarak enfeksiyona
cevapta IL-12 interferon-gama (IFN-gama)’yı indükleyerek IL-18 ile
birlikte T helper-1 (Th-1) immün cevabını oluşturur. Ancak Ad-36,
enfeksiyonun erken safhalarında bu sitokinlerin üretimini baskılayarak Th1 cevabını azaltır. Bu sitotoksik immün cevabın azalması Ad-36 ile enfekte
adipoz dokuda hücrelerin sağ kalmasına neden olur (Pasarica M, 2008).
Ad-36’nın adipogenezisi tetiklemesinin metabolik ve moleküler
mekanizmasını anlayabilmek amacıyla virüsün 3T3-L1 preadiposit
hücrelerde ve primer insan preadiposit hücreleri üzerine etkisi invitro
olarak araştırılmıştır. Sonuç olarak Ad-36’nın, 3T3-L1 preadiposit
hücrelerinde gliserol 3-fosfat dehidrogenaz (GPDH) enziminin seviyesini
artırarak farklılaşmaya neden olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu
veriler Ad-36 antikorlarının varlığının insanlardaki obezite ile ilişkili
olduğunu göstermektedir (Vangipuram SD, 2004). Ad-36’ya bağlı
obezitenin virüsün open reading frame 1 early region 4 geninin (E4 ORF1)
etkisiyle başlatıldığı, adiposit proliferasyonu ve farklılaşmasıyla ilerlediği
düşünülmektedir (Vangipuram SD, 2004; Rogers PM, 2008).
Çocuk ve erişkin yaş gruplarında yapılan birçok çalışma Ad-36’nın
obezite ile ilişkili olabileceği göstermiştir (Almgren M, 2012; Parra-Rojas
I, 2013; Ponterio E, 2015; Cakmaklioğullari, 2011). Shang ve ark.
tarafından yapılan 5.739 kişiyi kapsayan bir meta-analiz ise Ad-36
enfeksiyonu ile obezite ilişkisini açıkça doğrulamıştır (Shang Q, 2014).
Atkinson ve ark.ları 89 ikiz çifti üzerinde yaptıkları çalışmada Ad-36, Ad2, Ad-31 ve Ad-37 antikor pozitifliğini taramışlar ve Ad-36 Ab pozitif
ikizlerde belirgin olarak yüksek BMI ve vücut yağ yüzdesi saptamışlardır.
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İkizlerin aynı çevresel faktörlere maruziyeti ve benzer demografik
özellikleri göz önüne alındığında bu çalışma Ad-36’nın insanlarda
adipositeyi arttırdığı hipotezine büyük destek sağlamaktadır (Atkinson RL,
2005).
Hem kadın hem de erkeklerde, Tip 2 Diabetes Mellitus ve obezite
arasında güçlü bir ilişki olduğu bilimsel bir gerçektir. Hiperinsülinemi ve
insülin direnci ile obezite arasında da yüksek bir korelasyon vardır ve bu
korelasyon vücut ağırlığı ile doğru orantılı olarak artmaktadır (Malnick SD
ve Knobler H, 2006).
Yapılan invitro çalışmalarda Ad-36 ile enfekte olanlarda E4 ORF 1
proteininin Ras ve fosfoinozitid 3 kinazın aktivasyonu ile glut-1 ve glut-4
aracılığıyla preadiposit, adiposit ve myoblastlarda glukoz alımını arttırıp
karaciğer hücrelerinde glukoz çıkışını azaltarak non-insülin
mekanizmalarla glukoz regülasyonu sağladığı gösterilmiştir (Wang ZQ,
2008; Dhurandhar EJ, 2011; Na HN, 2016). 1507 kişi üzerinde yapılan bir
çalışmada Ad-36 ile enfekte kişilerde daha iyi glisemik kontrol sağlandığı
görülmüştür (Krıshnapuram R, 2011). Bu nedenlerden dolayı Ad-36’nın
ileriki zamanlarda Tip 2 Diabetes Mellitus tedavisinde kullanılabileceği
düşünülmüştür (Kumar M, 2014). Adenovirüs enfeksiyonları tüm
toplumlarda sık görülen ve hatta salgınlara sebep olan enfeksiyonlardır.
Yaptığı enfeksiyonların yanı sıra vücutta latent kalabilmesiyle günümüze
kadar yapılan çalışmalar ışığında Ad-36’nın obeziteye sebep olduğu ve Tip
2 Diabetes Mellitusda da non insülin mekanizmalarla kan glukoz
seviyesini düşürdüğü tespit edilmiştir.
Ad-36’nın yapılan hayvan ve insan çalışmalarında lipit profili üzerine
etkileri değişkenlik gösterdiği tespit edilmiş olup etki mekanizması tam
olarak saptanamamıştır. Günümüzde Ad-36’nın glukoza olan etkisi dışında
klinik parametreler üzerindeki etkileri henüz tam anlaşılamamış olup olası
mekanizmalar tartışılmaktadır.
Ad-36’yı tespit etmek için kullanılan altın standart yöntem serum
nötralizasyon testi (SNT) olup test süresinin uzun sürmesi ve deneyimli
personel gerekliliği dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Ad-36
Antikor tespiti için kullanılan diğer bir yöntem ise Enzyme Linked
Immuno Sorbent Assay (ELISA) yöntemi olup hızlı bir test olması avantaj
olarak görülse de sonuçların daha yüksek pozitif çıkması yanıltıcı
olabilmektedir. Parra-Roaj ve ark. tarafından 2013 yılında yapılan bir
çalışmada çocuklarda Ad-36 antikor pozitifliği %74 olarak bulunmuş olup
yapılan birçok SNT çalışmasından yüksektir (Parra-Rojas I, 2013).
Yapılan literatür taramaları sonucunda insanlarda obezite etkeni olan
adenovirüsler ile ilgili hem ülkemiz hem de dünyada sınırlı sayıda bilimsel
çalışma mevcuttur (Tablo-1). Ülkemizde yapılan ilk çalışma
Çakmaklıoğulları tarafından 2011 yılında literatüre kazandırılmış olup bu
99

tarihten sonra çalışmalar hız kazansa da özellikle tedaviye yönelik
çalışmalar henüz bulunmamaktadır.
Tablo-1: Adenovirus-36 pozitifliği ile ilgili yapılan çalışmalar, kullanılan
yöntemler ve elde edilen pozitiflik oranları
Yazar, Çalışma yılı

Çalışma grubu
(obez; non-obez)

Ülke

Yöntem

Ad-36
(+)

Atkinson, 2005

89 ikiz birey

USA

SNT

%22

Atkinson, 2005

502 yetişkin
(360; 142)

USA

SNT

82 çocuk

Meksika

ELISA

%30
obez
%11
nonobez
%59

Travato, 2009

203 erişkin
(68; 135)

İtalya

SNT

Gabert, 2010

124 çocuk
(67; 57)

USA

SNT

Na, 2010

318 çocuk
(259; 59)

Kore

SNT

Broderick, 2010

293 erişkin
(146;147)

USA

SNT

Çakmaklıoğulları, 2011

120 çocuk
(60; 60)

Türkiye

SNT

540 yetişkin
(180; 360)

Kore

SNT

ParraRojas, 2008

Na, 2012

100

%65
obez
%33
nonobez
%22
Obez
%7
nonobez
%29
obez
%14
nonobez
%34
obez
%39
nonobez
%27
obez
%10
nonobez
%30
obez
%36
nonobez

Travato, 2012

62 erişkin

İtalya

SNT

%40

Karameşe, 2014

146 çocuk
(96; 50)

Türkiye

ELISA

%27
obez
%6
nonobez

Karameşe, 2014

130 yetişkin
(80; 50)

Türkiye

ELISA

Berger, 2014

291çocuk

USA

ELISA

%18
obez
%4
nonobez
%42

Ergin, 2015

98 erişkin

Türkiye

SNT,
ELISA

%12

Sabin, 2015

449 çocuk ve
yetişkin

Finlandiya

ELISA

%24

ELISA: Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
SNT: Serum Nötralizan Testi

Günümüzde özellikle obeziteye sebep olduğu kanıtlanmış Ad-36 için
aşı çalışmalarının ve adenoviral tedavilerin araştırıldığı çalışmaların
yaygınlaşarak hız kazanması önem arzetmektedir. Adenovirüs
enfeksiyonlarının aşılama ile önüne geçilmesi toplum sağlığı açısından
obezitenin de önüne geçilmesi açısından çok önemlidir. Böylece
obezitenin sebep olduğu pek çok hastalıkta önlenmiş olacaktır. Bu da
toplum sağlığı ve ülke ekonomisine büyük kazanç sağlayacaktır.
KAYNAKLAR
Almgren, M., Atkinson, R., He, J., Hilding, A., Hagman, E., Wolk, A., ...
& Schalling, M. (2012). Adenovirus-36 is associated with obesity in
children and adults in Sweden as determined by rapid ELISA. Plos
one, 7(7), e41652.
Argilés, J. M., López‐Soriano, J., Almendro, V., Busquets, S., & López‐
Soriano, F. J. (2005). Cross‐talk between skeletal muscle and adipose
tissue: a link with obesity?. Medicinal research reviews, 25(1), 49-65.
Atkinson, R. L., Dhurandhar, N. V., Allison, D. B., Bowen, R. L., Israel,
B. A., Albu, J. B., et al.(2005). Human adenovirus-36 is associated with

101

increased body weight and paradoxical reduction of serum
lipids.International Journal of Obesity, 29, 281–286.
Atkinson, R. L. (2007, October). Viruses as an etiology of obesity. In Mayo
Clinic Proceedings (Vol. 82, No. 10, pp. 1192-1198). Elsevier.
Broderick, M. P., Hansen, C. J., Irvine, M., Metzgar, D., Campbell, K.,
Baker, C., & Russell, K. L. (2010). Adenovirus 36 seropositivity is
strongly associated with race and gender, but not obesity, among US
military personnel. International journal of obesity, 34(2), 302.
Berger, P. K., Pollock, N. K., Laing, E. M., Warden, S. J., Hill Gallant, K.
M., Hausman, D. B., ... & Peacock, M. (2014). Association of
adenovirus 36 infection with adiposity and inflammatory-related
markers in children. The Journal of Clinical Endocrinology &
Metabolism, 99(9), 3240-3246.
Çakmaklıoğulları E. (2011) İnfektobezite: Adenovirusların Çocuklarda
Obezitedeki Rolü. Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Uzmanlık Tezi, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi,.
Dhurandhar, E. J., Dubuisson, O., Mashtalir, N., Krishnapuram, R., Hegde,
V., & Dhurandhar, N. V. (2011). E4orf1: a novel ligand that improves
glucose disposal in cell culture. PLoS One, 6(8), e23394.
Ergin, S., Altan, E., Pilanci, O., Sirekbasan, S., Cortuk, O., Cizmecigil, U.,
... & Turan, N. (2015). The role of adenovirus 36 as a risk factor in
obesity: the first clinical study made in the fatty tissues of adults in
Turkey. Microbial pathogenesis, 80, 57-62.
Fruhbeck, G., Gómez-Ambrosi, J., Muruzábal, F. J., & Burrell, M. A.
(2001). The adipocyte: a model for integration of endocrine and
metabolic signaling in energy metabolism regulation. American Journal
of Physiology-Endocrinology And Metabolism, 280(6), E827-E847.
Gabbert, C., Donohue, M., Arnold, J., & Schwimmer, J. B.
(2010).Adenovirus
36
and
obesity
in
children
and
adolescents.Pediatrics, 126, 721–726.
Garnett, C. T., Erdman, D., Xu, W., & Gooding, L. R. (2002). Prevalence
and quantitation of species C adenovirus DNA in human mucosal
lymphocytes. Journal of virology, 76(21), 10608-10616.
Haaheim, L. R., Pattison, J. R., & Whitley, R. J. (Eds.). (2002). A practical
guide to clinical virology. John Wiley & Sons.
Karamese, M., Altoparlak, U., Turgut, A., Aydogdu, S., & Karamese, S.
A. (2015). The relationship between adenovirus-36 seropositivity,
obesity and metabolic profile in Turkish children and adults.
Epidemiology & Infection, 143(16), 3550-3556.
102

Krishnapuram, R., Dhurandhar, E. J., Dubuisson, O., Kirk-Ballard, H.,
Bajpeyi, S., Butte, N. F., ... & Gupta, A. K. (2011). A template to
improve glycemic control without reducing adiposity or dietary fat.
American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology.
Kumar, M., Kong, K., & Javier, R. T. (2014). Hijacking Discs Large 1 for
Oncogenic Phosphatidylinositol 3-Kinase Activation in Human
Epithelial Cells Is a Conserved Mechanism of Human Adenovirus E4ORF1 Proteins. Journal of virology, JVI-02324.
Malnick, S. D., & Knobler, H. (2006). The medical complications of
obesity. Journal of the Association of Physicians, 99(9), 565-579.
Na, H. N., Hong, Y. M., Kim, J., Kim, H. K., Jo, I., & Nam, J. H. (2010).
Association between human adenovirus-36 and lipid disorders in
Korean schoolchildren. International journal of obesity, 34(1), 89.
Na, H. N., Kim, J., Lee, H. S., Shim, K. W., Kimm, H., Jee, S. H., ... &
Nam, J. H. (2012). Association of human adenovirus-36 in overweight
Korean adults. International Journal of Obesity, 36(2), 281.
Na, H. N., Dubuisson, O., Hegde, V., Nam, J. H., & Dhurandhar, N. V.
(2016). Human adenovirus Ad36 and its E4orf1 gene enhance cellular
glucose uptake even in the presence of inflammatory cytokines.
Biochimie, 124, 3-10.
Parra-Rojas, I., Del Moral-Hernandez, O., Salgado-Bernabe, A. B.,
Guzman-Guzman, I. P.,Salgado-Goytia, L., & Munoz-Valle, J. F.
(2013).Adenovirus-36 seropositivity and its relation with obesity and
metabolic profile in children. International Journal of Endocrinology,
2013, 463194.
Pasarica, M., Loiler, S., & Dhurandhar, N. V. (2008). Acute effect of
infection by adipogenic human adenovirus Ad36. Archives of virology,
153(11), 2097.
Ponterio, E., Cangemi, R., Mariani, S., Casella, G., De Cesare, A., Trovato,
F. M., ... & Gnessi, L. (2015). Adenovirus 36 DNA in human adipose
tissue. International Journal of Obesity, 39(12), 1761.
Rogers, P. M., Fusinski, K. A., Rathod, M. A., Loiler, S. A., Pasarica, M.,
Shaw, M. K., ... & Gimble, J. M. (2008). Human adenovirus Ad-36
induces adipogenesis via its E4 orf-1 gene. International Journal of
Obesity, 32(3), 397.
Sabin, M. A., Burgner, D., Atkinson, R. L., Lee, Z. P. L., Magnussen, C.
G., Cheung, M., ... & Hutri-Kähönen, N. (2015). Longitudinal
investigation of adenovirus 36 seropositivity and human obesity: the
Cardiovascular Risk in Young Finns Study. International journal of
obesity, 39(11), 1644.
103

Shang, Q., Wang, H., Song, Y., Wei, L., Lavebratt, C., Zhang, F., & Gu,
H. (2014). Serological data analyses show that adenovirus 36 infection
is associated with obesity: A meta‐analysis involving 5739 subjects.
Obesity, 22(3), 895-900.
TEMD Obezite, Lipid Metabolizması, Hipertansiyon Çalışma Grubu.
Obezite tedavisi 1.1 Obezite tedavisinde egzersiz. TEMD Obezite Tanı
ve Tedavi Kılavuzu 2018. BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve
Tanıtım Ltd. Şti. ile Miki Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara.
2018;
pages
11.
(http://temd.org.tr/admin/uploads/tbl_
kilavuz/20180516162841-2018-05-16tbl_kilavuz162840.pdf. Erişim
tarihi: 06.08.2018
Topçu A. W., Söyletir, G., & Doğanay, M. (2008). İnfeksiyon hastalıkları
ve mikrobiyolojisi, 3. baskı. Nobel Tıp Kitabevleri, 1696-1700.
Trovato, G. M., Castro, A., Tonzuso, A., Garozzo, A., Martines, G. F.,
Pirri, C., et al. (2009).Human obesity relationship with Ad36adenovirus
and insulin resistance. International Journal of Obesity, 33, 1402–1409.
Trovato, G. M., Martines, G. F., Trovato, F. M., Pirri, C., Pace, P.,
Garozzo, A., et al. (2012). Adenovirus-36 seropositivity enhances
effects of nutritional intervention on obesity, bright liver, and insulin
resistance.Digestive Diseases and Sciences, 57, 535–544.
Tuncer P, Yeşilbağ K. (2008) Obezite olgularında viral etyoloji. İnfeksiyon
Dergisi; 22 (4): 241-249
Türkiye obezite (şişmanlık) ile mücadele ve kontrol programı (2010),
Ankara.
Vangipuram, S. D., Sheele, J., Atkinson, R. L., Holland, T. C., &
Dhurandhar, N. V. (2004). A human adenovirus enhances preadipocyte
differentiation. Obesity research, 12(5), 770-777.
Wang, Z. Q., Cefalu, W. T., Zhang, X. H., Yu, Y., Qin, J., Son, L., ... &
Dhurandhar, N. V. (2008). Human adenovirus type 36 enhances
glucose uptake in diabetic and non-diabetic human skeletal muscle cells
independent of insulin signaling. Diabetes.
World Health Organization. (2000). Obesity: preventing and managing the
global epidemic (No. 894). World Health Organization 1- 253.

104

MULTİPL SKLEROZ VE FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARI
İlyas UÇAR & Anıl ÖZÜDOĞRU
Multipl Skleroz ve Patogenezi
Multipl Skleroz (MS), merkezi sinir sistemindeki ak maddenin
ilerleyici ya da yineleyici, inflamatuar, demiyalizan, nöroimmün bir
hastalığı olarak tanımlanır (Kasper, 2005). Yetişkinlerde travmaya bağlı
olmaksızın nörolojik fonksiyon kayıplarına yol açan hastalıklar arasında
ilk sırada yer almaktadır (Wynia K, 2008; Jonhanson, 2009). İlk olarak 19.
yüzyılın ortalarında vaka bildirimleri olarak tarif edilmeye başlanmış ve
20. yüzyılın başlarında klinik olarak sık görülen bir tablo haline gelmiştir
(Mutlu, 2008). MS’e ait esas klinik ve nöropatolojik tanımlama ilk kez
1868 yılında Charcot tarafından yapılmıştır (Yılmaz, 2006). O günden bu
güne yüz elli yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen hastalığın sır perdesi
henüz tam olarak aralanamamıştır. Etiyolojisi çok iyi aydınlatılamamış
olsa da genetik ve çevresel faktörlerle kısmen ilişkili, otoimmün kökenli
bir hastalık olduğu kabul edilmektedir (Meral, 2002).
MS nöropatolojisinin çok farklı etkenler sonucu ortaya çıktığı
sanılmaktadır. MS'de inflamasyon ağırlıklı akut sürece ek olarak aksonal
kayıp ve gliozisle sonuçlanan kronik değişiklikler birlikte ya da ayrı ayrı
görülebilmektedir (Yılmaz, 2006). 1940'lı yıllarda, MS olgularında
intratekal immünglobülin (lg) üretiminin ve B lenfosit hücresi klonlarının
bulunduğunu düşündüren fikirler ortaya çıkmıştır (Kabat, 1948). Bununla
beraber MS patogenezinin ağırlıklı olarak T lenfositlerin patojenik
özelliklerinden kaynaklandığını bildiren çalışmalar vardır. Söz konusu
çalışmalarda (Sospedra, 2005; Tüzün, 2011), T lenfositlerin miyeline karşı
reaksiyon göstererek mikroglialar ve makrofajları aktive ettiği, böylece
miyelin kılıfa karşı inflamatuar cevap başlattığı tespit edilmiştir. Merkezi
sinir sisteminde (MSS) miyelin kılıfın hasarı ile birlikte sinir iletimi
blokaja uğramakta ve tutulan bölgeye göre motor ve duyusal klinik tablolar
karşımıza çıkmaktadır. Hastalık sürecinin ilerlemesiyle aksonun da hasara
uğraması, klinik durumun ağırlaşmasına ve farklı derecelerde fonksiyon
kayıplarına neden olmaktadır (Wynia, 2008; Jonhanson, 2009). Bu süreçte
beyaz cevher zedelenmekte ve var olan proinflamatuar (TH1),
antiinflamatuar (TH2) hücreleri ile aracılar sistemi arasındaki denge TH1
yönünde iltihabi gelişmeler lehine doğru bozulmaktadır. Ancak MS
patogenezinin sürdürülmesinde otoreaktif T hücrelerinin muhtemel
etkisinin varlığı bilinmesine rağmen bunların MSS içindeki göçlerini ve
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sonraki aktivasyonlarını hangi faktörün ya da faktörlerin tetiklediği henüz
açık değildir (Friese, 2009).
Multipl Skleroz Prevelansı
Hastalığın prevelansı 0.5-1/1000 olup, özellikle genç erişkinlerde
görülür (Yılmaz, 2006). MS semptomları hastaların 2/3'ünde 20-40 yaşları
arasında başlar. Vakaların 15 yaşından önce ve 50 yaşından sonra
görülmesi oldukça nadir bir durumdur (Sadiq, 1995). Kadınlarda
erkeklerden daha sık görülmektedir ve bu oran (kadın/erkek) 2/1 olarak
bildirilmiştir (Tunalı, 2004). MS hastalarının %90'dan fazlası beyaz
ırktandır. Ayrıca hastalık dünyanın her yerinde aynı sıklıkla görülmeyip
coğrafi varyasyon göstermektedir. Afrika yerlileri, Macar Çingeneleri,
Eskimolar, Kızılderililer ve Avustralya aborjinlerinde nadir olarak
rastlanır. Asyalı ya da Afrika kökenli Amerikalılarda da prevelansın düşük
olduğu saptanmıştır (Yılmaz, 2006). Kuzey ve orta Avrupa, Amerika'nın
kuzeyi, Kanada, Avustralya'nın güneyi, Yeni Zelanda ve İsrail ise
prevelans açısından yüksek riskli bölgelerdir (Oksenberg, 2000).
Ülkemizde ise prevelansı ve insidansı ile ilgili geniş tabanlı bir çalışma
yapılmamıştır ancak son yıllarda hastaneye başvuran MS’li hasta sayısının
giderek arttığı gözlenmektedir (Tunalı, 2004).
Multipl Skleroz Tipleri ve Prognozu
MS tipleri oldukça değişkenlik göstermektedir. Hastalığın daha
kolay tanımlanması ve sınıflandırılması için 1996 yılında uluslararası bir
çalışma yapılmış ve 4 ana kategoride altında toplanabileceği kanaatine
varılmıştır (Lublin, 1996). Buna göre;
Ataklar ve Düzelmelerle Seyreden MS (Relapsing-Remitting
Multiple Sclerosis = RRMS)
MS’in en sık karşılaşılan tipidir (%85). Akut ataklar ve bunları
izleyen tam ya da tama yakın düzelme dönemleri ve ataklar arasında
hastalığın stabil kalması ile karakterizedir. Ataklar tahmin edilemeyen
aralar ile ortaya çıkar ve hastadan hastaya değişiklik gösterir. Her ataktan
sonra hastaya ait özürlülük seviyesi ve günlük yaşam aktivitelerindeki
(GYA) dışa bağımlılık giderek artar. Bu tipin, ilerleyen dönemlerde ikincil
ilerleyen formuna dönebilme eğilimi vardır. 10 yıl içinde hastaların
%50'sinde, 25 yıl içinde ise %90'ında ikincil ilerleyen MS gelişir.
Birincil İlerleyen MS (Primer Progressive Multipl Sclerosis =
PPMS)
Genel itibariyle iyileşmelerin kaydedilmediği ve başlangıçtan
itibaren hastalığın giderek ilerlemesiyle karakterize olan tipidir. Hastalığın
ilerleme hızı hastadan hastaya değişkenlik gösterir. Bu tipin en ağır
formunda MS, birkaç yıl içinde ölüm ile sonuçlanabilmektedir.
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İkincil İlerleyici MS (Sekonder Progressive Multiple Sclerosis =
SPMS)
Erken dönemde atak ve düzelmeler ile seyreden klinik form,
ortalama 5-6 yıl sonra sıklıkla bu tipe dönüşebilmektedir. Ataklardan sonra
tam düzelme olmaksızın her bir atakta eklenen özürlerle hastanın GYA
giderek kısıtlanmaktadır.
Ataklarla İlerleyici MS (Relapsing Progressive Multipl Slerosis
= RPMS)
Hastalığın ilk klinik belirtilerinin başlangıcından itibaren sürekli
ilerleyen ve kısmen de olsa arada akut düzelmelerin olduğu MS tipidir.
MS hastalığının prognozu ile ilgili olarak birçok klinik ve
demografik faktörlerin etkili olduğu gösterilmiştir. Hastalığın başlangıç
yaşı geç ise (>40 yaş); hastada motor, serebellar bozukluklar ve sfinkter
kusuru varsa; iki atak arasındaki süre kısa ise; genişletilmiş Özürlülük
Durum Ölçeği (Expanded Disability Status Scale = EDDS) skorunda hızlı
bir ilerleme varsa; hastalık başlangıçtan itibaren hızlı ilerliyorsa veya
SPMS formuna dönüşüm hızlı olmuş ise ve hasta erkek ise prognoz
oldukça kötü olabilmektedir. Bununla birlikte Magnetic Resonance
Imaging (MRI) parametrelerinin özürlülükte ilerleme konusunda da
tahminde bulunabilme olanağı sağladığı rapor edilmektedir (Ferrero,
2004).
Multipl Skleroz’un Klinik Bulguları
MS’in klinik belirtileri tutulum gösteren bölgeye göre çeşitlilik
gösterir (Noseworthy, 2000). Biz bunları gruplandırarak sıralayacağız.
Duyusal bulgular: MS hastalarının en çok yakındıkları durumdur.
Bu yakınmalar hastalar tarafından algılama bozuklukları, iğnelenme,
karıncalanma ve zaman zaman da yanmalar şeklinde tanımlanan
disestezi’yi içerir (Noseworthy, 2000).
Motor bulgular: En sık rastlanan motor bulgu ekstremitelerde
kuvvet kaybı (parezi ya da pleji) durumudur. Hastalarda üst motor nöron
tipi tutulumlara ait motor bulgular görülür. Ekstremitelerde giderek artan
kuvvetsizlik ve spastisite (kasılma), postür (duruş) bozukluğu sık
karşılaşılan şikâyetlerdir. Nörolojik muayenede spastisite, artmış derin
tendon refleksleri ve ekstansör plantar yanıtlar görülür. Ayrıca bu
hastalarda tonik spazmlar da görülür. Herhangi bir motilite veya
hiperventilasyon ile başlayan kısa süreli unilateral sterotipik kasılmalar
şeklinde görülür. 30-90 saniye sürer ve vücudun bir tarafının tamamını ya
da bir kısmını tutar. Bu spazmlar el ve el parmaklarında ile ayak ve ayak
parmaklarında psödodistonik bir postüre neden olabilirler (Polman, 2011).
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Görme ile ilgili bulgular: MS’in başlangıç belirtileri arasında sık
karşılaşılan belirtilerden biri Optik nörit (ON)’tir. Tek taraflı ani görme
kaybı ile başlar. Bu durum hastalığın ilerleyen evrelerinde total görme
kaybına kadar ilerleyebilir. Optik nevrit ile diğer belirtilerin gelişimi
arasında uzun zaman aralığının olması iyi prognoza işaret edebilir (Fisher,
2006).
Spinal kord bulguları: MS hastalarının çoğunda spinal kord
tutulumuna bağlı bulgulara rastlanır. Bunlar; alt ekstremitede artmış
tonusla birlikte spastik paraparezi, artmış tendon refleksleri, iki taraflı
eksantör plantar cevap ve mesaneye ait fonksiyon bozuklukları sayılabilir.
Başın eğilmesi sonucu omurga boyunca ekstremitelere doğru yayılan
elektriklenme gibi bir his (Lhermitte bulgusu) ortaya çıkabilir (Victor,
2001).
Kognitif bulgular: Tüm vakaların yaklaşık %50’sinde görülen
demans, RPMS’te diğer tiplere göre daha sık rastlanır (Feinstein, 2011).
Periventriküler bölgedeki beyaz cevher tutulumunda hastaların konuşma
sırasında uygunsuz gülme ve yersiz ağlama gibi duygusal patlamalara
neden olabilmektedir. Ayrıca depresyon ve bipolar affektif bozukluklar da
MS ile yakından ilişkilidir (Noseworthy, 2000).
Yorgunluk: Hastaların çoğu (2/3’ü) yorgunluktan şikâyet ederler.
Başlangıcı ani ve şiddetlidir. Bu durumda hastalar çok basit işleri bile
yapmakta zorlanırlar. Yüksek atmosferik sıcaklık yorgunluğu tetikleyen
bir etmen olarak karşımıza çıkar. Hastaların çoğu yaz aylarında ve gün
ortasında fonksiyonlarının zayıflamasından şikâyet ederler (Flachenecker,
2002).
Ağrı: MS’te ağrı çoğu zaman hastalığın diğer semptomlarına
sekonder olarak gelişir. Hastaların %80’inde ağrılı kas spazmlarına,
aralıklı veya sürekli ekstremite ağrılarına ya da omurga ağrılarına rastlanır.
Primer ağrı genellikle alt ekstremitede olan dizestetik ağrılardır. Pelvis
bölgesinde yer alan kasların ve alt ekstremite kaslarının spastisitesi, gastrokolik refleks azalması, mobilitenin azalması, karın kaslarında güçsüzlük,
kötü fiziksel durumlar konstipasyona neden olabilir. Bu durum ağrının
tetikleyicisi olabilmektedir (Bermejo, 2010).
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları
Multiple skleroz kuvvet, duyu, koordinasyon, denge, görme ve
bilişsel bozukluklara yol açan karmaşık bir hastalıktır (Beer, 2012; Khan,
2007). Bu bozukluklar genellikle günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılığa
neden olur ki, multidisipliner bir yaklaşım sergilemeyi gerektirir (Amatya,
2019). Rehabilitasyon multiple sklerozlu hastalarda önemli bir tedavi
seçeneğidir ve hasta özgü olarak planlanmalıdır.
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Egzersiz Eğitimi
Egzersiz eğitimi; semptomları kontrol etmek, fonksiyonları geri
kazandırmak, yaşam kalitesini optimize etmek, sağlıklı yaşamı teşvik
etmek ve günlük yaşam aktivitelerine katılımı artırmak için multipl skleroz
hastaların rehabilitasyonunda önemli bir yer tutmaktadır (Pearson, 2015;
Motl, 2017). Araştırmalar MS’li hastalarda daha çok semptomlar üzerine
yoğunlaşırken, egzersiz eğitiminin altında yatan mekanizmalar üzerinde az
sayıda araştırma bulunmaktadır. Periferik kan örneklerinde immün
hücrelere ve nörotrofik faktörlere odaklanarak multipl sklerozlu kişilerde
egzersiz etkilerinin olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Bunun
yanında multipl sklerozlu bireylerde egzersizin nöroplastisiteyi
desteklediğine dair kanıtlar vardır (Motl, 2015). Birçok kesitsel çalışma,
aerobik egzersizin veya fiziksel aktivitenin, multipl sklerozlu bireylerde,
hipokampus ve bazal ganglionlar gibi artan miktarda subkortikal gri madde
yapıları ile pozitif ilişkili olduğunu göstermiştir (Platta, 2016). Bazı vaka
çalışmaları da aerobik egzersiz eğitiminin bu popülasyondaki hipokampal
hacmi ve bütünlüğü artırabileceğini ifade etmektedir (Motl, 2015).
Solunum Kas Eğitimi
Solunum bozuklukları multiple sklerozda kronik veya akut olabilir.
Kronik solunum yetmezliği; nöromuskuler problemler, bulbar etkilenime
bağlı yutma bozukluğu veya uykuda solunum bozukluğuyla birlikte
görülebilir (Levy, 2018). Akut durumlar ise çoğunlukla sepsis sonrası
spinal veya bulbar etkilenim sonucu geniş yer tutan plaklarla birlikte akut
solunum yetmezliğine veya nörojenik pulmoner ödem şeklinde görülür
(Tzelepis, 2015). Enfeksiyonlar ve solunum komplikasyonları, bu
popülasyonda ölümlerin ana nedenleridir ve yaklaşık 11 kat daha fazla
mortaliteye neden olmaktadır. MS’li hastalarda ekspiratuar kaslarda
etkilenim ve yetersiz öksürük tespit edilmiştir (Riertberg, 2017).
Literatürde solunum kas eğitiminin, maksimum inspiratuar ve ekspiratuar
basınçlar üzerine anlamlı etkileri olduğunu belirten çalışmalar vardır.
Hastaya postüral drenaj ve etkili öksürme, solunum kontrolü, egzersizleri
solunumla kombine bir şekilde yapması öğretilmelidir (Fry, 2007).
Bronşiyal hijyenin sağlanması gerektirdiği durumlarda ise bir
fizyoterapiste başvurulmalıdır.
Yutma Problemleri
MS’de yutma problemi olan hastalarda rehabilitasyonun amacı,
mümkün olduğu kadar güvenli ve verimli normal bir beslenme şekli elde
etmektir (Tarameshlu, 2018). Standart yutma terapisi, davranışsal ve
rehabilitatif teknikleri içermektedir. Rehabilitasyon teknikleri, yutma
fonksiyonunun fizyolojisini iyileştirmek için uygulanır ve sensorimotor
egzersizler ve yutma manevralarından oluşmaktadır (Logemann, 2006).
Yutma sırasında hyolaringeal bölgenin mobilizasyonun arttırılması
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amacıyla orofaringeal elektrik stimulasyonu da kullanılmaktadır (Restivo,
2013).
Mesane Eğitimi
Hastalara kontinans konusunda yeni alışkanlıklar ve beceriler
kazandırmayı hedefleyen konservatif tedaviler, yaşam tarzı
değişikliklerini, işeme programlarını, mesane ve pelvik taban kas eğitimini
veya rehabilitasyonunu kapsamaktadır (Akkoç, 2016). Pelvik taban eğitimi
ve elektrik stimülasyonu rehabilitasyonda önemli bir yer tutmaktadır. Bu
kasın devamlı, düşük yoğunluktaki kasılmaları genel bir destek ve üretral
kapanma basıncının devam ettirilmesini sağlar (Fowler, 2009). Elektrik
stimülasyonu ise vaginal, anal, perine ya da suprapubik bölge derisi
üzerinden uygulanarak inkontinansın düzeltilmesinde kullanılmaktadır
(Lucas, 2013).
Ortez ve Splintler
MS’de üst ekstiremite ortezleri genellikle eli fonksiyonel
pozisyonda tutmak için kullanılmaktadır. Splintler parmaklarda
abdüksiyon, hafif fleksiyon, el bileğinde ekstansiyon ve ön kolda nötral
pozisyonu sağlayacak şekilde yapılır. Üst ekstremite splintleri volar ve
dorsal olmak üzere iki tiptir (Rahman, 2000). Hastaya giydirilmesinin zor
olması nedeniyle dorsal splintler daha az tercih edilir. Alt ekstremite
ortezlerinden Ankle Foot Orthosis (AFO) ayağı nötralde tutmak, dizi
desteklemek, ayak bileği kaslarındaki spastisiteyi inhibe etmek amacıyla
kullanılırlar. Quadriceps ortezin meydana getireceği bükme momentine
karşı koyamayacak güçte ise dorsal AFO’lar kullanılır (Sheffler, 2009) .
Yürüme Yardımcıları
Yürüme içi dengede ayakta durabilmek, yeterli kalça-diz-ayak bileği
eklem hareket açıklığı, yeterli kas gücü, uygun kas tonusu gereklidir.
Eklem pozisyon duyusu ve görme de ayakta durma ve yürümenin önemli
komponentlerindendir. Güvenliği arttırmak ve enerji harcamalarını
azaltmak ambulasyona yardımcı özel araçların seçilmesi önemlidir.
Tekerlekli sandalye kullanımı sıklıkla hastaların foksiyonel bağımsızlığını
artırır (Braddom, 2010). Ancak hastanın bu gibi yardımcılara aşırı bağımlı
hale gelerek fonksiyonel ambulasyonunu tamamen kaybetmemesi için
özen gösterilmelidir. Ayrıca canadian baston, walker ve tripod yürümeye
yardımcı olarak kullanılmaktadır (Kraft, 2006).
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OFTALMOLOJİDE GENETİK
Genetîcs in Ophthalmology

Huseyin GURSOY*
Giriş
Genetik bilimi tıbbın her alanında tanı, takip ve tedavi aşamalarında
hekimlere çok önemli katkılar sağlamaktadır. Genetiğin hastalıklardaki
yeri o kadar önemli noktalara gelmiştir ki, herhangi bir cerrahi girişim
öncesinde karar verme aşamasında bile yol gösterici olabilmektedir.
Örneğin çok sık görülen meme kanserlerinin tüm aşamalarında, olgunun
genetik analizi istenebilmektedir (Ma ve ark.,2018). Genetik
teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sayesinde tıbbi genetiğin önemi
her geçen gün daha da artmaktadır. Gebelik öncesi veya gebelik
sürecinde bile tıbbi genetik uzmanlarının sağladığı danışmanlık
hizmetleri ile işbirliği toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır
(Hayata ve ark.,2017).
Oftalmoloji alanında da genetik biliminde olduğu gibi, baş döndürücü
hızda ilerlemeler olmaktadır. Bu gelişmelerin önemli bir ayağını da, tıbbi
genetik ile birlikte yürütülen projeler ve çalışmalar oluşturmaktadır. Bu
ilerlemeler göz hastalıklarının anlaşılmasına, tanı, takip ve tedavisine ışık
tuttuğu gibi diğer branşlara da katkı sağlayabilmektedir. Retinoblastoma
geni bu duruma en güzel örnektir (Jiang ve Chu,2018). Retinablastoma
(RB) geni çocukluk çağında görülen bir göz tümörünün patogenezinden
sorumludur. Ancak bu gen aynı zamanda bir tümör supressor geni olarak
onkogenlerin anlaşılmasında çok önemli çalışmalara öncü olmuştur
(Vélez-Cruz ve Johnson,2017)
Gözün gelişiminden sorumlu genlerin analizi çok zor ve geniş
çalışmalar gerektirmektedir. Bunun önemli sebeplerinden biri
embryolojik dönemde nöroektoderm, ektoderm ve mezodermin göz
gelişimine katılmasıdır (Bovolenta ve Martinez-Morales, 2018). Bu
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sebeple çok farklı sistemik bulguların göz anomalileri ile birlikteliği çok
sık karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin gerçek polikorili bir olguda
böbrek problemleri olabilmektedir (Gursoy ve ark., 2010).
Birçok göz hastalığında genetik değişikliklerin rol oynadığı
bilinmektedir. Ancak bilinen değişiklikler bilinmeyenlerden daha az olup,
literatür hızla artmaktadır. Örneğin miyopi ile ilişkili olarak bulunan gen
lokusları 25’i bulmuştur. Ancak sık görülen diyabetes mellitus, sistemik
hipertansiyon gibi birçok hastalıkta olduğu gibi, göz hastalıklarının
önemli bir kısmında patolojinin ortaya çıkmasında, genetik faktörler ile
çevresel faktörlerin birlikte etki ettiği ortaya konmuştur. Bu tür
hastalıklar multifaktöriyel hastalıklar olarak isimlendirilir. Başta miyopi
olmak üzere kırılma kusurları, şaşılıklar, yaşa bağlı makula dejenerasonu
(YBMD), prematüre retinopatisi (ROP) bu hastalıklar arasındadır.
Retinoblastoma, retinitis pigmentoza (RP), kalıtsal optik nöropatiler (ON)
ve mitokondriyal hastalıkların oluşumu, büyük ölçüde genetik
değişiklikler ile açıklanmaktadır (Nussbaum ve ark., 2007).
Derlememde amacım, multifaktöriyel hastalıklar içerisinde gösterilen
kırılma kusurları (1), şaşılıklar (2), ve ROP’u (3); genetik göz hastalıkları
olarak ele alabileceğimiz retinoblastoma (4) ve (5) ve mitokondriyal
hastalıkların etyopatogenezlerini ele almaktır. Bu şekilde gelecek yıllarda
mümkün olabilecek gen tedavilerine ışık tutmaktır. Bu patolojiler günlük
oftalmoloji pratiğinde karşılaştığımız önemli hastalıklardandır.
Kırılma kusurları
Normal gözde herhangi bir cismin görüntüsü retinanın üzerine
düşmelidir. Bunun gerçekleşmemesi durumuna kırılma kusuru
denmektedir. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma kırılma kusuru
tipleridir. Miyopide görüntü retinanın önüne düşmekteyken,
hipermetropide bu durum tam tersi olup retinanın arkasına düşmektedir.
Astigmatizmada ise görüntünün retinanın kısmen önüne, kısmen arkasına
veya hem önüne hem arkasına düşmesi söz konusudur. Çocukluk çağında
veya ergenlik çağında başlayan miyopi olgularının önemli bir kısmında
gözün ön arka aksındaki büyüme nedeniyle görüntü retinanın önünde
oluşmakta olup, hastalar uzağı net göremezler. Hipermetropide de aynı
şekilde erken dönemde gelişen olgularda göz ön arka aksı küçüktür.
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Astigmatizmada ise sıklıkla kornea kırıcılığının bölgesel olarak
değişkenlik göstermesi söz konusudur (Evans ve ark., 2018).
Tüm kırılma kusurlarında genetik yatkınlığın olduğu uzun yıllardır
öne sürülmektedir. Ancak bunun yanında çevresel faktörlerin daha
ağırlıklı rol oynadığı son dönemlerde vurgulanmaktadır. Uzak doğu
ülkelerinde, eğitim öğretime başlama yaşının küçük oluşu ve bilgisayar,
akıllı telefon gibi teknolojilerin küçük yaşlardan itibaren sık
kullanılmaları miyopi insidansını inanılmaz arttırmıştır. İlkokul çağı
çocuklarında Çin’de, Singapur’da %80’lere varan oranlarda miyopi
insidansı bildirilmektedir. Bunun yanında entellektüel seviyesi düşük
kırsal kesimlerde miyopi insidansı, bir tıp fakültesi öğrenci grubunda
miyopi insidansına göre belirgin olarak azdır. Okuma alışkanlığı,
yakından okuyarak veya çalışarak yapılan faaliyetlerin süresi, bunun
yanında karbonhidrat tüketimi, spor yapma alışkanlığı, güneş ışığı ile
temas bugüne kadar araştırılmış ve birçok araştırmacı tarafından etkieri
gösterilmiş faktörlerdir (Gursoy ve ark., 2013).
Literatürde belirtilen çevresel faktörlerle birlikte genetik alt yapı
birlikte çalışarak kırılma kusurlarının gelişmesine yol açar. Kırılma
kusurları içerisinde miyopi en sık görüleni olduğu için, en çok üzerinde
çalışılandır. Miyopi ile ilişkili gen bölgeleri çalışılırken sendromik ve
nonsendromik olarak iki farklı başlıkta ele alınmıştır. Sendromik olanlar
oküler ve/veya sistemik hastalıklarla birlikte ortaya çıkan miyopilerdir.
Sendromik olanlar monogenik veya poligenik olarak ortaya çıkarlar (Li
ve Zhang, 2017).
X’e bağlı konjenital durağan gece körlüğü, X’e bağlı RP 2, X’e bağlı
Bornholm göz hastalığı, Knobloch sendromu, Marfan sendromu ve
Stickler sendromu miyopi ile ilişkili oküler ve/veya sistemik
sendromlardır (Schwartz ve ark., 1990) (Hull ve ark., 2016). Örneğin
Knobloch sendromu, 21. kromozomun uzun kolunda yer alan COL18A1
genindeki mutasyonlarla ilişkilidir. Bu gen kolajen tip XVIII ile
ilişkilidir. Yüksek miyopi ve ensefalosel birlikteliği tipiktir. Marfan
sendromunda ise fibrillin-1 (FBN1) gen defekti vardır. Bu gen 15.
kromozomun uzun kolunda yer alır (Nussbaum ve ark., 2007). Yüksek
miyopi, lens dislokasyonu ve kardiyovasküler anomaliler Marfan
sendromunun tipik özellikleridir. Stickler sendromu oküler anomaliler
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(konjenital vitreus defektleri, miyopi, retina dekolmanı) ve beraberinde
işitme kusurları, kas iskelet sistemi anomaliler, kraniofasyal anomaliler
ve kardiyak defektleri içerir. Tip1 ve tip2 Stickler sendromları sırasıyla
COL2A1 ve COL11A1 bölgelerindeki mutasyonlar sonucu oluşur. Bu
genler tip 2 kolajen ile ilişkilidir. COL2A1 12. kromozomun uzun
kolunda, COL11A1 1. kromozomun kısa kolunda yer alır. Bu gen aynı
zamanda çeşitli kondrodisplazilerle de alakalıdır (Nussbaum ve ark.,
2007).
Non-sendromik miyopi ile ilişkili ilk genetik lokus (MYP2) 18p11.31,
1998 yılında Young ve ark. tarafından haritalandırılmıştır (Young ve ark.,
1998). Sonrasında yapılan pek çok farklı araştırmayla bulunan kırılma
kusurları ve non-sendromik miyopi tipleri ile ilişkili, 23 farklı lokasyon
(MYP2- MYP24) daha OMIM’de yerini almıştır. MYP1 ise sendromik
tip X’e bağlı resesif miyopi ile ilşkilidir (Li ve Zhang, 2017). Refraktif
fenotipler için en azından 7 lokasyon (MYP1, MYP3, MYP6, MYP11,
MYP12, MYP14 ve MYP17) farklı çalışmalarda başarıyla replike
edilmiştir (Farbrother ve ark., 2004, Li ve ark., 2009).
Çoğu kez miyopi olguları üzerinde yapılan araştırmalar, (Familial
linkage studies ) kırılma kusurlarındaki heterojen genetik etyolojiyi
ortaya çıkarmıştır. Ailesel kırılma kusurları basit Mendelyen kalıtım
formlarında görülebilir, sistemik ya da oküler sendromların içerisinde yer
alabilir (Li ve Zhang, 2017), kompleks ailesel geçiş paternleri olarak
izlenebilirler. Geçişin otozomal dominant tiplerinde, yüksek miyopi ile
ilişkili çok sayıda lokasyon tariflenmiştir. Çalışmalar arasındaki küçük
metod farklılıkları nedeniyle sonuçlar tartışmalıdır (Guggenheim ve ark.,
2017).
Çocukluk veya ergenlik çağından itibaren miyopisi olan ebeveynlerin
çocuklarında, miyopi gelişme riskinin arttığı birçok yayında bildirilmiştir.
Bu artışta genetik faktörlerin rol oynayabileceği gibi, çevresel
faktörlerinde etkisi olacaktır. Ebeveynlerin yaşadığı ortamın benzeri,
çocuklara sunulacağı için aynı ailede miyopi görülme sıklığının
artacağını öne sürmek mevcut literatürle uyumludur. Ailenin entelektüel
seviyesi, teknolojiyle olan yakınlığı, spor ve beslenme alışkanlığı
çocukların da büyüdüğü ortamı etkileyeceğinden çevresel faktörler
mutlaka önemli olacaktır. Ancak genetik yatkınlık, özellikle çok erken
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çocukluk çağında -5 ve altındaki yüksek miyopiye sahip çocuklarda ön
planda düşünülmelidir (Morgan ve Rose, 2018).
Hipermetropinin ortaya çıkmasında genetik faktörler, miyopide
olduğundan daha etkili olduğunu gösteren yayınlar vardır (Fuchs ve ark,
2005). Özellikle MRFP (membrane-type frizzled-related protein)
genindeki mutasyonlar ile hipermetropi arası ilişkiler gösterilmiştir
(Wang ve ark., 2009). Hipermetropi ve şaşılıkla ilişkili genetik lokuslarda
da benzerlikler gösterilmiştir. İki patolojinin oluşum mekanizmalarında
benzerlikler vardır. Hipermetropide çevresel faktörler miyopiye göre
daha az etkilidir. Ancak hipermetropide de miyopide olduğu gibi
öncelikle okuma alışkanlığının, beslenmenin, spor aktivitelerinin ve
güneşe maruziyetin hipermetropi ile ilişkisi gösterilmiştir. Bu ilişki
miyopiye tam ters etkilidir. Miyopi güneşle az temasta olan, spor
yapmayan, entellektüel seviyesi yüksek kişilerde daha sıkken,
hipermetropi tam tersi sporcularda ve daha az yakın aktiviteler yapan
bireylerde daha sıktır (Victor ve ark., 2014). Hipermetropinin patogenezi
ile ilgili yapılan çalışmalar, miyopi üzerine yapılmış olanlara göre çok
kısıtlıdır. Bunun iki önemli sebebi, miyopinin çok sık olması ve
hipermetrop olgularının önemli bir kısmının günlük aktivitelerinin gözlük
kullanmadan yapabilmeleri nedeniyle gizli kalmalarıdır.
Öncelilkle yüksek miyopilerde olmak üzere kırılma kusurlarında gen
tedavisi yakın gelecekte gündeme gelecektir. Subretinal boşluğa
adenovirüs vektörü ile birlikte gen enjekte edilerek tedaviler, öncelikle
hayvan modellerinde denenerek tedavi seçeneği olacaktır (Gustavo ve
Aguirre, 2017).
Şaşılıklar
Şaşılık toplumun yaklaşık %1-5’ini ilgilendiren fenotipik bir
bozukluktur. Şaşılık olguları iki ana grupta değerlendirilir. Sendromlarla
beraber olanlar %5-10’dur. Ekstraoküler kas (EOK) felçleriyle beraber
veya doğumsal kısıtlılıklarla birlikte görülen sendromlardır. Duane
retraksiyon sendromu (DRS), doğumsal 4. sinir felçleri, Brown
sendromu, mitokondriyal sitopatiler bunlara örnektir. Sendromik olmayan
şaşılıklar %90-95’idir. Allta yatan bilinen bir patolojinin bulunmadığı ve
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tüm bakış pozisyonlarında benzer kayma miktarlarının bulunduğu
olgulardır.
Şaşılık multifaktöriyel bir hastalıktır. Şaşılık gelişmesi için, ileri anne
yaşı, prematürite, ROP ve gebelikte sigara kullanımı etkili çevresel
faktörlerdir. Genetik faktörlerin etkinliğini gösteren bir çok yayın
mevcuttur. %20 ile %65 arası değişen oranlarda şaşılık olgularının
ailesinde en az iki kişi de benzer tablo gelişir. Genel olarak şaşılık
olgularının %30’unda bir veya daha fazla akrabasında şaşılık vardır.
Şaşılık tipi konkordansı %50-80’dur. Konkordans aynı akrabada aynı tür
şaşılık gelişme riskini verir. Konkordans en yüksek içe kaymalardır.
Anne veya babasında içe kayması olan bebeklerin %18’sinde ilk 6 ay
içerisinde içe kayma gelişir (Ziakas ve ark., 2002). Şaşılığı olan bir
kişinin 1. derece akrabalarında risk 3-5 kat artar. Monozigotik ikizlerde
konkordans dizogitiklere göre daha yüksektir; bu bilgi genetik faktörlerin
etkisini destekliyor. Konkordans monozigotlarda %50-80, dizogotlarda
ise %10-40’dır (Podgor ve ark., 1996). Dışa kaymalarda çevresel
faktörlerin etkisi içe kaymalara göre daha fazladır. Özellikle hipermetropi
ile birlikte şaşılığı olan olguların birinci derece akrabalarının %26’sında
şaşılık vardır (Ziakas ve ark., 2002). Şaşılığı olan bir kişinin 1. derece
akrabalarında relatif risk 3-5 kat arası değişir. Ezotropya veya egzotropya
konusunda konkordans genelde olsa da; her iki tip şaşılığın da
gösterildiği aileler var. Bu durum farklı iki genin veya farklı
ekspresyonun varlığına işaret edebilir.
Bağlantı analizi yapılarak, “Linkage analysis”, birçok hastalığın
genetik ilişkisinin ortaya konmasında önemli bilgiler elde edilir. Genler
bağımsız olarak gamet hücrelerine geçmektedir. Fakat aynı kromozom
üzerinde ve fiziksel olarak bir birine yakın olan genler bazen Mendel
kurallarına uymayarak birlikte yeni nesile aktarılacaktır. Aynı kromozom
üzerinde bulunan bu genlere bağlı gen (linked gen); bu genlerin
oluşturmuş olduğu gruba bağlantı grubu (linkage group) ve bu olaya da
bağlantı (linkage) denilmektedir. Rekombinasyon sonucunda meydana
gelen yeni jenerasyonda ebeveyn jenerasyonuna benzeyen birey sayısı
genellikle rekombinantların sayısına göre daha fazla olmaktadır.
Rekombinant bireylerin ilgili jenerasyonda oluşan toplam fert sayısına
oranı krossing-over oranını (Rekombinasyon frekansı, RF) vermektedir
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ve θ ile tanımlanmaktadır. Rekombinasyon frekansı %0-50 arasında ise
iki gen birbirine bağlı olup (linked) ve aynı linkage grubunda yer
almaktadır. Eğer θ > %50 ise iki gen arasında bir bağlılık yoktur ve bu
genler farklı linkage grupları oluşturmakta veya kromozomlar üzerinde
yer almaktadırlar. Bu analiz ile Mendel kuralları ile aktarılan hastalıklara
ait gen mutasyonları bulunmaya çalışılır. Rekombinasyon frekansları
kullanılarak hesaplanan LOD skoru ile bilinen lokuslara hastalık yapıcı
genlerin yakınlığı hakkında fikir verilir. (LOD skoru >3 genelde anlamlı
kabul edilir (Nussbaum ve ark., 2007).
Parikh ve ark.(Parikh ve ark., 2003), nonsendromik şaşılıklarla ilgili
ilk gen lokusunu gösterdiler. [kromozom 7p22.1 (STBMS1)]. Linkage
analizi ile yedi geniş şaşılık ailesini analiz etmiş ve bu ailelerden birinde
7p22.1 lokusunda anlamlı ilişki göstermiştir. Soy ağacı otozomal
dominant geçiş gibi gözükse de; haplotip otozomal resesif model ile
uyumlu idi. Rice ve ark. (Rice ve ark., 2009), 12 şaşılık ailesini inceledi
ve 1’inde STBMS1 lokusu ile ilişkili olgular tespit etti. Ancak model
dominant geçiş ile uyumluydu. Shaaban ve ark. (Shaaban ve ark., 2009),
8q24.21 ile içe kayma (ezotropya) ve 14q21.3 ile dışa kayma
(egzotropya) arasında ilişki göstermişlerdir. Anlamlı olarak
ilişkilendirilen bölgelerden; 4q28.3 ve 7q31.2.; OMIM (Online
Mendelian Inheritance in Man)’de incelendiğinde; merkezi sinir
sisteminde ekprese olduğu ve binoküler vizyon ile bağlantılı olabileceği
öne sürülmüştür (Ye ve ark., 2014).
Şaşılığın genetik araştırılmasında gen ekspresyon çalışmaları da
yapılmıştır. Mikroarray analizi ve PCR çalışmaları sonucu elde edilen
verilere göre elde edilenler; (1) Kolajen ve kolajen ile ilişkili genlerde
“up-regulasyon”, (2) EOK’a spesifik miyozin (MYH13) ve miyozin ağır
zinciri genlerinde baskılanma, (3) Mitokondrideki enerji dengesinin
düzenlenmesi ile ilgili genlerde disregülasyonu ve (4) Miyogenesis ile
ilişkili genlerde baskılanma elde edilmiştir (Altick ve ark., 2012).
DRS aslında sendromik bir şaşılık tipidir. Ancak olguların
akrabalarının ortalama %20’sinde diğer tip şaşılıklar bildirilmiştir. Buna
dayanarak nonsendromik şaşılıklarla ortak genler araştırılmıştır.
Olguların %10’u otozomal dominantdır. Tipik olarak olgularda içe
kayma, dışa bakış kısıtlılığı ve içe bakarken kapaklarda retraksiyon
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vardır. Tipik olan olgular tip 1 DRS’dir. Altıncı sinir çekirdeğinde yokluk
veya hipoplazi ve üçüncü sinirin hem dış hem iç rektusu uyarması söz
konusudur. Çoğu kez aile öyküsü yoktur, ancak ailesel olanlar da vardır.
Kromozom 2q31 bölgesinde otozomal dominant DRS tanımlanmıştır.
Kromozom 8q13 DURS1 bölgesinde translokasyon kırık noktası taşıyan
bir DRS olgusunda 1. ve 2. egzon arasında karboksipeptidaz gen kaybı
(merkezi sinir sistemi gelişimi ile ilişkili) tanımlanmıştır. Ancak çoğu
sporadik DRS olgusunda ilişki gösterilememiştir. Parsiyel trizomi 8’de
ET ve DRS ilişkisi gösterilmiştir. İki farklı DRS ve ET için yatkınlığı
arttıran iki bölge “linkage analizi”ile gösterilmiş: 3p26.3-26.4 ve
6q24.2-25.1. Tip 2 DRS daha nadir bir tip olur; içe bakamama ile
karakterizedir. 2. kromozomda yer alan CHN1 geninde (GTPase-akive
eden alfa-2-kimerin izoformları) mutasyonlar ailesel olguların %35 ‘inde
gösterilmiş. Bu mutasyonlar 3. sinir gelişimi engellemektedir. Tip 3
DRS’de genetik faktörler bilinmiyor (Ye ve ark., 2014) (Oystreck, 2015).
CHN1 geni; “chimerin 1” genidir. Bu proteinler erken dönemde sinir
sistemi gelişiminde önemlidir. Alfa 1 ve 2 kimerin proteinlerinde
özellikle alfa 2; 3. ve 6. kafa çiftlerinin gelişiminde önemlidir. CHN1
mutasyonları nadir DRS hastalarında ilişkilendirilmiştir. Okihiro
sendromunda; 20q13 lokusunda; SALL4 zinc finger transkripsiyon
faktörüne ait gende mutasyonlar olguların önemli bir kısmında pozitiftir.
Bu gendeki mutasyonlar 6. sinir gelişimini engeller. DRS ile beraber
sağırlık, üst ekstrimitelerde anomaliler ve böbrek anomalileri görülür
(Alves ve ark., 2016).
Tablo 1. şu ana kadar şaşılıklar ile ilişkilendirilmiş gen lokuslarından
bir kısmının özetidir.
Gen lokusu

Kalıtım
modeli

Etnik
grup

Fenotipik özellikler

7p22.1
(STBMS1)

Resesif

Avrupa

Ezotropya+hipermetropi

7p22.1
(STBMS1)

Dominant

Avrupa

Ezotropya

16P13.12-P12.3

Resesif

Arabistan

İnfantil ezotropya ve tip 1
DRS

4q28.3

Dominant

Japonya

Nonsendromik şaşılık
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7q31.2

Resesif

Japonya

Nonsendromik şaşılık

6q26

İmprinting

Japonya

Nonsendromik şaşılık

12q24.32

İmprinting

Japonya

Nonsendromik şaşılık

19q13.11

İmprintig

Japonya

Nonsendromik şaşılık

Tablo 1. Gen bölgeleri ve şaşılıklar. DRS=Duane retraksiyon
sendromu
“Conjenital fibrosis of the extraocular muscles” (CFEOM) nadir
görülen doğumsal ilerliyici olmayan bilateral ptosis ve oftalmopleji ile
karakterize bir şaşılık sendromudur. “CPEO” denilen bir sendroma
fenotipik olarak benzer; ancak doğumsal ve non-progresif oluşu ile
ayrılır. Temel olarak 3-4 ve 6. sinirlerin gelişmemesine ikincil patoloji
gelişir. Otozomal dominant ve resesif kalıtım şekilleri tanımlanmıştır. Üç
farklı fenotipik ve genotipik olarak ayrılan “CFEOM” tanımlanmıştır.
CFEOM1 en sık olan otozomal dominant tiptir. CFEOM2 daha nadir
otozomal resesif tiptir (Ceylan ve ark., 2017). Tablo 2.’de üç farklı
CFEOM’in genetik özellikleri verilmiştir.
Kalıtı
Lokus
Gen
Fenotipik
m
özellikler
Domin 12p11.2-q KIF21A
Hipotropya
ant
12
Tip 2
Resesi 11q13.1
ARIX
Dışa şaşılık
f
(PHOX2A)
Tip 3
Domin 16q24.2-q Bilinmiyor
Tek
taraflı
ant
24.3
olabilir
Tablo 2. CFEOM tipleri ve genetik özellikleri. KIF21A: kinesin
proteinlerini kodlar; protein axon transportunda önemlidir. ARIX: 3. ve 6.
kafa çiftinin motor çekirdeklerinin gelişiminde önemlidir.
CFEOM
tipleri
Tip 1

Prematüre retinopatisi
Normal retina damarlanması 16. gebelik haftasında optik sinir
başından başlar ve periferde doğru ilerler. 36. gebelik haftasında nazal
retina tamamlanırken; 39-41. haftalarda temporal retina tamamlanır.
Normal retina damarlanması intrauterin hayatta düşük kan oksijeni
varlığında tamamlanır. Doğum sonrası tüm bebekler gibi prematüre
bebeklerde yüksek oksijen seviyesinde gelişmeye devam eder. Ancak
bazı prematüre bebeklerde ROP hastalığı gelişir. Bu hastlığın gelişmesi
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sürecinde iki evre söz konusudur. Öncelikle hiperoksik ortam retina
damar gelişimini durdurur; çünkü retinadan VEGF (vasküler endotelyal
büyüme faktörü) salınımı azalır. Sonrasında ikinci evre başlar. Retina
damar gelişimi durunca, bu sefer cevap olarak VEGF üretimi hızla artar.
Bu artış ikincil frajil yeni damarların gelişimine yol açar. ROP gelişimi
için prematüre doğum, düşük doğum tartısı ve kontrolsüz oksijen tedavisi
bilinen risk faktörleridir (Azami, 2018). Ancak bu risk faktörleri belirgin
olan bazı bebeklerde ROP gelişmezken, göreceli olarak daha yüksek
doğum tartılı, daha büyük bebeklerde ROP gelişebilmektedir (Basmak ve
ark., 2010). Bu yayınlara dayanarak ROP için kalıtsal yatkınlık
araştırılmaya başlandı. Bunun yanında term bebeklerde ROP
hastalığındaki patogeneze benzer şekilde gelişen bazı retina
hastalıklarının varlığı da genetik çalışmalara yön vermiştir. Bu ROP
benzeri tablolardaki genetik değişikliklerin, ROP gelişen bebeklerde de
araştırıldığı çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır (Kondo ve ark., 2013)
(Shastry BS, 2010).
ROP’ta genetik yatkınlığı destekleyen kısıtlı sayıda deneysel çalışma
ve polimorfizm çalışması vardır. ROP’ta genetik yatkınlığın araştırılması
için 4 farklı yolak gündeme gelmiştir. Bunlar; (1) Nöron gelişimi, (2)
Anjiyogenez, (3) Enflamatuar ve (4) Oksidatif yolaklardır. BDNF (“brain
derived neurotrophic factor”) geni 11. kromozomda yer alır. Bazı ağır
ROP olgularında BDNF proteni serumda anlamlı düzeyde düşük
bulunmuştur. Bu protein beyin ve retina dokusu gelişimi ile ilgilidir
(Hartnett ME ve ark., 2014).
IHH, AGTR1, TBX5, CETP, GP1BA, EPAS1 genleri ile ROP
gelişimi arası ilişki bildirilmiştir. Hedgehog (kirpi) proteinlerinden biri
“Indian hedgehog” (IHH) geni 2q33-q35 pozisyonunda yerleşir.
Hedgehog sinyal yolağı embryonik hücrelerin gelişimi için bilgi akışı
sağlar. Anjiyogenezde önemli rol oynamaktadır. AGTR1 geni
“angiotensin II tip I reseptörü” nü kodlayan gendir. Yerleşim yeri
3q24’dür. “Angiotensin II” VEGF tarafından indüklenen endotel hücre
proliferasyonunu güçlü bir şekilde stimüle eder; ve VEGF reseptörü ile
ilişkilidir. TBX5 proteini “T-Box” transkripsiyon faktör ailesinin bir
üyesidir ve mezoderm gelişiminden sorumludur. Bu genin yerleşim yeri
12q24’dür. CETP proteini (“Kolesterol ester transfer proteini”)
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lipoproteinler arası lipid transferi sağlayan bir proteindir. Bazı
polimorfizmlerin koroner arter hastalığı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir.
GP1BA (“Glikoprotein Ib (trombosit) alfa polipeptid”) geni
trombositlerin üzerinde yer alan bir yüzey glikoproteinini kodlar. Bu
protein pıhtılaşma sürecinde gereklidir. Bu protein fonksiyonundaki
kayıp, pıhtılaşma probemlemlerine ve retinal iskemiye yol açabilir
(Mohamed ve ark., 2009).
EPAS1 proteininin diğer adı “Hipoksi inducable factor 2-alfa
proteini”’dir. Gen kromozom 2’de yer alır. EPAS1 transkripsiyon faktörü
ailesine bağlı sarmal halka şekilli bir proteini kodlar. Bu protein esasen
vasküler endotel hücrelerinde mevcuttur. EPAS1 hipoksik ortamlarda
stabilize olarak VEGF’i aktife eder. EPAS1 “knockout” farelerde ROP
gelişmediğini gösteren literatür mevcuttur (Hartnett ve Cotten, 2015).
EPAS1 VEGF üzerinden aktivite gösterir. Hem EPAS1 hem de VEGF
genleri hipoksi ile aktive olarak anjiyogenezde önemli rol
oynamaktadırlar (Liu ve ark., 2012).
VEGF ROP gelişiminde vasküler sızma ve yeni damarların
oluşmasında doğrudan rol oynar. 6p12 yerleşimli 9 egzonlu bir gendir. 5
alt grubu vardır (A, plasenta BF, B, C ve D). VEGF-A en aktif olanı ve
en önemlisidir. 5 alt grubuda tirozin kinaz reseptörlerine bağlanarak
çalışıyor. VEGF proteini; anjiyogenezde, endotel hücre göçünde, endotel
hücrelerinde mitotik aktivite artışında, matriks metolloproteinaz aktivite
artışında, damar lumen gelişimininin artışında önemli görevleri vardır.
Kapiller boşlukları oluşturur. Makrofaj ve nötrofiller için kemotaktik
olup, nitrik oksit (NO) açığa çıkararak vazodilatasyona neden olur. VEGF
aktivitesinin, göz içi ilaç enjesiyonlarıyla azaltılması, ROP tedavisinde
çok önemlidir. Bevacizumab ve ranibizumab kullanılan VEGF-A
blokörleridir. Tedavi tercihinde ve prognoz belirleme de VEGF geninde
farklılıklar önemli yol gösterebilir mi, bilinmemektedir. Birçok çalışmada
VEGF geninde tek nükleotid polimorfizmleri ile meme ve ağız kanserleri,
senil demans ve böbrek hastalıkları arasında anlamlı ilişkiler
gösterilmiştir. Benzer şekilde eşik ROP hastalığı ile VEGF geninde tek
nükleotid polimorfizmleri ile ilişkiler bildirilmişir (Vannay ve ark.,
2005).
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Wnt (Wingless-related integration site) sinyal yolağı (“Wnt signaling
pathway”) Hücre yüzey reseptörleri ile hücre içine sinyal taşımaya
yarayan bazı proteinleri içeren yolaktır. Bu yolakla ilişkili wnt proteini
“frizzled=kıvrık” ailesine ait bir reseptöre bağlanarak sinyali iletir (Logan
ve Nusse, 2004). Norrin protein wnt proteini değildir, ancak Frizzled 4
reseptörüne bağlanarak Wnt yolağını aktive eder. LDL reseptör ilişkili
protein’e (LRP) ko-reseptör olarak ihtiyaç duyar
(low density
lipoprotein reseptör related protein 5 = LRP5). Norrin proteini NDP geni
tarafından kodlanır. X kromozomunda yerleşir. Bu protein retina vasküler
yapısının gelişiminde önemlidir (Hiraoka ve ark., 2001).
NDP geni ile ilişkili retinopatiler olarak isimlendirilen bazı hastalıklar
mevcuttur. Bu hastalıklar Norrie hastalığı, persistan hiperplastik primer
vitreus (PHPV), X-linked ailesel eksudatif vitreoretinopati (X-linked
FEVR), NDP-related retinopathy of prematurity (ROP) ve Coats
hastalıklarıdır. Bu hastalıkların hepsinde hipoksik retina, intravitreal
artmış VEGF seviyeleri söz konusudur. İlave sistemik bulgular hastalığa
göre görülebilir. Bu klinik tablolar ROP’a benzediğinden NDP genide
ROP’ta araştırılmaktadır (Hutcheson ve ark, 2005). Ayrıca norrin,
frizzled 4 ve Lrp5 genlerinde mutasyonlarla ağır ROP olguları arasında
ilişkiler bildirilmiştir (Ells ve ark., 2010).
Tüm NO sentaz izoformları l-arginini kullanarak NO üretir. Moleküler
oksijen ve indirgenmiş NADPH’yi kulanır. NO damarların
genişlemesinde rol oynar. eNOS veya NOS3 vasküler endotelde yer alır.
eNOS anjiyogenezde önemlidir. NOS3 genindeki farklılıklar
prematülerde oksijen tedavisine retina cevabını etkileyerek ROP
gelişimine etki edebilir. Bu etki koruyucu veya tetikleyici olabilir. NOS3
geni kromozom 7q36’da yer alır ve 29 egzon içerir (Yu ve ark., 2015).
Sonuç olarak ROP multifaktöriyel bir hastalıktır. Örneğin benzer risk
faktörlerine sahip olmasına rağmen 26 haftalık doğan bir bebekte ROP
gelişirken,
bir
diğer
26
haftalık
doğan
bebekte
ROP
gelişmeyebilmektedir. Genetik yatkınlık bu durumda irdelenmelidir. Dört
farklı yolak üzerinde çalışmalar bildirilmiştir (nöron gelişimi,
anjiyogenez, enflamatuar, antioksidatif). Bu yolaklar birbirleriyle
kesişebilmektedir. VEGF geni ve proteini, hem patogenezde hem de
tedavi sürecinde temel protein konumundadır.
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Retinoblastoma
Ortalama 5 yaşında tanı alan, retinanın immatür hücrelerinden
kaynaklanan kötü huylu göz tümörüdür. Görülme sıklığı farklı
kaynaklarda ABD’de yıllık 200-300 yeni vaka olarak bildirilmiştir. Başka
kaynakta 20000 doğumda 1 olarak bildirilmiştir. Ancak nadir olsa da,
çocukluk çağında en sık göz içi kanser olarak bilinir. Eşey hücre öncülleri
(germline) veya somatik hücrelerde veya her ikisinde de RB1 gen
alellerinin her ikisinde de mutasyon oluşması sonucu hastalık gelişir.
RB1 geni bçr tümör supressor geni olup, iki etki mekanızması vardır. (1)
Diğer transkripsiyon faktörlerini bloke ederek, (2) histon proteinlerini
deasetile ederek.
RB1 geni 13. kromozomda yer alır. RB1 gen ürünü bir
fosfoproteindir. Bu protein hipofosforile veya hiperfosforile olarak
bulunur. Hipofosforile olduğunda DNA sentezini bloke ederek, hücrenin
S fazına geçişini bloke eder. Bu genin her iki alelinde mutasyon ortaya
çıktığında retinoblastoma gelişir. Retinoblastomaların %40’ı kalıtsaldır.
Bu tiplerde bir mutant alel anne veya babadan alınır. Bu olgularda bir
retina hücresindeki somatik mutasyon veya başka değişiklikler normal
diğer alelde de mutasyona yol açarak tümör gelişimine yol açar. Hastalık
otozomal dominant sayılır, çünkü 106 retinoblasttan bir veya daha
fazlasında mutasyon gelişme ihtimali çok yüksektir. Ayrıca birden fazla
retinoblastta mutasyon olabileceğinden kalıtsal olgularda iki gözün
etkilenme ihtimali ve aynı gözde çoklu tümörler sıktır. Ancak otozomal
dominant sayılsa da, penetrans %100 değildir. Nadiren diğer alelde
mutasyon olmadığı için hastalık gelişmez.
Olguların %60’ı sporadiktir. Bu olgularda her iki alelde birbirinden
bağımsız olarak mutasyona uğrar. Her iki alelinde mutasyona uğrama
ihtimali düşük olduğundan, sıklıkla tek gözde ve tek odakta tümör gelişir.
Ancak kalıtsal olguların da %15’inde tek taraflı tümör gelişebilmektedir.
Klinik olarak bir farkta, herediter olgularında daha erken yaşlarda
gelişmesidir (Nussbaum ve ark., 2007).
Gözde mitokondriyal hastalıklar
“Chronic progressive external ophthalmoplegia” (CPEO) ve
Kearns-Sayre sendromu (KSS) bu grupta yer alan iki önemli patolojidir.
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Gomori trikrom ile mikroskop altında anormal mitokondrinin
kümelenmesi anlamına gelen “Ragged red fiber” veya düzensiz iskelet
kası hücresi biyopsi sonucunda elde edilen tanısal değeri olan bir
tetkiktir. Sonradan gelişen, zamanla ilerleyen; şaşılık, kapak düşüklüğü
ve her yöne bakışlarda kısıtlılık klinik özellikleridir. İki şekilde kendini
gösterir; izole göz tutulumu veya hipogonadism ve kardiyomiyopati ile
beraber sistemik bir tablodur. mtDNA delesyonları veya nokta
mutasyonları nedeniyle gelişir. mtDNA delesyonları genelde sporadik
olgularda, mtDNA nokta mutasyonları ise anneden geçen olgularda
bildirilmiştir. Otozomal dominant ve resesif olgular da bildirilmiştir.
Nükleusta kodlanan proteinlerin mtDNA replikasyonu ve tamirinde rol
aldığı biliniyor. CFEOM’da bulunan 3 otozomal gen mutasyonu mtDNA
replikasyonu ve/veya tamirinde rol alıyor. Primer mtDNA nokta
mutasyonları da tespit edildi.
“Kearns-Sayre
sendromu
(KSS)”
Pigmenter
retinopati,
kardiyomiyopati ve eksternal oftalmopleji klinik özellikleridir. Genelde
sporadiktir, otozomal kalıtım tanımlanmamıştır. mtDNA delesyonları
sonucu gelişir. Küçük bir grubunda mtDNA’da nokta mutasyonlar tarif
edilmiştir (Yu-Wai-Man ve Newman, 2017).
Leber herediter optik nöropatisi toplumda en sık görülen primer
mitokondrial DNA (mtDNA) hastalığıdır. Görülme sıklığı 30000’de
1’dir. En sık 3. dekadda ortaya çıkar. Önce bir göz, 3-6 y sonra diğer göz
etkilenir. LHON taşıyıcıların %90’ında, 3 mtDNA mutasyonundan biri
pozitiftir. Bu mutasyonlar: (1) m.3460G>A, (2) m.11778G>A ve (3)
m.14484T>C)’dir. Hasta olgularda m.11778G>A en sık mutasyondur.
%80 pozitiftir. Bu mutasyonları taşıyan bir erkekte hastalık riski yaklaşık
%50 iken, kadında %10 gibidir. Hastalığın penetransı değişkendir.
LHON’de gen tedavisi ve mitokondrial replasman tedavisi (MRT) sınırlı
olguda denenmiş tedavilerdir. MRT babanın nükleer materyalinin
mitokondrial donör zigota transferi şeklinde uygulanmıştır. Bu sayede
mDNA sadece anneden transfer olacağından sağlıklı bebek doğması
hedeflenmiştir (Chinnery PF ve Zeviani M, 2016) (Hyslop ve ark., 2016).
Göz gen tedavileri için ulaşılması ve uygulaması rahat bir organdır.
Ancak mitokondrianın çift zarlı olması ve su geçirmemesi, buraya
oluşmayı zorlaştırır. Bu zorluğu aşmak için, allotopik ekspresyon denen
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bir tedavi uygulanmıştır. Adenovirüs vektörü modifiye edilerek,
replasmanı planlanan gen nükleer genoma transfer edilir.Üretilen
proteinde mitokondriye geçişi sağlayan bir kısım vardır. Bu sayede
mutant mDNA değiştirilmiş olur. Gen tedavisinde başarılı olunabilmesi
için katedilmesi gereken çok yol vardır. Ancak LHON gelecekte bu
tedavilerin uygulanması için öncü olmaya aday bir hastalıktır. Onkoloji
alanında RB1 geninin kazandırdıkları gibi, LHON gen tedavisi için
önemli olacaktır (Kim ve ark., 2018).
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ANTİBİYOTİK DİRENCİ: MİKROORGANİZMALARIN
ANTİBİYOTİKLERLE SAVAŞI
Lale TÜRKMEN*
Antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonlarla savaşan ilaçlardır ve ancak
uygun kullanıldıklarında hayat kurtarabilirler(medlineplus, 2018).
Antibiyotiklerin yaygın ve yanlış kullanımı bugün dünyada kriz
boyutlarında bir problem haline gelmiştir( WHO 2018, CDC 2018,
Fairy,2014, Ventole 2015, Zaman 2017, BBC,2017). Doğrusu
insanoğlunun antibiyotikler aracılığı ile infeksiyon hastalıklarını yok
etmek hayalinin doğada yürüttüğü en umutsuz savaş olduğu her gün daha
net anlaşılmaktadır.Nitekim bu sorun son yıllarda öylesine önem
kazanmıştır ki ,CDC(The Center for Disease Control),insanlığın
postantibiyotik çağda olduğunu ileri sürülmüştür (CDC,2013).
Kimi yazarlar ise bir pandemi ile karşı karşıya olduğumuzdan söz
etmektedir. Bu karamsar tanımlamaların nedeni; direnç geliştiren
bakterilerin sayılarının artması,böyle bakterilerin gerek hastanelerde
gerekse toplumda giderek yaygınlaşmaları ve kimi bakterilerin tüm
antibiyotiklere dirençli suşlarının karşımıza çıkmasıdır(Levy 1998,Levy
ve Marshall 2004,Zaman 2017,Ventole,Fairy,2014 ,2015,BBC,2017). Bu
sorunu tanımlamaya geçmeden önce, antibiyotik kavramı, etki
mekanizması ve kısa tarihsel gelişim sürecinden bahsetmek yerinde
olacaktır. Yaşam karşıtı ilaçları ifade eden antibiyotikler(WebMD ,2017);
mikroorganizmaların üremelerini durduran veya onları öldüren kimyasal
maddelerdir(Zaman,2017). Genellikle modern “Antibiyotik Dönemi” nin
başlangıcını Paul Ehrlich ve Alexander Fleming'in isimleriyle
ilişkilendiririz. Ehrlich ve ekibi tarafından 1909 yılında keşfedilen arsenik
bazlı bir kimyasal olan Salvarsanın, sifiliz için etkili bir tedavi olduğu
kanıtlanmış ilk modern antimikrobiyal maddedir. 1928 yılında Alexander
Fleming in stafilokokların gelişimini önlediğini tesadüfen fark ettiği ve
penicillum notatum adını verdiği mantarın kültür filtratı,daha sonra 1940︣
lı yıllarda Florey ve Chain bu kültür filtratından izole ettikleri penisilin
tozu mucizesi ve bunun ardından G.Domark ın streptokokları öldürdüğünü
keşfettiği ve D.Bovert in sülfonamid adını verdiği madde infeksiyonlarla
mücadelede bugüne kadar geliştirilecek olan pek çok antibiyotiğe ilham
kaynağı olmuştur.1950'ler ve 1970'ler arasındaki dönem gerçekten de yeni
antibiyotik keşiflerinin altın çağıydı.Penisilin ve sülfonamidlerden sonra
özellikle, daha geniş spektrumlu penisilinler olmak üzere, hızla yeni
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antibiyotikler geliştirilmeye ve birçok infeksiyon hastalığı başarıyla tedavi
edilmeye başlandı(Aminov 2010, Zaman 2017).
Antibiyotiklerin Etki Mekanizmaları: Antibiyotikler etkilerini şu
yollardan biriyle gösterirler: Seçici toksisite (konağa zararlı etki
göstermeden,patojene zararlı etki), hücre membranının sentez ve
inhibisyonu,protein sentezinin inhibisyonu,veya nükleik asit sentezinin
inhibisyonu (Yenen,2010).
Antibiyotiklerin kullanılması bakteri toplulukları üzerinde yıkıcı bir
etki ortaya çıkarır.Böyle bir ortamda bakteriler ya doğalarında var olan
genetik özellikleriyle (kromozomal direnç) ya da sonradan
(ekstrakromozomal direnç;plazmid) antibiyotiklere direnç geliştirerek
yaşamlarını sürdürebilirler (Yenen,2010,Zaman,2017). O halde direnç
nedir? Direnç;Bir bakterinin antimikrobiyal ajanın öldürücü ve üremeyi
durdurucu etkisine karşı koyabilme yeteneğidir (Zaman,2017).
Antibiyotik Direnç Krizinin Nedenleri;
1.Aşırı antibiyotik kullanımı: Aşırı antibiyotik kullanımı evrimi açıkça
tahrik ediyor. Epidemiyolojik çalışmalar, antibiyotik tüketimi ile dirençli
bakteri suşlarının ortaya çıkması ve yayılması arasında doğrudan bir ilişki
olduğunu göstermiştir. Antibiyotiklerin kullanımı ile direnç ilişkisi iyi
bilinmektedir. Literatürler bu fenomeni şöyle açıklamaktadır: Bakterilerin
bir bireyde yada toplumda dirençli hale gelmelerinde iki gücün baskısına
değinir: Direnç genlerinin prevalansı ve antibiyotik kullanım miktarı. Eğer
bir toplumdaki kollektif flora belli bir antibiyotiğe karşı direnç genine
sahip değilse,bakteri türlerinden biriyle oluşacak infeksiyon,o antibiyotikle
başarılı bir şekilde alt edilecektir. Öte yandan flora direnç genine sahipse
ve toplum o antibiyotiği devamlı kullanılıyorsa,o antibiyotikle eradike
edilmeyen bakteriler ortaya çıkacak ve çoğalacaklardır.Antibiyotiğin
kullanımdan kaldırılması halinde ise duyarlı suşlar yaşayabilirlik açısından
şanslı hale gelir ve yeniden egemen olur.Sorun seçilim baskısına yol açan
antibiyotik sonlandırılması halinde,direncinde bir süre sonra ortadan
kalkacağını sanmak kadar basit değildir .Çünkü antibiyotiklerin kullanım
hızı çok yüksektir(Levy ve Marshall 2004, Davies,2010,
Caroly,2014,Ventole, 2015, Zaman, 2017).
2.Uygunsuz reçete yazma: Yanlış reçete edilen antibiyotikler dirençli
bakterilerin artışına neden olur. Çalışmalar, hastaların % 30 ile % 50'sinde
tedavi endikasyonunun, ajan seçiminin veya antibiyotik tedavi süresinin
yanlış olduğunu göstermiştir ( Ventole,2015).
3. Gıda Endüstrisinin Kötüye Kullanımı: Hayvan yeminde antibiyotik
kullanımı da direncin yayılmasını şiddetlendirdi. Özellikle, profilaksi,
metaflaksi ve büyüme teşviki gibi tedavi edici olmayan nedenlerden ötürü
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kullanım, 2000'li yılların başında tüm antibiyotik tüketiminin% 25-50'sini
oluşturmaktadır (Fairy,2014).
4.İlaç endüstrisi: Antibiyotik gelişimi artık, ilaç endüstrisi için
ekonomik açıdan akıllıca bir yatırım olarak görülmemektedir
(Ventole,2015).
Toplumda ve Hastanelerde Antibiyotik Direncinin Sonuçları;Grampozitif patojenler arasında, küresel S.aureus ve Enterococcus türleri
pandemisi en büyük tehdidi oluşturmaktadır. MRSA ve Vankomisine
dirençli enterokoklar (VRE) ve giderek artan sayıda patojen(Streptococcus
pneumoniae ve Mycobacterium tuberculosis )birçok yaygın antibiyotiğe
direnç geliştirmektedir. Gram-negatif patojenler özellikle endişe vericidir,
çünkü antibiyotik öncesi dönemi anımsatacak şekilde hemen hemen tüm
antibiyotik seçeneklerine karşı direnç geliştirmektedirler (Ventole,2015).
Tablo 1. Antibakteriyel Direnç Tehditlerinin CDC Değerlendirmesi
(CDC,2018).
•Clostridium difficile
Acil tehditler

•Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE)
•Drug-resistant Neisseria gonorrhoeae
•Multidrug-resistant Acinetobacter
•Drug-resistant Campylobacter
•Fluconazole-resistant Candida ( fungus)

Ciddi tehditler

•Extended spectrum beta-lactamase-producing
Enterobacteriaceae (ESBLs)
•Vancomycin-resistant Enterococci (VRE)
•Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa
•Drug-resistant nontyphoidal Salmonella
•Drug-resistant Salmonella Typhimurium
•Drug-resistant Shigella
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•Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
(MRSA)
•Drug-resistant Streptococcus pneumoniae
•Drug-resistant tuberculosis

Tehditlerle
İlgili

•Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus
(VRSA)
•Erythromycin-resistant Group A Streptococcus
•Clindamycin-resistant Group B Streptococcus

Drug resistant;ilaç direnci

Direnç sorununun öneminin anlaşılması ile birlikte, gerek hastanelerde
gerekse toplumda direncin önlenmesine yönelik olarak antibiyotiklerin
kullanılmasıyla ilgili strateji geliştirme çabaları da yoğunlaşmıştır. Bu
anlamda başlatılan akılcı antibiyotik kullanımı, değişik şekillerde yapılan
ve geçerli olan bir uygulamadır.Bu uygulamanın amaçları özellikle
antibiyotiklerde, aşırı ilaç kullanımının önlenmesi, yaygın ilaç
kullanımının önlenmesi ,bu yolla ekonomik kayıpların önüne geçilmesi,
ilaçlara bağlı yan etkilerin azaltılabilmesi ve antimikrobiyal direncin
azaltılmasıdır (WHO,1987). Antimikrobiyal Tüketim Avrupa Gözetimi
(ESAC-Net) Projesi raporuna göre Türkiye Avrupa'da en yüksek
antibiyotik kullanımı ile birinci sırada yer almaktadır(Vesporten,2014).
Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci tüm dünyanın olduğu
gibi ülkemizin de karşı karşıya olduğu önemli sağlık sorunlarındandır. Bu
bağlamda Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda Ülkemizde
sağlık çalışanlarında ve halkımızda akılcı ilaç kullanımı yönünde davranış
değişikliği oluşturma hedefiyle “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı
2014-2017” hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu plan kapsamında
antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması öncelikli faaliyet alanı
olarak belirlenmiş ve bu konudaki çalışmalara ağırlık verilmiştir(
AİK,2016).
Bugünkü bilgilerimiz göstermektedir ki; antibiyotiklere direnç inkar
edilemez bir gerçek olup, yaygın ve yanlış kullandığımız sürece problem
olmaya devam edecektir. Aynı zamanda bakteriler ortam koşullarına uyma
konusunda çok yetenekli olduklarından, antibiyotiklere karşı yeni direnç
mekanizmaları kazanıp geliştirmeye devam edeceklerdir.
Antibiyotik direncini azaltmaya yönelik ilk adım, durumun önemi ve
ciddiyeti konusunda farkındalık yaratmaktır (WHO,2015). Düşük
miktarda antibiyotik kullanan popülasyonların daha az dirençli bakteri
ürettiği çeşitli çalışmalarda antibiyotik kullanım düzeyleri ile antibiyotik
direnci arasında güçlü bir korelasyon olduğu görülmüştür(Goossens,2009).
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WHO(World Health Organization), Mayıs 2015’te yayınladığı küresel
eylem planında, direnç yayılımının sınırlandırılması için alınması gereken
önlemleri şöyle sıralamıştır;
Hedefler
1.Etkili iletişim ve eğitim ve öğretim yoluyla antimikrobiyal direnç
anlayışı ve farkındalığının arttırılması.
2.Sürveyans ve araştırmalar yoluyla kanıta dayalı bilgi tabanının
güçlendirilmesi,
3.Etkili sanitasyon, hijyen ve enfeksiyon önleme tedbirleri ile
enfeksiyon insidansının azaltılması,
4.Antimikrobiyal ilaçların insan ve hayvan sağlığı için kullanımının
optimize edilmesi,
5.Yeni antimikrobiyal ilaçlar, aşılar, tanı araçlarının gelişimi ve
sürdürülebilirliğin sağlanması için ekonomik imkanların artırılması
(WHO,2015).
Sonuç olarak; günümüzde antibiyotik direnci küresel sağlık,gıda
güvenliği ve gelişimi için en büyük tehditlerden
biridir(medlineplus,2018).).
Siz de aşağıda belirtilen yaklaşımlar ile antibiyotik direncinin
önlenmesine yardımcı olabilirsiniz.
•Size antibiyotik reçetesi vermek için doktorunuza baskı yapmaktan
kaçının. Semptomları nasıl tedavi edeceğiniz konusunda doktorunuza
danışın.
• Bakteriyel enfeksiyonları önlemek için iyi hijyen uygulayın.
•Gıda kaynaklı bakteriyel enfeksiyon alma riskinizi azaltın.
•Sadece doktorunuzun reçetelediği şekilde antibiyotik kullanın.
•Asla arta kalan antibiyotikleri kullanmayın,doğru antibiyotik
olmayabilirler.
•Asla başka bir kişi için reçete edilen antibiyotik almayın(Mayo
clinic,2018).
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MEME KANSERİNDE MOLEKÜLER HEDEFLER
Molecular Targets in Breast Cancer
Damla BİNNETOĞLU*1& Kenan BİNNETOĞLU**&
Muhammed YAYLA***
Giriş
Meme kanseri kadınlarda en yaygın tanı konan kanser türüdür.
Erkeklerdeki görülme oranı ise %1’dir ve %90’ında östrojen reseptör
(ÖR) pozitiftir. Meme kanseri, kanserden ölümler arasında ikinci sırada
yer almaktadır. Meme kanseri gelişmesinden pek çok faktör sorumlu
olabilmektedir. Genetik yatkınlık, hormonal faktörler, beslenme şekli,
cinsiyet, aşırı kilo ve obezite, çeşitli durumlarda hormon replasman
tedavisi almak, yaş, meme lezyon öyküsü gibi risk faktörlerine sahip
olan kişilerde meme kanseri insidansı artmaktadır (Silva& Zumda ,
2005). Meme kanserinin tanısı, teşhisi ve nasıl seyredeceği hakkında bilgi
veren ölçülebilir biyolojik parametreler geliştirilmektedir. Bu
parametreler sayesinde uygulanacak tedaviye yanıtın belirlenmesi de
önemli yer tutmaktadır. Fakat var olan parametreler halen meme kanseri
riskinin azaltılmasında tam olarak etkili değildir. Son zamanlarda yeni
sinyal yolakları, biyomarkerlar ve kimyasal ajanların bulunması ve
geliştirilmesi meme kanseri alt gruplarının tanı ve tedavisinde büyük
önem taşımaktadır.
HMG2A
Yüksek hareketli AT-hook 2 (HMG2A) kromatinlerin yapısal
gelişimine katkı sağlayan önemli bir transkripsiyon proteinidir
(Fusco&Fedele, 2007). HMG2A’nın sentezi embriyo ve tümör oluşumu
sırasında artarken, farklılaşması sonlanmış hücrelerde ise azalmaktadır
(Young&Narita, 2007; Hammond&Sharpless, 2008). HMG2A DNA
tamiri, apoptozis, hücre büyümesi, telomeraz tamiri gibi önemli hücresel
olaylarda rol almaktadır (Li vd., 2009; Wend vd., 2013). Yapılan
çalışmalarda HMG2A’nın çeşitli kanser türlerinde kanserin derecesi ve
metastaz potansiyeli ile korele bir şekilde eksprese edildiği belirlenmiştir
(Wang vd., 2011; Piscuoglio vd., 2012). Wu ve arkadaşları (2016) meme
kanserli hastalarda prognoza ve kanserin evresine göre HMG2A
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ekspresyonunu değerlendirmiş ve bu çalışmada HMG2A’nın artan tümör
evrelerinde ve ölümle sonuçlanan vakalarda oldukça yüksek seviyelerde
olduğu gösterilmiştir. Alt grup analizlerinde ise evre II-III ve 3’lü negatif
olmayan vakalarda korele bir şekilde arttığı gösterilmiştir. Aynı zamanda
kanser hücresinin yayılmasını ve göçünü desteklediğini göstermişlerdir.
Bu durumda artmış olan HMG2A ekspresyonu meme kanserinin
malignitesinin
ilerlediğini
gösteren
bir
biyomarker
olarak
değerlendirlebilir.
IL1β/IL1R1
Tümör hücresinin mikro çevresinde tümörün büyümesine ve
yayılmasına katkı sağlayan önemli sistemler bulunmaktadır. Bunlar
arasında özellikle kanserle ilişkili fibroblastlar (KİF) ana rolü
üstlenmektedir (Han vd., 2015; Kalluri&Zeisberg, 2006). KİF’ler
özellikle otokrin ve parakrin etkilerle kanserin kötüleşmesine neden
olmaktadır. KİF’ler tümör gelişiminde önemli rollere sahip olan
sitokinlerden IL-1α, IL-1β ve onların reseptörleri olan IL-1R1 ve IL-1R2
‘nin salınımına ve üretimine etki etmektedir (Apte vd., 2006;
Abrahamsson vd., 2012). IL-1R1 ve IL-1R2 reseptörlerinin pek çok
kanser türünde ekspresyonunun arttığı gösterilmiştir. Aynı zamanda IL1R1 reseptör antagonisti kullanılarak tümör progresyonunun önlendiği
gösterilmiştir. Konumuzla ilgili olarak IL-1R1 ve IL-1R2’in meme
kanserlerinde de ekspresyonların arttığı ve kötü seyreden prognozla ilişkli
olabileceği gösterilmiştir (De Marco vd., 2016). Ayrıca Östrojenin GPER
reseptörleri üzerinden KİF’leri stimule ettiği ve bu sayede IL-1R1 ve IL1R2 reseptörlererinin IL-β üretriminin artmasına sebep olduğu yapılan
çalışmalar ile gösterilmiştir (Pandey vd., 2009; Pupo vd., 2013). Bu
durum stroma kanserlerinin etkileşmesini ve mekanizmanın daha iyi
anlaşılmasında faydalı olacaktır.
Liprin-α1
Baş, boyun, meme, over kanseri gibi epitelyal kanserlerde yaygın
olarak amplifiye olan Liprin-α1, PPFIA1 tarafından kodlanmaktadır
(Jarvinen vd., 2006; Chin vd., 2007). Liprin-α1 proteinleri hücre
adezyonu, sinyal transdüksiyonu ve hücre iskeletinin organizasyonu gibi
pekçok fizyolojik olaya aracılık etmektedir (de Curtis, 2011; Asperti vd.,
2009). Liprin-α1 eksikliği meme kanserinde ekstrasellüler matriks
proteinlerinin degradasyonuna ve hücre göçünün azalmasına neden
olmaktadır (Astro vd., 2011). Liprin-α1 geni silinmiş ve aşırı gen
ekspresyonuna sahip 2 farklı meme kanseri hücre hattında, liprin-α1’in
hücre göçüne ve invazyonuna olan etkileri gösterilmiştir. Bu çalışmada
meme kanser metastazı ile doğru orantılı olarak liprin-α1’in arttığı
gösterilmiştir (Pehkonen vd., 2016). Liprin-α1 etkinliğinin hücre
iskeletinin önemli bir proteini olan vimentin ile ilişkili olabileceği
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düşünülmektedir.
Liprin-α1
gelecekte
kanser
metastazlarının
önlenmesinde veya erken tanısında kullanılabilecek önemli bir biomerker
olabilir.
MicroRNA
Meme kanserinin tanısı, prognozu ve tedavisinde microRNA’ların
kullanıldığı bilinmektedir (Calin&Croc, 2016; Tang vd., 2016). Bu
regülatör RNA molekülleri protein kodlu mesajcı RNA’ların işlevini
organize etmektedir. MikroRNA gen dizilimine 3’ UTR yönünde
bağlanarak post-transkripsiyonel baskı sırasında translasyonun
durdurulmasına neden olur (Bartel, 2009). MikroRNA’lar cluster formları
şeklinde bulunmaktadır. MicroRNA-183/182/96 cluster 3 MiRNA’dan
oluşmaktadır. Pek çok kanser türünde bu mikroRNA’ların aşırı derecede
eksprese edildiği gösterilmiştir. Her bir microRNA-183/182/96 üyesi
tümörün tipine, lokasyonuna ve evresine göre onkogen yada anti
onkogen olarak görev alabilmektedir (Li vd., 2014). 41 meme kanserli
hastadan alınan dokulardan yapılan çalışmada sağlıklı gruba göre
microRNA-183/182/96 cluster ekspresyonlarının aşırı derecede arttığı
gösterilmiştir (Song vd., 2016). Artan microRNA-183/182/96 clusterları,
bölgesel nüks, metastaz mesafesi ve kötü prognozun seyri ile doğru
orantılı olduğu gösterilmiştir. MicroRNA-183/182/96 clusterlarının
meme kanseri gibi toplum sağlığını önemli derecede etkileyen ve sağ
kalımı düşük olan hastalığın erken tanı, prognozu ve tedaviye cevabın
kestirilmesinde önemli bir biomerker olarak değerlendirilebilir.
SR-B1
Scavenger receptor class B type 1 (SR-B1) pek çok hücrede bulunan
önemli bir hücre zarı proteinidir. SR-B1 primer olarak HDL’den
kolesterol esterlerinin alınmasını kolaylaştırır (Krieger, 2001; Acton vd.,
1996). Klinik olarak SR-B1 damarların aterosklerozdan korunmasına
yardımcı olmaktadır (Trigatti vd., 2004; Mineo&Shaul, 2012). Bundan
başka SR-B1 pek çok hücrede hücre sinyallerinin başalatılması (Grewal
vd., 2003; Zhao vd., 2014), eNOSaktivasyonu (Li vd., 2002), eritrosit
gelişiminin modülasyonu (Meurs vd., 2005), endotel hücre göçünün
indüklenmesi (Seetharam vd., 2006) gibi pek çok önemli fizyolojik
olaylara katkı sağlamaktadır. SR-B1 aynı zamanda östrojen ve androjen
biyosentezinde de rol oynamaktadır. SR-B1 inhibisyonunun kanser
gelişimini baskıladığı deneysel olarak gösterilmiştir. Aynı zamanda SRB1 geninde meydana gelen mutasyonun meme kanser gelişimini önlediği
gösterilmiştir. 135 hastanın meme kanser dokusunda yapılan çalışmada
invaziv duktal karsinomlu hastalarda duktal karsinomlu hastalara kıyasla
aşırı derecede arttığı gösterilmiştir (Li vd., 2016). Aynı zamanda SR-B1
ekspresyonunun tümörün çapı, menapoz öncesi durum ve hastanın kötü
prognozu ile paralel olarak arttığı gösterilmiştir. Bu durumda SR-B1
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meme kanserli hastaların hayatta kalımını etkileyen bağımsız bir
prediktör faktör olarak değerlendirilebilir.
MxA ekspresyonu
Myxovirus resistance A (MxA) geni interferonla indüklenen genler
arasında gelmektedir. Viral infeksiyonlara karşı tip 1 ve tip 3 interferonlar
tarafından aktive edilmektedir. MxA antiviral aktivitesinin dışında pek
çok kanser türüyle de ilişkilendirilmiştir. MxA geninde meydana gelen
delesyon sonrasında prostat kanserinin yüksek agresif huylu olma
eğiliminde olduğu gösterilmiştir (Hu vd., 2015). Bazı kanser türlerinde
MxA genin IFN kanser terapisi sırasında IFN aktivitesinin
değerlendirilmesinde önemli bir biyomarker olarak düşünülebilir. Aynı
zamanda MxA genin anti tümör etkinliği de bilinmektedir ancak bu
etkisinin tam olarak detayı bilinmemektedir. Konumuzla ilgili yapılan bir
çalışmada meme kanseri alt tiplerinde MxA gen ekspresyonları
değerlendirilerek (Kim vd., 2016) Triple negatif meme kanserli (TNBC)
hastalarda MxA gen ekspresyonunun artması tümör hücrelerinin
lenfositler içine infiltre olması ile ilişkilendirilmiştir. Aynı zamanda MxA
gen ekspresyonun TNBC hastalarının klinik sonuçları ile korele olduğu
gösterilmiştir. Bu çalışma ile daha önce TNBC hastalarında prognostik
faktör olarak değerlendirilen lenfosit infiltrasyonunun aynı zamanda
MxA geni ile de korele olduğu ve TNBC hastalarında tümörü infiltre
eden lenfositlerin bir markeri olarak MxA geninin değerlendirilebileceği
gösterilmektedir.
Telomeraz Aktivitesi
Telomerler kromozomların korunması ve genomun stabilitesinin
sürdürülmesinden sorumludur (Blackburn, 1991). Aynı zamanda hücre
yaşlanması ve apoptozis oluşmasında önemli rollere sahiptir (d'Addadi
Fagagna vd., 2003). Telomeraz ise telomerlerin fonksiyonlarını
sürdürmesinden sorumlu enzimdir. Normalde hücre ömrü ile telomer
uzunluğu korele bir şekilde azalmaktadır. Ancak telomer uzunluğunun 5
kb’lık gibi kritik seviyerelere düşmesi organizmanın genomik işleyişinde
bozukluklara neden olabilmekte hatta kanser gelişmesine neden
olabilmektedir. Telomer uzunluğundaki bu değişiklik aynı zamanda
telomeraz aktivitesinin artmasına da bağlıdır. Human telomeraz reverse
transkriptaz (hTERT) geninin ekspresyonunun artması kanser
hücrelerinde invazyonu ve metastazı tetiklediği gösterilmiştir. Meme
kanserli hastalarda telomer uzunluğunun azalması ve telomeraz
aktivitesinin artmasının daha fazla invazyona yol açtığı gösterilmiştir
(Ceja Rangel vd., 2016). Ancak bu çalışmada hTERT gen ekspresyonu ve
kanser metastazı arasında bir ilişki gösterilememiştir.
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EZH2
EZH2 geni histon-lizin N-metiltransferaz enzimi adı verilen Polikomb
grubu ailesinin (PcG) bir üyesini kodlar ve bu protein gen susturucu
olarak bilinir . Histon metil transferaz transkripsiyonal baskılama ile
birkaç gen ekspresyonunu düzenler (Tan vd., 2014). Bu protein meme ve
prostat kanserinde aşırı miktarda saptanmıştır (Yamaguchi&Hung, 2014).
Bu gen seviyesinin artmasının özellikle meme kanserinin gelişimi ve
invazyonuyla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca EZH2 proteinin
meme kanserli hastalarda kötü prognozla birlikte arttığı saptanmıştır. 432
invaziv duktal karsinomlu hasta üzerinde yapılan çalışmada 215 hastada
yüksek EZH2 ekspresyonu saptanmıştır (Jang vd., 2016). EZH2 yüksek
hastalarda bu durumun; yüksek histolojik evre, genişlemiş tümör
büyüklüğü, östrojen reseptör negatifliği ve HER2 pozitifliği ile korele bir
şekilde seyrettiği gösterilmiştir. EZH2 geni ve proteini, meme kanseri
biyolojisindeki bu etkilerinden dolayı gelecekte moküler bir hedef haline
gelebilir. Kanser gelişiminin önlenmesi için EZH2 proteinin etkilerini
inhibe etmeye yönelik çalışmaların geliştirilmesi belkide meme
kanserinin kötü giden prognozunun önüne geçebilecek bir tedavi stratejisi
olabilir.
TRRAP
Transformasyon/Transkripsiyon alan ilişkili protein (TRRAP) TRRAP
geni tarafından kodlanmaktadır. TRRAP fosfatidil inozitol 3 kinaz ilişkili
enzim ailesinin bir üyesidir ancak intrinsik kinaz aktivitesine sahip
değildir. TRRAP çeşitli multiprotein kromatin komplekslerin dehiston
asetiltransferaz aktivitesine sahip olan adaptör bir proteindir (Li vd.,
2004; Murr vd., 2006). TRRAP proteini, hücre siklusu, onkogenlerin
transformasyonu, kromatin remodelingi ve embriyonik gelişim süreci gibi
pek çok fizyolojik olaya katkı sağladığı bilinmektedir. Aynı zamanda
TRRAP proteinin meme kanseri başlangıcı ve over kanseri olanlarda
predisposan bir faktör olduğu ve BRCA1 gen fonksiyonun bozulmasında
önemli bir tamamlayıcı olduğu gösterilmiştir (Oishi vd., 2006). 470
meme kanserli hastada yapılan çalışma sonucunda TRRAP proteininin
meme kanserli dokuda sağlıklı meme dokusuna anlamlı şekilde azaldığı
gösterilmiştir (Wang vd., 2016). Aynı zamanda TRRAP proteininin
tümör büyüklüğü, artmış nodal yayılım, kötü prognoz ve düşük p53
pozitifliği ile negatif korelasyon gösterdiği de bu çalışma ile ortaya
konulmuştur. Aynı zamanda TRRAP proteinin azlığının azalan hayatta
kalımla korele olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden gelecekte TRRAP
proteini hem meme kanserinin tanısında hem de tedavisinde potansiyel
bir biyomarker olarak değerlendirilebilir.
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Sonuç
Meme kanserinin gerek tanısında gerek tedavisinde hem klinik hem de
preklinik çalışmalar devam etmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda
açık bir şekilde görülmektedir ki meme kanserinin gelişim süreci ve
prognozun kötüleşmesinden pek çok faktör sorumludur. Bu durumun ileri
klinik ve moleküler analizler ile daha detaylı bir şekilde analiz edilmesine
ihtiyaç duyulmaktadır. Meme kanserinde moleküler olarak hedef
gösterilebilecek birden fazla gen ve protenin varlığı klinik olarak aslında
bir yönden avantaj teşkil etmektedir. Şöyle ki detaylı analizler sonucunda
elde edilen veriler ile meme kanserli hastaların çok yönlü
değerlendirilmesine olanak sağlayabilir. Bu sayede gerek meme
kanserinin erken tanısı gerekse de tedavi sürecinin ve prognozun
takibinde nokta atışı yapılması meme kanserli hastaların hayatta kalımını
uzatabilecek önemli bir faktör olacaktır.
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ANLAMLI (?) FARK
Significant (?) Difference
Mehmet Güven GÜNVER 1 & Cemile Nihal YURTSEVEN 2 &
Merve BOSAT 3 & Eray YURTSEVEN 4
İstatistik literatüründe anlamlılık, iki (ya da daha fazla) örneklem
anakütlesi arasında, olasılık tabanlı bir fark bulunup bulunmadığının
sayısal ifadesidir (Dwan ve Diğ., 2008). Bu fark hesaplanırken, olasılığın
temel bileşenleri; ortalama, medyan, varyans ve istatistiksel gücü sağlayan,
örneklem eleman sayıları kullanılmaktadır. Halbuki, olasılığın temel
parametreleri ile ifade edilen “dağılımların farkı” teorik bir fark olarak
kalmış ve “uygulamanın bilimi” istatistiğin çalışma konuları arasında yer
almamıştır.
İstatistikte anlamlılık, istatistiğin ürettiği en kıymetli çıktı
durumundadır. Çünkü tanımlayıcı istatistiki bilgiler (descriptive statistics;
ortalama, mod, medyan, varyans, kartiller, persentiller vs) herhangi bir
istatistiki altyapı olmadan kolayca hesaplanabilirken, anlamlılık (p),
mutlaka istatistik okuryazarlığı yüksek kişilerce hesaplanmaktadır (Ronk
ve Diğ., 2008). Fakat, p değeri hesaplanırken, kıyas testleri
algoritmalarında bulunan örneklem eleman sayıları, anlamlılığı en üst
düzeyde etkilemektedir. Bu durum nüktedan yaklaşımlarla farklı isimlere
bürünmüştür;
 Data dredging (Smith ve Ebrahim, 2002)
 Data Fishing (Shrestha ve Diğ., 2002)
 Data snooping (Kok, 1984)
 p Hacking (Simonsohn, 2015)
Hal böyleyken, örneklem eleman sayılarından etkilenmeyen yeni bir
anlamlılık ölçütüne ihtiyaç olduğu açıktır (Deeks, 2005).
p, ilk kez 1902 yılında İngiliz istatistikçi Ethel M. Elderton tarafından
χ2 testinin sonucunu göstermek için kullanılmıştır (Elderton, 1902). 1914
yılında İngiliz istatistikçi Roland Fisher, t tablosunu kullanarak student t
testi’ni tanımlamış ve bu testin sonucu olarak p değerini kullanmıştır
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(Fisher, 1939). 1920’li yıllarda Fisher’ın çabaları ile popülerleşmiş ve
istatistikte en yoğun kullanılan sonuç parametresi haline gelmiştir.
Student t testi özelinde, p değeri ile ilgili geliştirilebilecek eleştiriler
başlıca şunlardır;

𝑡 =

|𝜇1 − 𝜇2 |
√(

𝑆1 2 𝑆2 2
𝑁1 + 𝑁2 )

Test, veri dizilerinin eleman sayıları ne olursa olsun sonuç
üretebilecekmiş gibi algılanmasına rağmen, t değerini p (significange)
değerine dönüştürmekte kullandığımız t tablosu, serbestlik derecesi 60’a
kadar tanımlanmıştır. Hal böyleyken, iki veri dizisinin eleman sayıları
toplamı 60’tan ne kadar uzaklaşırsa t değeri bir o kadar büyüme
eğilimindedir ve p (significange) küçülme eğilimindedir. Dolayısıyla,
binlerce elemandan oluşan iki veri dizisi arasında anlamlı fark arandığında,
çoğunlukla bulunabilmektedir. Student t testi, eleman sayıları arttıkça
hassasiyetini kaybetmekte, her analiz sonucunu ‘anlamlı’ olarak
üretmektedir.
Student t testinin ürettiği p değeri, 100 yıldan fazla süredir sıkça
kullanılmaktadır. Doğduğu günkü halini hala koruyan bu kıyas testinin
hangi ortamda Dünyaya geldiğine bir bakalım;
 1914 yılında hesaplama araçları, bugüne kıyasla çok
ilkeldi. Öncelikle hiçbir yazılım (tool) yoktu, çünkü yazılımın
kurulacağı bilgisayar henüz icat edilmemişti. (bu noktada hemen
şunu soralım, istatistik yazılımları olmasa, biz neyiz?). Hesaplama
için kullanabileceğiniz en gelişmiş araç, mekanik (çarklı) hesap
makinesiydi. Bu sebeple, student t testi hesaplaması, çok basittir ve
elle yapılabilir.
 Anakütleyi temsil edecek örnekleme ulaşmak çok zordu.
Bugün birçok akademisyen, yerinden bile kalkmadan, kendi
alanlarıyla ilgili binlerce örnekleme ulaşabilirken, 1914 yılında 30
adetlik örnekleme ulaşabilmek çok büyük bir olaydı. Binlerce
örneklem ise, hayal bile edilemezdi. Bu sebeple, Roland Fischer,
eleman sayısı 30’dan fazla olan her örneklemin normal dağılacağı
varsayımını kabul etmiş ve bu örneklemlerde student t testinin
kullanılabileceğini belirlemiştir. Örneklem sayısı için bir üst sınır
belirlememiştir. Çünkü yöntem tasarlandığı tarihte, örneklem sayısı
üst sınırı, değil fiilen hayalen bile mevcut değildi.
 Bilim tarihindeki en entelektüel beyinlerden biri olan
Roland Fischer, bir çiftçiydi ve tütün tarlaları vardı. Amacı, tütünün
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(yani sigaranın) sağlığa pek de zararlı olmadığını ispatlamaktı. Bu
yüzden anlamlılık sınırı olarak %5 gibi çok yüksek bir eşiği kabul
et(tir)di (Fisher, 1958).
Bunun yanısıra, ortalamalar arası fark küçük, fakat standart
sapmalar büyükken, veri dizileri eleman sayıları toplamı t tablosu sınırları
içinde iken bile mantığa aykırı sonuçlar çıkabilmektedir.

µ

Σ

N

Yaz

505,57

280,28

30

Kış

979,98

649,52

30

p değeri hesabında veri dizileri eleman sayılarının bulunması, iki
istatistiksel kavramın birbirine girmesine yol açmıştır; anlamlılık ve güç.
İstatistiksel güç (power) bilindiği üzere eleman sayısı arttıkça artar. Bu
gayet doğaldır çünkü örneklem eleman sayısı arttıkça, örneklemin
anakütleyi temsil gücü artar. Anakütleyi temsilde güçlü bir örneklem
üzerinde yapılan analiz sonucuna duyulan güvenin ise, artmasını beklemek
kaçınılmazdır. Halbuki az önce bahsettiğimiz üzere, örneklem sayısı
arttıkça anlamlı fark bulmamak neredeyse imkansızdır. Dolayısıyla,
örneklem sayısı fazla olan verisetleri, hemen her zaman hem anlamlı fark
üretir, hem de o kadar güçlüdür ki bu çıkarıma güvenmemeniz imkansızdır.
Bu bağlamda, p değerini sorgular hale gelmemizin sebeplerinden birini
inceleyelim. Tıp ve sigorta, birbirinin neredeyse aynı olan bir sorun üzerine
uzmanlaşmışlardır; risk. Tıp doktoru, karşısına gelen birinin hasta olup
olmadığını anlamak için çeşitli ölçümler yapar (en basitinden vücut
sıcaklığı ya da nabız, en karmaşığı BT’ye kadar) ve bu ölçümlerin
sonuçlarını, aldığı eğitim (özellikle sınır değerler) kapsamında
değerlendirerek karşısındaki kişinin hasta olup olmadığına karar verir,
tedaviye başlar ya da başlamaz. Sigorta sektöründe ise (hayat sigortası
branşı özelinde) sigorta şirketi, karşısındaki sigortalı adayının öngörülen
poliçe süresi içinde vefat edip etmeyeceğini en yüksek doğrulukla
kestirmek zorundadır. Bu kestirimi yapabilmek için, hayat sigortası
poliçesi kurulmadan önce, kişinin tıbbi geçmişi, çalışma şartları
(underwriting süreçleri) hakkında bilgi toplanarak,o kişiye sigorta poliçesi
satılır ya da satılmaz. Farklı yöntembilimler ile ilerlemelerine rağmen,
Tıptaki teşhis süreci ile hayat sigortasındaki underwriting süreci,
biribirinin aynıdır. Ancak, tıp dünyasında yapılan her tür akademik
çalışmada p adeta bir zorunluluktur. p değeri ile sonlanmayan herhangi bir
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akademik çalışmanın, bırakın itibar görüp atıf alması, yayınlanması bile
bir mucizedir. Halbuki sigorta sektöründe p değeri hiç (gerek müşteri
analizinde, gerekse aktüeryal hesaplamalarda) kullanılmamaktadır.
Bunun sebebi ise, tıp alanında yapılan çalışmalarda örneklem sayısının
sınırlandırılabilmesi, daha da vahimi tıp dünyasının p’ye bağlı anlamlılığa
takıntılı olmasıdır. Sigorta sektöründe ise anlamlılık takıntısı yoktur, zira
anlamlı bulduğunuz bir analiz sonucu, şirketinize para kazandıramazsanız
tek sonuç işinizden (ve sektörden) kovulmak olur. Türkiye’de faaliyet
gösteren en küçük hayat sigortası şirketinin bile müşteri sayısının yüzbinler
ile ifade edildiği düşünüldüğünde, bu örneklem büyüklüğünde yapacağınız
her tür analiz anlamlı çıkacağı için, frekantist istatistik tabanlı hiçbir analiz
yapılmamaktadır.
Yeni önerimiz, aslına bakılırsa birçok kişi tarafından daha önce
görselleştirilmiş bir olgu;

İki örneklem anakütlesini, uygun yöntemle (Veri dizilerini normal
kabul edip aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplamak, alakasız
sonuçlar ortaya çıkarıyor. GRiS (Gunver ve Diğ., 2018) ise, veri dizisine
hiç müdahale edilmeden, çarpıklığı da dikkate alarak ortalama ve sapmalar
hesaplıyor.) parametrize ettiğimizde, ortaya çıkan 2 parametrik dağılım
eğrisinin kesişen alan büyüklüğünü hesapladık. Bu kesişen alan, çok
anlamlı çünkü, rastgele üretilen bir değerin, iki örnekleme de ait
olabileceği olasılığı.

156

0,012
0,01
0,008

Series1

0,006

Series2
0,004
0,002

0
-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Kaynakça
Dwan, K., Altman, D. G., Arnaiz, J. A., Bloom, J., Chan, A. W., Cronin,
E., ... & Ghersi, D. (2008). Systematic review of the empirical evidence
of study publication bias and outcome reporting bias. PloS one, 3(8),
e3081.
Ronk, F. R., Hooke, G. R., & Page, A. C. (2012). How consistent are
clinical significance classifications when calculation methods and
outcome measures differ?. Clinical Psychology: Science and
Practice, 19(2), 167-179.
Smith, G. D., & Ebrahim, S. (2002). Data dredging, bias, or confounding:
They can all get you into the BMJ and the Friday papers. BMJ: British
Medical Journal, 325(7378), 1437.
Shrestha, R. K., Seidl, A. F., & Moraes, A. S. (2002). Value of recreational
fishing in the Brazilian Pantanal: a travel cost analysis using count data
models. Ecological economics, 42(1-2), 289-299.
Kok, J. J. (1984). On data snooping and multiple outlier testing(Vol. 30).
US Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric
Administration, National Ocean Service, Charting and Geodetic
Services.
Simonsohn, U., Simmons, J. P., & Nelson, L. D. (2015). Better P-curves:
Making P-curve analysis more robust to errors, fraud, and ambitious Phacking, a Reply to Ulrich and Miller (2015).
Deeks, J. J., Macaskill, P., & Irwig, L. (2005). The performance of tests of
publication bias and other sample size effects in systematic reviews of
diagnostic test accuracy was assessed. Journal of clinical
epidemiology, 58(9), 882-893.

157

Elderton, W. P. (1902). Tables for testing the goodness of fit of theory to
observation. Biometrika, 1(2), 155-163.
Fisher, R. A. (1939). Student. Annals of Eugenics, 9(1), 1-9.
Fisher, R. (1958). Cigarettes, cancer, and statistics. The Centennial Review
of Arts & Science, 2, 151-166.
Gunver, M. G., Senocak, M. S., & Vehid, S. (2018). To determine
skewness, mean and deviation with a new approach on continuous
data. PONTE International Journal of Sciences and Research, 742),

158

TEK AKCİĞER VENTİLASYONUNDA ANESTEZİ
YÖNETİMİ
Gönül SAĞIROĞLU & Elif ÇOPUROĞLU
Torasik anestezi, cerrahi ve anestezideki yeniliklere paralel olarak
sürekli gelişen bir alandır. Toraks cerrahisinde, açık bir toraks, lateral
dekübitis pozisyonu, torasik organların manipülasyonu, majör kanama
potansiyeli ve akciğer izolasyonuna ihtiyaç duyulması dahil, anestezist
için güçlükler yaratır (Tsai ve ark., 2013). Akciğer kollapsı torasik
anestezide en önemli sorun olup, toraks cerrahisindeki gelişmeleri
uzun yıllar sınırlamıştır.
İlk toraks operasyonları 1900’lü yılların başında negatif basınç
altındaki odalarda gerçekleştirilir iken, zamanla havayolu kollapsını
önlemek amacıyla etkilenmemiş akciğere uygulanan pozitif basınçlı
ventilasyon yöntemleri tercih edilmeye başlanmıştır. Yirminci
yüzyılın başlarında enfeksiyon (tüberküloz, bronşektazi, ampiyem)
veya kanama tedavisi için uygulanan torakotomilerde sağlıklı akciğeri
korumak amacıyla çeşitli izolasyon yöntemleri geliştirilmiştir.
Akciğer izolasyon teknikleri, ventilasyon stratejileri ve postoperatif
ağrı yönetimi alanındaki gelişmeler hasta sonuçlarını iyileştirmiştir.
Günümüzde alveoler recrütman manevrası, pozitif ekspiriyum sonu
havayolu basıncı (PEEP), daha düşük tidal volümler ve inspire edilen
oksijen yüzdesi (FiO2) ile oksijenasyon ve ventilasyonun sürdürüldüğü
optimal akciğer koruyucu ventilasyon stratejileri uygulanmaktadır
(Schlichting ve ark., 2016: 142).
Tek Akciğer Ventilasyonu (TAV)
Tek akciğer ventilasyonu (TAV) da üst akciğerin kollabe olması
cerrahi girişimleri kolaylaştırmasına karşın, anestezi uygulamasını
güçleştirir (Brassard ve ark., 2014: 1103). Genel anestezi indüksiyonu
ile fonksiyonel rezidüel kapasite (FRK) de 0.4-0.5 L daha düşme olur.
Bu iki önemli mekanizma FRK nin azalmasına katkıda bulunur
(Wahba, 1991: 384). Genel anestezi indüksiyonu, atelektazik akciğer
oluşum hızını ve şant fraksiyonunu arttırır (Tociks ve ark., 1985:
1822; Tociks ve ark., 1987: 157). Sağlıklı hastalarda genel anestezi
indüksiyonu ile yaklaşık % 90 atelektazi oluşmasına karşın (Coussa ve
ark., 2004: 1491), obez hastalarda bu oran % 10 daha fazladır ve
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klinik zorluklara yol açabilir (Eichenberger ve ark., 2002: 1788).
Mediasten basısı, suboptimal pozisyon, sekresyonlar, absorbsiyon
atelektazisi, alt akciğerde sıvı transüdasyonu, abdominal organların
basısına bağlı altta kalan hemidiyafragmanın sefale doğru hareketi
(Sazak, Ulus & Şahin 2013:1) sonucu transpulmoner basınç (alveoler
ve plevral basınç farkı) düşer ve alveoler kollaps ve
kompresyon atelektazileri oluşur (Reber, 1998: 1054). Supin pozisyon
ile FRK yaklaşık 0.8-1.0 L düşer. Hastaya lateral dekübitüs pozisyonu
verildiğinde ventile edilen (dependan) akciğer kompliyansında ve
FRK de meydana gelen düşmeler, atelektazi oluşumunu daha da
şiddetlendirir (Halbertsma & Van Der Hoeven 2005: 779).
Kompresyon atelektazileri, genel anesteziden (intravenöz veya
inhalasyonal ajanları) bağımsız olarak spontan ventilasyon sırasında
da gelişebilir (Strandberg ve ark., 1986: 154; Westbrook ve ark., 1973:
81) ve yüksek şant fraksiyonu ile sonuçlanabilir (Rothen ve ark.,
1995: 118). Ketamin, korunmuş kas tonusundan dolayı FRY'yi
koruyabilen tek anestezik ajandır (Tokics ve ark., 1987: 684).
Anesteziye sekonder oluşan atelektaziler, çoğu hastada postoperatif
öksürme veya hapşırma gibi mekanizmalarla reekspanse olarak intra
veya postoperatif morbiditeye yol açmaz (Tusman & Bohm, 2010:
183). Bununla birlikte, sağlıklı hastalarda bile atelektaziler
postoperatif 24 saat boyunca hala reekspanse olmayabilir
(Eichenberger ve ark., 2002: 1788; Lindberg ve ark., 1992: 546).
Zayıf ventile olan bu atelektazik alanlar enfeksiyon bölgesi olabilir
(van Kaam ve ark., 2004: 1046). Obez hastalarda, ekstübasyon
sonrası akciğer hacminin yaklaşık % 7.6 sı atelektazik kalır
(Eichenberger ve ark., 2002: 1788) ve bu oran postoperatif ilk 24 saat
içinde % 9.7 ye yükselebilir. Obez hastalarda, diyafram kas
hareketlerinde gecikme, derlenme odasında (Murphy ve ark., 2004:
193) kas zayıflığı ve hipoksemiye (Bissinger ve ark., 2000: 455) yol
açabilmesi nedeniyle uzun etkili nöröromusküler bloker ajan
kullanımından kaçınılmalıdır. Kısa etki süreli nöromusküler bloker
ajanlar, azalmış pulmoner komplikasyonlarla ilişkilendirilmiştir
(Qaseem ve ark., 2006: 575). İlginçtir ki, atelektazi oluşumu kas
paralizisinden önemli ölçüde etkilenmez (Tociks ve ark., 1985: 1822;
Tociks ve ark., 1987: 157).
Sonuç olarak dependan akciğer tidal volümün büyük bölümünü
almasına karşın, ventile edilmeyen (nondependan) akciğer tidal
volümün daha az bölümünü alır. Dolayısıyla, basınç-volüm eğrisinin
komplian olmayan düz bölümünde yer alan nondependan akciğer,
eğrinin komplian olan dik kısmına doğru yer değiştirir (Barash ve ark.,
2012: 813). (Resim 1).
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Komplians düşük
Resim 1. Komplians Eğrisi.
Başarılı TAV oksijenasyon, ventilasyon ve pulmoner kan akımı
yönetimini gerektirir. Dikkat çekici bir şekilde, TAV toplam dakika
ventilasyonunu en aza indirger. Aslında, dependan akciğerdeki dakika
ventilasyonun, çift akciğer ventilasyonuna yakınlaştığı gösterilmiştir.
(Tsai ve ark., 2013). Nondependan akciğer perfüze olmaya devam
ettiği için sağdan sola intrapulmoner şant gelişir (% 20-30). TAV
sırasında nondependan akciğerde ventilasyon/perfüzyon (V/Q) oranı
sıfır olduğu için zorunlu şant meydana gelir. Nondependan akciğerden
gelen oksijensiz kan ile dependan akciğerden gelen oksijenize kanın
karışması PA-a (alveolo-arterial) O2 gradientini arttırarak hipoksemi ile
sonuçlanır. Pasif mekanik (yer çekimi) ve aktif vazokonstriktör
mekanizma olan hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon (HPV) ile şant
artışı ve PaO2 de düşme önlenir (Sazak, Ulus & Şahin 2013:1). HPV,
hipoksi varlığında pulmoner arterlerin daraldığı fizyolojik bir fenomen
olup, kan akımını dependan akciğere yönlendirir. Ayrıca nondependan
akciğerin cerrahi kompresyonu ve retraksiyonu (pulmoner damarların
kompresyonu) ile pulmoner rezeksiyon sırasında pulmoner damarların
ligasyonu da şantın azaltılmasına katkıda bulunur (Tsai ve ark., 2013).
İlk olarak 1946 da Von Euler ve Liljestrand (Von Euler) tarafından
tariflenen HPV, pulmoner arter düz kasının bölgesel bir yanıtı olup
oksijen basıncının düşük olduğu alanlarda kan akımının azaltılmasıdır
(Sylvester ve ark.,2012: 367). Hipoksinin kendisi veya salınımına yol
açtığı vazoaktif maddeler pulmoner arterde vazokonstriksiyona yol
açar. TAV sırasında akciğer perfüzyonunun çoğundan sorumlu olan
HPV, pulmoner kan akımını az ventile olan veya olmayan sahalardan
uzaklaştırarak normal V/Q oranının korumasına yardımcı olur.
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Akciğerin yaklaşık %30-70’i hipoksik olduğunda biyoyararlanım en
yüksektir (Barash ve ark., 2012: 813).
HPV’yi inhibe eden ve sağdan sola şantı kötüleştiren faktörler; çok
düşük veya yüksek miks venöz PO2, hipokapni, metabolik alkalemi,
pulmoner enfeksiyonlar, yaşlılık, çok yüksek veya çok düşük
pulmoner arter basınçları, nitroprussit ve nitrogliserin gibi
vazodilatörler, potent inhalasyon anestezikleri, adrenerjik agonistler
(salbutamol, dobutamin dahil) ve kalsiyum kanal blokerleridir.
Dependan akciğere kan akımını azaltan faktörlerden yetersiz
ekspiryum zamanlarına bağlı intrinsik PEEP gelişimi, dependan
akciğerdeki düşük FiO2 sonucu oluşan HPV, yüksek PEEP (yüksek
peak inspiratuar basınçlar veya hiperventilasyona bağlı dependan
akciğerde oluşan ortalama yüksek havayolu basınçları), hipoksik
damarlara kıyasla normoksik damarlarda daha etkili olan
vazokonstriktörler kollabe akciğerdeki kan akımı indirekt olarak
arttırır ve HPV nu inhibe eder. Tek akciğer ventilasyonu
endikasyonları ve konterndikasyonları Tablo 1 ve 2 de sunulmuştur
(Butterworth, Mackey & Wasnick, 2018).
Tablo 1. Tek Akciğer Ventilasyonu Endikasyonları .
Kesin
1. Sağlıklı akciğerin kontaminasyonunu önlemek için diğer akciğerin
izolasyonu


Enfeksiyon (apse, enfekte kist)



Masif hemoraji



Ventilasyon dağılımının kontrolü



Bronkoplevral fistül



Bronkoplevral kütanöz fistül



Unilateral kist veya bül



Majör bronşiyal rüptür veya travma



Trakeobronşiyal ağacın bozulması



Unilateral akciğer hastalığına bağlı yaşamı tehdit edici
hipoksemi



Unilateral bronkopulmoner lavaj



Pulmoner alveoler proteinozis



Video-asiste torakoskopi
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Rölatif
1. Cerrahi görüş – yüksek öncelikli


Torasik aort anevrizması



Pnömonektomi



Üst lobektomi



Mediyastinal maruziyet

2. Cerrahi görüş – düşük öncelikli


Özofagus cerrahisi



Orta ve alt lobektomi, subsegmental rezeksiyon



Torasik vertebra üzerindeki prosedürler

3. Total oklüzif kronik unilateral pulmoner embolinin
ekstraksiyonundan sonra post kardiyopulmoner baypass durumu
4. Unilateral akciğer hastalığına bağlı ciddi hipoksemi
Tablo 2. Tek Akciğer Ventilasyonu Kontrendikasyonları.


Genel durumu kötü



25-35 kg altındaki çok zayıf hastalar



Çok genç hastalar (< 8-12 yaş)



Dolu mide veya yüksek aspirasyon riski



Karinal/proksimal bronşiyal lezyonu



Zor üst havayolu anatomisi



Dolu mide veya yüksek aspirasyon riski

TAV ilk kez 1932'de Gale ve Waters tarafından tanımlanmıştır.
Sağ veya sol ana bronş içine yerleştirilen ışıklı bloker sayesinde
sağlıklı akciğer izole edilmiştir (Gale & Waters, 1932:283) (Resim 2).
Çeşitli modifikasyonlara uğrayan bu tüplere son hali 1962’de Frank
Leonard Robertshow tarafından verilmiştir (Robertshow, 1962: 236).
(Resim 3).
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Resim 2. Gale ve Waters tarafından tasarlanan endobronşial tüp.

Resim 3. Frank Robertshaw tarafından geliştirilen çift lümenli
Robertshaw tüpü.
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Tablo 3. Akciğer İzolasyon Yöntemleri.
1. Tek lümenli endobronşiyal tüp
2. Bronş blokerleri,
 İzole bronşiyal blokerler
 Arndt (wire-guided) endobronşiyal bloker set
 Cohen endobroşiyal bloker
 Balon uçlu luminal kateterler
3. Çift lümenli endobronşial tüpler (ÇLT)
 Robertshaw
 Carlens
 White
 Bryce-smith
Carlens tüpleri sağ ve sol yönlü olarak iki çeşittir. Karinaya
yerleşen bölümünde çengeli vardır. Robertshaw ve Bryce-Smith
tüpleri ise çengelsizdir. Çift lümenli tüpler (ÇLT), akciğer izolasyonu
ve TAV için yaklaşık 60 yıldır altın standart olarak kabul edildi. Pek
çok tipi olmakla birlikte genellikle ÇLT birbirine bağlı iki lümenden
oluşur Ana bronşa ulaşacak kadar uzun bir lümeni ve distal trakeada
sonlanan ikinci lümeni mevcuttur. Proksimal kaf trakeada, distal kaf
ise ana bronş içinde şişirilerek akciğerlerin izolasyonu sağlanır. Tüm
ÇLT lerin 90° ye yakın iki eğimi mevcut olup proksimaldeki eğim
orofarinkse, distaldeki eğim ise yerleştirilmek istenen ana bronşa göre
dizayn edilmiştir (Kreft ve ark., 2016: 103).
Günümüzde en sık tercih edilen ÇLT polivinil kloritten yapılmış
yüksek volümlü, düşük basınçlı Robertshaw tipidir (Slinger &Campos,
2009: 1819). Hem sağ hem de sol ana bronş için geliştirilen
Robertshaw tüplerinin ortalama boyutları 35, 37, 39 ve 41F Fransız
ölçümüdür (sırasıyla iç çaplar 5.0, 5.5, 6.0 ve 6.5 tur). Bayanlar için
sıklıkla 37F tüp tercih edilir iken, erkeklerde 39F tüp tercih edilir
(Wilson & Benumof, 2010: 1847). Yaş grubu 8, 10 ve 12 olan
çocuklar için en küçük sol ÇLT boyutları 26, 28 ve 32F olmasına
karşın, en küçük sağ ÇLT boyutu ise 32F tır. Yaşları 13-14 olan
çocuklarda 35F tüp kullanılabilir (Sazak, Ulus, Şahin, 2013: 1).
Sağ ana
bronşa
yerleştirilen tüplerde, sağ üst
lobun
ventilasyonunu sağlamak üzere bronşiyal kafta Murphy gözü
mevcuttur ve bu yarık sağ üst lob bronş orifisine yerleşir. (Resim 4 ve
5). Üst lob kollapsı, obstrüksiyon riski ve güvenlik sınırının düşük
olması sağ ÇLT’nin dezavantajıdır (Campos, 2005: 71; Groctt ve ark.,
2003: 725). Anestezistler genellikle sol ÇLT tercih etmekte olup,
pnömonektomi operasyonlarında sol ana bronşun klemplenmesinden
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önce tüpü trakeaya geri çekme eğilimindedir (Butterworth, Mackey &
Wasnick, 2018). Ancak egzofitik lezyonlar, sol ana bronştan
kaynaklanan intralüminal tümörler, inen torasik aort anevrizmasının
sol ana bronşa basısı gibi durumlarda sol ÇLT kullanımından
kaçınılmalıdır (Campos, Massa & Kernstine, 2000: 535).

Resim 4. Sol çift lümenli tüpün yerleşimi.

Resim 5. Sağ çift lümenli tüpün yerleşimi.
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ÇLT pozisyonu oskültasyon ve fiberoptik bronkoskop (FOB)
haricinde, direkt grafi, floroskopi, spirometre ve kapnograf ile
doğrulanabilse de bu yöntemlerin kullanımı hala tartışmalı ve hekimin
tercihine bağlıdır (Brodsky & Lemmens, 2003: 289). Çoğu anestezist
FOB kullanımını savunmasına karşın (Mourisse ve ar., 2013: 550;
Campos, 2001: 455) bazıları ÇLT’nin yerleşiminde FOB’un rutin
kullanımının gerekli olmadığı görüşündedir. Ancak, akciğer
oskültasyon bulguları efektif değilse veya mutlak akciğer izolasyonu
gerektiren (akciğer yıkama vb) girişimlerde ÇLT pozisyonu FOB ile
mutlaka doğrulanmalıdır. Brodsky ve ark 1170 olgudan sadece 54
olguda FOB gereksinimi olduğunu bildirmiştir. Kan ve sekresyonlar
görüş alanını bozabileceğinden FOB kullanımını güçleştirebilir ve
hatta imkansız kılabilir (Brodsky & Lemmens, 2003: 289).
FOB kullanılmadan kör olarak yerleştirilen ÇLT lerin pozisyonu
FOB ile kontrol edildiğinde yaklaşık % 30-50 olguda tekrar pozisyon
verilmesi gerektiği tespit edilmiştir (Hurford & Alfille, 1993: 517).
Hastanın operasyon için lateral dekübit pozisyonuna getirilmesi (%
32) ve TAV nuna başlanması (% 25) ÇLT malpozisyonunda rol
oynayan önemli faktörlerdendir (Inoueve ark., 2004: 195). Sol ÇLT
pozisyonunun FOB ile doğrulanmasında mavi bronşiyal kaf karenanın
hemen distalinde, sol ana bronşun içinde olmalıdır (Resim 6). Sol
ÇLT için optimal kaf mesafesi karenadan yaklaşık 15 mm uzaklıkta
olmalıdır Karena belirgin şekilde görülmeli, karena görüntüsü kaf
tarafından kapatılmamalıdır (Benumof ve ark., 1985: 729). Sağ ÇLT
yerleşiminde FOB’un ucu yukarı ve laterale yönlendirildiğinde
Murphy gözü adı verilen yarıktan sağ üst lob bronş orifisinin
görülmesi önemlidir (Campos, 2005: 71).

Resim 6. Sol çift lümenli tüpün optimal pozisyonunun grafik
görüntüsü. (A) trakeal lümen, (B) bronşiyal lümen ve (C)
bronkoskopik görüntü.
Her bir akciğerin ayrı ayrı aspire veya ventile edilebilmesi,
nispeten kolay yerleştirilmeleri, ÇLT kullanımının avantajlarıdır
(Butterworth, Mackey & Wasnick, 2018). Zor havayolu gibi
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trakeobronşiyal anatomik olumsuzluklar ÇLT yerleştirilmesini
başarısız kılabilir. Postoperatif mekanik ventilasyon uygulanacak ise
öncelikle bloker kullanılan endotrakeal tüpler tercih edilmelidir. ÇLT
kullanılan hastalarda eğer güç entübasyon söz konusu değilse tek
lümenli bir tüpe geçilmelidir. Postoperatif ventilasyonda gerekirse
ÇLT de kullanılabilir (Brodsky &Lemmens, 2003: 289).
Çift Lümenli Tüp Komplikasyonları
ÇLT komplikasyonları; malpozisyon, havayolu travması veya
rüptür, travmatik larenjit, hipoksi, hiperkapni, aritmi, sağ ventrikül
yetersizliği, yetersiz akciğer izolasyonuna bağlı akciğerlere kan veya
pü kaçması, tansiyon pnömotoraks ve cerrahi sırasında tüpün
yanlışlıkla bronşa dikilmesidir. Hastanın
lateral dekübitus
pozisyonuna çevrilmesinin en sık malpozisyon nedeni olduğu
bildirilmektedir (Campos, 2005: 71). Diğer nedenler ise cerrahi
manüplasyon, hastanın pozisyon değişimi ve yüksek kaf volümüne
bağlı olarak endobronşiyal kafın pozisyon değiştirmesidir
(Butterworth, Mackey & Wasnick, 2018). Malpozisyonda tüpün her
iki lümeni trakaeda veya ana bronştadır ya da bronşial lümen ters ana
bronşa yerleşmiştir. Posterior membranöz duvarda oluşan
trakeobronşiyal duvar hasarı en sık görülen travmatik
komplikasyondur. Enfeksiyon, dıştan bası, alkol suistimali, bronşiyal
duvarda tümör, sepsis ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan
hastalarda rüptür riski daha yüksektir (Benumof, 1995: 330).
Tek Akciğer Ventilasyonunda Koruyucu Ventilasyon Stratejileri
Torasik cerrahide postoperatif pulmoner komplikasyonlar
kardiyovasküler komplikasyonlardan çok daha yüksek (% 10-70)
olup, özofagus kanserli hastalarda postoperatif ölümlerin en sık
nedenidir. Torasik cerrahide perioperatif ölüm sebepleri kardiyak
nedenlerden enfeksiyöz ve pulmoner komplikasyonlara doğru
kaymıştır (Fleischmann ve ark., 2003: 515; Law ve ark., 2004: 791).
TAV’da en büyük problem bu yöntemin gaz değişimini
etkilemesidir. TAV sırasındaki hipoksi (arteriyel oksijen satürasyonu
(SaO2) < %90) sıklığı 1970 lerde % 20-25 olmasına karşın,
günümüzde bu oran % 5-10 dur (Lohser, 2008: 241; Walsh & Losher,
2014: 170). Cerrahi tekniklerdeki ilerlemeler, yeterli preoperatif
hazırlık, FOB kullanımı, düşük dozlarda volatil ajan uygulaması ve
başarılı akciğer izolasyon yöntemleri ile hipoksi görülme oranı
azalmıştır (Lohser, 2008: 241).
Akciğer perfüzyonundaki dağılım, HPV ve dependan akciğerdeki
gaz değişiminin kalitesi şantın en önemli belirleyicileridir. Dependan
akciğerdeki gaz değişiminin kalitesi de çeşitli faktörler tarafından
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etkilenerek şant miktarını artırır (Sazak, Ulus &Sahin, 2013: 1).
Önceden az perfüze olan hasarlanmış akciğerlerdeki PaO2 düşüşü
yavaş olmasına karşın, sağlıklı iyi perfüze olan bir akciğer dokusunun
yetersiz ventilasyonunda, bu düşüş çok daha belirgindir. TAV
sırasında hipokseminin öngörülmesinde; preoperatif ve çift akciğer
ventilasyonu esnasında düşük PaO2 (TAV'da oksijenasyon daha kötü)
ve perfüzyon dağılımı (nondependan akciğer perfüzyonu düşük
hastalarda oksijenasyon daha iyi), solunum fonksiyonları (otomatik
PEEP ve obstrüktif değişikliklerin oksijenasyona etkileri çelişkili) ve
operasyon tarafı (sağ torakotomide oksijenasyon daha kötü) dikkate
alınabilir. TAV sırasında sık aralıklarla alınan arteryel kan gazı
analizleri ile yeterli oksijenasyonun sağlanması şarttır . TAV ilişkili
pulmoner komplikasyonlar; reekspansiyon akciğer ödemi, ventilatör
ilişkili akciğer hasarı (VILI) veya akut solunum sıkıntısı sendromudur
(ARDS). TAV sonucu gelişen akciğer hasarının patofizyolojisi ARDS
ile benzerlik göstermektedir (Licker ve ark., 2003: 1558).
TAV nunu takiben gelişen akciğer hasarında rol oynayan faktörler
sırasıyla; hastanın preoperatif dönemdeki komorbiditesi, uzun cerrahi
süre, pnömonektomi, intraoperatif dönemdeki yüksek ventilasyon
basınçları ve aşırı intravenöz volüm replasmanı iken, epidural analjezi
kullanılmaması, cerrahi manipülasyona bağlı enflamatuar yanıtlar ile
iskemi-reperfüzyon hasarıdır. Operasyondan 3-10 gün sonra ortaya
çıkan bronkopnömoni veya pulmoner aspirasyonda akciğer hasarını
tetikleyebilir (Licker ve ark., 2003: 1558).
Epitelyal ve mikrovasküler permeabilite artışı sonucu akciğerde
oluşan enflamatuar mediatörlerin sistemik dolaşıma geçmesi ile
oluşan biyotravma, alveollerin siklik olarak açılıp kapanması sonucu
gelişen atelektotravma, aşırı transpulmoner basınç ve yüksek tidal
volümlü ventilasyon VILI ye neden olabilir (Von Bethmann ve ark.,
1998: 263). Bu faktörler, pulmoner vasküler ve alveoler endotelde
enflamatuar değişikliklere yol açar ve onları patolojik apoptoz ile
nekroza yatkın hale getirir (Serpa Neto, Schultz & Slutsky, 2015:
145). Kor ve ark, yüksek riskli operasyon geçiren 4366 olguluk
serisinde VILI gelişime insidansını % 2.6 olarak bildirmiştir (Kor ve
ark., 2011: 117).
Erken postoperatif dönemdeki pulmoner komplikasyonların çoğu
dependan akciğerdeki atelektazilere bağlıdır. Perioperatif dönemde >
%90 oranında gelişen atelektaziler; sürfaktan kaybına, enflamasyona,
kompresyona veya oksijenin alveollerden hızlı absorbsiyonuna bağlı
olabilir. Alveollerin siklik açılıp kapanması ve aşırı distansiyonu ile
sağlam veya atelektazik akciğer bölümlerinde hasar oluşabilir
(Hedenstierna, 2012: 675).

169

TAV süresininin 120 dakikayı aştığı operasyonlarda solunum
yetersizliği, kardiyak aritmi ve pulmoner hipertansiyon insidansında
artış olduğunu bildiren Misthos ve ark., TAV uygulama süresinin
önemini vurgulamıştır (Misthos ve ark., 2006: 591).
TAV uygulamasında artan şant sonucu gelişen hipoksemi hala en
önemli problemdir. Konvansiyonel tedavide yüksek konsantrasyonda
oksijen kullanımı, yüksek volümlü ventilasyon ile atelektazi ve
hipoksinin önlenmesi önerilmiştir (Sungur ve ark., 2011: 5).
Anestezistler atelektaziye bağlı hipoksemi oluşumunu önlemek
amacıyla yıllarca fizyolojik olmayan yüksek tidal volümlü
ventilasyonu tercih etmiştir. Bendixen ve ark 1963 yılında düşük
volümle ventile edilen akciğer sahalarındaki atelektazi oranlarının
daha yüksek olduğunu göstermiş olup,
ventilasyonda yüksek
volümlerin (tidal volüm > 10 mL/kg) kullanılmasını önermiştir
(Bendixen, Hedley-Whyte & Laver, 1963: 991).
Yüksek tidal volüm uygulanan mekanik ventilasyonda V/P
uyumsuzluğu düzelir, kollabe akciğer dokusu iyileşir böylece yüksek
inspire edilen oksijen konsantrasyonlarına olan ihtiyaç azalır (Serpa,
Schultz & Slutsky, 2015: 145). Buna karşın Webb ve ark 1974 yılında,
Dreyfus ve ark ise 1998 yılında yüksek volümlü ventilasyon ile VILI
sıklığında artış olduğunu göstermişlerdir (Webb & Tierney, 1974:
556; Dreyfuss & Saumon, 1998: 294).
Diğer taraftan yakın zamanlarda yapılan çalışmalarda toraks
cerrahisinde karşılaşılan akciğer hasarından bahsedilmekte ve TAV ile
ilişkilendirilmektedir (Licker ve ark., 2009: 61; Senturk ve ark., 2004:
360). TAV esnasında uygulanan yüksek tidal volümlerin hasar
gelişiminde önemli rol oynadığı düşünülmektedir (Fernandez ve ark.,
2006: 14). Çift akciğerdekine benzer yüksek tidal volümlerin
kullanıldığı klasik TAV yönteminde pulmoner vasküler rezistansın
artışı ile kan nondependan akciğere yönlenir, kardiyak debi düşer,
akciğer mekaniğinde bozulma, ağırlık artışı ve pulmoner
hipertansiyon gelişebilir. Akciğerlerdeki aşırı gerilmenin düşük tidal
volüm ve ılımlı bir PEEP kullanımı ile önüne geçilebileceği
kaydedilmiştir (Gama ve ark., 2003: 220; Kuzkov ve ark., 2007: 1550;
Levin, Coetzee, JF. & Coetzee, A., 2008: 28). Tablo 4 te akciğer
korucu ventilasyon stratejileri sunulmuştur (Mols, Priebe &
Guttmann, 2006: 156).
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Tablo 4. Önerilen Akciğer Korucu Ventilasyon Stratejileri
Dependan Akciğerde;











FiO2 < 0.7, absorbsiyon atelektazisini önlemek için mümkün
olduğu kadar düşük FiO2
Basınç-volüm eğrisindeki alt infleksiyon noktasının
üzerindeki PEEP seviyesi
5-6 mL/kg tidal volüm
İnspiryum plato basıncı (Pplato) < 20 cmH2O
İnspiryum tepe basıncı (Ppeak) < 35 cmH2O
Solunum hızı 10-18
İnspiryum: ekspiryum (I: E) oranı 1: 2 ila 1: 3
Permisif hiperkapni
Basınç kontrollü ventilasyon (NG, 2011: 37)
Alveolar recrütman manevrası

Nondependan Akciğerde;


FiO2 0.5



CPAP 5 cmH2O



SaO2 > 90 %



PaCO2 ~ 40-60 mmHg

Mekanik ventilasyon konsensus konferansının 1994 yılındaki
raporunda, düşük tidal volümlü, basınç kontrollü mekanik ventilasyon
yaklaşımı önerilmiştir. Ancak, ARDS’li hastalarda düşük tidal
volümlü, akciğerleri koruyucu mekanik ventilasyonun klinik açıdan
önemli olduğunu gösteren ARDS Ağının çalışmasına kadar düşük
tidal volüm ile ventilasyon kullanımı fazla kabul görmemiştir. ARDS
Ağı çalışmasında, 861 hasta standart düşük tidal voüm (6 mL/kg) ve
plato basıncı (P plato) < 30 cmH2O veya standart tidal volüm (12
mL/kg) ve P plato < 50 cmH2O olarak iki gruba randomize edildi.
Standart tidal volüm grubundaki 28 günlük mortalite oranı düşük tidal
volüm grubuna kıyasla daha yüksekti (% 39.8‘e karşın % 31). Akciğer
dışı organ hasarı olmadan geçirilen gün sayısı düşük tidal volüm
grubunda anlamlı yüksek bulundu. Gruplardaki barotravma sıklığı
farklı değildi (Brower ve ark., 2000: 1301). Yakın zamanlardaki
metaanalizde intraoperatif koruyucu akciğer ventilasyon stratejisinde
en önemli faktörün düşük tidal volüm (PEEP veya rekruitment
manevrasından ziyade) olduğu gösterilmiştir (Güldner ve ark., 2015:
692).
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Barash, TAV da 10-12 mL/kg tidal volümü önermektedir. Tidal
volüm > 15 mL/ kg üzerinde ise dependan akciğerdeki pulmoner
vasküler direnç artar ve şantlaşmayı arttırır. Buna karşın, < 8 mL/kg
tidal volümlerde azalan FRK, dependan akciğerde atelektaziye yol
açar. Barash, TAV da PaCO2 değerinin 35 mmHg olmasını, eğer ciddi
hipokapni gelişirse bu durumun HPV yanıtı inhibe edebileceğini
desteklemektedir. Miller, KOAH olmayan hastalarda 5 cmH2O PEEP
ile 5-6 mL/kg tidal volümü önerir (Walsh, Lohser, 2014: 170).
Hastalardaki kronik risk faktörlerini değiştirmek zor olsa da, TAV
ilişkili akciğer hasarını en aza indirmeye yönelik mevcut strateji,
akciğer koruyucu ventilasyondur. Akciğer koruyucu ventilasyonda
amaç alveollerin siklik açılıp kapanması ve aşırı gerilmeye yol açan
volü ve barotravmadan kaçınılmasıdır, bu düşük tidal volüm (tahmin
edilen vücut ağırlığının 4-8 mL/kg aralığında), rekrütman manevrası,
yeterli PEEP kombinasyonu ile sağlanabilir (Gama De Abreu ve ark.,
2003: 220; Ren ve ark., 2008: 544).
Düşük volümlü ventilasyon ile ventilatörsüz gün sayısında artma,
mortalite oranında düşme sağlanmıştır (Serpa, Schultz & Slutsky,
2015: 145). Özefagus cerrahisinde konvansiyonel ventilasyon yöntemi
(tidal volüm 9 mL/kg) ile koruyucu akciğer ventilasyonu (tidal volüm
5 mL/kg) kıyaslanmış, koruyucu yaklaşımdaki proinflamatuvar yanıt
daha az, oksijenasyon daha iyi bulunmuştur. Fakat, bu çalışmada
koruyucu ventilasyon grubuna eklenen 5 cmH2O PEEP değerinin
oksijenasyonu iyileştirmesindeki rolü göz ardı edilmemelidir
(Michelet ve ark., 2006: 911). TAV esnasında tidal volümlerin 5
mL/kg a düşürülmesi ile tümör nekroz faktör-α (TNF-α) ve soluble
intersellüler adezyon molekülü-1 (sICAM-1) düzeylerinde azalma
tespit edilmiştir (Schilling ve ark., 2005: 957).
Solunum Sayısı
Karbondioksit oksijene kıyasla 20 kat daha hızlı difüze olduğu için
atılımı da daha hızlıdır. Bu nedenle ÇLT pozisyonu uygun ise TAV da
karbondioksit
atılımı
genellikle
normaldir.
Arteriyovenöz
karbondioksit basınç farkı 6 mmHg nın altında olduğundan dolayı
TAV daki şant miktarının parsiyel karbondioksit basıncı (PaCO2)
üzerine etkisi oldukça önemsizdir. TAV da dependan akciğer
hiperventile edildiğinde PaCO2 düşer, alveol içi basınç ile vasküler
dirençteki artış sonucu şant miktarı artar. Ayrıca, artan karbondioksit
atılımı sonucu hipokapni oluşur, ölü boşluk/tidal volüm oranı yükselir
(Tarhan & Lundborg, 1970: 4). Solunum sayısı arttırılırsa etkin
ventilasyon azalır ve ölü mesafe artar, otomatik PEEP (oto-PEEP)
gelişir. Özellikle akciğer elastik recoili düşük olgularda solunum
sayısı azaltılmalıdır (Levin, Coetzee, JF. & Coetzee, A, 2008: 28).
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TAV nunda plato (< 20 cmH2O) ve peak (< 35 cmH2O) basınç
düzeyleri aşılmamalı, tidal volüm ve solunum sayısı PaCO2 35 mmHg
olacak şekilde ayarlanmalıdır (Tusman ve ark., 2004: 1604).
İnspire Edilen Oksijen Yüzdesi (FiO2)
Klasik TAV uygulamasında FiO2 1.0 olması salık verilmektedir.
Fakat, gerek intraoperatif gerekse yoğun bakımdaki kısa süreli yüksek
oksijen konsantrasyonları bile absorbsiyon atelektazisinde artışa yol
açmaktadır. FiO2 değerinin 1 yerine 0.8 e düşürülmesi ile atelektazi
oluşumunda anlamlı azalma olmuştur (Edmark ve ark., 2003: 28).
Cerrahi
manipülasyon,
akciğerin
kollabe
olması
doku
hipoperfüzyonuna yol açarak iskemi reperfüzyon hasarını başlatır.
Operasyon bitiminde kollabe akciğerin re-ekspanse olması ile artan
reperfüzyon reaktif oksijen radikallerinin oluşumuna yol açarak
akciğer hasarına katkıda bulunur
(Misthos ve ark., 2006: 591).
Ayrıca dependan akciğerin hiperoksijenizasyonu sonucu gelişen
oksijen toksisitesi ve reaktif oksijen radikalleri akciğer hasarını daha
da şiddetlendirir (Lohser, 2008: 241).
Akciğer koruyucu ventilasyonda anestezi indüksiyonu ve
idamesinde direkt FiO2 1.0 düzeyi ile başlanmamalıdır. Düşük FiO2
seviyesi ile başlanıp, yeterli oksijenasyon sağlanıncaya kadar bu değer
kademeli olarak arttırılmalıdır (Benumof & Alfery, 2000: 1665).
Bardoczky ve ark. lateral dekübit pozisyonundaki hastada 0.4 FiO2 ile
yeterli oksijenlenmenin sağlandığını bildirmiştir (Bardoczky ve ark.,
1994: 25). Anestezi yönetiminde, indüksiyon öncesi FiO2 < % 100 ile
preoksijenasyon ve CPAP; indüksiyon sonrası rekrütman manevrası
(Hedenstierna ve ark., 2000: 329; Edmark ve ark., 2003: 28); idamede
düşük FiO2, PEEP ve rekrütman manevrası; ekstübasyon sırasında
FiO2 < % 100 ile oksijenizasyon, PEEP ve CPAP kullanımı
önerilmiştir (Hedenstierna ve ark., 2000: 329; Benoit ve ark., 2002:
1777).
Dependan Akciğere Soluk Sonu Pozitif Basınç Uygulaması
Alveollerin siklik olarak açılıp kapanması sonucu gelişen
atelektotravma, surfaktan inaktivasyonuna ve epitelyal hasara yol açar
(Slutsky, 1999: 9S). Alveollerin kapanma basıncından daha yüksek
değerde PEEP uygulanmalı veya alveollerin tamamen kapanmalarına
önleyecek şekilde ekspiryum süreleri kısaltılmalıdır (Neumann ve
ark., 1999: 295). PEEP uygulaması FRK yi arttırarak V/Q ilişkisini
iyileştirir, alveol içindeki ödem sıvısının alveollerden interstisyel
alana geçmesi ile oksijenasyon ve akciğer mekaniklerinde düzelme
olur (Mols, Priebe & Guttmann, 2006: 156).
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Yeterli oksijenasyon ve arteriyel normal CO2 değerlerinin (35-38
mmHg) sağlanması için en düşük PEEP düzeyleri kullanılmalıdır
(NG, 2011: 37). Çünkü dependan akciğere uygulanan aşırı yüksek
PEEP ile perfüzyon non-dependan akciğere yönlenir ve artan şant
fraksiyonu ile hipoksemi daha da şiddetlenir (Mols, Priebe &
Guttmann, 2006: 156). Ayrıca alveolar oksijen basıncı ile alveolar
ventilasyon arasında doğrusal bir ilişki bulunamamıştır (Levin,
Coetzee JF, & Coetzee A, 2008: 28).
Nondependan akciğere uygulanan CPAP ile dependan akciğere
uygulanan PEEP sayesinde V/Q uyumsuzluğu iyileşmiş (Fujiwara,
Abe, & Mashımo, 2001: 473) ve daha düşük düzeyde FiO2
kullanımına olanak sağlanmıştır (Sentürk ve ark., 2004: 360). FiO2
seviyesindeki düşme ile absorsiyon atelektazilerinde azalma olmuştur
(Bruells, Rossaint, 2011: 570). PEEP kullanımı oksijenasyon
üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra, VILI'nın azaltılmasında da çok
önemlidir. Sınırlı Ppeak (< 35 cmHO2), PEEP ve düşük tidal
volümlerin (< 8 mL/kg) kullanıldığı koruyucu akciğer ventilasyon
stratejileri ile akciğer hasarı azaltılabilir (Licker ve ark., 2009: R41 ).
TAV nunda yüksek tidal volüm veya (Fernandez-Perez ve ark.,
2006: 14) veya inspiratuar basınçların (Licker ve ark., 2003: 1558)
kullanımı akciğer hasarında artışa yol açar. İatrojenik hasarın
azaltılması daha da önemlidir, çünkü pnömonektominin kendisi
ARDS, gelişiminde bağımsız bir risk faktörüdür ve bu durum
uygunsuz anestezi yönetimi ile ağırlaştırılmamalıdır (Licker ve ark.,
2003: 1558). Her ne kadar CPAP kullanımı ile nondependan
akciğerdeki ateletektazi oluşumu önlenmeye çalışılsa da, akciğerin
geniş alanları hala kompresyon veya rezorpsiyon atelektazileriyle
kollabe olmaya devam edecektir (Lohser, 2008: 241).
Uygun PEEP düzeyi, hastadan hastaya değişiklik gösterir. Ayrıca
uzun
süreli
intraoperatif
ventilasyon
sırasında
akciğer
fonksiyonlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle tekrar PEEP
ayarı gerekebilir. Basınç-volüm eğrileri kullanılarak yapılan PEEP
titrasyonu, uygun PEEP seviyesinin tahmin edilmesinde yardımcı
olabilir (Bruells & Rossaint, 2011: 570).
Otomatik PEEP
Oto-PEEP gelişme insidansını arttıran faktörler: (a) hastanın
solunum mekaniği (amfizem), (b) ventilatör ayarları (kısa ekspiratuar
süre), (c) ventilatör dahil yapay hava yollarının direnci (özellikle ÇLT,
ısı ve nem değişimleri) (Bardoszky ve ark., 1994: 25). Eğer oto-PEEP
şüphesi varsa tidal volüm düşürülmeli, ekspiryum zamanı
uzatılmalıdır (Hogue, 1994: 364).
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Nondependan Akciğere Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı
Uygulaması
Anestezi indüksiyonu öncesi CPAP uygulanırsa, artan intraalveoler
basınç ile alveoller reekspanse olur, FRK artar ve şant
gelişimi azalır. Solunum sıkıntısı olmayan hastalarda, 5 dakika
boyunca uygulanan 6 cmH2O CPAP ile apne süresi 2 dakikadan fazla
uzatılabilir (Rusca ve ark., 2003: 1835). Bu teknik, entübasyonun
anatomik nedenlerden dolayı engellendiği hastalarda (kısa hyomental
mesafe, servikal vertebra hareketlerinde kısıtlılık) veya hipoksiye
toleransı azalmış yaşlı hastalarda daha önemli bir etkiye sahip olabilir
(Caussa ve ark., 2004: 1491).
TAV sırasında CPAP uygulamasına nondependan akciğer yeterli
tidal volüm ile ekspanse edildikten sonra başlanmalıdır (Capan ve ark.
1980: 847). Akciğer bir defa tam olarak ekspanse olursa sadece 1-2
cm H2O CPAP düzeyi bile intraoperatif dönemde yeterli
olsijenizasyonu sağlayabilir (Hogue 1994: 364). Uygun CPAP
seviyesi ile nondependan akciğer hareketsiz kalır ve alveoler açıklık
korunur. Önerilen CPAP düzeyi 5-10 cm H2O dur. Çünkü 10 cmH2O
seviyesinin üzerindeki CPAP ile alveoller aşırı gerilir, hemodinamik
parametreler bozulabilir. Ayrıca 15 cmH2O düzeyinde uygulanan
CPAP ile oksijenlenmede iyileşme olmadığı rapor edilmiştir. Aksine
bu basınç düzeyinde intraalveoler basınç artmış ve cerahi işlem
imkansız hale gelmiştir. Özellikle video yardımlı torakoskopik
cerrahilerde CPAP kullanımı cerrahi işlemi zorlaştırabileceğinden
tercih edilemeyebilir (Cohen ve ark., 198: 34).
Postoperatif dönemde devam edilen CPAP uygulaması ile akciğer
mekaniklerinde düzelme olduğu gösterilmiştir. Squadrone ve ark. 209
olguluk serisinde ekstübasyon sonrası 7.5 cmH2O düzeyindeki CPAP
ile pnömoni, reentübasyon oranı ve yoğun bakım kalış süresinde
kısalma olduğunu tespit etmiştir (Squadrone ve ark., 2005: 589).
Rekrütman Manevrası
İntraoperatif dönemdeki hava yolu basıncı PEEP seviyesinin
üzerinde ise, uygulanan pozitif basınçlar kollabe olan alveollerin
reekspansiyonunu sağlamada yetersiz kalır. Ancak alt infleksiyon
noktasının üzerine çıkarılan PEEP değerleri ile akciğer alanlarının
reekspansiyonu mümkündür (Pestana ve ark., 2003: 326). Genel
anestezi altındaki hastalara farklı peak basıçlarında (20, 30 ve 40
cmH2O) 15 sn süreli rekrütman manevraları uygulanmıştır. Alveol
transmural açılma basıncının üzerine çıkılan bu periyodik derin
soluklar
ile
atelektaziler
başarılı
bir
şekilde
tedavi
edilmiştir (Bendiksen ve ark., 1963: 991). Peak basınçlarının manuel
olarak uygulanması kontrolsüzdür ve hekimden hekime değişebilir
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(Tusman & Bohm, 2010: 183). Ayrıca akciğerler inspire edilen
oksijen yüzdesine bağlı olarak (Strandberg, 1986: 154; Rothen ve ark.,
1995: 832) kısa süre sonra tekrar kollabe olmaya başlayacaktır
(Neumann ve ark., 1999: 295). Her rekrütman manevrasından sonra
PEEP seviyesi, en iyi akciğer mekaniği ve gaz değişiminin sağlandığı
noktaya kadar yükseltilebilir. Akciğer fonksiyonundaki düzelme ile
şant fraksiyonu azalır (Rothen ve ark., 1998: 118) ve oksijenlenme
iyileşir (Tusman ve ark., 1999: 8; Berglund Vve ark., 1994: 174).
Morbid obezlerde sadece 10 cmH2O PEEP ve rekrütman manevraları
ile uzun süreli yararlı etkiler elde edilebilir (Reinius ve ark., 2009:
979).
Peak/Plato Basınçları
TAV nuna başlanması ile peak ve plato havayolu basnçlarında
ortalama %50 oranında artış olur. İnspiratuar havayolu basıncındaki
artışlar akciğer hasarı ile ilişkilendirilmiştir (Grichnik, 2005: 85 ).
Koruyucu ventilasyon stratejisi tepe ve plato basınçlarını düşürür,
böylece akciğer ilişkili hasarı azaltır. Peak basınçları > 40 cmH2O ve
plato basınçları > 29 cmH2O akciğer hasarı ile ilişkili bulunmuştur
(Licker ve ark., 2009: 1).
Anestezi tipinin klinik sonuçlara ve enflamatuar yanıta etkisi
yeterince anlaşılamamıştır. Sevofluran ve desfluran gibi volatil
anesteziklerle intravenöz ajan olan olan propofolü, kıyaslayan
çalışmalarda çelişkili sonuçlar mevcuttur (De Conno ve ark., 2009:
1316). Propofolün anti-enflamatuar etkilerinin olduğunu gösteren
çalışmalara karşın, son yıllardaki çalışmalar volatil anesteziklerin
immün modüle edici etkilerinin daha yüksek olduğunu
desteklemektedir (De Conno ve ark., 2009: 1316; Schilling ve ark.,
2007: 368; Sugasawa ve ark., 2012: 62). Bu ajanların rolünü
aydınlatmak için daha fazla araştırmaya gereksinim vardır
(Blumenthal ve ark., 2006: 961).
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OTOİMMÜN HASTALIKLARDA KULLANILAN BİYOLOJİK
TEDAVİ AJANLARI VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ
Use of Biologic Immunosuppressive Medications for Autoimmune
Disorders and Nursing Management
Emel YILDIZ & Özden DEDELİ ÇAYDAM
GİRİŞ
Otoimmünite, immün toleransın kaybolması ile bireyin kendi
antijenlerine karşı immün yanıt geliştirmesi olarak tanımlanmaktadır
(Türkçapar ve Kınıklı 2003). İmmün sistemin bireyin kendi dokularına
karşı yanıt oluşturması sonucunda gelişen hastalıklara da otoimmün
hastalıklar adı verilmektedir (Sebik ve Sin 2003).
Otoimmün hastalıklar, kalp hastalıkları ve kanserden sonra en sık
görülen kronik hastalık grubudur. Ulusal Sağlık Enstitüsü verilerine göre
Amerikada 23.5 milyon birey otoimmün hastalık tanısı almaktadır.
Amerikan Otoimmün Hastalıklar Birliği, otoimmün hastalıkların 50
milyondan fazla bireyi etkilediğini belirtmektedir. Otoimmün hastalıklar,
doğurganlık çağındaki kadınların yaklaşık %75-85’inde görülmekle
birlikte özellikle kız çocukları, kadınlar ve 65 yaş üzeri bireylerde
mortaliteye neden olmaktadır. Ulusal Sağlık Enstitüsü otoimmün
hastalıkların doğrudan sağlık bakım maliyetlerinin yılda 100 milyar
dolardan fazla olacağını tahmin etmektedir (Julian 2014; Zack 2014).
Otoimmün hastalıkların kesin tedavileri olmamakla birlikte,
kortikosteroidler, sitotoksik ilaçlar ve biyolojik ajanlar kullanılarak
inflamatuar aktivitenin baskılanması, immünmodülasyon ve plazmaferez
uygulanmaktadır. Otoimmün hastalıkların tedavileri birbirinden farklı
olmakla birlikte aynı hastalık tanısı alan hastalar arasında bile hastalığın
şiddeti, ilaca yanıtları ve ilaçların yan etkilerine göre farklı tedaviler
uygulanabilmektedir (Koca ve ark. 2011).
Biyoterapi, biyolojik yanıtı etkileme özelliğine sahip biyolojik
kaynaklı ajanlar kullanılarak uygulanan bir tedavi şeklidir. Biyolojik
ajanlar ise kimyasallardan ziyade canlı organizmalar veya bu
organizmaların ürünlerinden biyoteknolojik yöntemlerle elde edilen
hastalığı önleyici ve tedavi edici ajanlar olarak tanımlanmaktadır.
Biyoterapi, immün sistem yanıtını modifiye etmek için kullanılmaktadır.
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Günümüzde Food and Drug Admnisitration (FDA) onayı almış yaklaşık
155 adet biyolojik ajan ve aşı dünya genelinde birçok hastalıkta klinik
olarak kullanılmaktadır. İlaç teknolojisindeki gelişmeler ve birçok
hastalığın immün sistemle ilişkisinin anlaşılması ile biyolojik ajanların
klinik kullanımları yaygınlaşmıştır. Biyolojik ajanlar kemoterapi
ilaçlarının çok fazla yan etkisi olması nedeniyle daha çok kanser
tedavisinde destekleyici olarak kullanılmaktayken günümüzde Romatoid
Artrit, Sistemik Lupus Eritromatozus, Psöriazis, Multiple Skleroz, Crohn
Hastalığı gibi çeşitli otoimmün hastalıkların tedavisinde de
uygulanmaktadır (Fadıloğlu ve ark. 2008; Uzgör ve ark. 2017).
Otoimmün
hastalıklarda
biyolojik
ajanların
kullanımının
yaygınlaşmasıyla birlikte bu tedavilerin yönetimi hemşirelere yeni
sorumluluklar da getirmektedir. Biyolojik tedavide hastanın
değerlendirilmesi, hasta ve ailesinin eğitimi, biyolojik ajanların
saklanması, hazırlanması, uygulanması, olası yan etkilerin izlenmesi ve
ilaçların pahalı olması nedeniyle hasta ve ailesine bu sorunlarında
danışmanlık yapılması hemşirelerin başlıca görev ve sorumlulukları
olarak tanımlanmaktadır. Tedavinin etkinliğinin ve güvenilirliğinin
sağlanması için hemşirelerin biyolojik ajanların; uygulanması, olası yan
etkileri, yan etkilerin yönetimi ve hasta izlemi konularında gerekli bilgi
ve donanıma sahip olması gerekmektedir (Fadıloğlu ve ark. 2008; Çıray
Gündüzoğlu ve ark. 2012; Özçelik ve ark. 2012; Uzgör ve ark. 2017).
Bu makalede otoimmün hastalıkların fizyopatolojisi, sık görülen
otoimmün hastalıklar, otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılan
biyolojik ajanlar ve hemşirelik yönetimi güncel literatür doğrultusunda
tartışılmıştır.
Otoimmün Hastalıkların Fizyopatolojisi ve Sınıflandırılması
İmmün sistem, organizmayı yabancı proteinler ve tümoral
oluşumlardan korumak için oldukça fazla ve geniş bir reseptör
çeşitliliğine sahiptir (Bulut 2011). Otoimmünitede, immün sistem bireyin
kendi antijenlerine karşı uygunsuz bir reaksiyon başlatmaktadır. Bu
reaksiyonlar hücre, doku ve organlara ciddi zarar verebilen bazen de
ölümcül olaylara neden olabilmektedir. Organizmanın kendi hücre, doku
ya da organlarına verdiği hasarlara, otoantikorlar ve/veya T lenfositler
neden olmaktadır (Koca ve ark. 2011). Otoantikorlar, organizmada
bulunan antijenlere karşı oluşan antikorlardır. Bu otoantikorlar organa
özgü olabileceği gibi yaygın olarak tüm sistemde de bulunabilmektedir.
Tip II aşırı duyarlılık reaksiyonlarına benzer mekanizmalar ile ortaya
çıkan doku hasarı, antikor aracılığı ile gelişmektedir. Otoantikorlar,
hastalığın patogenezinin belirlenmesi ve tanı konabilmesi için yardımcı
olmakla birlikte prognozun da belirleyicisidir. Pernisiyöz anemi,
Hashimato ve sistemik lupus eritematozus antikor aracılı bazı
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hastalıklardır. Bağ dokusu hastalıkları ve vaskülitler ise direkt olarak T
lenfositleri tarafından oluşturulan doku hasarı ile karakterizedir (Bulut
2011; Gürel ve Polat 2011; Koca ve ark. 2011).
Otoimmün hastalıklar, organa özgü (sınırlı) ve sistemik otoimmün
hastalıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Organa özgü otoimmün
hastalıklarda, immün yanıt direkt olarak sadece bir organ ya da dokuda
bulunan antijenleri hedef almaktadır. Bu neden ile ortaya çıkan klinik
bulgular büyük oranda hedef organ ya da sistem ile ilişkilidir. Hedef
organın hücreleri hücresel ve hümoral mekanizmalar ile hasara
uğrayabilmektedir. Bu duruma alternatif olarak, olaya antikorlar da neden
olabilmektedir. Hedef organın normal fonksiyonunu aşırı arttırabilir ya da
azaltabilmektedirler (Sebik ve Sin 2003; Koca ve ark. 2011).
Organa özgü olmayan sistemik otoimmün hastalıklarda birçok öz
antijene yönelik reaksiyon oluşarak birden fazla doku, organ ya da
sistemde hasar gelişmektedir. Bu hastalıklara, immün regülasyondaki
genel bir defekt sonucu, hiperaktif T ve B lenfositlerin oluşması neden
olmaktadır. Hem hücresel immün yanıtlar hem de otoantikorların neden
olduğu direk hücresel hasar ya da immün kompleks birikimi nedeni ile
doku hasarı yaygınlaşmaktadır (Koca ve ark. 2011; Zack 2014).
Otoimmün hastalıklarda semptomlar, vücutta antikor üretilen organ ya
da sistemin etkilenme şiddetine göre farklılık gösterebilmektedir.
Literatürde 150’ye yakın otoimmün hastalık tanımlanmıştır. Otoimmün
hastalıklar etkilenen organ ve sistemlere göre sınıflandırılmaktadır. Tablo
1‘de sistemlere göre otoimmün hastalıklar ve bazı otoantikorlar
belirtilmiştir (Zack 2014).
Tablo 1. Sistemlere Göre Otoimmün Hastalıklar
Sistemler
Sinir Sistemi

Hastalıklar

Otoantikorlar

Multiple Skleroz
Guillain-Barre
Myastenia Gravis

Deri Sistemi

Skleröderma
Psöriazis
Sjörgen Sendromu
Dermatomiyozis
Epidermolizis Bulloza
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Asetilkoline
antikor

karşı

Büllöz Pemfigoid
Vitiligo
Kronik Ürtiker
Çölyak Hastalığı

Gastrointestinal
Sistem

Crohn Hastalığı
Ülseratif Kolit
Otoimmün Hepatit

Endokrin Sistem

Tip 1 Diyabetes Mellitus

İnsülin reseptörlerine
karşı antikor

Graves Hastalığı

Tiroid stimüle edici
antikor
Tiroglobulin
mikrozomal
antijenlere
antikor

Hashimoto Tiroiditi

Kas İskelet Sistemi

Orşit

karşı

Adrenal
hücrelere
karşı antikor

Addison Hastalığı
Otoimmün
Ooforit

ve

ve
Gammaglobüline
karşı antikor

Romatoid Artrit
Ankilizon Spondilit
Sistemik
Jüvenil
İdiyopatik Artrit

Kan
ve
Damarları

Kan Sistemik
Eritromatozus

194

Lupus Nüklear
hücreler,
ribonükleoprotein,
eritrosit, trombosit,
nöral hücreler ve
gamma
globüline
karşı antikor.

Antifosfolipidantikor
Sendromu
Vaskülit
Otoimmün
Anemi

Eritrositlere
antikor

Hemolitik Trombositlere
antikor

karşı
karşı

İdiopatik
Trombositopenik Purpura
Otoimmün Hastalıklarda Tedavi
Otoimmün hastalıkların fizyopatolojisinde birçok faktör rol
oynamaktadır. Kesin ve tek bir nedenin bulunamadığından kesin bir
tedavisi de olanaklı değildir (Sebik ve Sin 2003; Koca ve ark. 2011).
Organa özgü otoimmün hastalıkların birçoğunda eksikliklerin yerine
konması yeterli olabilmektedir. Sistemik otoimmün hastalıklarda ise doku
ve organdaki hasara bağlı mortalite ve morbiditenin azaltılması, bireyin
yaşam kalitesinin arttırılması temel tedavi hedefleri olarak
tanımlanmaktadır. Bu amaçlara yönelik uygulanan tedavi ajanları
inflamatuvar
aktivitenin
baskılanması,
immünmodülasyon
ve
plazmaferez uygulamaları şeklinde gruplandırılmaktadır (Koca ve ark.
2011). Günümüzde biyolojik tedavi ajanları, etkilerinin hızlı başlaması,
diğer tedavi ajanları ile uyumlu kullanımlarının olması ve patolojik
olayda yer alan spesifik bölgelere etkisini göstermesi ve böylece yaygın
immünosüpresyon yapmaması nedeni ile otoimmün hastalıkların
tedavisinde konvansiyonel tedavilere alternatif olarak kullanılmaktadır.
Biyolojik tedavi ajanlarının maliyetlerinin yüksek olmaları, uzun dönem
güvenirlik kaygılarının olması ve bazı olgularda taşiflaksiye neden
olmaları gibi bazı dezavantajları da literatürde vurgulanmaktadır (Sebik
ve Sin 2003; Koca ve ark. 2011). Bu bölümde, otoimmün hastalıklarda
uygulanan biyolojik tedavi ajanları başlıklar halinde belirtilmiştir.
Otoimmün Hastalıklarda Uygulanan Biyolojik Tedavi Ajanları
İmmünoloji alanındaki klinik gelişmeler ve otoimmün hastalıkların
fizyopatolojisi ile ilgili bilgiler arttıkça, immün yanıtın patolojiye neden
olan kısımlarına yönelik, genel immünsupresyon yapmayan biyolojik
ajanların kullanımı gündeme gelmiştir. Biyolojik ajanlar adhezyon
molekülleri, kemokin ve kompleman elemanları, T hücre yüzeyindeki
aktivasyon markerları, bazı proinflamatuvar sitokinlerin aktivasyon ve
sekresyonları gibi inflamatuvar yanıtta rol oynayan çeşitli elemanlara
karşı yönelebilmektedir (Sebik ve Sin 2003; Koca ve ark. 2011).
Otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılan biyolojik ajanlar
literatürde beş ana grupta sınıflandırılmaktadır. Bunlar; İnterferonlar,
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İnterlökinler, Monoklonal Antikorlar, Koloni uyarıcı faktörler ve diğer
biyolojik ajanlar Tümör Nekrotizan Faktör (TNF) inhibitörleridir (Çıray
Gündüzoğlu ve ark. 2012).
Otoimmün hastalıklarda en sık kullanılan biyolojik ajanlar
monoklonal antikorlar ve TNF inhibitörleridir. Aşağıda otoimmün
hastalıkların tedavisinde kullanılan monoklonal antikorlar ve TNF
inhibitörlerinin etki mekanizmaları, uygulama şekilleri, yan etkileri ve
hemşirelik yönetimi belirtilmiştir.
Otoimmün Hastalıklarda Uygulanan Biyolojik Tedavi Ajanlar ve
Hemşirelik Yönetimi
1.Monoklonal antikorlar
İlk kez 1975 yılında keşfedilen monoklonal antikorlar hedefe yönelik
kanser tedavisinde kullanılan en önemli biyolojik ajanlar olmasının yanı
sıra günümüzde otoimmün hastalıkların (romatoid artrit, Chron hastalığı,
ülseratif kolit, psöriazis, multiple skleroz gibi) tedavisinde de başarılı bir
şekilde kullanılmaktadır (Fadıoğlu ve ark. 2008; Zack 2014).
Monoklonal antikorların yapısı B lenfosit hücreleri tarafından
sentezlenen antikorların yapısını taklit etmektedir. Bu antikorların 2
bileşeni vardır. Fc (kristalleşebilir) bölgesi ve Fab (antijen bağlayıcı)
bölgesi (Zack 2014). Fc bölgesi antikora bağımlı sitotoksisite
mekanizmasını aktive etmektedir (Selimoğlu ve ark. 2016). Bu
mekanizma; çeşitli mononükleer hücreler ve lökositlerin taşıdıkları Fc
reseptörleri (FcR) aracılığıyla monoklonal antikor ile kaplanmış tümör
hücrelerini fagosite ederek ya da öldürücü granüllerini boşaltarak imha
etmesi sonucu gerçekleşmektedir (Demirelli 2005). Fab bölgesi ise
sitotoksik T-hücrelerinin yüzey antijenine (CD3) bağlanarak T-hücre
aktivasyonunu sağlamaktadır (Selimoğlu ve ark. 2016).
Monoklonal antikorların erken dönem yan etkileri uygulama anında
veya uygulamayı takip eden yedi gün içerisinde ateş, üşüme/titreme,
kızarma, kaşıntı, taşikardi, dispne, göğüs ağrısı ve deri döküntüleri
şeklinde ortaya çıkmaktadır (Çıray Gündüzoğlu ve ark. 2012; Zack
2014). Bu belirtiler ‘’hipersensivite reaksiyonları” ya da “aşırı duyarlılık
reaksiyonları’’ olarak adlandırılmaktadır. Tedavinin güvenliği, etkinliği
ve iyi bir hasta bakımı ve güvenliği için hemşireler hipersensivite
reaksiyonlarının yönetimi konusunda gerekli bilgi ve donanıma sahip
olmalıdır. Tablo 2’de Hipersensivite reaksiyonlarında hemşirelik
yönetimi için gerekli adımlar belirtilmiştir (Zack 2014).
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Tablo 2. Hipersensivite Reaksiyonlarında Hemşirelik Yönetimi
1.Şüpheli ilacın infüzyonu durdurulmalı
2.Yardım çağırılmalı. Hastane ortamında ilgili hekime haber verilmeli.
Hastane dışında ise 112 Acil Yardım çağırılmalı
3.Epinefrin 1 mg veya 0.5 mg intramüsküler (IM) olarak uygulayın (İlaç
dozu ilgili hekim tarafından belirlenmeli)
4.Hayati organlara kan akışını sağlamak ve sürdürmek için eğer hasta
tolere edebiliyorsa hasta yatar pozisyona ya da supine pozisyonuna
getirilmeli
5.Hastaya oksijen verilmeli
6.Sıvı replasmanı yapılmalı
7.İntravenöz antihistaminikler başlanmalı
8.Hasta yakından izlenmeli ve gerekirse monitörize edilmeli
9.Reaksiyon düzelinceye kadar her beş dakikada bir yaşam bulguları
ölçülmeli
10.Yapılan işlemler ve girişimler kaydedilmeli
11.Reaksiyon düzelince ilgili hekim ile görüşülerek ilaç yeniden
hazırlanmalı, yeniden premedikasyon yapılmalı, ilaç başlangıçta
olduğundan daha yavaş bir şekilde başlatılmalı ve ilaç uygulaması
tamamlanıncaya kadar yavaş olarak infüzyon yapılmalı.
12.Hasta ve ailesi bilgilendirilmeli
Geç dönem yan etkiler 2-4 hafta sonra monoklonal antikorlar ile
birlikte immün komplekslerin ve tümör antijenlerinin dokularda birikmesi
sonucu ürtiker, pirüritis ve kaslarda ağrı şeklinde ortaya çıkar ve bu
durum ‘’Serum Hastalığı’’ olarak tanımlanmaktadır. Bu semptomların
tedavisinde hastaya kortikosteroid verilmelidir (Gündüzoğlu ve
ark.2012). Tablo 3’de otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılan
monoklonal antikorlar, yan etkileri ve hemşirelik yönetimi belirtilmiştir
(Zack 2014).
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Tablo 3. Otoimmün Hastalıklarda Kullanılan
Antikorlar, Yan etkileri ve Hemşirelik Yönetimi

Monoklonal

Monoklonal
Antikor

Kullanıldığı
Otoimmün
hastalık

Uygulama
şekli
ve
Dozu

Yan Etkileri

Hemşirelik
Yönetimi

Rituksimab
(Mabthera)

-Romatoid
Artrit,

-1000 mg IV
infüzyon
şeklinde 3-5
saatte verilir.
İlk doz hızı
50 mg/saat
olarak
başlanır
hastada
hipersensivite
reaksiyonu
gelişmediyse
her
30
dakikada 50
mg/saat
olacak
şekilde doz
arttırılarak
maksimum
doz 400 mg/
saate kadar
çıkarılır.

-Ateş, titreme,
kızarma
ve
kaşıntı
gibi
hipersensivite
reaksiyonları

-Özellikle ilk doz
uygulamalarında
hipersensivite
reaksiyonu
semptom
ve
bulguları
yakından
takip
edilmeli-hasta
yakından
izlenmeli

-Poliangitis
Granülomatozis,
-Mikroskobik
Poliangitis

-Kalp hızı ve
kan basıncında
değişiklik
-Dispne
göğüs ağrısı

ve

-Sırt veya karın
ağrısı
-Bulantı, kusma
-Diyare
-Çeşitli
deri
döküntüleri

-Reaksiyon
durumunda
infüzyon derhal
durdurulmalı,
-Epinefrin
intramüsküler
(IM)
Metilprednizolon
intravenöz (IV)
ve sıvı replasmanı
yapılmalı
-Acil
durum
ekipmanı
hazır
bulundurulmalı
-Hastaya oksijen
verilmeli
-Yaşam bulguları
takip edilmeli
-Hasta monitörize
edilmeli
ve
yapılan işlemler
kaydedilmeli
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Abatacept

-Poliartiküler
Jüvenil
İdiopatik Artritli
6-17 yaş arası
çocuklar
-Anti-TNF alfa
tedavisi
ile
kontrol
edilemeyen
Romatoid
artritli
yetişkinler

-Hastanın
ağırlığına
bağlı olarak
500 mg ile
1000
mg
arasında 30
dakikalık
infüzyon
şeklinde IV
olarak verilir.
-Eğer
belirtilmiş ise
bu
ilaç
subkutan
(SC) olarak
da verilebilir.

-Alerjik
reaksiyonlar
-Ciddi
enfeksiyonlar
-Tüberküloz ve
Hepatit
B
reaktivasyonu
-Üst
solunum
yolu
enfeksiyonları
-Baş ağrısı
-Bulantı, kusma
-Boğaz ağrısı
-Baş dönmesi
-Maligniteler

-İlaç
uygulamasından
önce
hastaya
premedikasyon
uygulanmalı
-Alerjik reaksiyon
belirti
ve
bulguları
yönünden hasta
yakından
izlenmeli
-Alerjik reaksiyon
durumlarında
daha
önce
belirtilen işlemler
uygulanmalı
-Hasta enfeksiyon
belirti
ve
bulguları
yönünden
izlenmeli
-Hasta ve ailesi
Tüberküloz
ve
Hepatit
B
reaktivasyonu ile
ilgili
bilgilendirilmeli
-Abatacept
immüm sistemi
ciddi
şekilde
bozan
ilaçlarla
birlikte
verilmemeli
-Abatacept alan
hastalara
ilaç
kesilinceye kadar
canlı
aşılardan
kaçınmaları
söylenmeli
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Tocilizumab

-Romatoid
Artrit
(yetişkinler)
-Şiddetli Jüvenil
İdiopatik Artritli
çocuklar

-Başlangıç
dozu
4mg/kg’dır.
8mg/kg’ye
kadar
çıkarılabilir.
-İnfüzyon
başına
maksimum
800
mg’a
kadar
IV
olarak
verilebilir.
-Çocuklarda
ilaç
dozu
hastanın
ağırlığına
bağlıdır. 30
kg’nin
altında olan
çocuklarda
12 mg/kg 1
saatte
IV
infüzyon
olarak
30
kg’den fazla
olan
çocuklarda
ise 8 mg/kg
IV
olarak
verilir.
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-En yaygın yan
etki
hipersensivite
reaksiyonlarıdır.
-Pnömoni,
bronşit, zatürre,
pyelonefrit gibi
ciddi
fırsatçı
enfeksiyonlar
-Tüberküloz,
fungal Hepatit B
ve
Varisellazoster
virüs
reaktivasyonu
gibi olağandışı
enfeksiyonlar
-Barsak
perforasyonu
riski
-Trombositopeni
-Hem karaciğer
fonksiyon
testlerinde hem
de
kan
kolesterol
seviyelerinde
artış

-İlaç
uygulamasından
önce
hastaya
premedikasyon
uygulanmalı
-Hipersensivite
reaksiyonları
belirti
ve
bulguları
yönünden hasta
yakından
izlenmeli
-Reaksiyon
durumlarında
daha
önceden
belirtilen
müdahaleler
yapılmalı
Trombositopeniye
bağlı
kanama
riski
açısından
hasta izlenmeli ve
eğitilmeli
-Hastanın diyeti
uygun
şekilde
düzenlenmeli

Alemtuzumab

-Multiple
Skleroz

-Başlangıç
dozu olarak 3
mg
IV
infüzyon
şeklinde
günde
bir
kere 2 saatte
verilir.

Alemtuzumab’ın
en sık görülen
yan
etkileri
potansiyel
sitopeniler
ve
ölümcül
enfeksiyonlardır.

-Daha sonra
dozlar 12 mg
24 mg ve
maksimum
doz 30 mg
olana kadar
arttırılır.

-Pnömokistlerin
neden
olduğu
pnömoni,
mantarların
neden
olduğu
Pnömonitis
Jirovec.

-Bu işlemler
toplamda beş
gün sürer.

Herpes
simpleks 1 ve 2
virüsü,
Sitomegalovirüs
ve Hepatit B
reaktivasyonu

-Daha sonra
bir
yıl
boyunca ilaç
uygulanmaz.
-İkinci doz
uygulaması
günde bir kez
olacak
şekilde
üç
gün boyunca
3
mg’dan
başlanarak
verilir.
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-İnfüzyon
reaksiyonları;
ateş, titreme, baş
dönmesi,
kas
sertliği,
yorgunluk, deri
döküntüleri ve
dispnedir.
-Bunun yanında
bazı hastalarda
Graves hastalığı,
Otoimmün
hemolitik anemi
ve
İdiopatik
trombositopenik
purpura geliştiği
bildirilmiştir.

-Alemtuzumab
kesinlikle IV puşe
ya da bolus olarak
verilmemeli
-Premedikasyon
ve
proflaktik
ilaçlar
hipersensivite
reaksiyonları ve
fırsatçı
enfeksiyonları
önlemek için ilaç
öncesi
uygulanmalı
-Hasta
hipersensivite
reaksiyonları
yönünden
yakından
izlenmeli
ve
reaksiyon
durumunda daha
önce
belirtilen
girişimler
uygulanmalı

Belimumab

-Sistemik Lupus
Eritromatozus
-Sjörgen
Sendromu

-Belimumab
başlangıç
dozu için 10
mg/kg olarak
IV infüzyon
şeklinde iki
haftada bir,
bir
saatte
verilir.

-En sık görülen
yan
etkiler
hipersensivite
reaksiyonlarıdır.

-Bu
uygulama üç
yükleme
dozu
için
devam eder.

-Bunların
yanında
ağır
lökopeniye bağlı
ölümcül
enfeksiyonlar,
İdrar
yolu
enfeksiyonları
görülebilir.

-Bunu
takiben dört
haftada
bir
sürdürme
tedavisi için
başlangıç
dozu ile aynı
şekilde
verilir.

-Ateş, titreme,
kas sertliği, baş
ağrısı,
deri
döküntüleri.

-Öksürük, boğaz
ağrısı, farenjit ve
Hepatit
B
reaktivasyonu.
-Diğer
yan
etkiler
mide
ağrısı, kol ve
bacak
ağrısı,
uykusuzluk,
anksiyete,
depresyon
ve
intihar düşüncesi
olarak
bildirilmiştir.

-Hipersensivite
reaksiyonlarını
engellemek için
ilaç
öncesi
premedikasyon
ile
birlikte
antihistaminikler,
antipiretikler ve
kortikosteroidler
verilmeli
-Hasta
hipersensivite
reaksiyonu belirti
ve
bulguları
yönünden
yakından
izlenmeli
-Reaksiyon
durumunda daha
önce
belirtilen
girişimler
uygulanmalı
-Hastaya tedavi
öncesinde
ve
sonrasında gerekli
psikolojik destek
(birebir konuşma,
yararlı aktiviteler,
müzik dinleme ve
gerektiğinde
psikolog yardımı)
sağlanmalı.
-Belimumab alan
hastalar
canlı
aşılardan
kaçınmalı

2. Tümör Nekroz Faktör İnhibitörleri
İnsan vücudunun hemen hemen bütün çekirdekli hücre tipleri TNF
reseptörlerine sahiptir ve potansiyel olarak TNF uyarılarına tepki
göstermektedirler. TNF çoğunlukla monositler ve makrofajlar tarafından
salgılanır ve antikora bağlı hücre aracılı sitotoksisite, komplemana
bağımlı sitotoksisite, sitokin baskılama ve apopitozise neden olabilen
sitokinler ailesinden bir sitokin olarak tanımlanmaktadır (Zack 2014).
Tümör Nekroz Faktör inhibitörleri veya anti-TNF ilaçları özellikle
Romatoid Artrit (RA) standart tedavisinde başlangıç olarak direnç ile
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ilgili hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçlar (DMARDs) olarak
kullanılmaktadır. Bugüne kadar sadece beş adet TNF inhibitörü FDA
tarafından onaylanmıştır. Bunlar; infliximab, etanercept, adalimumab,
golimumab ve certolizumab pegol’dur. TNF inhibitörleri tedavisi
uygulamalarında en yaygın yan etkiler SC uygulamalarda enjeksiyon
bölgesi reaksiyonları, baş ağrısı, mide ağrısı ve deri döküntüleri gibi ciddi
olmayan ve kolayca yönetilebilen yan etkilerdir. Ciddi ancak daha az
yaygın yan etkiler ise; nötropeni ve buna bağlı olarak bakteriyel sepsis,
mantar enfeksiyonları, tüberküloz gelişme riski ve Hepatit B, Varisellazoster virüs reaktivasyonudur. Ayrıca bu ilaçlardan herhangi birini alan
hastaların ilaç alırken canlı aşılardan, sigara içmekten ve gebelikten
kaçınması gerekmektedir (Zack 2014). Tablo 4’te otoimmün hastalıkların
tedavisinde kullanılan TNF inhibitörleri, yan etkileri ve hemşirelik
yönetimi belirtilmiştir (Zack 2014).
Tablo 4. Otoimmün Hastalıklarda Kullanılan TNF İnhibitörleri, Yan
Etkileri ve Hemşirelik Yönetimi
TNF inhitörü

Kullanıldığı
Otoimmün hastalık

İnfliximab
(Remicade)

-Yetişkin
Pediatrik
Hastalığı

ve
Crohn

-Yetişkin
Pediatrik
Kolit

ve
Ülseratif

-Romatoid Artrit
-Ankilozan Spondilit
-Psöriatik Artrit
-Plak Sedef Hastalığı

Uygulama şekli ve
Dozu

Yan Etkileri

Hemşirelik
Yönetimi

-Uygulama dozu
hastalıklara
ve
hastanın
yaşına
göre
değişmektedir.

-En sık görülen
yan etkiler ateş,
titreme, el ve
ayak bileklerinde,
yüz, dudaklar ve
boğazda
nefes
almayı
ve
yutkunmayı
güçleştiren
şişlikler,
deri
döküntüleri
ve
kaşıntı gibi aşırı
duyarlılık
reaksiyonlarıdır.

-Serum
Hastalığı
riski
ve
aşırı
duyarlılık
reaksiyonlarını
engellemek için ilaç
uygulamasından 3090
dakika
önce
Asetominofen
ve
Difenhidramin
ile
hastaya
premedikasyon
uygulanmalı

-Romatoid
artrit
tedavisinde
başlangıç
dozu
3mg/kg iken Crohn
hastalığı
tedavisinde
başlangıç
dozu
5mg/kg’dır.
-IV
infüzyon
şeklinde altı ile
sekiz haftada bir
iki saatte verilir.

-Bunların yanında
kardiyak toksisite
nedeniyle
özellikle
kalp
yetmezliği olan
hastalarda
Remicade
uygulanması
yetmezliği
kötüleştirebilir.
-Mantar
enfeksiyonları,
Solunum
yolu
enfeksiyonları
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-Özellikle ilk doz
uygulaması sırasında
aşırı
duyarlılık
reaksiyonu belirti ve
bulguları yönünden
hasta bir iki saat
boyunca
yakından
izlenmeli
-Reaksiyon
durumunda
ilaç
derhal durdurulmalı
ve ilgili hekime haber
verilerek
Metilprednisolon IV
puşe olarak yapılmalı
ve
normal
salin

(pnömoni)
-Mide ve barsak
perforasyonu
veya kanamaları
-Serum hastalığı

Etanercept

-Romatoid Artrit
-Poliartiküler Jüvenil
İdiopatik Artrit
-Psöriatik Artrit
-Ankilozan Spondilit
-Plak Sedef Hastalığı

-25 ile 50 mg
olarak dozlanır ve
haftada bir kez SC
(Subkutan) olarak
uygulanır
-Genellikle
hastalar tarafından
da
uygulanabilmesine
rağmen ilk doz
uygulaması SC ilaç
uygulaması
ve
yönetimi ile ilgili
donanımlı
hemşireler
tarafından
yapılmalıdır.
-İlaç
için
geliştirilen
otoenjektör
uygulamadan önce
1 kez elle tıklatılır.

-Genel
bir
literatür
bilgisi
bulunmamaktadır.
-Görülebilecek
başlıca yan etkiler
aşırı
duyarlılık
reaksiyonları ve
SC
enjeksiyon
bölgelerinde
enfeksiyondur.

(Serum Fizyolojik)
infüzyonu
başlatılarak reaksiyon
çözülünceye
kadar
hastanın
yaşamsal
bulguları her beş
dakikada
bir
ölçülmeli
ve
kaydedilmeli

-Etanercept
ilaç
enjektörü depolama
sırasında
soğutma
gerektirir.
-İlaç uygulamasından
önce
ilaç
oda
sıcaklığına
gelene
kadar
15
dk
beklemek enjeksiyon
rahatsızlığını en aza
indirir.
-İlacın
amaçlanan
doz
etkinliğinin
azalmasını ve doku
hasarını önlemek için
ilacın hazırlanması
sırasında ilacı elle
sallamaktan
ve
dondurmaktan
kaçınılmalı
-SC
enjeksiyon
uygulanan bölgeler
doku
hasarı
ve
enfeksiyon
riskini
engellemek
için
belirli
aralıklarla
değiştirilmeli
-Hastaya SC ilaç
uygulaması
konusunda gerekli ve
yeterli
eğitim
verilmeli
-Aşırı
duyarlılık
reaksiyonları belirti
ve
bulguları
yönünden
hasta
izlenmeli
ve
bilgilendirilmeli
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-Doku hasarı veya
enjeksiyon
bölgesinde
enfeksiyon gelişmesi
durumlarında
ilgili
hekime
haber
verilerek
gerekli
tedavi ve hemşirelik
girişimleri
planlanmalı

Adalimumab

-Romatoid Artrit
-Jüvenil
Artrit

İdiopatik

-Crohn Hastalığı
-Ankilizon Spondilit
-Psöriatik Artrit
-Plak Sedef Hastalığı
-Ülseratif Kolit

-Adalimumab 80
ile
100
mg
arasında
bir
yükleme
dozu
gerektirir.

-Aşırı duyarlılık
reaksiyonları
(Ateş,
üşüme,
titreme ve deri
döküntüleri)

-Daha
sonra
istenen
klinik
cevap
alınana
kadar her 2 haftada
bir 40 ila 80 mg
arasında
SC
enjeksiyon olarak
yapılır.

-Enjeksiyon
bölgesinde
enfeksiyon

-SC
enjeksiyon
bölgeleri doku hasarı
ve
enfeksiyon
oluşumunu
engellemek
için
belirli
aralıklarla
değiştirilmeli

-İlaç
için
geliştirilen
otoenjektör
uygulamadan önce
elle 1 kez tıklatılır.

Golimumab

-Romatoid Artrit
-Psöriatik Artrit
-Ankilizon Spondilit

-Golimumab
istenen
klinik
cevap
alınana
kadar her 4 haftada
bir 50 ile 100 mg
olarak
SC
enjeksiyon
şeklinde uygulanır.

205

-Aşırı
duyarlılık
reaksiyonları belirti
ve
bulguları
yönünden
hasta
izlenmeli
ve
reaksiyon durumunda
daha önce belirtilen
girişimler
uygulanmalı

Hastaya SC ilaç
uygulama yöntemleri
için gerekli ve yeterli
eğitim verilmeli
-Aşırı duyarlılık
reaksiyonları
-Enjeksiyon
bölgesinde
enfeksiyon

-Etanercept
ve
Adalimumab
için
geçerli olan SC ilaç
uygulama yöntemleri
ve
hemşirelik
yönetimi golimumab
için de geçerlidir.
-Tek küçük fark
Golimumab
için
geliştirilen
otoenjektörün
başarılı
bir SC uygulaması
için 1 yerine 2 kez
tıklatılması
gerekmektedir.

Certolizumab
pegol

-Romatoid Artrit
-Crohn Hastalığı
(Certolizumab pegol
yapısında
bulunan
polietilen glikol’ün
plesentayı
geçmemesi nedeniyle
Romatoid Artrit veya
Crohn Hastalığı olan
hamile kadınlarda da
kullanılabilmektedir.)

-Certulizumab
pegol 400 mg
olarak
istenilen
klinik
cevap
alınana kadar iki
veya dört haftada
bir SC enjeksiyon
şeklinde uygulanır.

-Aşırı duyarlılık
reaksiyonları
-Enjeksiyon
bölgesinde
enfeksiyon

-Etanercept
ve
Adalimumab
için
geçerli olan SC ilaç
uygulama yöntemleri
ve
hemşirelik
yönetimi
Certolizumab pegol
için de geçerlidir.
-Özellikle
hamile
hastalar yan etkiler
yönünden yakından
izlenmelidir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Otoimmün hastalıkların kesin tedavileri olmamakla birlikte,
hastaların, uzun süre izlem ve tedavileri, alanında bilgi birikimi olan ve
deneyimli uzmanlarca düzenlenmesi gerekmektedir. Biyolojik ajanlar
daha çok kanser tedavisinde kullanılıyor olsa da günümüzde çeşitli
otoimmün hastalıkların tedavisinde de kullanılmaya başlanmıştır. Bu
ajanlar yapısal olarak benzer olmalarına rağmen etki mekanizmaları ve
yan etkileri her bir ilaç için farklıdır. Otoimmün hastalıkların tedavisinde
biyolojik ajanların kullanımının yaygınlaşması bu alanda çalışan
hemşirelerin biyolojik ajanlar, bu ilaçların hazırlanması, uygulanması ve
ilaç yan etkilerinin yönetimi konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip
olmasını gerektirmektedir. Öte yandan, biyolojik ajanlar ve hemşirelik
yönetimi ile ilgili hem ulusal düzeyde oluşturulmuş bir kanıta dayalı
uygulama ve bakım standardının olmaması hem de literatürde konuyla
ilgili çalışmaların ve kaynakların sınırlı olması, hemşirelerin bu konu ile
ilgili bilgi ve donanımlarının yetersiz olmasına ve bunun sonucu olarak
da tedavi etkinliğinin ve güvenliğinin azalmasına neden olmaktadır. Bu
nedenle biyolojik ajanların otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanımı,
yan etkileri ve hemşirelik yönetimi ile ilgili hemşirelerin bilgi ve
farkındalık düzeylerinin arttırılmasına yönelik ulusal düzeyde daha çok
çalışma yapılması ve uygulama standartlarının oluşturulması
önerilmektedir.
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ORAL TIBBİ TEDAVİLERİN YARA İYİLEŞME SÜRECİNE
ETKİSİ VAR MIDIR?
Do Oral Medications Effect on the Process of Wound Healing?
Zöhre KIYANÇİÇEK & Özden DEDELİ ÇAYDAM
GİRİŞ
Biyolojik, fiziksel ve kimyasal nedenlerle, hücrenin dolayısıyla da ait
olduğu doku ya da organın bütünlüğünün bozulması, tahrip olması
sonucunda fizyolojik özelliklerinin geçici ya da tamamen kaybolması
durumuna yara adı verilmektedir. Yaralanma sonucunda organizmanın
anatomik yapı ve fonksiyonları bozulmaktadır. Yaralanmaya neden olan
faktörler içten ya da dıştan kaynaklı olabilmektedir. İçten kaynaklanan
faktörler; enfeksiyon, alerji, tümör; dıştan kaynaklanan faktörler ise;
fiziksel ve kimyasal yanıklar, kesici, delici, batıcı, künt darbelerdir.
Hücreler/dokular hasara uğradığında inflamasyon, rejenerasyon,
dejenerasyon, nekroz, atrofi, hipertrofi, hiperplazi, metaplazi, neoplazi ve
alerjik reaksiyonlar göstermektedir. Hemşirelerin etkili bir yara bakımı
sunabilmeleri için yara sınıflandırmasını, yara iyileşme sürecini ve yara
iyileşmesini olumlu ve olumsuz etkileyen faktörleri bilmeleri
gerekmektedir. Hemşirenin yara bakımındaki bilgi ve becerisinin
hastanın psikolojisini etkileyen önemli bir faktör olduğu bilinmektedir
(White ve Duncan 2007; Akyüz 2008; Umar Çakır ve Turan Damar
2017).
Yara bakım ve tedavisinde kullanılan ilaçların yara iyileşme sürecine
etkileri birçok literatürde değerlendirilmiştir. Yara iyileşme sürecinde
kanamanın durdurulması, ağrının giderilmesi, epitelizasyonun
sağlanması, enfeksiyonun önlemesi ve/veya tedavisi için ilaçlar
kullanılabilmektedir. Bu derlemede amaç, oral ilaç tedavilerinin yara
iyileşme
sürecine
etkisinin
güncel
literatür
doğrultusunda
değerlendirilmesi ve hemşirelere yara bakım uygulamalarında
kullanabilecekleri bir rehber sunulması amaçlandı.
Yara İyileşme Süreci
Yara iyileşme süreci yaralanma ile başlayan karmaşık bir süreçtir.
Yara iyileşme süreci literatürde üç aşamada tanımlamıştır. Bunlar;
inflamasyon, proliferasyon ve maturasyondur. İnflamasyon (eksudatif)
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aşama yara oluşumundan sonraki birinci ve beşinci günler arasında geçen
süredir. Yarada hemostatik denge kurma durumuyla başlayan bu aşama
ödem, kan pıhtısı ve dokunun debridmanının fagosite edilmesiyle devam
etmektedir. Proliferasyon (fibroblastik bağ dokusu) aşama yaranın
üçüncü ve yirmi birinci günleri arasında gerçekleşmektedir. Dokuda
kollojen üretilir ve granülasyon dokusu oluşmaktadır. Yara kenarlarının
gerilim gücü artmaktadır. Son evre olan maturasyon (yeniden oluşum)
aşaması yara oluşumundan sonraki yirmi birinci günden itibaren
başlayarak yaşam boyu devam etmektedir. Fibroblastlar yaradan ayrılır,
yara gerilim gücü artar, kollojen lifler organize olur ve skar dokusu
azalmaktadır (Aslan 2010). Şekil 1’de normal iyileşme süreci
özetlenmiştir (Akdemir 2004).

Şekil 1. Normal iyileşme süreci
Yaralar aynı zamanda yaralanma durumu ve iyileşme sürecine bağlı
olarak farklı mekanizmalar ile iyileşmektedir. Bu mekanizmalar primer,
sekonder ve tersiyerdir. Primer yara iyileşmesinde; küçük doku hasarlı
yaralar vardır. Bütünlüğü bozulan doku dikiş, stapler veya yapışan
bantlarla kapatılabilmektedir. Kollajenlerin ve diğer matris proteinlerinin
sentezi, depolanması ve kollajen liflerin arasındaki bağların oluşumu
dengeli bir şekilde devam etmektedir. Sekonder yara iyileşmesinde; açık,
kirlenmiş, infekte olmuş veya doku defekti gelişmiş yaralar dikilirse
gerginlik oluşur ve drene edilemezler. Bu nedenle açık bırakılan yara
kenarlarının biyolojik bir olay olan kontraksiyon ve granülasyon dokusu
ile iyileşmesi esasına dayanmaktadır. Yara granülasyon dokusu ile dolar.
İnfekte olan alan açıldığında burası çöker, ölü hücreler burada kalır. Bu
dokuda ince duvarlı kan damarları ve sonra bağ dokusunu oluşturan
tomurcuklar oluşur. Bu tomurcuklar granülasyon olarak adlandırılır ve
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tahrip olan doku yerini doldurana kadar gelişme devam eder. Kapilleri
saran hücreler skar dokusu oluşturana kadar değişime devam eder.
İyileşme, epitel hücreleri bu granülasyonu örtünce tamamlanır. Tersiyer
yara iyileşmesinde; infekte ve evisere yaralardaki iyileşme şeklidir.
Kontamine, travmatik yaralar ve steril olmayan vücut boşluklarına
uygulanan cerrahi insizyonlar gibi enfeksiyon riski yüksek yaralar
başlangıçta açık bırakılır. İnfeksiyon geçtikten sonra, yara kenarları
eksize edilir ve karşılıklı getirilip dikilerek birleşme sağlanmaktadır
(Aslan 2010).
Yara iyileşme süreci klinik olarak önemli bir sorundur. Yara iyileşme
sürecini etkileyen lokal faktörler oksijenasyon, infeksiyon, hematom,
hemoraji olarak tanımlanmaktadır. Yara iyileşmesini etkileyen kronik
sağlık sorunları ve hastalıklar diyabet, hipertansiyon ve obezite olduğu
belirtilmektedir (Guo ve Dipietro 2010; Robert ve Smith 2008). Birçok
kronik hastalıkta bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi ve
hastalıkların tedavi edilmesi için farklı ilaç(lar) kullanılmaktadır. Bu
ilaçların yara iyileşme sürecine olumsuz etkileri olabildiği gibi birçoğu da
yara bakımı ve tedavisinde farmakolojik olarak kullanılmaktadır (Robert
ve Smith 2008). Yara bakımı hemşirelerin gelişen ve değişen rolleri
içerisinde önemli bir yere sahiptir. Yara bakımına katılan bütün
hemşirelerin yarayı tanılayabilmesi, klinik uygulamaları bilmesi ve hasta
sonuçlarını değerlendirmeyi bilmeleri gerekmektedir (Umar Çakır ve
Turan Damar 2017). Yapılan çalışmalarda hemşirelerin birçoğunun yara
bakımı ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı, yara bakım uygulamalarına
katılmadığı, yara bakımı ile ilgili düzenli hizmet içi eğitim almadığı ve
yara bakımı belirli farmakolojik ajanlar ve potansiyel ilaç-ilaç
etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olmadığı gösterilmiştir (Benbow 2013;
Aslan ve Yavuz 2016; Sürme ve ark. 2018). Öte yandan Hemşirelik
Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’te
(19.04.2011 Sayı: 27910) hemşire yaranın mekanik temizliği, irrigasyonu
ve pansumanını sağlamaktan, yara için uygulama kayıt formlarını
geliştirmekten ve yeni bakımları takip ederek yara bakım ilkeleri ve
ürünleri hakkındaki bilgilerini güncellemekten sorumludur (T.C. Resmi
Gazete, 19 Nisan 2011, sayı: 27910). Bu nedenle hastaların kullandığı
ilaçların yara iyileşme süreci üzerindeki potansiyel etkileri ve
farmakolojik etkileşimlerin varlığı hemşire tarafından izlenerek kayıt
altına alınması önemlidir. Bu bölümde ilaçlar, etki mekanizmaları ve yara
iyileşme sürecindeki etkileri tartışılacaktır. Tablo 1’de ilaçların yara
iyileşme sürecine etkisi özetlenmiştir (Karakunda ve ark. 2000; Robert ve
Smith 2008; Guo ve Dipietro 2010; Levine 2017; Levine 2018; Gültekin
ve ark. 2018) .
Anabolik Ajanlar: Optimum nütrisyonun sağlanmasının yara
iyileşme sürecinin önemli bir parçası olduğu bilinmektedir. Yara iyileşme
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süreci hipermetabolik ya da katabolik bir reaksiyondur. Protein enerji
malnutrisyonu olan ya da kaşektik hastalarda basınç yaraları daha sık
gelişmekte ve iyileşme süreci daha uzun sürmektedir. Yağsız vücut
kütlesinin %30 veya daha fazlasının kaybı yara iyileşme sürecinde
esansiyel olan fonksiyonların gerilemesine neden olmaktadır. Yara
iyileşme sürecinde anabolik ajanların kullanım amacı vücut ağırlığını ve
kas kütlesini arttırmaktır (Demling 2009; Levine 2018). Yara iyileşmesini
potansiyel olarak etkilediği bilinen dört anabolik hormon bilinmektedir.
İnsan büyüme hormonu (GH), insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1),
insülin, testesteron ve analoglarıdır. GH, ön hipofizden salınan ve
anabolik etkisi güçlü bir hormondur. Vücutta hücrelere aminoasit alımını
uyararak protein sentezini arttırır. Etkisini IGF-1 aracılığıyla
gerçekleştirir. Enerji kaynağı olarak yağların kullanımını arttırarak
protein yıkımını azaltmaktadır. Karbonhidrat metabolizması üzerine
hipergilisemik ve diyabettojenik etkisi vardır. Hücrelere glikoz alımını
arttırmaktadır (Levine 2017; Levine 2018). IGF-1 diğer bir adıyla
somatometin C karaciğer ve birçok doku tarafından sentez edilmektedir.
Fizyolojik etkisi insüline benzerdir. Anabolik aktivitesi direk büyüme
hormonu ile ilişkilidir. Somatik büyümede etkilidir. İnsülin glikoz ve yağ
metabolizmasında etkili, pankreastan salgılanan anabolik bir hormondur.
Deri grefti uygulanan yanıklı hastalarda yapılan bir klinik çalışmada
kronik insülin infizyonunun deride protein sentezini arttırdığı ve
reepitelizasyonu hızlandırdığı gösterilmiştir (Demling 2005). İnsülinin
yara iyileşme sürecine doğrudan etkisini değerlendiren insan çalışmaları
literaürde bulunmamaktadır (Demling 2005; Levine 2018). GH, IGH-1 ve
insülinin henüz oral formları bulunmamaktadır, parenteral olarak
uygulanabilmektedir (Levine 2017; Levine 2018).
Testosteron erkeklerde testislerde kadınlarda överler ve adrenal bezler
tarafından üretilen, anabolik özelliklere sahip bir steroid hormondur. Kas
kütlesi, kas gücü ve enerjisini sağlamaktadır. Testosteron salgılanması
yaş, yaralanma, travma ve kronik hastalıklar nedeniyle azalabilmektedir.
Testosteron yetersizliği katabolizma, kas kütlesi kaybı ve yara iyileşme
sürecini olumsuz etkilemektedir. Ancak oral, transdermal ve parenteral
testosteron replasmanının yara iyileşme süresi üzerine olumlu ve
doğrudan etkiye sahip olduğu henüz kanıtlanmamıştır (Levine 2017;
Levine 2018).
Oksandrolone, hem anabolik hem de androjenik özellikleri olan
testosteronun sentetik bir türevidir. Kaybedilen vücut ağırlığının geri
kazanılması için Food and Drug Administration (FDA) tarafından
onaylanan tek oral anabolik steroiddir. Kadınlarda virilizasyon neden
olurken erkeklerde prostat hipertrofisi ve prostat kanseri riskini
arttırmaktadır. Bunlara ilave olarak prospektüs bilgisinde karaciğer
tümörleri, kolestatik sarılık ve kan lipid seviyesinde yükselmeye neden
212

olduğu belirtilmektedir. İn vitro hayvan çalışmalarında oksandrolonun
kollojen sentezini ve skar oluşum hızını arttırdığı ayrıca kemik dokusu ve
kemik matriksi üzerindeki olumlu etkileri sayesinde yara iyileşme
sürecini hızlandırdığı gösterilmiştir. Bu bulgu, yara iyileşme süreci için
büyük bir gelişme gibi görünmesine rağmen oral yoldan verilen
oksandrolonun yara iyileşme sürecinde beklentiyi karşılamadığı
vurgulanmaktadır (Salcido 2005; Levin 2018).
Hormon Replasman Terapisi: Yapılan araştırmalarda hormon
replasman tedavilerinin yara iyileşmesini olumlu etkilediğine yönelik
belirgin bir kanıt bulunamamıştır. Normal bakım standardının üzerinde
daha fazla yararlı bir etkiye sahip değildir (Bauman ve ark. 2013).
Östrojen, deri bütünlüğü ve yapısının korunmasında fizyolojik olarak
önemli bir etkiye sahiptir. Hem insan hem de hayvanlar üzerinde yapılan
çalışmalar östrojen yetersizliğinin yara iyileşmesini geciktirdiğini
göstermektedir. Östrojen, rejenerasyon, matris üretimi, proteaz
inhibisyonu, epidermal fonksiyon ve inflamasyonla ilişkili çeşitli genleri
düzenleyerek yara iyileşmesini etkilemektedir (Hardman ve Ashcroft
2008). Hormon replasman tedavisi (HRT) günümüzde postmenapozal
dönemde kullanılmaktadır. HRT’nin inme, derin ven trombozu, meme ve
diğer jinekolojik kanser türlerinin gelişmesi riskini arttırması nedeni ile
yara iyileşme sürecinde oral östrojen tedavisi önerilmemektedir. Östrojen
replasman tedavisinin istenmeyen etkilerini ortadan kaldırmak ya da
azaltmak amacı ile selektif östrojen reseptör modülatörleri (SERM)
kullanılmaktadır. SERM, farklı dokulardaki östrojen reseptörlerinin
agonistik/antagonistik profilini düzenleyebilen bir grup bileşikten
oluşmaktadır. Tamoxifen ve toremifene SERM profiline sahip olup
klinikte meme kanseri tedavisinde kullanılmaktadır. Bununla birlikte,
yara iyileşmesinde kullanımları araştırılmaya devam etmektedir (Shu ve
Maibach 2011; Levine 2018).
Non-Steroid Antiinflamatuar İlaçlar: Nonsteroid antienflamatuar
ilaçlar (NSAİ) ve Selektif siklooksijenaz (COX)-2 enzimini inhibe eden
ilaçlar ağrı yönetiminde kullanılmaktadır. İnflamatuar bir medyatör olan
Prostaglandin E2 (PGE-2)’yi inhibe ederek yara iyileşme sürecindeki
inflamasyon sürecini baskılamaktadır. Bu özelliği nedeniyle hipertrofik
skar ve keloid doku oluşumunun önlenmesinde kullanımı önerilmektedir
(Su ve ark. 2010). Klinikte NSAİ ve COX-2 enzim inhibe eden ilaçların
proliferatif evreden sonra kullanımı önerilmektedir (Krischak ve ark.
2007).
Antiinflamatuar İlaçlar: Steroidler,
fibroblastların aktivitesini sınırlandırarak,
mekanizmalarının üretimini geciktirerek
etkilemektedir (Nashan ve Citterio 2012).
evredeki granülasyon göçünü ve kolejen
213

inflamatuar hücrelerin ve
kollajen ve diğer iyileşme
yara iyileşmesini olumsuz
Kolşisin, erken inflamatuvar
sentezini inhibe etmektedir.

Buna ilave olarak kolşisinin vazokonstrüktör etkisi nedeni ile yaraya kan
akışını da azaltmaktadır (Robert ve Smith 2008).
Antibiyotikler: İnfeksiyonlar yara iyileşme sürecini geciktiren önemli
bir faktördür. Bütün kütanöz yaralar flora ve patojenik
mikroorganizmalarla kontamine olabilmektedir. Klinik olarak infeksiyon
gelişebilmesi için hücrenin her bir gramında 100000 bakteri bulunması
gerekmektedir. Bakteriler yaradaki oksijen ve glikozu kullanarak laktik
asit ve karbondioksit üretmektedir. Ayrıca hücrelerin lizisine neden olan
proteolitik enzimler de salgılamaktadır. Bakteriler tarafından üretilen bu
toksinler ve proteazlar yarada direk hücre hasarına neden olmaktadır.
Bakterilerin yarada ortaya çıkardığı bu süreç devam ettikçe yara
iyileşmesinin inflamatuar aşamasında İnterlökin-1 ve Tümör Nekrotizan
Faktör (TNF)-α sentezindeki artışa neden olarak yara iyileşme sürecinin
de uzamasına neden olmaktadır (Guo ve Dipietro 2010; Davis ve ark.
2008). Yara infeksiyonlarının tedavisinde kullanımı planlanan
antibiyotikler uygun dozda ve yeterli sürede kullanılmalıdır (Karukonda
ve ark. 2000). Antibiyotik tedavisine başlanmadan önce yarada
infeksiyon varlığı tıbbi testler ile (kan, kültür ve biyopsi vb)
değerlendirilmelidir (Robert ve Smith 2008).
Antikoagülan ve Antiplateletler: Yara iyileşme sürecinin ilk aşaması
hemostazistir. Varfarin gibi oral antikoagülanlar karaciğerden K vitamini,
Faktör II, VII, IX, X sentezini inhibe etmektedir. Heparin fibrinojenden
fibrin oluşumunu sağlayan trombin, faktör IX, X, Xa, XI, XII ve
antitrombin III sentezini inhibe etmektedir. Apiksaban, dabigatran,
rivaroksaban gibi yeni nesil antikoagülanlar koagülasyon faktörlerinin
üretimini inhibe etmektedir. Aspirin, clopidogrel ve dipyridamole platelet
agregasyonunu inhibe etmektedir. Hem antikoagülanlar hem de
antitrombolitikler, yarada hematom oluşumunu artırabilen ilaçlardır.
Yarada bulunan bir hematom, mikroorganizma üremesine hipoksik bir
ortam yaratarak yaradaki ve çevredeki hücrelerin yapılarını bozarak yara
iyileşmesini olumsuz etkileyen bir faktördür (Robert ve Smith 2008;
Karukonda ve ark. 2000) .
Sitotoksik ve İmmunosüpresif Ajanlar: Sitotoksik ilaçlar kanser
hücrelerinin doğrudan yok edilmesi ya da bölünüp çoğalmasını
engelleyen ajanlardır. Kollojen ve fibrin sentezini azaltmakta, yara
iyileşmesinin inflamasyon aşamasını geciktirerek yara iyileşme sürecini
inhibe etmektedir. İmmunosüpresan ajanlar organ reddini önlemek ve
otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlardır (Roshan 2013).
Oral
immünsüpresanlar
siklosporin,
azatiyoprin,
mikofenolat
içermektedir. T hücre ve diğer inflamatuar medyatörleri inhibe ederek
yara iyileşme sürecini olumsuz etkilemektedir. Metotreksat oral
kullanılan bir sitotoksik ajan ve immunosüpresif ilaçtır. Genellikle
malignensi ve otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.
214

Otoimmün bir hastalık olan romatoid artritte, metotreksat ve azatiyoprin
birlikte kullanıldığında hastalığı modifiye edici ajanlar (DMARDs) olarak
tanımlanmaktadır. Yara iyileşme sürecini potansiyel olarak olumsuz
etkileyen ilaçlardır. Yara iyileşme süreci tamamlanana kadar sitotoksik
ilaçlar ve immünosüpresanların bir arada kullanılmaması ya da dozlarının
arttırılmaması önerilmektedir (Levine 2018).
Vazokonstrüktörler:
Adrenalin,
nikotin,
kokain
gibi
vazokonstrüktörler hücre bütünlüğü ve mikrosirkülasyonu olumsuz
etkileyen hipoksiye neden olmaktadır (Karakundo ve ark. 2000).
Askorbik Asit: Askorbik Asit (C vitamini), prolin ve lizinin
hidroksilasyonu için gerekli bir kofaktördür. Bu maddeler vücutta normal
kollajeni sentezlemek için kullanılmaktadır. Yetersiz nutrisyon ve bazı
hastalıklardan kaynaklanan beslenme yetersizliği gibi durumlarda C
vitamini yeterli miktarda alınmadığı için kollajen sentezi bozularak yara
iyileşme sürecinde gerilemeye neden olmaktadır (Karukonda ve ark.
2000; Robert ve Smith 2008).
Nikotin: Nikotinin, koroner arter hastalıkları, inme, kronik obstrüktif
akciğer hastalığı ve birçok kanser türüne neden olduğu bilinmektedir.
Nikotinin yara iyileşme sürecini de olumsuz etkilediği bilinmektedir.
Sigara içen hastalarda postoperatif dönemde yara iyileşmesinde gecikme,
enfeksiyon, yara rüptürü, anastomoz kaçağı, yara ve flep nekrozu gibi
çeşitli komplikasyonların daha sık geliştiği gösterilmiştir ( Ahn ve ark.
2008). Yara iyileşmesini değerlendiren çalışmaların birçoğu nikotin,
karbon monoksit ve hidrojen siyanürün dumanının etkilerine
odaklanmıştır (Ahn ve ark. 2008; Sorensen ve ark. 2009; Guo ve Dipietro
2010). Nikotin sempatik sinir sistemini uyararak periferik
vazokonstrüksiyona
neden
olmaktadır.
Meydana
gelen
vazokonstrüksiyon dokulara kan akışını ve oksijen taşınmasını azaltarak
dokularda iskemiye neden olmaktadır (Sorensen ve ark. 2003). Ayrıca
nikotin, fibrinolitik aktiviteyi azaltıp trombosit agregasyonunu arttırarak
kan viskozitesini de arttırmaktadır (Sorensen ve ark. 2009).
Alkol: Alkolizm beslenme yetersizliği ve ilaç etkileşimlerine neden
olabildiğinden yara iyileşme sürecini olumsuz etkilemektedir. Alkol
epitelizasyon ve kollojen üretiminin geciktirerek yara iyileşme sürecinin
proliferatif evresini olumsuz etkilediği gösterilmiştir (Radek ve ark.
2005; Radek ve ark. 2008; Greiffenstein ve Molina 2008).

215

Tablo 1. İlaçların Yara İyileşme Sürecine Etkisi
İLAÇLAR

ETKİ
MEKANİZMASI

YARA İYİLEŞMESİNE
ETKİSİ

ANTİKOAGÜLANLAR
Apiksaban

Xa İnhibitörü

Dabigatran

Direk trombin
inhibitörü

Rivaroksaban
Varfarin

Xa İnhibitörü
K vitamini
antagonisti

Koagülasyon sürecindeki
intrensek ve ekstrensek
faktörleri
inhibe
etmektedir.
Fibrin
birikimini
önleyerek
yaranın iyileşme sürecini
geciktirmektedir.

ANTİİNFLAMATUAR
İLAÇLAR

Kortikosteroidler

Kolşisin

Gen ekspirasyonunu
inhibe eder.

Mikrotübül
oluşumunu inhibe
eder.

İnflamatuar medyatörleri
ve platelet adezyonunu
azaltmaktadır.
Lökositlerin dolaşıma
katılmasını ve fagositozu
azaltmaktadır. Doku
oluşumunu azaltmaktadır.

Sitokin salınımını ve
gronülosit migrasyonunu
azaltmaktadır.
Vazokonstrüksiyon
yoluyla kan akışını
azaltmaktadır. Fibroblast
aktivitesini azaltmaktadır.
Prokolojenin
ekstrasellüler taşınmasını
engellemektedir. Kolojen
sentezini azaltmaktadır.

NON-STEROİD
ANTİİNFLAMATUAR
İLAÇLAR

Ibuprofen
Naproksen

Prostaglandin
E2(PGE2) yi inhibe
eder.

Bağ dokusu iyileşmesini
olumsuz etkilemektedir.
Selektif siklooksijenaz(COX)-2

İnflamasyon sürecini
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enzimini inhibe edenler

Selekoksib
Valdecoxib

Araşidonik asitten
Prostaglandinlerin
oluşmasını katalize
eden
siklooksijenaz(COX)
enzimini inhibe eder.

baskılamaktadır.

Antifibroblastik
aktiviteyi azaltır.

ANTİPLATELETLER

Aspirin

Tromboksan A2
prostoglandinlerin
enzim aktivitesini
geri dönüşümsüz
olarak inhibe eder.
Böylece araşidonik
asit salınımını ve
plateletlerin
agregasyonunu
azaltır.

Araşidonik asit
metabolitleri yoluyla
oluşan inflamasyonu
baskılamaktadır.

Anti infektif,
antiinflamatuar

İnfeksiyonun neden
olduğu inflamasyonu
gidermektedir.

ANTİBİYOTİKLER

Tatrasiklin
Eritromisin
Neomisin
Gentamisin

Anti infektif,
antiinflamatuar
Anti infektif, Gram
pozitif
Anti infektif, Gram
negatif

VAZOKONSTRÜKTÖRLER

Adrenalin
Nikotin

Hücre oluşumunu ve
Mikrosirkülasyonu
azaltan hücre
hipoksisine neden
olmaktadır.

Nekroz ve ülser
oluşumunu arttırmaktadır.

Lizin ve prolinin
hidroksilasyonu için
esansiyel bir

Askorbik asit eksikliğinde
kollojen sentezi azaldığı
için yara iyileşme süreci

ASKORBİK ASİT

C Vitamini
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kofaktördür.

olumsuz etkilenmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Yara iyileşme süreci klinik olarak önemli bir sorundur. Yara bakımı
da hemşirelerin gelişen ve değişen rolleri içerisinde önemli bir yere
sahiptir. Yara bakımına katılan bütün hemşirelerin yarayı tanılayabilmesi,
yara iyileşmesini etkileyebilecek tıbbi tedavi ve klinik uygulamaları
bilmeleri gerekmektedir Birçok kronik hastalık ve bu hastalıkların
tedavisinde kullanılan oral tıbbi tedavilerin yara iyileşme sürecine
olumsuz etkileri olabildiği gibi birçoğu da yara bakımı ve tedavisinde
farmakolojik olarak kullanılmaktadır. Yara iyileşmesini doğrudan olumlu
etkileyen oral bir ilaç tanımlanmamıştır. Oral anabolik steroidlerin yara
iyileşmesinde sınırlı etkileri olduğu gösterilmiştir. Antikoagülanlar,
NSAİ, sitotoksik ajanlar, streroidler, DMARDs ve immünosüpresanların
ise yara iyileşme sürecini olumsuz etkilediği vurgulanmıştır.
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